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Încă din zorii constituirii
statului feudal românesc, în
Moldova se poate vorbi
despre o Biserică oragnizată
insituţional. În a doua jumătate
a secolului al XIV-lea, când
este menţionat un mitropolit al
Moldovei, Biserica Ortodoxă
de la răsărit de Carpaţi se afla
sub jurisdicţia Patriarhiei de
Constantinopol. Perioada
tensionată dintre Moldova şi
Patriarhia Ecumenică va lua
sfârşit prin recunoaşterea lui
Iosif I Muşat ca Mitropolit al
Moldovei cu reşedinţa la
Suceava în anul 1401, sub
domnia lui Alexandru cel Bun
(1400-1432). Scaunul
mitropolitan al Moldovei va
funcţiona în Suceava până în
1777, când mutându-se
capitala ţării la Iaşi,  s-a
strămutat aici şi reşedinţa
mitropoliei. 

În ziua de 8 iunie
2008, în Catedrala
Mitropolitană „Sf. Cuv.
Parascheva”, a avut loc
întronizarea celui de al 80-lea
mitropolit al Moldovei şi
Bucovinei. Scaunul
mitropolitan rămăsese vacant
prin alegerea
Înaltpreasfinţitului Dr. DANIEL,
în demnitatea de Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române.

Pe temeiul
prevederilor Statutului pentru
Organizarea şi Funcionarea
Bisericii Ortodoxe Române,
Preafericitul Părinte Patriarh
DANIEL a convocat Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, în ziua de 5 martie
2008, la Reşedinţa Patriarhală
din Bucureşti, care, după ce a
completat lista candidaţilor, a
procedat la alegeea noului
Arhiepiscop al Iaşilor şi
Mitropolit al Moldovei şi
Bucovinei. În urma votului
exptimat, Sfântul Sinod a ales
cu majoritate de voturi pe
Înaltpreasfinţitul Dr. Teofan
Savu, Ahiepiscopul Craiovei şi
Mitropolitul Olteniei.

Noul mitropolit a fost
întronizat în catedrala

mitropolitană din Iaşi, în cea
de a VII-a Duminică după
Sfintele Paşti (a Sfinţilor Părinţi
de la Sinodul I Ecumenic).
Ceremonia de întronizare a
avut loc după săvârşirea
Sfintei Liturghii de către
Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel, înconjurat de un sobor
de 32 de arhierei, membii ai
Sfântului Sinod.

La eveniment a
participat şi Preşedintele
României, domnul Traian
Băsescu, alături de oficialităţi
centrale şi locale. Au fost
prezenţi numeroşi preoţi şi mii
de credincioşi care au venit
să-şi întâmpine ierarhul.

Gramata Patriarhală

de întronizare a fost citită de
către Preasfinţitul Vincenţiu
Ploieşteanul, Episcop-Vicar
Patriarhal şi Secretar al
Sfântului Sinod gramată din
care vă prezentăm un scurt
fragment: ,,În Duminica a VII-a
după Sfintele Paşti, a Sf.
Părinţi de la Sinodul I
ecumenic, în Catedrala
mitropolitană din municipiul
Iaşi, cu hramul Întâmpinarea
Domnului şi Sf. Cuvioasă
Parascheva, noi, Daniel,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, înmânăm IPS
Părinte Mitropolit Teofan cârja
arhipăstorească şi îl
întronizăm ca arhiepiscop al
Iaşilor şi mitropolit al Moldovei

şi Bucovinei. Facem cunoscut
tuturor această gramată
patriarhală şi dăm alesului
arhiepiscop şi mitropolit, IPS
Părinte Mitropolit Teofan,
împuternicirea canonică de
păstorire ca arhiepiscop al de
Dumnezeu păzitei
Arhiepiscopii a Iaşilor cu toate
oraşele şi satele care ţin astăzi
şi vor ţine şi în viitor de
această Sfânta Arhiepiscopie.
IPS Sa are dreptul şi puterea
de a aşeza, după rânduielile

Bisericii noastre Ortodoxe şi
după legile ţării: citeţi,
cântăreţi, ipodiaconi, diaconi,
preoţi şi protopopi în toate
bisericile din Arhiepiscopia
IPS Sale, iar stareţi şi stareţe,
egumeni şi egumene la
mănăstirile şi schiturile, şi de a
rândui toate câte i se cuvin ca
ierarh spre folosul
duhovnicesc al eparhiei pe
care o păstoreşte pe calea
mântuirii". 

Preafericitul Părinte
patriarh Daniel a acordat
noului mitropolit însemnele
specifice      (crucea pectorală,
engolpionul cu chipul Maicii
Domnului, camilafca neagră
cu cruce şi cârja
mitropolitană), rostindu-se de
fiecare dată „VREDNIC
ESTE!”. Înaltpreasfinţitul
Laurenţiu, Mitropolitul
Ardealului, l-a aşezat în tronul
mitropolitan, de unde
Înaltpreasfinţitul Teofan a
binecuvântat pentru prima
oară poporul binecredincios al
Moldovei.

După aceste momente
solemne Preafericitul Părinte
DANIEL, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a mulţumit
ierarhilor din Sinodul
Mitropolitan al Moldovei şi
Bucovinei pentru prezenţa la
acest eveniment deosebit,
precum şi tuturor
colaboratorilor, preoţilor
stareţilor şi stareţelor,
monahilor, ostenitorilor şi
credincioşilor din cuprinsul
Mitropoliei Moldovei, care timp
de 18 ani l-au sprijinit în
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activitatea de Mitropolit:
,,Speranţa noastră că noul
mitropolit al Moldovei şi
Bucovinei va împlini misiunea
la care a fost chemat acum, se
bazează mai ales pe
dragostea pentru lucrările
sfinte şi sfinţitoare ale clerului
şi credincioşilor din Mitropolia
Moldovei şi Bucovinei, dar şi
prin faptul că IPS Părinte
Mitropolit Teofan are deja o
bogată experienţă pastorală,
culturală, misionară şi social-
filantropică acumulată în cei
aproape 8 ani de arhipăstorire
în Mitropolia Olteniei. De
aceea, astăzi îl încredinţăm pe
IPS Sa clerului, cinului
monahal şi credincioşilor din
Arhiepiscopia Iaşilor, precum
şi ierarhilor din Mitropolia
Moldovei şi Bucovinei, spre a

fi cinstit cu preţuire şi ascultare
duhovnicească şi spre a fi
ajutat în împlinirea misiunii şi a
slujirii sfinte la care a fost
chemat de Biserică". 

P r e ş e d i n t e l e
României a adresat un mesaj
noului mitropolit, îndemnându-
l să continue lucrarea
misionară a marilor ierarhi din
Moldova: ,,Îngăduiţi-mi să vă
mulţumesc pentru onoarea pe
care mi-aţi făcut-o de a mă
invita la slujba de întronizare a
IPS Teofan ca mitropolit al
Moldovei şi Bucovinei. Este o
onoare să particip la această
slujbă şi, în acelaşi timp, este
un semn al respectului

Statului Român pentru
Biserica Naţională a românilor
- Biserica Ortodoxă Română.
O Mitropolie care
impresionează - Mitropolia
Moldovei şi Bucovinei. Atunci
când vorbeşti despre această

Mitropolie, gândul îţi merge la
Ştefan cel Mare şi Sfânt, la
mitropoliţii Dosoftei şi
Varlaam, care au ctitorit limba
şi literatura română modernă,
gândul te duce, în egală
măsură, la acea îmbinare de
frumuseţe, lăsată de la
Dumnezeu, cu cultura,
credinţa şi frumuseţea
mănăstirilor din Bucovina, cu
spiritualitatea pe care această
zonă o emană către întreaga
ţară. De puţine ori un român,
un ortodox, poate să-şi scoată
din drumurile lui de vacanţă
mănăstirile din Bucovina. De
puţine ori, atunci când vorbim
de cultură, putem să nu

pomenim Iaşul. De puţine ori,
atunci când ne gândim la
evoluţia Bisericii Ortodoxe
Române din ultimii ani, putem
să evităm a spune că
Mitropolia Moldovei şi
Bucovinei, prin grija actualului
Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, a devenit nu numai
un centru puternic al
ortodoxiei româneşti, dar şi o
Biserică ce îşi îndeplineşte
misiunea de asistenţă socială
către cei în nevoie. Am
convingerea că IPS Teofan,
mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei, va duce mai
departe cele începute spre
binele românilor, spre binele
Bisericii Ortodoxe Române". 

În continuare  a fost
transmis mesajul primului-
ministru, domnul Călin
Popescu Tăriceanu,  de către
Secretarul de Stat din cadrul
Ministerului Culturii şi
Cultelor, domnul Gigel
Sorinel Ştirbu: ,,Cu deosebită
bucurie salutăm acest
eveniment important din viaţa
istoricei Mitropolii a Moldovei
şi Bucovinei - instalarea IPS
Teofan Savu ca mitropolit al
Moldovei şi Bucovinei.
Personalitate de înalt rang în
rândul ierarhilor Bisericii
Ortodoxe Române, IPS
Mitropolit Teofan a iniţiat şi
finalizat multe proiecte
importante după alegerea sa
ca arhiepiscop al Craiovei şi
mitropolit al Olteniei.
Misiunea Bisericii,

coordonată de PF Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, în
Mitropolia Moldovei şi
Bucovinei s-a concretizat prin
promovarea valorilor
Ortodoxiei într-o perspectivă
cuprinzătoare: slujire
pastorală impresionantă,
misiune socială performantă,
misiune culturală de mare
actualitate. Avem încrederea
că veţi continua această
misiune, valorificând reperele
spirituale ale Bisericii
Ortodoxe Române şi
răspunzând exigenţelor
societăţii actuale. Astfel, va fi
valorificat potenţialul
extraordinar al Mitropoliei
Moldovei şi Bucovinei în care
există o viaţă religioasă
puternică, evidenţiată de
numeroase şi semnificative
mărturii şi valori ale
patrimoniului cultural şi
spiritual românesc. Vă
felicităm din tot sufletul şi vă
asigurăm de toată
deschiderea şi tot sprijinul
nostru în slujirea la care aţi
fost chemat".  

P.Cuv. Arhim.
Varlaam Merticariu, Vicarul
Administrativ al
Arhiepiscopiei Iaşilor, a
adresat un cuvânt de bun
venit Înaltpreasfinţitului
Teofan, încredinţându-l
totodată, de ascultaltare şi
dragoste fiască. 

De asemenea,
Preacuvioşia Sa s-a referit în
cuvântul său şi la perioada de
arhipăstorire ca mitropolit al
Moldovei şi Bucovinei a
actualului Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, PF
Părinte Daniel: ,,Creşterea
numărului mănăstirilor şi
schiturilor de la aproximativ
20 la peste 110, înfiinţarea de
peste 600 de noi parohii,
hirotonia a peste 650 de
tineri, preoţi şi diaconi,
redeschiderea Facultăţii de
Teologie Dumitru Stăniloae
din Iaşi, modernizarea
Seminarului Venianim

ÎNTRONIZAREA CELUI DE AL 80-LEA MITROPOLIT
al MITROPOLIEI MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI
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Costachi de la mănăstirea
Neamţ, înfiinţarea de
Seminarii teologice, a Şcolilor
profesionale pentru cântăreţi
bisericeşti, a Şcolilor
postliceale teologico-
sanitare, dezvoltarea
Bibliotecii mitropolitane,
înfiinţarea Bibliotecii
Ecumenice Dumitru
Stăniloae, înnoirea tipografiei
de la Mănăstirea Neamţ,
înfiinţarea tipografiei de la
Mănăstirea Golia,
achiziţionarea rotativei care
imprimă Ziarul Lumina,
modernizarea fabricii de
lumânări, înfiinţarea postului
de radio Trinitas, televiziunea
Trinitas, Editura Trinitas,
Institutul Cultural-Misionar
Trinitas, revistele Teologie şi
Viaţă şi Candela Moldovei,
Lumina - primul cotidian
creştin din România, sutele
de titluri de carte teologică,
istorică, didactică sau de
zidire duhovnicească, zecile
de albume, corurile şcolilor
teologice, corurile
mănăstireşti, corurile
protopopiatelor, corurile
Catedralei, concursurile de
muzică, programul Niciun sat

fără biserică, cele peste
2.000 de şantiere de biserici,
case parohiale sau case
sociale, programul de
restaurare a Catedralei
mitropolitane, consolidarea
reşedinţei mitropolitane etc". 

În final,

Înaltpreasfinţitul Teofan,
Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei a împărtăşit un
cuvânt de zidire
duhovnicească în care a
arătata importanţa dar şi
dificulatatea misiunii la care a
fost chemat, asigurându-i pe
toţi de dăruire şi înţelegere:

,,Mulţumim lui Dumnezeu
pentru această frumoasă zi.
Racla cu moaştele Sf.
Parascheva constituie pentru
mine o încurajare, un sprijin,
o gardă de suflet pentru
lucrarea care începe astăzi.
Vă îmbrăţişez cu dragoste
multă pe fiecare în parte. Să
ne dea Dumnezeu putere ca,
împreună cu dumneavoastră,
să mergem mai departe spre
mântuirea sufletelor noastre
şi spre slava lui Dumnezeu.
Să-l rugaţi pe Dumnezeu să-
mi dea putere ca, împreună
cu fraţii preoţi şi cu dvs., acest
venerabil popor din Moldova
şi Bucovina, să continuăm
lucrarea predecesorilor în
scaunul de mitropolit al
Moldovei şi Bucovinei, în
mod special lucrarea celor 18
ani de jertfă a PF Părinte
Patriarh Daniel".

După ceremonia de
întroninizare, Patriarhul şi
noul Mitropolit, alături de
ceilalţi membrii ai Sfântului
Sinod, au ieşit pe esplanada
Catedralei Mitroplitane, de
unde i-a binecuvântat pe
credincioşi. 

ÎNTRONIZAREA CELUI DE AL 80-LEA MITROPOLIT
al MITROPOLIEI MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI
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INCĂ 9 SFINŢI ÎN CALENDARUL BISERICII
ORTODOXE ROMÂNE

La slăvitul praznic al
Înălţării Domnului, la
Mănăstirea Neamţ, a avut
loc ceremonia proclamării
oficiale a canonizării a 9
sfinţi nemţeni: Cuvioşii
Simeon şi Amfilohie de la
Pângăraţi, Sfântul Cuvios
Chiriac de la Tazlău, Sfinţii
Cuvioşi Iosif şi Chiriac de
la Bisericani, Sfinţii
Cuvioşi Rafael şi Partenie
de la Agapia Veche,
Sfântul Cuvios Iosif de la
Văratec şi Sfântul Cuvios
Ioan de la Râşca şi Secu.
Ceremonia a avut loc la
sfârşitul slujbei Sfintei
Liturghii oficiată, în
prezenţa Preafericitul
Părinte Patriarh DANIEL,
de 19 ierarhi, membri ai
Sfantului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Romane. În
cuvântul rostit cu acest
prilej, Înalt Presfinţitul
Laurenţiu, Mitropolitul
Ardealului, a subliniat care
au fost criteriile pe baza
cărora Sfântul Sinod al
Bisericii noastre a aprobat
această canonizare: "În
Comisia de Canonizare a
sfinţilor români se fac
aceste cercetari şi se
alcătuieşte astfel un studiu
final, care trebuie să
cuprindă, în primul rând,
cea mai importantă
condiţie: ortodoxia
credinţei celui care este
cercetat, după care
dreapta vieţuire, viaţa
morală ireproşabilă,
sfinţenia vieţii care se
poate manifesta chiar prin
fapte minunate şi sfinte.
Biserica a consemnat şi a
trecut în rândul sfinţilor pe
cei ce şi-au dăruit viaţa
prin jertfelnicie, pe
mucenici, apoi pe cei ce
au dus o viaţă în care s-au
rugat pentru alţii, oferind
un model de desăvârşire,
un model de urmat pentru
cei ce suntem noi, trăitori
în lumea aceasta. De
asemenea, Dumnezeu îi
învredniceşte pe unii ca

trupurile lor să nu
putrezească, să fie nu
numai purtătoare de mir,
dar şi purtătoare de har". 

În continuare,
Preasfinţitul Vincenţiu
Ploieşteanu, episcop vicar
patriarhal şi secretar al Sf.
Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, a dat citire
tomosului sinodal de
canonizare, din care va
prezentăm un scurt
fragment: „Aceşti mari
nevoitori şi iubitori de
Dumnezeu s-au dăruit cu
totul vieţii pustniceşti, au
ajuns la desăvârşire şi au
primit de la Duhul Sfânt
darul sfătuirii şi al călăuzirii
sufletelor pe calea
mântuirii, fiind rugători
încercaţi ai rugăciunii
inimii. Ei au rămas în
memoria vie a Bisericii, în
evlavia ierarhilor, a
preoţilor, a calugărilor şi
mirenilor ca pildă de iubire
jertfelnică, de înfrânare, de

smerenie şi de iscusită
povăţuire duhovnicească.
Hotărâm ca de acum
înainte şi în veci, Cuvioşii
Simeon şi Amfilohie de la
Pângăraţi (cu ziua de
prăznuire la 7 septembrie),
Sfântul Cuvios Chiriac de
la Tazlău (9 septembrie),
Sfinţii Cuvioşi Iosif şi
Chiriac de la Bisericani (1
octombrie), Sfinţii Cuvioşi
Rafael şi Partenie de la
Agapia Veche (21 iulie),
Sfântul Cuvios Iosif de la
Văratec (16 august) şi
Sfântul Cuvios Ioan de la
Râşca şi Secu (30 august)
să fie număraţi între sfinţii
Bisericii, să fie pomeniţi şi
cinstiţi prin cântări de
laudă în zilele lor de
prăznuire". 

Apoi, în cuvântul
adresat credincioşilor,
Preafericitul Părinte
Patriarh DANIEL a
subliniat importanţa
evenimentului de astăzi:

"În Mitropolia Moldovei şi
Bucovinei avem înscrişi în
calendar, din anul 1992
încoace, 18 sfinţi noi.
Aceşti sfinţi trecuti în
calendar după 1989 ne
arată că am folosit
libertatea de a lauda pe
Dumnezeu şi pe sfinţii Lui.
Modul în care folosim
libertatea ne apropie de
Dumnezeu sau ne
departează de Dumnezeu.
Prin rugaciune şi fapte
bune, prin recunoştinţă
adusă lui Dumnezeu, ca
mulţumire şi laudă, noi
arătăm că trăim libertatea
în demnitate şi demnitatea
în duhovnicie pe calea
mântuirii". 

Prefericitul Părinte
Patriarh DANIEL a explicat
credincioşilor cât de
importante şi necesare
sunt rugăciunile sfinţilor în
vremurile de astăzi: „Avem
mare nevoie de
rugăciunile sfinţilor, pentru
că vom trece prin greutăţi
mai mari. Într-un război
nevăzut, care se numeşte
secularizarea, adica
organizarea vieţii
individului şi a societatii ca
şi când Dumnezeu n-ar
exista, ca şi când
Dumnezeu ar fi absent,
avem nevoie de mai mulţi
rugători în ceruri pentru
noi, pentru ca lupta cu
duhurile rele, care caută
să despartă pe om de
Dumnezeu, nu se poate
duce numai prin voinţa
crispată sau o încredere
nemăsurată doar în
propriile forţe, ci biruinţa
duhovnicească se face şi
cu ajutorul altora, în primul
rând cu ajutorul Duhului
Sfânt şi al sfinţilor".
Canonizarea celor 9 sfinţi
cuvioşi nemţeni a fost
aprobată de către membrii
Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române în
sedinţa de lucru din 5 - 7
martie 2008. 

Sursa: www.mmb.ro
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Ctitorul primei mănăstiri
româneşti din Ţara Sfântă 

Sfântul Cuvios Iosif de la
Bisericani a fost primul sihastru
cunoscut în Muntele
Bisericanilor şi întemeietorul
mănăstirii cu acelaşi nume. S-
a născut într-un sat din ţinutul
Neamţului şi, de tânăr, a intrat
în obştea Mănăstirii Bistriţa.
Aici a fost tuns în monahism şi
a deprins de la părinţii bătrâni
viaţa duhovnicească, postul şi
neîncetata rugăciune. După ce
a mers la Locurile Sfinte,
Cuviosul Iosif s-a retras apoi în
pustia de pe Valea Iordanului,
unde a ajuns, în câţiva ani,
sihastru vestit. A trăit într-o
peşteră, mai întâi singur, apoi
cu 17 pustnici ucenici,
întemeind prima comunitate
duhovnicească românească
cunoscută în Ţara Sfântă.
După năvălirea arabilor asupra
Sfintelor Locuri, Cuviosul Iosif
şi-a luat ucenicii şi a venit în
Moldova, la Mănăstirea
Bistriţa. După ce numărul
ucenicilor a crescut, a înălţat o
mică biserică, cu hramul
„Buna Vestire“, construind şi
chilii împrejur. Viaţa monahală
de aici era asemenea celei de
la mănăstirile studiţilor de la
Constantinopol („achimită“ -
neadormită), ce presupunea
rugăciune neîncetată în
biserică şi la chilii, post,
metanii, cântarea psalmilor,
ascultare şi dragoste. 

După o invazie a turcilor,
care le-au incendiat biserica,
s-au hotărât să plece la Sfântul
Munte Athos. Pe drum însă li
s-a arătat într-un stejar
Preasfânta Născătoare de
Dumnezeu, care i-a întrebat:
„Unde mergeţi?“. La această
minunată vedere, ei au
răspuns: „Ne ducem la grădina
ta!“; iar Maica Domnului le-a
spus atunci: „Întoarceţi-vă, căci
şi aici este grădina mea“. Mai
târziu, schitul Cuviosului Iosif
s-a numit „Schitul Bisericani“,
adică „al evlavioşilor“, pentru
că monahii se rugau aici cu
lacrimi şi mulţi se vindecau de
boli cu rugăciunea şi
binecuvântarea Cuviosului
Iosif.

Cuviosul Chiriac de la
Bisericani, 60 de ani în

pustie
Al doilea trăitor de la

Bisericani canonizat recent
este Cuviosul Chiriac. A trăit la
începutul secolului al XVII-lea
la Mănăstirea Bisericani, care
număra pe atunci peste 100
de călugări. S-a retras în
pustie, într-o peşteră din
muntele lui Simon, unde a trăit
singur timp de 60 de ani. Vara
şi iarna stătea pe munte cu
trupul gol, în rugăciune. L-a
cunoscut şi Sfântul Ierarh
Dosoftei, mitropolitul Moldovei,
care, mai târziu, după mutarea
cuviosului la Domnul, i-a
sărutat sfintele moaşte. Este
cunoscut ca unul dintre marii
sihaştri din Carpaţi, având o
viaţă pilduitoare: trăirea în
desăvârşită lepădare de sine,
smerenie şi în neîncetată
rugăciune. Şi-a dat sufletul lui
Hristos, numărându-se printre
sfinţii români cinstiţi de popor.
Moaştele lui au fost aşezate în
peştera în care a trăit, ce se
poate vedea şi astăzi şi în care
s-a amenajat, mai târziu, un
paraclis în cinstea lui. Mai
târziu, din cauza deselor
tulburări din ţară, sfintele
moaştele au fost împărţite.

Chiriac de la Tazlău,
apărător al dreptei credinţe

Credincioşii se pot închina

din acest an şi la Sfântului
Chiriac de la Mănăstirea
Tazlău, cel mai cunoscut
pustnic de aici. S-a născut la
începutul secolului al XVII-lea
într-o familie de credincioşi din
satul Mesteacăn. În copilărie, a
fost luat de părinţi la slujbele
oficiate la Mănăstirea Tazlău,
simţind chemarea spre
monahism. A intrat din fragedă
tinereţe în obştea Mănăstirii
Tazlău, unde a deprins viaţa
monahicească, apoi a primit
călugăria. După puţină vreme,
a fost hirotonit fără voia lui,
diacon şi preot, devenind apoi
un iscusit povăţuitor de suflete.
S-a retras în pustnicie într-o
peşteră pe un munte din
apropierea mănăstirii, numit
Măgura Tazlăului. Dobândind
darul rugăciunii curate, al
vindecării bolilor şi al izgonirii
demonilor, a fost căutat de
mulţimile de călugări şi
credincioşi dornici să se
împărtăşească din sfinţenia
vieţii sale. În acea perioadă de
intensă propagandă calvină
venită din Transilvania, el a
fost un adevărat apărător şi
mărturisitor al dreptei credinţe,
păstrând aprinsă flacăra
Ortodoxiei în tot ţinutul
Neamţului. A trecut la Domnul
în jurul 1660, fiind înmormântat
în pridvorul bisericii mănăstirii
Tazlău. Încă din timpul vieţii,

evlavia populară l-a consacrat
drept sfânt, lucru adeverit şi de
Sfântul Ierarh Dosoftei,
mitropolitul Moldovei, care l-a
cunoscut şi, apoi, i-a sărutat
moaştele.

„Fericitul stareţ Rafail“
Doi sfinţi de la Agapia

Veche au fost canonizaţi în
luna martie: Cuviosul Rafail şi
Cuviosul Partenie. 

Primul dintre ei a fost
monah în vechiul aşezământ
călugăresc Agapia din Deal, în
veacul al XVI-lea. Sfântul
Rafail a fost cinstit încă din
secolul al XVII-lea, mai ales în
Moldova, chiar de Sfântul
Ierarh Dosoftei, mitropolitul
Moldovei, care i-a cinstit
moaştele. Sfântul Rafail s-a
născut în satul Bursucani, din
ţinutul Bârladului, din părinţi
credincioşi. A plecat din
tinereţe la celebra mănăstire
nemţeană, unde a fost ucenic
al monahilor de aici, după care
a fost călugărit sub numele de
Rafail, care se tâlcuieşte
„Dumnezeu aduce vindecare“.
Viaţa acestui sfânt nu este
foarte cunosccută. Se ştie că
părinţii agăpeni ţineau o
rânduială a locului de la care
nu s-a abătut nici ascultătorul
monah Rafail. Călugării
petreceau în lavră, iar cine era
întărit şi râvnea la viaţa cea
liniştită a pustiei, cu
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binecuvântare, pleca să se
nevoiască în sihăstrie
împreună cu un bătrân şi, mai
târziu, singur. Sfântul Rafail a
trăit o perioadă în inima
munţilor, iar după ani de
rugăciune şi asceză, a primit
daruri înalte, fiind îndrumător al
fraţilor din obşte şi uimind pe

toţi prin viaţa sa sfântă şi
înţelepciunea sa. Toţi îl priveau
ca pe o icoană a virtuţilor, iar în
pomelnicele vechi este numit
„Fericitul stareţ Rafail“. Din
timpul vieţii făcea minuni, iar la
mormântul său au venit mulţi
bolnavi şi neputincioşi pentru a
se vindeca. Ucenicii săi i-au
dezgropat moaştele şi le-au
aşezat în biserică, spre
închinare. Mii de pelerini
veneau să se închine la
moaştele sale, mai ales la
hramul Mănăstirii Neamţ, când
avea loc pelerinajul la
mănăstirile Neamţ, Agapia şi
Secu. Acestea au fost ascunse
o periodă, odată cu cele ale
Sfântului Partenie. Părţi din
moaştele acestor doi sfinţi de
la Agapia se păstrează şi
astăzi în mănăstirile nemţene
şi în altele din Moldova.

Pustnicul din Muntele
„Scaune“

Sfântul Ierarh Dosoftei,
mitropolitul Moldovei, a

numărat printre călugării cu
înaltă viaţă duhovnicească din
Moldova şi pe Cuviosul
Partenie de la Agapia Veche. A
trăit în secolul al XVII-lea, fiind
urmaşul sihaştrilor din Munţii
Agapiei. A fost tuns în
monahism de stareţul
Eufrosin, ctitorul mănăstirii din

Livada Părinţilor. Tradiţia
spune despre Sfântul Partenie
că a sihăstrit în muntele
„Scaunele“, după modelul
pustnicilor dinaintea sa: ziua
se ruga în singurătate, mai
ales cu Psaltirea, pe care o ştia
pe dinafară, iar la apusul
soarelui, gusta puţin din pâine
şi legume fierte, după care
toată noaptea rostea
rugăciunea lui Iisus, în timp ce
împletea coşuri. Dormea puţin
când obosea, în laviţe
(scaune), aşezate între
trunchiurile de brazi. Ucenicii
duceau coşurile la târg, unde
le vindeau, iar cu banii astfel
câştigaţi cumpărau hrană şi
cele necesare traiului
pustnicesc. De la aceste
scaune, muntele şi poiana au
primit numele de „Scaune“.

Nu se cunosc date exacte
despre viaţa sa, dar se ştie că
este numărat în rândul
egumenilor Agapiei. Se spune
că era luminat şi plin de

înţelepciune şi avea darul
tămăduirii. Potrivit unor tradiţii,
scotea şi demoni din oameni.
A trecut la cele veşnice în
1660, iar trupul său a fost
dezgropat şi găsit neputrezit.
Moaştele sale au fost ascunse
pentru o perioadă lungă de
timp.

Întemeietorul Mănăstirii
Pângăraţi

Unul dintre trăitorii nemţeni
canonizaţi de Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române în
luna martie este Sfântul
Cuvios Simeon de la
Pângăraţi. S-a născut la
începutul secolului al XV-lea,
într-un sat din apropierea
oraşului Piatra Neamţ, în
timpul domniei lui Alexandru
cel Bun. A intrat din tinereţe în
obştea Mănăstirii Bistriţa, unde
a trăit în ascultare şi a sporit
duhovniceşte. 

Cu binecuvântarea
egumenului Mănăstirii Bistriţa
şi, împreună cu încă doi
ucenici ai săi, în 1432, s-a
retras la poalele muntelui
numit „Păru“, la 5 km
depărtare de mănăstirea sa,
lângă malul stâng al pârâului
Pângăraţi. Aici, cuviosul şi-a
făcut o chilie din bârne de
brad, într-o poiană înconjurată
de păduri seculare, şi trăia cu

ucenicii săi, în necontenite
rugăciuni şi în meditaţie la cele
cereşti. Ajungând sihastru
desăvârşit şi dascăl iscusit al
rugăciunii inimii, mulţi monahi
au venit de-a lungul timpului la
el, aşezământul lui fiind
cunoscut timp de 29 de ani
sub numele de „Sihăstria lui
Simeon“. 

Sfântul Voievod Ştefan cel
Mare i-a dăruit, în 1461, bani şi
ajutor să înalţe o mică biserică
de lemn, cu hramul „Sf. Mare
Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul
de mir“. Biserica a fost sfinţită
în acelaşi an, la 26 octombrie,
de mitropolitul Teoctist I, care l-
a hirotonit atunci preot pe
Simeon. Astfel, Sf. Cuv.
Simeon a devenit
întemeietorul şi primul egumen
al Mănăstirii Pângăraţi, ce s-a
numit până în 1508 „Schitul lui
Simeon“. 

Sfătuitor al lui Ştefan cel
Mare

Viaţa sa curată l-a
învrednicit pe Simeon de a
primi darul vindecării bolilor şi
al vederii înainte. Mulţi
suferinzi veneau la chilia sa şi
se făceau sănătoşi prin
rugăciunea lui. Dregători din
sfatul ţării, chiar şi domnitorul
Ştefan cel Mare, veneau
adesea la el să ceară
binecuvântare şi sfaturi. În
1476, când turcii l-au învins pe
Ştefan cel Mare în luptele de la
Războieni, Cuviosul Simeon
şi-a luat ucenicii, s-a rugat lui
Dumnezeu pentru domn şi
pentru ţară ca să-i scape din
mâinile cotropitorilor, apoi au
trecut peste Carpaţi, în
Transilvania, stabilindu-se la
Mănăstirea Caşiva. După
puţin timp, în toamna aceluiaşi
an, a trecut la cele veşnice,
fiind îngropat de ucenicii săi la
Caşiva. 

Moaştele sale au fost
cinstite de Sfântul Voievod
Ştefan cel Mare, care le-a
adus în Moldova. Ieromonahul
Atanasie scrie că Ştefan
voievod i-a adus sfintele lui
moaşte într-o raclă cinstită şi le
ţinea în vistieria sa cu cinste.
„Apoi, luând o parte din sfintele
lui moaşte, le-a oprit pentru
blagoslovenie, şi cu aromate
cu bune miresme, şi cu tămâie



le tămâia totdeauna spre
credinţa şi buna întărire a
dreptei-credinţe a domniei
sale, iar mai vârtos pentru
dragostea şi căldura
duhovnicească ce avea mai-
nainte către dânsul; iar
rămăşiţa sfintelor lui moaşte cu
cuviinţă sfinţită şi cu cinste le-a
îngropat în cetatea Sucevei“. 

Amfilohie, cinstit încă
din viaţă ca sfânt

Sfântul Amfilohie de la
Pângăraţi s-a născut în anul
1487, în partea de nord a
Moldovei. Viaţa monahală şi-a
început-o de foarte tânăr, la
Mănăstirea Moldoviţa, de
unde a venit la Pângăraţi, în
anul 1508. Aici a fost ales
stareţ, conducând obştea
mănăstirii timp de 56 de ani. În
timpul său, domnitorul
Alexandru Lăpuşneanu a zidit
la Pângăraţi o biserică în
numele său, pe locul celei
vechi de lemn, care fusese
arsă de turci. Se spune că
domnitorul a avut un vis în
care i s-a cerut să meargă la
Pângăraţi să zidească această
biserică, sfinţită în 1560 de
mitropolitul Grigorie. La
bătrâneţe, fericitul Amfilohie a
primit marele şi îngerescul chip
al schimniciei sub numele de
Enoh, iar în anul 1570 a trecut
la cele veşnice. A fost cinstit
încă din viaţă ca sfânt, iar
monahii de la Moldoviţa şi
Pângăraţi l-au prăznuit în
fiecare an la data trecerii sale
la Domnul.

Ctitorul celei mai mari
mănăstiri ortodoxe de maici

din lume
Printre sfinţii nemţeni

canonizaţi în acest an se
numără şi Cuviosul Părinte
Iosif. Acesta s-a născut în jurul
anului 1750, în satul Valea
Jidanului din Transilvania, într-
o familie de credincioşi
ortodocşi, venită în Moldova
din cauza revoltei românilor
ortodocşi din Transilvania,
condusă de Cuviosul Sofronie
de la Cioara, împotriva asupririi
austriece şi a uniaţiei. Tânărul
Iosif a fost impresionat de
mănăstirile moldave şi de viaţa
călugărilor de aici, încât a
devenit ucenic al Cuviosului
Paisie Velicicovschi, încă de

pe când se afla la Mănăstirea
Dragomirna. 

Ucenic al acestuia, Cuv.
Iosif s-a deprins cu ascultarea,
smerenia, paza minţii,
înfrânarea, postirea,
privegherile şi rugăciunea
minţii. Când Sfântul Cuv.
Paisie s-a mutat cu obştea la
Mănăstirile Secu şi Neamţ, a
venit şi Cuviosul Iosif, care, la
recomandarea stareţului, a
fost călugărit şi hirotonit
ieromonah. În 1779, Cuviosul
Iosif a devenit îndrumător
duhovnicesc la Schitul Pocrov
de lângă Mănăstirea Neamţ şi
povăţuitor al maicilor de la
Schiturile Gura Carpenului şi
Durău. Cu binecuvântarea
stareţului, a devenit sihastru
(ieroschimonah) în Munţii
Neamţului, cu alţi doi monahi:
Gherman şi Gherontie. După
anul 1785, Cuviosul Iosif a fost
rânduit să pună bazele
Mănăstirii Văratic, împreună
cu maica Olimpiada, iar mai
apoi şi Nazaria, ucenicele sale
duhovniceşti de la Schitul
Durău. 
Preocupare pentru cultură

Sfântul Iosif este primul
mare duhovnic al aşezării
monahale de la Văratic şi, în
acelaşi timp, unul dintre ctitorii
acestei mănăstiri. Cunoscând
purtarea sa şi rolul activ pe
care l-a îndeplinit la Văratic,
mitropolitul Veniamin Costachi
al Moldovei l-a preţuit pentru
sfinţenia vieţii sale şi pentru
faptele bune ce le săvârşea.
Împreună cu stareţele din
vremea sa, a pus temelia
bunelor rânduieli cu privire la
slujbele bisericeşti, la lucrul de
obşte şi chilie, la deprinderea
cu cititul, scrisul, lucrul de
mână şi rugăciunea cea de
toată vremea. A ctitorit cele
două biserici de la începuturile
mănăstirii, cea din lemn (1785)
şi cea din zid (1808-1812),
ambele cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului“. Sfântul Iosif
Pustnicul a contribuit la
organizarea mai multor
mănăstiri din munţii Neamţului
şi, timp de treizeci de ani, a
asigurat îndrumarea
duhovnicească a mai bine de
trei sute de călugăriţe, precum
şi a numeroşi trăitori din munţii

de lângă Sihla. Bun
cunoscător al Sfintei Scripturi
şi al scrierilor Sfinţilor Părinţi, s-
a ocupat şi de copierea
manuscriselor cu conţinut
scripturistic, teologic şi cultic. 

A avut darul vindecărilor,
iar după trecerea sa la cele
veşnice, la 28 decembrie
1828, a fost înmormântat în
pronaosul Bisericii „Adormirea
Maicii Domnului“ de la
Mănăstirea Văratic.

Locurile din Munţii
Neamţului unde a trăit
ieroschimonahul Iosif au
rămas în tradiţia locului sub
denumirea: „Poiana lui Iosif“,
„Pârâul lui Iosif“ şi „Chiliile lui
Iosif“. De la marele isihast
român se păstrează un tipic al
rugăciunii inimii, pe care îl
urma dimpreună cu ucenicii
săi din mănăstiri.

Duhovnicul Cuvioasei
Teodora de la Sihla 

Sfântul Ierarh Ioan de la
Râşca a păstorit ca ierarh în
Moldova veacului al XVII-lea şi
a fost prieten apropiat al
mitropoliţilor Varlaam şi
Dosoftei. S-a născut în ţinutul
Vrancei. Încă din tinereţe şi-a
manifestat dorinţa de a intra în
viaţa călugărească. Rudenia
sa, Varlaam Moţoc, viitorul
mitropolit al Moldovei, care
trăia pe atunci la Mănăstirea
Secu, l-a dus pe tânărul Ioan
în obştea Mănăstirii Râşca,
rectitorită de vornicul Costea
Băcioc, prietenul apropiat al lui
Varlaam. Aici a fost călugărit
de egumenul Agafton, în jurul
anului 1630. 

În 1632, Varlaam a devenit
mitropolit al Moldovei, iar după
câţiva ani l-a mutat pe
călugărul Ioan de la
Mănăstirea Râşca la
Mănăstirea Secu, dându-i
chilia, cărţile şi lucrurile pe care
mitropolitul le păstra în
mănăstirea sa de metanie.
Datorită perioadei în care a
trăit la Râşca (aproximativ 18
ani), contemporanii şi urmaşii l-
au numit „Ioan de Râşca“.

La Mănăstirea Secu, Ioan
a avut ca îndrumători spirituali
pe egumenii Nechifor şi
Ghedeon, acesta din urmă
fiind ctitorul Schitului (azi
mănăstire) Sihăstria, şi apoi, în

două rânduri, mitropolit al
Moldovei. În 1641, domnitorul
Vasile Lupu, sfătuit de
mitropolitul Varlaam, înfiinţa în
Cetatea Neamţului o mică
mănăstire, cu hramul „Sf.
Ierarh Nicolae“. Mitropolitul
Varlaam a pus ca egumen al
acestei mănăstiri-cetate pe
omul său de încredere şi
rudenia sa, Ioan „de la Râşca“. 

„Arhiepiscopul cel sfânt şi
minunat“

A fost egumen la
Mănăstirea din Cetatea
Neamţului până în 1665. El a
botezat-o, în 1650, pe fiica lui
Joldea, armaşul cetăţii, cea
care avea să fie, peste ani,
marea sihastră, Sfânta
Cuvioasă Teodora de la Sihla.
De asemenea, i-a fost
duhovnic şi îndrumător până la
vârsta de 16 ani, îndemnând-o
să aleagă viaţa monahală. 

În 1667, Ioan a fost ales,
hirotonit şi instalat episcop al
Huşilor, având credincioşi din
Ţara de Jos a Moldovei, de pe
ambele maluri ale Prutului. A
păstorit timp de şapte ani, în
vremuri grele, când turcii şi
tătarii prădau, deseori, aceste
locuri. Era foarte apreciat de
credincioşi, dar şi de ceilalţi
ierarhi moldoveni, în special de
Sfântul Ierarh Dosoftei, în acea
perioadă episcop la Roman,
iar după câţiva ani mitropolit al
Moldovei. Din anul 1674 şi
până la trecerea sa la cele
veşnice (1685), Ioan a păstorit
Episcopia Romanului,
înfiinţată de primii voievozi
Muşatini ai Moldovei. Aici a
ctitorit Mănăstirea Mera, în
ţinutul său natal, cu ajutorul
rudei sale, vornicul Moţoc din
Odobeşti. Episcopul Ioan a
aşezat la acea mănăstire pe
ucenica sa, Teodora, de la
Cetatea Neamţului, împreună
cu alte câteva călugăriţe. A fost
înmormântat de mitropolitul
Dosoftei şi ceilalţi ierarhi, lângă
biserica mare a Mănăstirii
Secu. Sfântul Mitropolit
Dosoftei, în cartea sa „Viaţa şi
petrecerea sfinţilor“, l-a numit
„arhiepiscopul cel sfânt şi
minunat“.

Sursa: Ziarul Lumina
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În ziua de 29 august, la Melbourne,
Australia, a avut loc, în Biserica „Sfinţii
Apostoli“, ceremonia de întronizare a
Preasfinţitului Mihail Filimon, episcop al
Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei
şi Noii Zeelande. Delegaţia Bisericii
Ortodoxe Române care a participat la
această ceremonie a fost condusă de
Înalt Preasfinţitul Laurenţiu, Mitropolitul
Ardealului, informează Agenţia de Ştiri
BASILICA.

Ceremonia de întronizare a fost
precedată de Sfânta Liturghie, în cadrul
căreia s-a citit tomosul sinodal, după care
Preasfinţitul episcop Mihail Filimon a
primit însemnele arhiereşti: mantia, cârja,
crucea şi engolpionul.

Preasfinţitul Mihail Filimon a fost ales
episcop al Episcopiei Ortodoxe Române
a Australiei şi Noii Zeelande în şedinta de
lucru a Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române din data de 5 martie
2008, iar hirotonia întru arhiereu a avut
loc în data de 20 aprilie 2008, de
sărbătoarea Intrării Domnului în
Ierusalim, la Catedrala patriarhală din
Capitală. În aceste pagini, prezentăm
Gramata patriarhală care s-a citit în

cadrul ceremoniei de întronizare a
Preasfinţitului Mihail, ca Episcop al
Episcopiei Australiei şi Noii Zeelande.

ÎMPUTERNICIREA CANONICĂ DE
PĂSTORIRE CA EPISCOP AL

EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A
AUSTRALIEI ŞI NOII ZEELANDE
„Se cuvine să facem cunoscut tuturor

că Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus
Hristos a aşezat în Sfânta Sa Biserică
dregătorii şi vrednicii deosebite şi, prin
trimiterea Preasfântului şi de viaţă
făcătorului Duh, peste Sfinţii Săi Ucenici
şi Apostoli, i-a întărit pe aceştia întru
propovăduirea cuvântului Evangheliei
Sale, iar prin punerea mâinilor, într-o

neîntreruptă succesiune, de la Sfinţii
Apostoli şi până astăzi, pe toţi slujitorii
Bisericii îi face vrednici de a fi părtaşi
darurilor Sale de multe feluri, în treptele
rânduite, ca diaconi, preoţi şi arhierei.

Este binecunoscut că Ortodoxia a
pătruns în Australia şi Noua Zeelandă
către sfârşitul secolului al XIX-lea, dar,
mai ales, în secolul al XX-lea, odată cu
emigraţia din ţările ortodoxe, organizarea
bisericească ortodoxă făcându-se în
principal pe baze etnice.

Aproape 90.000 de români în
Australia şi Noua Zeelandă

Începuturile imigraţiei românilor în
Australia şi Noua Zeelandă se situează
înainte şi după cel de-al II-lea Război
Mondial, acolo trăind astăzi aproape
90.000 de români, păstrători de
spiritualitate, civilizaţie şi cultură
românească, dar şi de viaţă religioasă
ortodoxă în contextul societăţii
multiculturale, sociale şi religioase din
acea parte a lumii.

Fondarea parohiilor ortodoxe
româneşti în Australia şi Noua Zeelandă
s-a făcut pe bazele canonice şi păstrând
principiile din Biserica Ortodoxă Română,

iar Patriarhia Română, îndreptăţită
canonic şi legal, s-a îngrijit de fiii ei, care
au ales să trăiască în acele zone
geografice. Printre parohiile înfiinţate
după cel de-al II-lea Război Mondial se
numără, în Australia: Parohia „Sfinţii
Petru şi Pavel“ din Melbourne (1970),
Parohia „Sfânta Maria“ din Sydney
(1970), Parohia „Sfântul Nicolae“ din
Adelaide (1972), Parohia „Sfântul
Dumitru“ din Brisbane (1984), Parohia
„Sfântul Ioan Botezătorul“ din Perth
(1982), iar în Noua Zeelandă: Parohia
„Sfânta Maria“ din Wellington (1971),
altele luând fiinţă după anul 1989.
Parohiile ortodoxe române din Australia

şi Noua Zeelandă, mai vechi şi mai noi,
au fost organizate în două protopopiate
alcătuind Vicariatul Ortodox Român
pentru Australia şi Noua Zeelandă
înfiinţat, la cererea preoţilor şi a
credincioşilor români, prin hotărârea
nr.1.289/2006 luată de Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa sa
de lucru din 26 iunie 2006.

Amploarea slujirii şi misiunii în
parohiile ortodoxe române din teritoriile
australian şi neo-zeelandez, în cei
aproape 40 de ani, a ţintit permanent
cultivarea în sufletele credincioşilor
ortodocşi români dragostea şi
ataşamentul faţă de credinţa străbună,
faţă de Biserica Mamă şi ţara natală,
România, având ca scop păstrarea
identităţii creştin-ortodoxe şi româneşti
într-un vast spaţiu multicultural şi
pluriconfesional.

De asemenea, dorinţa consolidării
unităţii specifice a clerului român şi a
promovării unei viziuni comune în ce
priveşte activitatea misionar-pastorală,
cultural-socială şi filantropică au
alimentat conştiinţa necesităţii unei
prezenţe ierarhice româneşti permanente
în Australia şi Noua Zeelandă, sporind
premisele unei strânse solidarităţi în
sânul comunităţii româneşti din acest
spaţiu geografic. În acest context,
prezenţa unui episcop ortodox român
semnifică reprezentarea cu altă
autoritate şi la alt nivel a credincioşilor
ortodocşi români din Australia şi Noua
Zeelandă, atât în faţa autorităţilor civile,
cât şi a celorlalte biserici şi culte.

Realităţile pastoral-misionare şi
culturale amintite mai sus, lipsa unei
structuri administrativ-bisericeşti de nivel
eparhial, precum şi prezenţa ocazională
a unor ierarhi ortodocşi români în
Australia şi Noua Zeelandă au sporit
nădejdea preoţilor şi credincioşilor
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românilor din acele comunităţi din
Australia şi Noua Zeelandă, aflate într-o
arie misionară şi pastorală întinsă, cu
parohiile situate la mare distanţă unele
de altele, că Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române va aproba
organizarea acestora într-o eparhie,
privilegiu de care alte comunităţi
ortodoxe ale altor etnii se bucurau deja.

EPISCOPIA VA AVEA SEDIUL LA
MELBOURNE

Pentru toate aceste considerente şi
ţinând seama de dorinţele tot mai
puternice ale preoţilor şi credincioşilor
ortodocşi români din Australia şi Noua
Zeelandă, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, luând aminte la
propunerea Noastră, prin hotărârea

nr.4.708/2007, a aprobat înfiinţarea
Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei
şi Noii Zeelande, cu sediul la Melbourne,
în dependenţă directă de Patriarhia
Română, şi înscrierea acesteia în
Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române,
ca etapă fundamentală în procesul de
consolidare a comuniunii preoţilor şi
credincioşilor ortodocşi români din
Australia şi Noua Zeelandă cu Sfânta
Biserică Mamă din România şi, prin
aceasta, cu Biserica Ortodoxă
Universală.

Ca slujitor al lui Hristos în vrednicia de
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
călăuzit fiind de îndatorirea de a nu lăsa
Episcopia Ortodoxă Română a Australiei
şi Noii Zeelande lipsită de cârmuitorul ei
canonic, pe temeiul prevederilor
Statutului pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române,
cu scrisoarea nr. 445 din 25 ianuarie
2008, am încredinţat Înalt Preasfinţitului
Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe
Române a Europei Occidentale şi

Meridionale misiunea de a conduce
delegaţia Patriarhiei Române, care s-a
deplasat în Australia pentru convocarea
şedinţei de constituire şi de lucru a
Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe
Române a Australiei şi Noii Zeelande - 24
februarie 2008, în cadrul căreia, prin vot
secret consultativ, a fost desemnat drept
candidat pentru alegerea celui dintâi
ierarh eparhiot al Episcopiei Ortodoxe
Române a Australiei şi Noii Zeelande,
Preacuviosul Arhimandrit Dr. Mihail
Filimon, vicarul administrativ al
Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Împlinind această procedură
statutară bisericească şi luând aminte la
îndatoririle ce Ne revin ca Întâistătător al
Bisericii Ortodoxe Române, am convocat

Sfântul Sinod al Bisericii noastre, în ziua
de marţi, 5 martie 2008, la Reşedinţa
patriarhală din Bucureşti, în vederea
alegerii chiriarhului noii Episcopii
Ortodoxe Române a Australiei şi Noii
Zeelande, în dependenţă directă de
Patriarhia Română.

În urma cercetării canonice şi a
votului exprimat, Sfântul Sinod a ales în
scaunul vacant al Episcopiei Ortodoxe
Române a Australiei şi Noii Zeelande pe
Preacuviosul Arhimandrit Dr. Mihail
Filimon, vicarul administrativ al
Arhiepiscopiei Bucureştilor, care s-a
arătat vrednic de această chemare prin
statornicia sa întru dreapta credinţă şi
îmbrăţişarea vieţii monahale în
Mănăstirea Cernica — mare şcoală
duhovnicească din apropierea
Bucureştilor; prin pregătirea teologică
dobândită la Institutul Teologic
Universitar din Sibiu şi, apoi, la
Facultatea de Teologie Ortodoxă a
Universităţii din Tesalonic (Grecia) în
cadrul căreia, în anul 1999 a obţinut titlul
academic de Doctor în Teologie; prin

vocaţia sa pentru slujirea sfântului altar;
prin râvna şi dăruirea cu care a slujit
Biserica în ascultările care i s-au rânduit
în posturile de răspundere administrativă
încredinţate în Episcopia Argeşului şi
Muscelului, în calitate de cadru didactic la
Facultatea de Teologie „Sfânta Filofteia“
a Universităţii din Piteşti şi de inspector
şcolar — specialitatea Religie în cadrul
Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş, şi
apoi în Episcopia Ortodoxă Română în
America şi în Arhiepiscopia Bucureştilor.

HIROTONIT ARHIEREU DE FLORII
Drept urmare, în ziua de Duminică,

20 aprilie 2008, la măritul praznic al
Intrării Domnului în Ierusalim, în
Catedrala patriarhală din Bucureşti, a fost
hirotonit întru arhiereu Preacuviosul
Arhimandrit Dr. Mihail Filimon, vicarul
administrativ al Arhiepiscopiei
Bucureştilor, ca cel dintâi Episcop
eparhiot al nou înfiinţatei Episcopii
Ortodoxe Române a Australiei şi Noii
Zeelande.

Pe temeiul celor arătate mai sus, al
Sfintelor Canoane şi al prevederilor
cuprinse în art. 133 din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române, se aduce la
cunoştinţa tuturor această Gramată
patriarhală, prin care dăm alesului
Episcop, Preasfinţitului Părinte Mihail,
împuternicirea canonică de păstorire ca
Episcop al de Dumnezeu păzitei
Episcopii Ortodoxe Române a Australiei
şi Noii Zeelande, cu toate parohiile din
ţările câte ţin astăzi şi vor ţine şi în viitor
de această eparhie, drept mărturie că
Preasfinţia Sa, dobândind jurisdicţia de
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române
a Australiei şi Noii Zeelande are dreptul şi
puterea de a aşeza, după rânduielile
Sfintei noastre Biserici şi după legile
ţărilor respective: citeţi, cântăreţi,
ipodiaconi, diaconi, preoţi şi protopopi la
toate bisericile din Episcopia Preasfinţiei
Sale, iar stareţi şi stareţe, egumeni şi
egumene la mănăstiri şi schituri, şi de a
rândui toate câte i se cuvin ca ierarh, spre
folosul duhovnicesc al eparhiei pe care o
păstoreşte pe calea mântuirii.

Din partea Preasfinţiei Sale aşteptăm,
aşa cum îndeamnă Canonul 34
Apostolic, cinstire şi ascultare faţă de
Patriarhul României şi faţă de Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; să
arate iubire de neam, grijă părintească
pentru parohii şi mănăstiri, pentru valorile
credinţei ortodoxe, pentru cultura
creştină, precum şi dragoste părintească
faţă de clerul şi drept-credincioşii creştini,
tineri şi vârstnici, făcându-se tuturor
călăuză întru păstrarea neştirbită a
dreptei credinţe şi a rânduielilor Bisericii
noastre strămoşeşti; să se sfătuiască şi
să coopereze cu autorităţile din Australia
şi Noua Zeelandă pentru binele Bisericii.
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Îndemn la preţuirea unităţii creştine
Îndeosebi, pe lângă slujirea

arhierească ce-i revine prin Sfintele
Canoane, precum şi drepturile şi
îndatoririle prevăzute de Statutul
Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei
şi Noii Zeelande, încredinţăm pe
Preasfinţitul Părinte Episcop Mihail că
este unicul arhipăstor canonic şi legal al
preoţilor şi credincioşilor din această
Episcopie, drept pentru care îl povăţuim
să pună la inimă şi să lucreze neîncetat
pentru a aduna în jurul scaunului
episcopal comunităţile bisericeşti
ortodoxe, care aparţin jurisdicţional
Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei
şi Noii Zeelande, arătând neobosită
stăruinţă pentru realizarea unităţii
spirituale a tuturor credincioşilor şi
preoţilor acestei Episcopii, pentru
comuniune cu ceilalţi ierarhi ortodocşi
canonici din Australia şi Noua Zeelandă.

Totodată, îndemnăm pe Preasfinţia
Sa să preţuiască unitatea creştină pentru
care S-a rugat Mântuitorul nostru Iisus
Hristos înainte de Patima Sa şi să
promoveze dialogul şi cooperarea
practică socială cu celelalte Biserici
creştine din Australia şi Noua Zeelandă.

Aşadar, tuturor celor din cinul
preoţesc şi călugăresc, precum şi tuturor

drept-credincioşilor din cuprinsul
Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei
şi Noii Zeelande, le recomandăm cu
dragoste părintească pe Preasfinţitul
Părinte Episcop Mihail, drept Chiriarhul
lor canonic ales de Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Autocefale Române,
chemându-i să îl întâmpine cu dragoste
fiască, să îl asculte şi să îl cinstească,
arătându-i în toate împrejurările sprijin şi
împreună-lucrare în tot ceea ce

săvârşeşte cu jertfelnicie şi iubire pentru
Sfânta Biserică, pentru neam şi pentru
semeni, în respectul frăţesc faţă de cei cu
care Dumnezeu i-a rânduit să
convieţuiască în această parte a lumii.

Cunoscând şi preţuind însufleţirea cu
care slujitorii şi credincioşii ortodocşi

români din Australia şi Noua Zeelandă au
întâmpinat întotdeauna cuvântul
Întâistătătorilor Bisericii Noastre, îi
povăţuim pe toţi cu părintească dragoste
ca, sub păstorirea noului lor arhipăstor,
să păstreze unitatea dreptei credinţe,
vieţuind în pace şi în bună înţelegere ca
fii adevăraţi ce cred în Hristos şi „întru
una, sfântă, sobornicească şi
apostolească Biserică“, încredinţându-l

pe Preasfinţitul Părinte Episcop Mihail,
milostivirii Bunului Dumnezeu şi
rugăciunilor Sfântului Apostol Andrei,
Ocrotitorul României, precum şi ale
tuturor Sfinţilor odrăsliţi din
binecuvântatul pământ românesc.

Iar pentru ca să se împlinească după
cuviinţă toată datina Sfintei noastre
Biserici, am rânduit ca întronizarea
Preasfinţitului Părinte Mihail în scaunul
de Episcop al Episcopiei Ortodoxe
Române a Australiei şi Noii Zeelande să
se facă în ziua de 29 iunie 2008, la
praznicul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel,
de către Înalt Preasfinţitul Părinte
Mitropolit Laurenţiu al Ardealului şi
Arhiepiscop al Sibiului, înconjurat de
Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul
Giurgiului şi de ierarhi coliturghisitori ai
celorlalte Biserici Ortodoxe surori, de
clerici şi credincioşi de la parohii din
cuprinsul acestei Episcopii, de faţă fiind
înalte personalităţi din viaţa bisericească
şi publică locală.

Şi astfel, cu un cuget şi cu o inimă,
împreună să preamărim pe Tatăl, pe Fiul
şi pe Sfântului Duh, Treimea cea
deofiinţă şi nedespărţită. Amin !“

Dată în Reşedinţa Patriarhală din
Bucureşti la 20 aprilie 2008, la
sărbătoarea Intrării Domnului în
Ierusalim, în cel dintâi an al Arhipăstoririi
Noastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române.

† D A N I E L
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,

Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei,
Locţiitor al tronului Cezareei Capadociei 

şi Arhiepiscop al Bucureştilor.
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PREASFINŢITUL MIHAIL  Filimon
s-a nascut la data de 25 ianuarie 1964,
din parinti ortodocsi Ioan si Ileana, in
comuna Matca, judetul Galati. Dupa
terminarea scolii generale si a
gimnaziului, a urmat cursurile liceale in
orasul Tecuci, judetul Galati intre anii
1978-1982. 

In luna octombrie a anului 1984 a
intrat la Sfanta Manastire Cernica, din
Arhiepiscopia Bucurestilor, fiind
inchinoviat si apoi, la 7 ianuarie 1986, cu
aprobarea Preafericitului Patriarh
JUSTIN a fost tuns in monahism
primind numele MIHAIL. 

Din vara anului 1986 a fost transferat
la Sfanta Manastire Curtea de Arges,
unde a indeplinit ascultarile de gestionar
custode sala, casier, diacon si apoi preot
slujitor. 

In anul 1987, in urma examenului de
admitere pe care l-a sustinut la Institutul
Teologic Universitar din Sibiu a fost
admis si a urmat cursurile de zi ale
acestui Institut Teologic pe care le-a
absolvit in anul 1991, sustinand teza de
licenta cu titlul: "Preocupari privind
canonizarea sfintilor romani in trecut si
astazi." 

In acest timp a fost hirotonit de catre
Preasfintitul Episcop Calinic Argeseanul
pe seama Manastirii Curtea de Arges ca
ierodiacon, la data de 18 aprilie 1987, si
ieromonah, la 11 septembrie 1988. 

La 8 noiembrie 1991 a fost hirotesit
protosinghel de catre Preasfintitul
Arhiereu Casian Galateanul, cu
binecuvantarea si aprobarea
Preasfintitului Episcop Calinic al
Argesului. 

In toamna anului 1991 a sustinut
examenul de admitere pentru cursurile
de doctorat in Teologie, fiind admis la
sectia Sistematica, Specialitatea
Teologie Dogmatica si Simbolica,
lucrand sub indrumarea P.C. Preot prof.
dr. Ioan Ica si a sustinut toate
examenele pentru cei trei ani, la Sibiu
(1992-1994) si Cluj (1994-1995). 

Dupa infiintarea Eparhiei Argesului si
Teleormanului, si-a reluat activitatea
fostul Seminar Teologic al Argesului, iar
in aceste conditii a fost numit profesor la
catedra de Vechiul si Noul Testament,
activand la Seminarul Teologic din
Turnu Magurele, jud. Teleorman, in anul
scolar 1991-1992. In anul scolar 1992-
1993 (luna februarie), a functionat la
aceeasi catedra la Seminarul Teologic
din Pitesti. 

In anul 1992, Preafericitul Parinte
TEOCTIST l-a recomandat Sfantului
Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei
pentru a primi o bursa de studii
postuniversitare. Astfel, in luna februarie
1993 a urmat cursurile pentru limba
greaca la Facultatea de Filologie a
Universitatii Aristotel din Tesalonic. 

La 9 iunie 1993 i s-a aprobat cererea
la Facultatea de Teologie, Universitatea
Aristotel din Tesalonic, prin care cerea
inscierea in randul canditatilor la titlul de
doctor in teologie. A lucrat sub
indrumarea urmatorilor profesori: prof.
univ. dr. Ioan Kongulis, indrumator
principal, prof. univ. dr. Hristos
Vasilopulos si pr. univ. dr. Vasile
Kaliakmanis. Teza de doctorat pe care a
elaborat-o are ca tema: 'Slujirea
Catehetica a Bisericii Ortodoxe
Sobornicesti din Romania in sec. al XX-
lea'. 

Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Romane, in sedinta de lucru din 8-9
decembrie 1994, i-a accordat rangul de
Arhimandrit, fiind hirotesit la 22 ianuarie
1995. 

Dupa revenirea sa de la Tesalonic,
incepand cu 1 octombrie 1999, a fost
incadrat prin concurs, conform
specializarii, in postul de lector la
catedra de Pedagogie Crestina din
cadrul sectiei Teologie Pastorala a
Facultatii de Teologie Ortodoxa "Sfanta
Filofteia" a Universitatii Pitesti. 

De la 1 noiembrie 1999, a fost numit
consilier cu probleme de invatamant
teologic si religios in Eparhia Argesului si
Muscelului, prin decizia nr.
157/19.11.1999, data de Preasfintitul
Episcop Calinic al Argesului. De
asemenea, incepand cu 1 septembrie
2000, prin decizia nr. 298/24.11.2000, a
fost numit in postul de inspector scolar la
specialitatea Religie, lucrand in cadrul
compartimentului "Curiculum si
inspectie scolara" din Inspectoratul
Scolar Judetean Arges. 

In 23 aprilie 2003, a fost chemat la
Manastirea Ortodoxa Romana
'Inaltarea Domnului' din Detroit, Statele
Unite ale Americii, iar in data de 27 iulie
2003 am fost ales de catre obstea
Sfintei Manastirii in ascultarea de Staret,
fiind mai apoi confirmat si instalat cu

binecuvantarea Inalt Preasfintitului
Arhiepiscop Nathaniel al Detroitului. 

La chemarea Preafericitului Parinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Romane, s-a intors la Bucuresti, fiind
numit, de la 1 ianuarie 2008, in functia
de Vicar Administrativ al Arhiepiscopiei
Bucurestilor. 

In aceasta perioada a publicat
urmatoarele lucrari de specialitate: 

1. Catolicitatea Bisericii si implicatiile
acesteia in conceptia teologului Vladimir
Lossky, "Revista Teologica" (R.T., Nr.
1/1995). 

2. Critica monofizitismului
Patriarhului Sever al Antiohiei in opera
Sfantului Maxim Marturisitorul, "Revista
Teologica" (R.T. Nr. 2/1995). 

3. Virtutea dragostei in "Capete de
dragoste" la Sfantul Maxim
Marturisitorul, "Pastorul Ortodox",
Editura Episcopiei Argesului, Serie
Noua I, nr. 2/X-XI, 1995 

4. Propuneri pentru canonizarea
Prea Cuviosului Parinte Gheorghe,
staretul manastirilor Cernica si
Caldarusani, "Glasul Adevarului,"
Editura Episcopiei Alexandriei si
Teleormanului, an I, nr.1/iunie 1996, pp.
78-90; "Pastorul Ortodox" nr. 1 (an II),
1996, pp. 134-147. 

5. Cuvioasa Eupraxia; Cuvioasa
Singlitichia, traducere din limba greaca,
Mitericon, vol. III, Editura Fratiei "Sfanta
Marina," Tesalonic, 1992 — "Pastorul
Ortodox" nr. 2/1995, pp. 146-150. 

6. Combaterea monotelitismului si
monoenergismului ex-patriarhului
Pyrrhus in disputa Sfantului Maxim
Marturisitorul cu acesta, "Buletinul
Stintiific," seria "Teologie Ortodoxa,"
Unversitatea din Pitesti, an II, volumul I,
1997, pp. 105-118. 

7. Conceptia baptista despre unirea
noastra cu Hristos Mantuitorul, privita
din punct de vedere ortodox, "Pastorul
Ortodox," an IV, 1998, pp. 78-94. 

8. Unirea cu Hristos prin Taina
Cununiei, "Lumina Lina", an IV, nr. 1, 1-
13 ianuarie 1996. 

9. Un raspuns ortodox la Noul
Catehism al Bisericii Romano-Catolice. 

10. Consecintele Dogmatice ale
prezentiei lui Iisus Hristos in Sfanta
Euharistie. 

11. Abordarile actuale ale
fenomenului religios. 

12. Restaurarea omului in lucrarea
mantuitoare a lui Iisus Hristos 

13. Viata Sfintei Evdochia —
traducerea din limba greaca.
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Data şi locul naşterii: 
- 9 mai 1977, localitatea Căianu-Mic,

jud. Bistriţa-Năsăud, fiind al treilea copil în
familia credincioşilor ortodocşi Vasile şi
Ana din localitatea Spermezeu, jud.
Bistriţa-Năsăud. Primeşte la Botez
numele de Marius-Dan 

Studii: 
- 1983-1990: clasele I-VII la Şcoala

Generală din Spermezeu 
- 1990-1991: clasa a VIII-a la Şcoala

Generală „Sfântul Constantin
Brâncoveanu” din Cluj-Napoca 

- 1991-1996: Seminarul Teologic
Ortodox „Sfântul Mitropolit Dosoftei” din
Suceava 

- 1996-2000: Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Cluj-Napoca, Universitatea
„Babeş-Bolyai” 

- iunie-septembrie 1997: cursuri de
perfecţionare a limbii franceze în
Comunitatea „Le Verbe de Vie”,
Aubazine, Franţa 

- 2000-2001: Studii Aprofundate
/Master, secţia Teologie-Istorie,
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-
Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai” 

- februarie-aprilie 2002: cursuri de
perfecţionare a limbii engleze în „The
English Language Centre” din York,
Marea Britanie 

- 2000-2005: cursuri de doctorat la
Facultatea de Studii Europene,
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-
Napoca, specialitatea Istorie europeană
şi etnologie, cu teza: Istorie şi identităţi
culturale în nord-vestul Transilvaniei 

- 2001-2005: cursuri de doctorat la
Facultatea de Teologie Ortodoxă,
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-
Napoca, specialitatea Istoria Bisericii
Ortodoxe Române şi noţiuni de
Paleografie. La 2 aprilie 2008 obţine titlul
academic de Doctor în Teologie, primind
calificativ maxim, cu teza: Ortodocşi şi
greco-catolici în Transilvania (1874-
1916). Convergenţe şi divergenţe 

- 2004-2005: studii de specializare în
Marea Britanie la Universităţile din Leeds
(College of the Resurrection-Mirfield) şi
Durham (St John's College) 

Activitatea pastoral-misionară: 

- 1998-2003: secretar de cabinet al
ÎPS Părinte Arhiepiscop Bartolomeu al
Vadului, Feleacului şi Clujului 

- 1999-2001: redactor la Radio
Renaşterea din Cluj-Napoca 

- februarie-iulie 2001: profesor
suplinitor de religie la Şcoala „Ioan Bob”
din Cluj-Napoca 

- 23 iunie 2003: tuns în monahism cu
numele Macarie de către IPS Părinte
Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei, în
Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din
Alba-Iulia, fiindu-i naş de călugărie PS
Episcop-Vicar Vasile Someşanul 

- 24 iunie 2003, „Naşterea Sfântului
Ioan Botezătorul”: hirotonit întru
ierodiacon de către IPS Părinte
Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei, la
Liturghia din ziua hramului Mănăstirii
„Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba-Iulia 

- 6 ianuarie 2004, „Botezul Domnului”:
hirotonit întru ieromonah de către IPS
Părinte Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei,
în Catedrala Reîntregirii din Alba-Iulia, ca
slujitor pe seama acestei catedrale, iar în
paralel este numit preparator şi duhovnic
la Facultatea de Teologie Ortodoxă din
Alba-Iulia 

- 2004-2005: în perioada studiilor de
specializare în teologie la universităţile
din Leeds şi Durham din Marea Britanie,
cu binecuvântarea şi sub îndrumarea IPS
Părinte Mitropolit Iosif al Europei
Occidentale şi Meridionale, pune bazele
unei prime parohii ortodoxe româneşti în
nordul Angliei, Parohia Ortodoxă Română
„Sfântul Macarie cel Mare” Mirfield-
Leeds, cu două filii la Manchester şi
Corby 

- 24 aprilie 2005, Duminica Floriilor:
hirotesit de către IPS Părinte Arhiepiscop
Bartolomeu al Vadului, Feleacului şi
Clujului protosinghel şi eclesiarh al
catedralei din Cluj-Napoca 

- 2005-2008, eclesiarhul Catedralei
Mitropolitane din Cluj-Napoca şi profesor-
duhovnic la Seminarul Teologic Ortodox
din Cluj-Napoca 

- 5 martie 2008, ales episcop al
Episcopiei Ortodoxe Române pentru
Europa de Nord de către Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, cu 42 din 45
de voturi. Primeşte, totodată, rangul de
arhimandrit 

- 16 martie 2008, Duminica
Ortodoxiei, hirotesit arhimandrit în
Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca
de către IPS Arhiepiscop şi Mitropolit
Bartolomeu 

- 2 mai 2008, Izvorul Tămăduirii,
hirotonit arhiereu în Catedrala
Mitropolitană din Cluj-Napoca de către un
sobor de 11 ierarhi, în fruntea cărora s-au
aflat IPS Părinte Arhiepiscop si Mitropolit
Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului; IPS Părinte Arhiepiscop
şi Mitropolit Serafim al Germaniei,
Europei Centrale şi de Nord şi IPS Părinte
Arhiepiscop Andrei al Alba-Iuliei 

Activitatea culturală: 

- 2004-2008 realizează săptămânal la
Radio Renaşterea din Cluj-Napoca
emisiunea Secole creştine iar între 2005-
2008 la Radio Reîntregirea din Alba-Iulia
emisiunea de istorie bisericească: Din
trecutul Bisericii noastre 

- a fost invitat la mai multe emisiuni de
radio şi televiziune, a participat cu
referate şi intervenţii la peste 30 de
manifestări cultural-ştiinţifice şi
duhovniceşti: simpozioane, conferinţe,
sesiuni de comunicări, de nivel naţional şi
internaţional, în ţară şi străinătate 

- a publicat până în prezent
următoarele 4 volume: 

1. Spermezeu-străvechi sat de la
poalele Ţibleşului. Monografie istorică,
Editura Limes, Cluj-Napoca, 2001 

2. Folclor muzical din Spermezeu.
Schiţă monografică, Editura Limes, Cluj-
Napoca, 2005, 

3. Folclor poetic din Spermezeu.
Texte rituale, epice, lirice et varia, Editura
Limes, Cluj-Napoca, 2005 

4. Ler Sfântă Mărie. Colinde de pe
văile Ţibleşului, Editura Renaşterea, Cluj-
Napoca, 2005 

� a publicat peste 40 de studii pe
teme teologice, istorice şi etnologice, în
limba română şi în limbi de circulaţie
internaţională, în diferite reviste de
specialitate şi volume colective din ţară şi
străinătate, precum şi peste 100 de
articole, recenzii şi interviuri în diferite
periodice bisericeşti şi de cultură 

Limbi străine: 
- Engleză 
- Franceză
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În Duminica a III-adupă
Rusalii, a avut loc, în
Catedrala episcopală a
Bisericii Ortodoxe Sârbe din
Stockholm, ceremonia de
întronizare a celui dintâi
episcop al Episcopiei
Ortodoxe Române a Europei
de Nord, Preasfinţitul
Macarie Drăgoi. Sfânta
Liturghie arhierească a fost
oficiată de către Înalt
Preasfinţitul Nifon,
Arhiepiscopul şi Mitropolitul
Târgoviştei şi Exarh
Patriarhal, delegatul
Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul României, de Înalt
Preasfinţitul Serafim,
Mitropolitul Germaniei,
Europei Centrale şi de Nord,

de Înalt Preasfinţitul Iosif,
Mitropolitul Europei
Occidentale şi Meridionale, şi
de alţi membri ai Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române şi ierarhi ai
Bisericilor Ortodoxe surori,
fiind înconjuraţi de un
numeros sobor de preoţi şi
diaconi. La eveniment, au
participat reprezentanţi ai
autorităţilor de stat din
România şi din ţările
scandinave, reprezentanţii
Bisericilor Evanghelică
Luterană, Romano-Catolică
şi Siriană, monahi şi
credincioşi din ţară şi din
Peninsula Scandinavă,
precum şi o delegaţie
numeroasă de tineri
îmbrăcaţi în port naţional, din
satul natal al Preasfinţitului
Macarie, Spermezeu, judeţul

Bistriţa-Năsăud, care au
cântat şi în cadrul Sfintei
Liturghii.

Răspunsurile la
Liturghia arhierească au fost
date de Corul de cameră
„Psalmodia Transylvanica“ al
Facultăţii de Teologie
Ortodoxă din Cluj-Napoca,
condus de pr. prof. Vasile
Stanciu, care va susţine,
după-amiază, în sala festivă
a Catedralei episcopale
sârbe, şi un concert de
muzică bisericească şi folclor
românesc.

După citirea
Gramatei Mitropolitane, Înalt
Preasfinţiţii Mitropoliţi Nifon şi
Serafim i-au înmânat
Preasfinţitului Macarie

însemnele noii sale demnităţi
episcopale, apoi l-au aşezat
în tronul arhieresc. Înalt
Preasfinţitul Nifon a dat citire
mesajului Preafericitului
Părinte Daniel, Patriarhul

României, doamna
ambasador al României în
Suedia, Victoria Popescu, a
prezentat mesajul
preşedintelui României,
Traian Băsescu, iar domnul
consilier Adrian Lemeni, pe
cel al prim-ministrului, Călin
Popescu-Tăriceanu. După
cuvântul Înalt Preasfinţitului
Serafim al Germaniei,
Europei Centrale şi de Nord,
întâiul episcop al românilor
din Europa de Nord şi-a
prezentat, în cuvântarea sa,
priorităţile pastorale în noua
slujire încredinţată şi a
mulţumit celor prezenţi la
eveniment, precum şi tuturor
celor care au contribuit la
formarea sa duhovnicească
şi intelectuală. 

Sfântul Sinod al

Bisericii Ortodoxe Române,
în şedinţa sa din 22
octombrie 2007, analizând
solicitările venite din partea
parohiilor ortodoxe române
din Suedia, Norvegia şi

Danemarca, a aprobat
înfiinţarea şi organizarea
Episcopiei Ortodoxe Române
a Europei de Nord, cu sediul
la Stockholm. Românii
ortodocşi stabiliţi în
Peninsula Scandinavă au
fost în atenţia Patriarhiei
Române încă din anii â70,
când, în pofida condiţiilor
grele de atunci, le-a trimis
preoţi pentru a le acorda
asistenţă religioasă şi
duhovnicească şi a organiza,
din punct de vedere
bisericesc, aceste comunităţi.
Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, luând act
de hotărârea Adunării
Eparhiale a Episcopiei
Ortodoxe Române a Europei
de Nord, din 23 februarie
2008, a ales, în data de 5
martie 2008, cu 42 din 45 de
voturi, ca episcop al acestei
eparhii, pe părintele Macarie
Drăgoi, eclesiarhul
Catedralei mitropolitane din
Cluj-Napoca. Preacuvioşia
Sa a fost hirotonit arhiereu în
data de 2 mai 2008, cu
prilejul Praznicului Izvorul
Tămăduirii, în Catedrala
mitropolitană din Cluj-
Napoca, de IPS Bartolomeu,
Mitropolitul Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului;
IPS Serafim, Mitropolitul
românilor din Germania,
Europa Centrală şi de Nord,
de IPS Andrei, Arhiepiscopul
Alba Iuliei, şi de ceilalţi ierarhi
membri ai Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române.
(Comunicat de presă al
Secretariatului Episcopiei
Ortodoxe Române a Europei
de Nord)

ÎNTRONIZAREA PRIMULUI EPISCOP 
AL EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE 

A EUROPEI DE NORD



În ziua de 10 iulie, , a
participat în Catedrala
Arhiepiscopală din
Târgovişte, la acordarea de
către Preafericitul Părinte
Patriarh DANIEL, a rangului
de "Mitropolit ad personam"
Înaltpreasfinţitului Părinte
Nifon, Arhiepiscopul
Târgoviştei. Gramata
patriarhală a fost citită de
Preasfinţitul Vincenţiu
Ploieşteanul, episcop vicar
patriarhal, în calitate de
secretar al Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe
Române.

Preafericitul Părinte
Patriarh DANIEL i-a
înmânat Înaltpreasfinţitului
Mitropolit Nifon, Arhiepiscop
al Târgoviştei şi exarh
patriarhal, însemnele
arhiereşti specifice noului
său rang.

După acordarea rangului
de „Mitropolit ad personam",
Înaltpreasfinţitul Mitropolit
Nifon a ţinut un cuvânt de
învăţătură în care a
evidenţiat importanţa
scaunului arhiepiscopal de
la Târgovişte, acesta fiind
continuatorul istoric al

vechiului scaun mitropolitan
al Ţãrii Româneşti.

Î n a l t p r e a s f i n ţ i t u l
Mitropolit Nifon, Arhiepiscop
al Târgoviştei şi exarh
patriarhal, a primit mesaje
de felicitare şi din partea
reprezentanţilor autorităţilor
centrale. Mesajul transmis
de preşedintele României,
Traian Băsescu, a fost citit
de Domnul Bogdan Tătaru
Cazaban, consilier

prezidenţial.
Domnul Adrian Lemeni,

consilierul personal al
premierului Călin Popescu
Tăriceanu, a citit mesajul de
felicitare transmis de
Guvernul României. 

În anul 2008 se
împlinesc 500 de ani de la
trecerea la Domnul a Sf.
Ierarh Nifon, patriarhul
Constantinopolului şi
mitropolitul Ţãrii Româneşti,

strãlucit reorganizator al
vieţii ecleziale şi importantã
personalitate a spiritualitãţii
ortodoxe, şi tot 500 de ani
de la tipărirea Liturghierului
lui Macarie, prima carte
tipărită pe teritoriul
românesc, sărbătorire care
are loc şi în contextul în
care Preafericitul Pãrinte
Patriarh DANIEL a declarat
anul 2008 ca fiind „Anul
Sfintei Scripturi şi al Sfintei
Liturghii".

De asemenea, tot în
ziua de 10 iulie, în prezenţa
Preafericitului Părinte
Patriarh DANIEL, a
membrilor Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române,
a unor personalităţi ale vieţii
culturale şi ştiinţifice, dar şi
a autorităţilor locale, a avut
loc şi lansarea oficială a
ediţiei jubiliare a
Liturghierului lui Macarie,
atât în varianta reprint
(lucrare realizată pe hârtie
fabricată manual, în
legătură de piele), cât şi
ediţia specială, însoţită de
traducere (prima de până
acum) şi de studii ştiinţifice.

RRIIDDIICCAARREEAA  ÎÎNNAALLTTPPRREEAA  SSFFIINNŢŢIITTUULLUUII
NNIIFFOONN,,   AARRHHIIEEPPIISSCCOOPPUULL

TTÂÂRRGGOOVVIIŞŞTTEEII   LLAA  RRAANNGGUULL  
DDEE  MMIITTRROOPPOOLLIITT  AADD  PPEERRSSOONNAA
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ÎÎNNTTRROONNIIZZAARREEAA  ÎÎNNAALLTTPPRREEAASSFFIINNŢŢIITTUULLUUII
DDRR..   IIRRIINNEEUU  PPOOPPAA  ÎÎNN  DDEEMMNNIITTAATTEEAA  DDEE

MMIITTRROOPPOOLLIITT  AALL  OOLLTTEENNIIEEII
În Duminica a VI-a după Rusalii, în

Catedrala mitropolitană din Craiova a
avutloc întronizarea Înaltpreasfinţitului
Dr. Irineu Popa ,  în demnitatea de
mitropolit al Olteniei. Ceremonia de
întronizare a fost precedată de Sfânta
Liturghie, oficiată de soborul de
arhierei prezenţi la Craiova, condus de
IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei, alături de un număr
impresionat de preoţi şi diaconi. Au
slujit alături de IPS Mitropolit Teofan,
următorii ierarhi: IPS Laurenţiu,
Mitropolitul Ardealului; IPS Petru,
Mitropolitul Basarabiei; IPS Iosif al
Mitropoliei Ortodoxe Române a
Europei Occidentale şi Meridionale;
IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului;
IPS Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei;
PS Gherasim, Episcopul Râmnicului;
PS Timotei, Episcopul Aradului,
Ienopolei şi Hălmagiului; PS Lucian,
Episcopul Caransebeşului; PS
Nicodim, Episcopul Severinului şi
Strehaiei; PS Galaction, Episcopul
Alexandriei şi Teleormanului; PS
Ambrozie, Episcopul Giurgiului; PS
Sebastian, Episcopul Slatinei; PS
Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române
din Ungaria; PS Gurie Gorjeanul,
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Craiovei; PS Paisie Lugojanul,
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Timişoarei; PS Irineu Slătineanul,
Arhiereu-Vicar al Episcopiei
Râmnicului şi Mitropolit ales al
Mitropoliei Olteniei şi PS Ioachim
Băcăuanul, Arhiereu-Vicar al
Episcopiei Romanului. 

„Vrednic este!“
După Sfânta Liturghie a avut loc

ceremonia propriu-zisă de întronizare.
Momentul solemn a început cu citirea
Gramatei Patriarhale de către
Preasfinţitul Episcop Gurie Gorjeanul,
după care PS Irineu a primit însemnele
mitropolitane. Astfel, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel i-a oferit pe
rând crucea pectorală, engolpionul,
camilafca neagră cu cruce şi cârja
mitropolitană, „ca să păstoriţi turma
cuvântătoare a lui Hristos din
Mitropolia Olteniei, cea încredinţată
Înalt Preasfinţiei Voastre“. 

După aceasta, IPS Mitropolit
Teofan şi IPS Mitropolit Laurenţiu l-au
condus pe IPS Irineu spre tronul
mitropolitan, iar Patriarhul a rostit: „Vă
înălţăm şi Vă aşezăm, de Hristos
iubitorule şi al nostru preaiubit frate în
Domnul, Înalt Preasfinţite Părinte
Irineu în tronul de Arhiepiscop al

Craiovei şi Mitropolit al
Olteniei“. Apoi, IPS
Mitropolit Irineu a
binecuvântat credincioşii
cu dichero-tricherele
aduse de diaconi. 

Felicitat de preşedinte
şi de premier

După aceste momente
solemne, PF Patriarh
Daniel a rostit un cuvânt de
felicitare, prin care a
subliniat, în primul rând,
misiunea arhiereului în
Biserică şi grija sa pentru
credincioşii pe care trebuie
să-i conducă pe calea
mântuirii, dar şi
responsabilitatea pe care
IPS Irineu o va avea în
noua slujire. 

Prezent la Craiova,
preşedintele României,
domnul Traian Băsescu, l-
a felicitat pe noul mitropolit
întronizat, precizând că
prezenţa domniei sale la
acest eveniment este un act de
patriotism, întrucât Biserica Ortodoxă
Română este Biserica noastră
naţională. Referindu-se la faptul că
Mitropolia Olteniei este un spaţiu de
cultură şi de spiritualitate, preşedintele
a dat câteva exemple care întăresc
această afirmaţie: „Tismana, ctitoriile
domnitorului martir Constantin
Brâncoveanu, Cozia, Polovragi sau
Hurezi sunt doar câteva exemple de
cultură sfântă românească europeană
şi cultură sfântă a lumii, prin includerea
acestor mănăstiri în patrimoniul
UNESCO. Mai mult decât atât, spaţiul
Mitropoliei Olteniei este şi un spaţiu de
voinţă românească“, a subliniat
preşedintele. 

În continuare, domnul Gigel Sorinel
Ştirbu, ministru secretar de stat în
Ministerul Culturii şi Cultelor, a citit un
mesaj din partea premierului Călin
Popescu-Tăriceanu care şi-a exprimat
bucuria de a saluta acest eveniment
important pentru viaţa Bisericii
Ortodoxe Române. „Este un prilej de a
privi cu încredere şi speranţă la
lucrarea în slujba Bisericii Ortodoxe
Române, în folosul tuturor cetăţenilor
din această zonă, prin misiunea pentru
care a fost ales noul mitropolit al
Olteniei“, a transmis Tăriceanu. 

Vorbind despre activitatea
semnificativă în contextul
învăţământului teologic din România şi

de cultura reală a dialogului,
concretizată în cadrul întrunirilor
ecumenice din ţară şi străinătate a IPS
Mitropolit Irineu, prim-ministrul
României s-a adresat acestuia,
precizând că a devenit arhipăstor într-o
mitropolie cu importante rezonanţe
istorice. „Fiind un cunoscător şi trăitor
al acestei tradiţii spirituale, avem
încrederea că veţi actualiza, în viaţa de
zi cu zi a credincioşilor din această
zonă a României, aceste mărturii şi
valori ale patrimoniului spiritual şi cult
românesc“, s-a exprimat domnul
Tăriceanu.

„Bine aţi venit!“
Cuvântul de bun venit din partea

Centrului Eparhial Craiova a fost rostit
de către părintele consilier Ştefan
Resceanu. Acesta a schiţat pe scurt
calităţile şi activitatea de până acum
ale noului mitropolit, ca garanţie a
implicării şi a reuşitei în plan mai larg în
Mitropolia Olteniei. „Plaiul sfinţit de
paşii Sfântului Nicodim de la Tismana,
de Sfântul Calinic de la Cernica şi
ocrotit de Sfântul Grigorie Decapolitul
de la Bistriţa Vă primeşte Înalt
Preasfinţite Irineu, ca pe cel ce aţi
crescut şi v-aţi format cu credinţă şi cu
dragoste în aceste izvoare, cu toată
bucuria şi dragostea... Înalt Preasfinţia
Voastră, aveţi mare avantaj că lucrarea
la care porniţi astăzi nu vă este cu totul
necunoscută şi nici cei cu care veţi
lucra, în frunte cu PS Episcop-Vicar
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ÎÎNNTTRROONNIIZZAARREEAA  ÎÎNNAALLTTPPRREEAASSFFIINNŢŢIITTUULLUUII
DDRR..   IIRRIINNEEUU  PPOOPPAA  ÎÎNN  DDEEMMNNIITTAATTEEAA  DDEE

MMIITTRROOPPOOLLIITT  AALL  OOLLTTEENNIIEEII
Gurie Gorjeanul. Aţi fost, alături de IPS
Teofan, cunoscător şi ajutor în cele ce
a iniţiat în Arhiepiscopia Craiovei:
reînfiinţarea istoricei Episcopii a
Severinului şi Strehaiei, a Episcopiei
Slatinei, a Tipografiei eparhiale, a
Centrului de pelerinaj, a numeroase
aşezăminte sociale, a postului de radio
Logos şi a tuturor împlinirilor în plan
duhovnicesc. Acestea toate şi, în mod
deosebit, Aşezământul «Buna Vestire»
şi Colegiul Naţional «Buna Vestire»,

constituie dovada implicării majore a
Înalt Preasfinţiei Voastre în slujirea
celor neajutoraţi şi garanţia implicării şi
reuşitei în plan mai larg în Mitropolia
Olteniei. Toate acestea mă
îndreptăţesc ca, în numele preoţimii, a
monahilor şi a monahiilor, a clerului, a
profesorilor, a studenţilor, teologilor şi
binecredincioşilor creştini din
Arhiepiscopia Craiovei şi Mitropolia
Olteniei să vă spunem Înalt Preasfinţite
Irineu - «Bine aţi venit!»“. 

Apoi, IPS Părinte Mitropolit Irineu a
adresat primul cuvânt în calitatea sa de
Mitropolit al Olteniei, prin care a arătat
rolul Bisericii în lumea de astăzi şi a
schiţat programul pastoral pe care îl va
adopta în noua sa demnitate. 

Printre proiectele pe care le va
demara, IPS Irineu a amintit
dinamizarea vieţii pastoral-misionare,
prin consolidarea parohiilor existente şi
prin înfiinţarea de altele noi, potrivit
cerinţelor pastorale actuale;
continuarea catehezei pentru

credincioşi la nivelul parohiei;
apropierea tinerilor de Biserică, prin
programe sociale şi culturale;
apropierea intelectualilor de Sfânta
Biserică; refacerea vieţii monahale
printr-o participare activă la rânduielile
şi slujbele din sfintele mănăstiri de pe
cuprinsul eparhiei. 

La final, soborul arhiereilor, care au
slujit ieri la Catedrala oltenilor, a ieşit
pe platoul special amenajat în faţa
Catedralei mitropolitane, unde PF

Părinte Patriarh Daniel şi IPS Părinte
Mitropolit Irineu au vorbit credincioşilor
prezenţi la eveniment,
binecuvântându-i. 

„Vom lucra ca toţi să treacă de la
confruntare, la cooperare“

Fragment din cuvântul IPS
Mitropolit Irineu, rostit ieri, după
întronizare 

În duh de părintească purtare de
grijă şi ca Părinte al tuturor clericilor şi
credincioşilor din această regiune, ne
vom strădui să adoptăm măsuri
concrete de ajutorare a parohiilor
sărace şi să intensificăm activitatea
social-filantropică în societate. 

Ne vom strădui, în egală măsură,
să apropiem pe intelectuali de Sfânta
Biserică, printr-o diversitate de
programe evanghelice şi filocalice. În
acest domeniu, vom fi călăuziţi de
experienţa noastră academică, pe care
dorim s-o extindem în toată Mitropolia
noastră. Vom avea în vedere accesul
direct al credincioşilor noştri la textele

sfinte şi la spiritualitatea adevărată a
Bisericii. 

Ne vom îndrepta preocuparea în
vederea ajutorării spirituale a sufletelor
înnegurate şi lipsite de ocrotire
duhovnicească, atât a celor din spitale,
cât şi a celor din orfelinate. 

Vom insista, permanent, ca
mărturia credinţei noastre, într-o lume
în schimbare şi într-o societate
secularizată, să fie în sensul dragostei
lui Dumnezeu faţă de om. 

Ne vom strădui ca dezbinările să fie
vindecate prin Evanghelia iubirii lui
Hristos, mărturisind credinţa în
Biserica cea una, sfântă,
sobornicească şi apostolească. 

Vom lucra ca toţi laolaltă, clerici şi
mireni, să treacă de la polemică la
dialog, de la confruntare la cooperare
şi ajutorare frăţească. 

„Ne vom strădui să refacem viaţa
monahală“

Întrucât, în anii din urmă, s-a
înregistrat o slăbire progresivă a
disciplinei bisericeşti, credem că
atitudinea unora de a trece peste
Sfintele Canoane şi peste rânduielile
bisericeşti, precum şi a altora care trec
de la Ortodoxie la catolicism sau la
greco-catolicism, nu este după
Biserica noastră şi după Sfinţii Părinţi,
ci, dimpotrivă, condamnabilă.

Ca părinte sufletesc, conştient de
mântuirea credincioşilor noştri, sunt pe
deplin convins că Sfânta Euharistie
trebuie să fie manifestarea cea mai
intensă a vieţii noastre ortodoxe.
Pentru aceasta, vom reafirma principiul
fundamental al eclesiologiei noastre,
anume că, fără de Mântuitorul Hristos
nu putem face nimic. Deci, trebuie să
ne silim să ne împărtăşim cât mai des,
cu o pregătire adecvată prin
spovedanie şi pocăinţă.

Ne vom strădui să refacem viaţa
monahală printr-o participare activă la
rânduielile şi slujbele din sfintele
noastre mănăstiri. Vom veghea ca
stareţii şi stareţele să slujească
Domnului şi comunităţilor încredinţate
lor de Mântuitorul Hristos, cu frică şi cu
cutremur, bine ştiind că mântuirea lor
depinde de a celor pe care îi conduc.
De asemenea, vom veghea la
respectarea cu stricteţe a rânduielilor
Sfinţilor Părinţi, înlăturând plimbările
dintr-o mănăstire în alta, în căutarea
unui loc mai uşor sau mai confortabil.
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În zilele de 8-9 iulie
2008, la Reşedinţa
patriarhală din Bucureşti,
sub preşedinţia
Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel, s-a
desfăşurat şedinţa de
lucru a Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe
Române. Dintre hotărârile
luate menţionăm:

- canonizarea Sfântului
Ierarh Iachint de Vicina,
primul Mitropolit al Ţării
Româneşti (cu ziua de
prăznuire la 28 octombrie),
a Sfântului Cuvios Dionisie
Exiguul, părintele erei

creştine şi al dreptului
bisericesc (1 septembrie)
şi a Sfântului Voievod
Neagoe Basarab,
Domnitorul Ţării
Româneşti, om de cultură
isihastă şi prinţ al păcii (26
septembrie);

- prăznuirea Sfântului
Sfinţit Mucenic Ciprian,
episcopul Cartaginei, în
ziua de 13 septembrie;

- înfiinţarea de birouri
de catehizare a tineretului
în fiecare eparhie a

Bisericii Ortodoxe
Române pentru
dezvoltarea proiectului
Hristos împărtăşit copiilor;

Sfântul Sinod a ales pe
Părintele Arhimandrit
Andrei — Nicolae
Moldovan în postul de
episcop vicar al
Arhiepiscopiei Sibiului cu
titlul de Făgărăşanul.

Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe
Române a luat act cu
bucurie de decizia
congreselor celor două
Eparhii ortodoxe
româneşti din Statele

Unite ale Americii şi
Canada de a aproba
propunerile Comisiei Mixte
de Dialog şi de a
împuternici această
comisie să continue
lucrarea în vederea
realizării unificării celor
două eparhii într-o singură
Mitropolie Ortodoxă
Românească pentru
America de Nord, în
comuniune canonică şi
spirituală directă cu
Patriarhia Română.

Sfântul Sinod felicită
clerul şi ceilalţi delegaţi din
Congresul Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române din cele
două Americi, în frunte cu
Î n a l t p r e a s f i n ţ i t u l
Arhiepiscop Nicolae şi, de
asemenea, clerul şi ceilalţi
delegaţi din Congresul
Episcopiei Ortodoxe
Române din America, în
frunte cu Înaltpreasfinţitul
Părinte Nathaniel, pentru
această decizie istorică şi
îşi exprimă speranţa că
eforturile de unificare din
punct de vedere statutar şi
administrativ vor fi

încununate de succes.

COMUNICAT DE PRESĂ

În şedinţa de lucru, din
zilele de 8-9 iulie 2008,
Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a luat
în discuţie împărtăşirea
Înaltpreasfinţitului Părinte
Nicolae, Mitropolitul
Banatului, la o Liturghie
greco-catolică şi
c o n c e l e b r a r e a
Preasfinţitului Părinte

Sofronie, Episcopul
Oradiei, cu un ierarh
greco-catolic la slujba de
sfinţire a Aghiazmei Mari. 

Sfântul Sinod a
dezaprobat gesturile
necanonice ale celor doi
ierarhi, care au produs
tulburare în Biserică. Apoi,
Sfântul Sinod a luat act de
regretul şi pocăinţa
acestora, pe care le-a
primit ca prim semn de
îndreptare.

În legătură cu
c o m p o r t a m e n t u l
sacramental şi liturgic al
ierarhilor, preoţilor,
diaconilor, monahilor,
monahiilor şi credincioşilor
mireni ai Bisericii Ortodoxe
Române în relaţie cu alte
culte, pe temeiul Sfintelor
Canoane şi al învăţăturii
de credinţă ortodoxă,

Sfântul Sinod a hotărât
că nu este îngăduit
niciunui ierarh, preot,
diacon, monah, monahie
sau credincios mirean din
Biserica Ortodoxă
Română să se
împărtăşească euharistic
în altă Biserică creştină.
De asemenea, nu este
îngăduit niciunui cleric
ortodox să concelebreze
Sfintele Taine şi Ierurgii cu
slujitori ai altor culte.

Cei ce nu se supun
acestei hotărâri pierd
comuniunea cu Biserica
Ortodoxă şi, în consecinţă,
vor suporta sancţiuni
canonice corespunzătoare
stării pe care o ocupă în
Biserică: depunerea din
treaptă sau caterisirea, în
cazul clericilor, şi oprirea
de la împărtăşanie a
credincioşilor mireni.

BIROUL DE PRESĂ AL
PATRIARHIEI ROMÂNE

P A T R I A R H I A  R O M Â N Ă
SECTORUL COMUNICAŢII ŞI RELAŢII PUBLICE

CENTRUL DE PRESĂ BASILICA
BIROUL DE PRESĂ

P A L A T U L  P A T R I A R H I E I
ALEEA DEALUL MITROPOLIEI 25, 040163 BUCUREŞTI IV,

ROMÂNIA
Telefon:   + 40 21 406 71 67     Fax:  + 40 21 406 71 72
E-mail:     presa@patriarhia.ro, http://www.patriarhia.ro

HOTĂRÂRILE SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII
ORTODOXE ROMÂNE
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Biserica „Sf. Nicolae” este situată
pe strada Mircea cel Bătrân din oraşul
Giurgiu, în zona portului. Fiind în
apropierea Dunării, această frumoasă
biserică este ferită, de zarva oraşului,
dar are un istoric destul de zbuciumat.
Din documentele pe care le deţine
Comisia Naţională a Monumentelor
Istorice rezultă ca:

Biserica „Sfântul Nicolae” a fost
până în 1830 geamie mahomedană,
necunoscându-se data construcţiei
acestei geamii şi nici numele autorilor.

În anul 1830, geamia a fost
transformată în biserică ortodoxă, cu
hramul Sfântul Nicolae, după numele
ţarului Nicolae I al Rusiei, această
hotărâre luându-se în perioada 1828-
1829 ca urmare a eliberării Cetăţii
Giurgiului de sub ocupaţie otomană şi
a restituirii oraşului Giurgiu
Principatului Valahiei.

Clădirea avea iniţial o formă
pătrată, şi în anul 1830 i s-a adăugat
altarul în formă de absidă şi pridvor,
lăcaşul fiind acoperit cu o boltă
cilindrică şi turlă din lemn. În anul
1877, edificiul a fost bombardat de
turci, fiind parţial distrus. În anul 1905,
la stăruinţa preotului din acea vreme,
s-a început reclădirea cu piatră luată
din zidul cetăţii, fiind sfinţită în anul
1907. În anul 1944, a fost bombardată
de armata germană la retragerea din
Giurgiu, fiind complet deteriorată. S-a
refăcut în anul 1945, de către
arhitectul Dobrescu, cu aprobarea
Comisiei monumentelor Istorice.

Iniţial, pe câte o lespede de piatră,
în zidul bisericii, respectiv lângă
strana dreaptă şi stângă se află câte o

inscripţie în limba rusă. Astăzi acestea
se află în pridvorul bisericii.

Traducerea lor este următoarea: 
Cea din dreapta: „Această

Biserică eseste clădită în anul 1830
din geamie mahomedană din Cetatea
Giurgiului, cucerită în anul 1829 în
timpul domniei glorioase a împăratului
şi autocratului întregii Rusii, Nicolae I”.

Cea din stânga:„În memoria
faptelor armatelor ruseşti din 1828 şi a
restituirii oraşului Giurgiu Principatelor
Valahiei, biserica aceasta este zidită
sub administraţia preşedintelui

plenipotenţiar al
Principatelor Valahia şi
Moldova, General Aghiotant
Kisselev, de Comitetul
Constructor din Giurgiu”. 

Refacerea din 1945, s-a
făcut după modelul bisericii
Sfântul Nicolae domnesc de
la Curtea de Argeş; turla,

însă, din lipsă de posibilităţi nu s-a
executat conform proiectului, ea fiind
tencuită. Pictura a fost refăcută
complet de către pictorul Nicolae
Stoica — pictură în frescă.

Începând cu data de 9 aprilie
2006, prin înfiinţarea Episcopiei
Giurgiului şi înscăunarea Prea
Sfinţitului Episcop Dr. Ambrozie, s-a
luat decizia de schimbare a statutului
bisericii Sfântul Nicolae din biserică
parohială în schit de călugări.

În această nou înfiinţată
mănăstire, slujesc Domnului patru
vieţuitori, avându-l ca îndrumător pe
Preacuviosul Părinte  Protosinghel
Aldescu Narcis, Stareţul acestei
Mănăstiri, şi sub oblăduirea
Preasfinţiei Sale Dr. Ambrozie —
Episcopul Giurgiului.

Din cauza acestui trecut
zbuciumat biserica Sfântul Nicolae
este şi va fi un martor al durerii în
istoria românilor, amintindu-ne de
suferinţele poporului român.

PC. Protos.  Aldescu Narcis,
STAREŢUL SCHITULUI 

SF. NICOLAE

SCHITUL “SFÂNTUL
IERARH NICOLAE”
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Educaţia este un domeniu
special de activitate, un
domeniu dificil, unde nu există
unitate de măsură, iar roadele
efortului depus se culeg târziu
sau trec neobservate.

Obiectivele activităţii
educative în cadrul Serviciului
de Educaţie şi Asistenţă
Psihosocială al Penitenciarului
Giurgiu, urmăresc ca
persoana privată de libertate
ce are de executat o măsură
educativă, să înţeleagă că a
greşit, ce şi unde a greşit şi,
mai ales, cum să evite în viitor
greşelile.

Educarea, trebuie să
pornească de la cunoaşterea
şi înţelegerea particularităţilor
acestor persoane, a
mentalităţilor , valorilor şi
ierarhiilor, dar şi a nevoilor
acestor persoane aflate în
derivă. Munca cu aceste
persoane presupune
destructurarea unor convingeri
şi atitudini şi înlocuirea lor cu
altele, acceptate social,
precum şi consolidarea
valorilor moralei creştine.
Faptul acesta presupune
experienţă profesională din
partea educatorului, dăruire şi
disponibilitate sufletească ,
întărite de convingerea că, în
felul acesta, este nu numai un
slujbaş al legii statului, ci şi un
bun creştin pus în slujirea lui
Dumnezeu prin iubirea şi
devotamentul faţă de  ,, cel
căzut între tâlhari ,,.

În cadrul
programelor educaţionale se
numără şi psihoterapia de
expresie  (desen, pictură,
sculptură ), prin care se
remodelează caracterul
persoanei şi se diminuează
diferenţele dintre persoana cu
devieri comportamentale şi
cea normală. Astfel, în cadrul
atelierului de pictură şi
sculptură  al Serviciului de
Educaţie şi Asistenţă
Psihosocială din  Penitenciarul
Giurgiu, îsi desfăşoară
activitatea câţiva tineri privaţi
de libertate,  care, în lumina
învăţăturii creştine, transpun în
practică ideea de divinitate şi
de frumos, idee izvorâtă dintro
conştiinţă încărcată ce simte
nevoia arzătoare  de

despovărare şi de înălţare
liberă către Dumnezeu. Fiind
însufleţiţi de dorinţa profundă
de împăcare cu semenii şi cu
ei înşişi, au simţit că lucrul
acesta îl pot face numai prin
invocarea milei şi dragostei
divine în viaţa lor. Felul în care
au realizat această
impresionantă lucrare a fost
efortul depus la sculptarea şi
zugrăvirea mai multor icoane
atât pe lemn, cât şi pe pânză,
având reprezentate pe ele
chipul Mântuitorului nostru
Iisus Hristos, al Maicii

Domnului şi al mai multor sfinţi. 
Dar pentru ca lumina,

din care izvorăşte adevărul,
frumuseţea, să nu fie ,,ţinută
sub obroc, ci să lumineze in
lume,, a fost dorinţa unanimă
ca aceste icoane să fie
prezentate în cadrul unei
expoziţii, tuturor celor ce
doreau să le admire, iar apoi
să-şi împodobească cu ele
casele. Dorinţa aceasta a prins
contur prin organizarea la

Casa de Cultură ,,Ion Vinea,,
din Giurgiu, a unei expoziţii
,,LUMINĂ DIN SUFLET,, ,
expoziţie de mare anvergură,
având ca organizatori
Penitenciarul Giurgiu,
Episcopia Giurgiului ş i desigur
cea care a găzduit vernisajul
expoziţiei de icoane, Casa de
Cultură ,,Ion Vinea,, . Cum era
si firesc pentru o astfel de
expoziţie, deschiderea s-a
facut cu o slujbă de sfinţire a
icoanelor, slujbă oficiată de un
sobor de preoţi având
binecuvântarea Prea Sfinţitului

Dr. Ambrozie, Episcopul
Giurgiului, de a participa la
această expoziţie. 

Cu toţii am trăit
momente înălţătoare,
aseameni momentelor pe care
ni le rezervă o zi de sărbătoare
şi care aduc în suflet
simţăminte dintre cele mai
nobile, mai pline de virtuţi,
exprimate prin acele icoane.
Arta,(căci ceea ce s-a
prezentat o putem numi artă),

atunci când se referă la
Dumnezeu este un fapt
autentic, generator de adevăr,
de bine şi de frumos, căci
izvorul tutoror frumuseţilor, ca
şi izvorul vieţii, este
Dumnezeu. 

Aceşti tineri, pictând
icoanele ce înfăţişează cu
atata putere sufletească chipul
Mântuitorului Hristos, al Maicii
Domnului şi al altor sfinţi, au
fost cu siguranţă inspiraţi de
Dumnezeu. Când priveşti
fiecare icoană observi că este
un unicat asemeni celui ce a
pictat-o, dupa cum si noi
suntem unicate în viţă, căci
venim în această lume fiecare
cu darurile noastre, ţintind
către Împarăţia lui Dumnezeu.
Zugrăvind acele icoane, tinerii
privaţi de libertate au arătat că
sunt şi ei aproape de Împărăţia
lui Dumnezeu, căci icoana nu
este altceva decât un semn
evident al dragostei lui
Dumenzeu faţă de noi şi a
dragostei noastre faţă de El. 

Cu toţii am fost
profund impresionaţi de
această realizare a acestor
persoane tinere private de
libertate, căci prin efortul pe
care l-au depus, s-au depăşit
pe ei însişi descoperind sensul
profund al icoanei: acela de a
dezvălui frumuseţile  cereşti şi
de a de înălţa mintea şi inima
către chipul sfânt al lui Hristos
şi al sfinţilor Săi; dar nu numai
atât, căci prin efortul depus au
arătat semenilor un exemplu
de ridicare din căderea morală
în care s-au aflat într-un
anumit moment de slăbiciune
al vieţii lor, printr-o astfel de
manifestare pusă in slujba lui
Dumnezeu. 

Toţi acei tineri au fost
felicitaţi pentru munca lor şi
incurajaţi ca aceste daruri pe
care Dumnezeu le-a oferit lor
cu multă dragoste, să nu le
îngroape precum sluga
leneşă, talantul, ci să lucreze
cu ele spre slava lui
Dumnezeu, spre mântuirea
sufletelor lor şi spre binele
Bisericii.

Preot capelan,
TEODOR  BĂLAŞA

LLUUMMIINNAA  DDIINN  SSUUFFLLEETT
EEDDUUCCAAŢŢIIEE  RREELLIIGGIIOOAASSĂĂ  ÎÎNN  PPEENNIITTEENNCCIIAARR
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Deschiderea şantierului
arheologic de lângă Catedrala
Episcopală biserica
“Adormirea Maicii Domnului” a
trezit multor cetăţeni ai urbei
semene de întrebare: ce caută
acolo arheologii? Chiar a
existat o biserică în locul
acela? Ce se va întâmpla
dacă vor descoperi urmele ei?
şi alte întrebări asemănătoare.
În această situaţie este
firească strădania noastră de a
răspunde acestor întrebări,
justificăndu-se totodată şi
eforturile comune depuse de
mai multe instituţii în vederea
obţinerii unui răspuns la marea
întrebare: CINE SUNTEM?

Atestată documentar la 23
septembrie 1403, printr-un act
ce poartă semnătura
Voievodului Mircea cel Bătrân
(1386-1418), cetatea
Giurgiului are un trecut mult
mai îndelungat, dovadă fiind
descoperirile arheologice care
demonstrează această
vechime.

Cunoaştem faptul că în
1420 cetatea Giurgiu a fost
cucerită de turci, fiind
transformată în raia pentru
circa patru sute de ani, până în
1829, an în care prin Tratatul
de la Adrianopol raialele Turnu,
Giurgiu şi Brăila trec sub
administraţie românească. În
toată această perioadă,
creştinii din aceste teritorii nu
aveau voie să-şi construiască
locaşuri de cult deasupra
solului şi nici să aibă clopote la
ele. Din această cauză,
creştinii au fost nevoiţi să
recurgă la construirea

bisericilor îngropate sub
pământ.

În aceste condiţii istorice,
a fost construită şi biserica
pentru care în prezent se
depun eforturi spre a fi scoasă
la lumină. Dovedirea existenţei
ei este o confirmare în plus a
continuităţii ceştinismului pe
aceste meleaguri chiar şi în
vremurile de restrişte, este
dovada statorniciei noastre ca
români şi ortodocşi deopotrivă,
aici în Vlaşca.

Făcând o simplă analiză,
putem ajunge la o imagine cît
mai apropiată de realitatea
timpurilor de odinioară. Astfel,
derulând firul istoriei de la 1829
înapoi, este cert că în perioada
stăpânirii otomane creştinii
giurgiuveni au clădit această
biserică pentru nevoile lor
spirituale. Vorbind însă de
atestarea documentară din 23
septembrie 1403, an în care
nici nu se punea problema
stăpânirii acestui teritoriu de
către puterea otomană, vorbim

de existenţa
indiscutabilă a unei
populaţii ortodoxe în
“cetatea noastră
Giurgiu”, aşa cum o
numeşte Mircea cel
Bătrân. Putem constata
că aceste locuri
menţionate în
document aveau o
populaţie românească
de credinţă ortodoxă, şi
din efortutile
misionarilor catolici care
“în toată această vreme
(a sec. al XIV-lea)
împânzeau drumurile”,
atât ale Europei de
apus cât mai ales ale

Ţărilor Române“, depunând
muncă neobosită pentru
convertirea la catolicism a
populaţiei ortodoxe de la
Dunăre”.

Ca o primă concluzie am
putea spune că în momentul
ocupării Giurgiului de către
puterea otomană (1420)
populaţia era creştin ortodoxă
ceea ce conduce în mod firesc
la o altă concluzie  şi anume că
aceşti creştini aveau locaşuri
de cult în care se oficiau
slujbele religioase specifice
vieţii creştin-ortodoxe. Dacă
1420 ca an de referinţă

reprezintă momentul din care
se interzice zidirea bisericilor la
suprafaţa pământului, atunci în
mod logic reiese concluzia că
mai întîi creştinii au fost obligaţi
să dărâme locaşurile de cult
zidite deasupra pământului şi
apoi şă-şi construiască
locaşuri de cult subterane.

Chiar dacă populaţia
Giurgiului ar fi fost puţină, cel
puţin o biserică exista înaintea
anului 1420 clădită la
suprafaţă. Unde a fost ea?
Este o întrebare la care nu
ştim dacă se va putea
răspunde vreodată.

Astfel, ajungem la
concluzia că având în vedere
evlavia creştinilor de a păstra
şi pentru actuala biserică
hramul “Adormirea Maicii
Domnului”, aşa cum l-a avut şi
biserica îngropată, probabil că
acest hram s-a transmis ca o
moştenire spirituală de la fosta
biserică de suprafaţă existentă
înainte de stăpânirea
otomană. Chiar şi asupra
locului am putea avansa ideea
că ea nu s-a aflat la mare
depărtare de biserica
îngropată după cum nici
actuala catedrală nu a fost
zidită departe de ea. Dacă
descoperirea bisericii
îngropate aduce un plus de
lumină în istoria zbuciumată a
cetăţii Giurgiului, fiind o
împlinire a unei datorii ce o
avem faţă de urmaşii noştri,
obligaţia de a o scoate la
lumină o avem şi faţă de
înaintaşii noştri, strămoşii
noştri care au clădit-o. 

Ce a fost acestă biserică?
Un loc la fel de sfânt ca acela
în care şi noi astăzi, ne
creştinăm copiii, primim

binecuvântarea divină la
întemeierea familiilor, îi
aducem pe cei dragi pe ultimul
drum, ne unim cu Hristos prin
Sfânta Împărtăşanie, aducem
rugăciuni de mulţumire pentru
binefacerile pe care le-am
primit de la Dumnezeu,
înălţăm rugăciuni de cerere şi
vărsăm lacrimi de pocăinţă
spre iertarea păcatelor.
Biserica a fost dintotdeauna
casa lui Dumnezeu şi casa
sufletelor noastre la bucurie
sau tristeţe. 

Acolo, undeva, sub
pământ, fraţii noştri ortodocşi,
preoţi şi mireni deopotrivă,
asupriţi şi umiliţi, îşi păstrau
mai departe odorul cel sfânt al
credinţei strămoşilor lor. Acolo,
sub pământ, lacrimile lor
scăldau icoanele ce
împodobeau mica biserică din
adâncuri şi de unde pornea
ruga lor către Dumnezeu iar
Dumnezeu i-a ţinut uniţi pentru
ca noi astăzi, la lumină, în
demnitate, în linişte şi pace, să
ne putem ruga, pentru noi dar
şi pentru ei deopotrivă. 

Avem deci datoria să
scoatem la lumină locul acelor
lacrimi şi rugăciuni. Să nu
strivim şi noi sub tălpile noastre
sfinţenia acestui loc, aşa cum
au făcut necreştinii în urmă cu
sute de ani. Cinstirea pe care o
acordăm azi strămoşilor noştri
este respectul pe care îl vom
primi mâine de la urmaşii
noştri. 

Lucrările efectuate până
în prezent au dus la
descoperirea multor mărturii
care vin în sprijinul eforturilor
noastre. 

PR. BALABAN MIHAIL
CONSTANTIN

CONSILIER CULTURAL
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Dintotdeauna românul a fost frate cu
codrul pentru că în el şi-a găsit sursa de
hrană, de căldură, de apă, de linişte şi în
el s-a adăpostit în vremuri de restrişte.
Codrul i-a dat armele cu care să-şi apere
glia străbună, fluierul cu care să-şi cânte
bucuria şi tristeţea, crucea troiţei dar şi a
mormântului celui drag, lemnul plugului
să-şi cultive ogoarele dar şi lemnul pentru
casa sa şi pentru biserica satului. Din
lemnul codrului s-a făcut şi toaca, acel
minunat instrument care ne aminteşte că
trebuie să ne îndreptăm paşii către
Creatorul cerului al pământului şi al
omului pe care  Dumnezeu la pus stăpân
peste toate.

Până în ziua de astăzi, toaca şi-a
păstrat acceaşi menire: să-i cheme pe
oameni pentru ca împreună să fie mai
aproape de Dumnezeu prin iubire şi
rugăciune. Iubirea faţă de aproapele şi
grija de a sădi în sufletele curate ale
copiilor sămânţa învăţăturii celei bune,
sunt sentimentele care l-au făcut pe
părintele OCTAVIAN SMĂDU, să ne
adune acolo, în inima ţării, la poalele
munţilor şi la marginea codrilor, să
ascultăm glasul lemnului întru chemarea
Domnului.

Părintele Octavian, nu numai că
a înţeles cît de importantă este toaca în
viaţa creştinătăţii dar, a reuşit să ducă
mesajul ortodoxiei noastre  în toate
colţurile lumii. Au fost mulţi ani de muncă
dar acum, la a IV-a ediţie a Festivalului
Internaţional de Toacă, bucuria reuşitei,
plăteşte toate eforturile. Şi ca în fiecare
an, Dumnezeu a rânduit pentru aceste
zile căldura soarelui care a umplut de
lumină inimile tuturor. Este suficient să vii
o singură dată aici, la poalele
Făgăraşului, şi vei vrea să revii iar, şi iar.
Gazdă desăvârşită, părintele ne-a oferit
tuturor, mici şi mari deopotrivă, bucuria de
a fi împreună într-o lucrare de zidire
sufletească. Oaspeţi din India, Grecia,
Bulgaria, Serbia, Ucraina, dar şi din toate
colţurile ţării noastre, s-au adunat la
slujba vecerniei şi un sobor impresionant
de preoţi, au înălţat cântări de laudă şi
mulţumire lui Dumnezeu. Acesta a fost
începutul dar întregul program al celor trei
zile mai cuprins şi scurte drumeţii şi
pelerinaje la locurile din împrejurimi,
tradiţionalul foc de tabără, vernisarea
unei expoziţii de pictură executată tot de
copii, s-au scăldat în apa caldă a
elegantului ştrand din oraşul Victoria şi
multe alte bucurii.

Ziua concursului, a fost desăvârşită.
Copii şi adulţi, o adevărată mare de
oameni colorată de costumele populare
reprezentând zonele participanţilor,
forfotea în febra ultimelor pregătiri. Unii
admirau icoanele măiestrite de copii în
timp ce alţii făceau ultimele repetiţii la
toaca special montată în curtea bisericii,
alţii legau prietenii, schimbau impresii sau
dădeau interviuri la televiziunile venite să

se înfrupte din nectarul acestei zile.
Deodată, fanfara militară adusă special
de la Braşov, şi-a revarsat acordurile
peste întreg oraşul şi atunci, în ritmurile ei
şi în admiraţia tuturor, copii participanţi au
început o minunată paradă a portului.
Oriunde te uitai vedeai fericire pe feţele
tuturor dar, clipa aşteptată a sosit şi, cu
mic cu mare, au intrat în biserică unde cei
mai mici, „grădinarii”, au spart gheaţa
urcând pe piedestalul făcut special pentru
ei şi au început să-şi arate îndemânarea.
Toaca a început a răsuna, lemnul a

începtu a cânta. De la micuţii grădiniţelor
şi până la elevii clasei a VIII-a s-a putut
vedea aceeaşi voinţă de a cîştiga, acelaşi
suflet pus în minutul acela în care trebuia
să arate fiecare tot ce poate. Din când în
când, mici momente artistice susţinute tot
de copii au înfrumuseţat concursul. Între
ei, solista Gheorghişor Adriana,
reprezentanta Episcopiei Giurgiului, a
încîntat audienţa cu vocea sa deosebită. 

Când în final juriul şi-a dat verdictul,
absolut toţi copii participanţi, de la premiul
I la menţiune, au primit cadouri şi bani. Şi
după o muncă aşa de „istovitoare”,
părintele a invitat pe toată lumea în
frumosul restaurant cu care de acum noi

cei mai vechi, ne-am obişnuit. Aici, după
cum deja s-a „împământenit”, Ansamblul
Folcloric Mugurel de Vlaşca venit cu
Binecuvântarea Preasfinţitului Părinte
Episcop Ambrozie de la Episcopia
Giurgiului, a susţinut un program artistic
de cântece şi jocuri populare în aplauzele
celor prezenţi. Întru tîrziu, osteniţi dar
fericiţi, liniştea serii i-a găsit pe toţi în
camerele cochete ale hotelului unde au
fost găzduiţi. 

Numai iubirea curată faţă de semeni
poate da cuiva atîta forţă, numai

înţelegearea profundă a
valorilor ortodoxiei poate
naşte o asemnea activitate
în care sute de oameni sunt
implicaţi, în care pentru sute
de oameni timp de trei zile
trebuie să te îngrijeşti ca
nimic să nu le lipsească, să
te faci „tuturor toate” ca pe
toţi să-i mulţumeşti, pe toţi
să-i faci fericiţi. Părinte
Smădu Octavian a reuşit
acest lucru din an în an mai
bine. Festivalul de toacă din
oraşul Victoria de la poalele
Făgăraşului, a devenit de
acum un simbol, o
emblemă, un izvor de
spiritualitate. Ce repede au

trecut cele trei zile. Trei zile care au
picurat în sufletele tuturor iubirea şi
bucuria. Trei zile în care toţi s-au minunat
de dărnicia acelor oameni care şi-au adus
obolul lor pentru ca acest festival să
existe şi să se ridice pe culmi aşa de
înalte. În lume li se spune sponsori dar noi
creştinii, le spunem binefăcători pentru că
jertfa lor este facere de bine.

Cu părere de rău pentru  timpul prea
scurt totuşi, fiecare a plecat spre casa sa
cu bucuria clipelor de neuitat petrecute
acolo, în inima ţării.

PR.BALABAN MIHAIL
CONSTANTIN,

CONSILIER CULTURAL 
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SFÂNTUL VOIEVOD
ŞTEFAN CEL MARE

La 2 iulie 1504, după o
strălucită domnie de 47 de ani
- neobişnuit de lungă pentru
acele vremuri - închidea ochii
Marele Ştefan, străjerul cel
viteaz şi înţelept al „porţilor
creştinătăţii“. În tot acest
răstimp Ţara Moldovei a
cunoscut o înflorire spirituală şi
materială despre care s-a
răspândit vestea în toată
Europa. Întreaga lume creştină
a acelor vremuri a rămas cu
răsuflarea tăiată după
răsunătoarea victorie de la
Vaslui din 10 ianuarie 1475,
împotriva puterii otomane,
aflate în expansiune nestăvilită.
Ştefan cel Mare era al treilea
domn român (pe lângă Iancu
de Hunedoara şi Vlad Ţepeş),
care reuşea să zdrobească o
armată otomană, considerată
de neînvins, după cucerirea
Constantinopolului (1456) 

Ştefan al III-lea,
supranumit Ştefan cel Mare s-
a născut în Borzeşti (în actualul
judeţ Bacău). Era fiul lui
Bogdan al II-lea şi nepotul lui
Alexandru cel Bun (1400-
1432). După uciderea tatălui
său de către Petru Aron, se
refugiază în Ţara
Românească, revenind după 6
ani şi, sprijinit de Vlad Ţepeş, îl
înlătură pe asasinul tatălui său,
fiind uns domn al Moldovei la
14 aprilie 1457 pe locul ce se
chema „câmpia Direptăţii“,
lângă cetatea Sucevei.

În vremea lui Ştefan,
Moldova se întindea de la
Carpaţii Răsăriteni şi până la
Nistru, poziţie care plasa micul
stat în calea „marilor furtuni“ ale
vremii. 

Astfel, în decursul domniei
sale, Ştefan cel Mare a purtat
războaie cu duşmani veniţi din
cele patru zări. Din răsărit a
trebuit să stăvilească
incursiunile hoardelor tătăreşti,
la miazănoapte şi apus a
trebuit să vegheze asupra
ameninţării nestatornicilor
poloni şi unguri, iar de la
miazăzi sufla vântul aspru al
celei mai teribile ameninţări a
vremii: semiluna otomană.

„CU AJUTORUL LUI
DUMNEZEU ŞI BĂRBĂŢIA

MOLDOVENILOR“
Scânteia declanşatoare a

ofensivei musulmane în
Moldova a constituit-o
amestecul voievodului Ştefan
în treburile Ţării Româneşti
care, prevăzând că va avea de
luptat în curând cu turcii -
refuzase să plătească tribut
Porţii - a căutat să pună un
domn prieten - lucru pe care l-
a şi reuşit în 1473, când îl
înlătură pe Radu cel Frumos,
vasal turcilor.

Înfuriat de îndrăzneala
domnitorului moldovean,
Mahomed al II-lea, Cuceritorul
cetăţii milenare a Bizanţului, îl
trimite în Moldova pe Soliman
paşa cu o oaste de 120.000 de
oameni. Spune legenda că
„văzând Ştefan puzderia cea

de turci, n-a fost chip să se bată
făţiş şi la loc larg. Îndată a
cotigit-o Ştefan cu oastea
îndărăt, pe ici, pe colea. Şi tot i-
a tras pe turci, încet-încet, drept
pe unde ştia năzdrăvanul
Moldovei că-i va face chisăliţă
pe duşmanii care voiau să-i
închinăm ţara cu voie, ori fără
voie“. Locul cel mai favorabil
moldovenilor pentru
confruntarea finală s-a dovedit
a fi lângă Vaslui, lângă
localitatea „Podu Înalt“. 

În dimineaţa zilei de 10
ianuarie 1475, Ştefan, cu cei
40.000 de oşteni ai săi, dădu
atacul pe neaşteptate,
configuraţia câmpului de luptă,
ceaţa şi terenul mlăştinos
nedând armatei otomane
posibilitatea - superioare nu

doar numeric, ci şi tehnic - să
se desfăşoare. Şi spune
acelaşi izvor că „aşa, cu
ajutorul lui Dumnezeu şi cu
bărbăţia ostaşilor moldoveni, a
scăpat Ştefan Vodă ţara de
necaz şi de închinare înaintea
păgânului“.

EUROPA ELOGIAZĂ
VICTORIA VOIEVODULUI
ŞTEFAN

Biruinţa lui Ştefan Vodă cel
Mare a impresionat într-atât
lumea creştină, încât cronicarul
polon Dlugosz îl elogia prin
cuvintele: „O, bărbat demn de
admirat, care cel dintâi dintre
principii lumii a repurtat în zilele
noastre o victorie atât de
strălucită împotriva turcilor.
După părerea mea, el este cel
mai vrednic să i se încredinţeze
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conducerea şi stăpânirea lumii şi mai ales
funcţia de comandant şi conducător contra
turcilor, cu sfatul comun, înţelegerea şi
hotărârea creştinilor, pe când ceilalţi regi şi
principi creştini trândăvesc în lene, în
desfătări şi lupte civile“, iar papa Sixt al IV-
lea într-o scrisoare adresată voievodului
moldovean şi datată la 10 martie 1476,
scria: „lucrarea ta asupra necredincioşilor
turci, vrăjmaşi comuni, săvârşită până
acum cu înţelepciune şi bărbăţie au adaos
atâta strălucire numelui tău, că eşti în gura
tuturor şi eşti lăudat cu deosebire de toţi, în
unire de simţiri.“

„Cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi
creştinii“

Conştient că înfrângerea suferită de
turci nu însemna şi dispariţia pericolului
otoman, domnul moldovean scrie, la 25
ianuarie 1475, mai multor conducători
europeni, aducându-le la cunoştinţă
victoria obţinută şi cerându-le ajutor militar,
în eventualitatea unor noi incursiuni
otomane. Cu toate felicitările şi
promisiunile primite, Ştefan n-a fost ajutat
de nimeni când, în anul următor, însuşi
sultanul Mahomed al II-lea a venit în
Moldova, cu o armată de 200.000 de
oameni. Aflaţi în evidentă inferioritate,
moldovenii au aplicat strategia devenită
„tradiţională“ în ţările române, a hărţuielii şi
pustiirii regiunilor străbătute de oştile
duşmane. 

În ziua decisivă luptei, la 26 iulie 1476,
aşa cum scrie în pisania bisericii ridicate
după 20 de ani, la Războieni, locul
confruntării, „s-au ridicat puternicul
Mahomed, împăratul turcesc, cu toate
puterile sale răsăritene… şi au venit să
prade şi să ia Ţara Moldovei. Şi au ajuns
până aici, la locul numit Valea Albă (n.r. sau
Războieni). Iar noi, Ştefan Voievod şi cu
fiul nostru Alexandru am ieşit înaintea lor şi
am făcut mare război cu ei, în luna iulie 26;
şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi
creştinii de păgâni. Şi au căzut acolo
mulţime mare de ostaşi ai Moldovei“.

Mahomed îşi continuă marşul,
atacând cetăţile Suceava, Neamţul şi
Hotinul, fără a reuşi să le cucerească.
Aflând că Ştefan pregăteşte o nouă oaste,
că ungurii şi polonezii se apropie de
graniţele Moldovei cu ajutor armat,
scăzând resursele de hrană, iar epidemia
de ciumă nimicindu-i tot mai mulţi soldaţi,
hotărî retragerea, fără a-şi vedea realizat
planul de supunere a ţării. 

Din nefericire, în 1484, noul sultan
Baiazid al II-lea, atacă pe neaşteptate
cetăţile Chilia şi Cetatea Albă şi le
cucereşte, ceea ce a avut pentru Moldova
urmări foarte nefavorabile, închizându-se,
astfel, drumul spre Marea Neagră, cu
efecte dezastruoase asupra economiei
ţării. 

Întrucât garnizoanele turceşti instalate
în cetăţile cucerite reprezentau o
permanentă ameninţare, viteazul şi
înţeleptul domn hotărî, pentru binele ţării,
să încheie în 1489 un tratat de pace cu
turcii, obligându-se să plătească un tribut
anual de 3000 de florini veneţieni.

MARE CTITOR DE LOCAŞURI
SFINTE

Spune legenda că Ştefan cel Mare şi
Sfânt ar fi ctitorit 44 de biserici şi mănăstiri.
Nu au dăinuit toate până în zilele noastre,
însă cele care au ajuns până la noi, arată
grija şi dărnicia domnului pentru Biserică şi
podoaba ei.

Trebuie amintită, în primul rând
mănăstirea Putna, mănăstirea cea mai
apropiată sufletului voievodului - prima sa
ctitorie - pe care a ales-o şi ca loc pentru
odihna veşnică. 

O altă ctitorie ştefaniană este
Voroneţul, ridicat pe locul unui schit din
lemn, în care, potrivit tradiţiei, ar fi trăit
Daniil Sihastrul, de la care domnitorul a
primit sfat şi cuvânt de mângâiere în ceas
de grea cumpănă în timpul luptelor pentru
apărarea pământului strămoşesc. Biserica
- cu hramul Sfântul Gheorghe - a fost
ridicată în mai puţin de patru luni, din 26
mai până în 14 septembrie 1488. Ea şi-a
câştigat un renume deosebit în întreaga
lume pentru picturile sale exterioare.

În timpul domniei lui Ştefan mănăstiri
ca Probota, Moldoviţa, Bistriţa, Humor ş.a.,
ridicate de înaintaşii săi la scaun, şi-au
continuat existenţa, primind diferite danii
din partea domnitorului. 

Numărul lăcaşurilor de închinare a
sporit prin mănăstirile, schiturile şi bisericile
de mir ridicate de Ştefan sau de boierii săi.
La multe din ctitoriile înaintaşilor au fost
ridicate construcţii noi ori au fost refăcute
cele existente. De pildă, la mănăstirea
Neamţ a ridicat din temelie o biserică nouă
cu hramul „Înălţarea Domnului“, existentă
şi astăzi, terminată la 14 noiembrie 1497.
La Bistriţa a zidit o clopotniţă cu paraclis,
care, de asemenea, dăinuieşte până în
zilele noastre. În ultimii ani de domnie a
înălţat o biserică nouă la mănăstirea
Dobrovăţ, lângă Iaşi. 

În afară de mănăstiri, credinciosul
domn a ctitorit şi numeroase biserici de mir
- cu mult mai multe decât mănăstirile -
construite, de obicei, pe locul bătăliilor. 

„Vom lupta până la moarte pentru
legea creştinească“

- Scrisoarea lui Ştefan cel Mare către
Principii creştini (25 ianuarie 1475) -

Către Coroana ungurească şi către
toate ţările în care va ajunge această
scrisoare, sănătate. 

Noi, Ştefan voievod, din mila lui
Dumnezeu domn al Ţării Moldovei, mă
închin cu prietenie vouă, tuturor cărora le

scriu, şi vă doresc tot binele, şi vă spun
Domniilor Voastre că necredinciosul
împărat al turcilor a fost de multă vreme şi
este încă pierzătorul întregii creştinătăţi şi
în fiecare zi se gândeşte cum ar putea să
supună şi să nimicească toată
creştinătatea. De aceea, facem cunoscut
Domniilor Voastre că, pe la Boboteaza
trecută, mai sus-numitul turc a trimis în ţara
noastră şi împotriva noastră o mare oştire,
în număr de 120.000 de oameni, al cărei
căpitan de frunte era Soliman paşa
beglerbegul; împreună cu acesta se aflau
toţi curtenii sus-numitului turc, şi toate
popoarele din Romania (n.r. fostul teritoriul
bizantin), şi domnul Ţării Munteneşti cu
toată puterea lui, şi Assan beg, şi Ali beg, şi
Schender beg, şi Grana beg, şi Oşu beg,
şi Valtival beg, şi Serefaga beg, domnul din
Sofia, şi Cusenra beg, şi Piri beg, fiul lui
Isac paşa, cu toată puterea lui de ieniceri.
Aceşti mai sus-numiţi erau toţi căpitanii cei
mari, cu oştile lor. 

Auzind şi văzând noi acestea, am luat
sabia în mână şi, cu ajutorul Domnului
Dumnezeului nostru Atotputernic, am
mers împotriva duşmanilor creştinătăţii, i-
am biruit şi i-am călcat în picioare, şi pe toţi
i-am trecut sub ascuţişul săbiei noastre;
pentru care lucru, lăudat să fie Domnul
Dumnezeul nostru. Auzind despre
aceasta, păgânul împărat al turcilor îşi
puse în gând să se răzbune şi să vie, în
luna lui mai, cu capul său şi cu toată
puterea sa împotriva noastră şi să supună
ţara noastră, care e poarta creştinătăţii şi
pe care Dumnezeu a ferit-o până acum.
Dar dacă această poartă, care e ţara
noastră, va fi pierdută - Dumnezeu să ne
ferească de aşa ceva - atunci toată
creştinătatea va fi în mare primejdie. 

De aceea, ne rugăm de Domniile
Voastre să ne trimiteţi pe căpitanii voştri
într-ajutor împotriva duşmanilor
creştinătăţii, până mai este vreme, fiindcă
turcul are acum mulţi potrivnici şi din toate
părţile are de lucru cu oameni ce-i stau
împotrivă cu sabia în mână. Iar noi, din
partea noastră, făgăduim, pe credinţa
noastră creştinească şi cu jurământul
Domniei Noastre, că vom sta în picioare şi
ne vom lupta până la moarte pentru legea
creştinească, noi cu capul nostru. Aşa
trebuie să faceţi şi voi, pe mare şi pe uscat,
după ce, cu ajutorul lui Dumnezeu celui
Atotputernic, noi i-am tăiat mână cea
dreaptă. Deci, fiţi gata, fără întârziere. 

Dată în Suceava, în ziua de Sfântul
Pavel, luna ianuarie în 25, anul Domnului
1475.

Ştefan voievod, domnul Ţării Moldovei

SURSA: ZIARUL LUMINA
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3 iunie — 5 iunie  - Preasfinţitul Dr. Ambrozie a participat
la Mănăstirea Neamţ, la  ceremonia de canonizare a nouă
părinţi cuvioşi din ţinutul Neamţului: Cuvioşii Simeon şi
Amfilohie de la Pângăraţi (cu ziua de prăznuire la 7
septembrie), Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău, (9
septembrie), Sfinţii Cuvioşi Iosif şi Chiriac de la Bisericani, (1
octombrie), Sfinţii Cuvioşi Rafael şi Partenie de la Agapia
Veche, (21 iulie), Sfântul Cuvios Iosif de la Văratic (16
august) şi Sfântul Cuvios Ioan de la Râşca şi Secu (30
august).

6-9 iunie - Preasfinţitul Dr. Ambrozie a participat la Iaşi,
la ceremonia de întronizare a Înaltpreasfinţitului Părinte

Teofan ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.
10-13 iunie - Preasfinţitul Dr. Ambrozie, Episcopul

Giurgiului, a primit la Mănăstirea Sf. M. Mc. Gheorghe din
Giurgiu, pe Preasfinţitul Macarie, Episcopul Episcopiei

Ortodoxe Române
pentru Europa de
Nord. Cu acest prilej,
Preasfinţia Sa a
vizitat Catedrala
E p i s c o p a l ă
„Adormirea Maicii
Domnului" din
Giurgiu, schitul Sf.

Nicolae, sediul administrativ al Episcopiei şi Muzeul
Eparhial, Catedrala "Adormirea Maicii Domnului" din
Bolintin, Mănăstirea Buna Vestire şi Biserica "Naşterea
Maicii Domnului" din Letca Nouă.

10 iunie - Preasfinţitul Dr. Ambrozie, Episcopul
Giurgiului, a dat curs invitaţiei Casei Regale, participând la
Ateneul Român, la un concert extraordinar susţinut în

cinstea împlinirii a şaizeci de ani de la căsătoria Majestăţilor
Lor Regele Mihai şi Regina Ana . 

18 iunie — a participat la Reşedinţa Patriarhală din
Bucureşti,la lucrările Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei
Munteniei şi Dobrogei.

23 iunie - Preasfinţitul Dr. Ambrozie a prezidat şedinţa
Permanenţei Consiliului Eparhial şi a primit în audienţă pe
părintii Protoierei din Episcopia Giurgiului

25 iunie -2 iulie -  Preasfinţitul Dr. Ambrozie a  participat
la Melbourne - Australia  la ceremonia de instalarea a

Preasfinţitului Părinte Dr. Mihail Filimon, Episcopul
Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei şi Noii Zeenlande.

3 iulie -7 iulie -  Preasfinţitul Dr. Ambrozie a participat la
Stokholm  - Suedia la ceremonia de instalarea a
Preasfinţitului Părinte Dr. Macarie Drăgoi, Episcopul
Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord.

8-9 iulie — Preasfinţitul Dr. Ambrozie a participat, la
Sedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
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10 iulie - Preasfinţitul Dr.
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a
participat în Catedrala Arhiepiscopală
din Târgovişte, la acordarea de către
Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL,
a rangului de "Mitropolit onorific"
Înaltpreasfinţitului Părinte Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviştei

14 iulie - Preasfinţitul Dr.
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a
primit în audienţă  preoţi şi credincioşi
din Eparhie.

20 iulie — 24 iulie  - Preasfinţitul Dr.
Ambrozie a participat alături de Înalt
Prea Sfinţitul Teofan, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei, , Preasfinţitul
Calinic Botoşăneanul, episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Iaşilor, Preasfinţitul
Ioachim Băcăuanul, arhiereu-vicar al
Episcopiei Romanului şi Preasfinţitul
Corneliu Bârlădeanu, arhiereu-vicar al
Episcopiei Huşilor. Înaltpreasfinţitul
Seraphim, Arhiepiscop de Ottawa şi al
Canadei, la schitul Agapia Veche, din
judeţul Neamţ, la proclamarea locală a
canonizării Sfinţilor Cuvioşi Rafael şi
Partenie. 

25 iulie - Preasfinţitul Dr.
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a
primit în audienţă preoţi şi credincioşi
din eparhie. 

26 iulie  -  Preasfinţitul Dr.

Ambrozie a participat, în sala Europa
Christiana a Palatului Patriarhiei, la
slujba de pomenire a Fericitului întru
adormire Părinte Patriarh Teoctist, la
comemorarea unui an de la trecerea
Sa la Domnul.

27 iulie - Preasfinţitul Dr. Ambrozie
a participat la Catedrala Mitropolitană
din Craiova, la ceremonia de

întronizare a Înaltpreasfinţitului Părinte
Prof. Univ. Dr. Irineu Popa, noul
Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al
Olteniei.

28 iulie - Preasfinţitul Dr. Ambrozie
a prezidat şedinţa Permanenţei
Consiliului Eparhial.

- a primit în audienţă pe preoţi şi
credincioşi
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Preasfinţitul Dr. Ambrozie, Episcopul Giurgiului,  adresează clerului şi
credincioşilor din Eparhia Giurgiului îndemnul la solidaritate cu
oamenii sinistraţi, ca urmare a inundaţiilor din Moldova şi Maramureş.
Astfel, Preasfinţia Sa face un
apel ca toţi cei care pot ajuta cu
sume de bani, să le depună în
următoarele conturi bancare: 

Arhiepiscopia Sucevei şi
Rădăuţilor, contul în lei: 
RO51RNCB0234037010910014,
deschis la BCR, filiala Suceava; 

Episcopia Maramureşului şi
Sătmarului, contul în lei: 
RO 97 RNCB 01 82 03 41 35 55 00 01, deschis la BCR, filiala Baia Mare; 

Arhiepiscopia Iaşilor, contul în lei: RO 19 BACX 00 00 00 30 10 57 80 14,
deschis la UniCredit Ţiriac Bank - Iaşi. 

ÎNDEMN LA SOLIDARITATE 
CU CEI AFLAŢI ÎN SUFERINŢĂ


