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Cugetări în zi de hram 

În toate vremurile, adev=rul 
lui Dumnezeu este acela[i...

Chiar din primele rânduri, vreau să-mi împărtăşesc satisfacţia su-
fletească, ba chiar şi bucuria pentru faptul că, odată cu ridicarea 
lăcaşului nostru, creşte şi interesul enoriaşilor faţă de cei doi sfinţi 

ale cărui nume îl poartă acest lăcaş – apostolii Petru şi Pavel, – că mulţi 
credincioşi citesc epistolele Sfântului Apostol Pavel. Nu demult, o enoriaşă 
mi-a mărturisit că găseşte mult ajutor şi sprijin în sfaturile pe care le află în 
aceste epistole. Deşi au fost scrise cu două milenii în urmă, doamna în cauză le 
consideră foarte binevenite şi pentru credincioşii de astăzi. Însăşi dumneaei a 
găsit o frază ce-i serveşte ca îndemn permanent şi călăuză, pe care, urmând-o, 
îşi orânduieşte viaţa sa de toate zilele astfel ca să poată nădăjdui la mântuirea 
sufletului. Iată despre ce sfat este vorba: “Vă rugăm, în numele lui Hristos, 
împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” (II Cor. 5, 20)

Enoriaşa despre care vorbesc m-a rugat să-i confirm dacă înţelege corect 
ce înseamnă a te împăca cu Dumnezeu, a trăi în pace cu El, convingerea ei 
fiind că asta înseamnă nu atît a te împăca cu tine însuţi, cât a te împăca cu toţi 
cei din jurul tău, fie aceştia rude, vecini, prieteni sau pur şi simplu oameni cu 
care te ciocneşti în diferite locuri şi în diferite împrejurări. În al doilea rând, 
înseamnă a renunţa la toate lucrurile vicioase, care ţin de plăceri şi de fală. În 
opinia ei, a căuta drumul spre Dumnezeu nu e una şi aceeaşi cu a căuta dru-
mul spre o viaţă îndestulată, astfel spus, spre dobândirea de bunuri materiale. 
Bineînţeles, i-am încuviinţat această curăţenie a cugetelor, doar că am făcut 
o remarcă la noţiunile om şi avuţie.

Dumnezeu nu zice că nu-i bine să avem avere, ci că e rău dacă aspiraţia 
spre bogăţie devine o patimă. Pe munca noastră cinstită, avem tot dreptul să 
câştigăm o avere mai mică sau mai mare. Principalul e altceva: cum o folosim. 
Cei ce au o bogăţie, e bine s-o folosească gândindu-se la Dumnezeu, adică 
gândindu-se la aproapele care are mai puţin decît dânsul, care suferă de sără-
cie, de boală sau de alte greutăţi. Aşa cum a lăsat povaţă înţeleptul Solomon: 
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“Cel ce are milă de sărman, împrumută Domnului şi El îi va răsplăti fapta 
lui cea bună” (Pilde, 19, 17).

Dar, într-adevăr, fericirea de a trăi împăcat cu Dumnezeu înseamnă mult mai 
mult în comparaţie cu fericirea de a fi bogat. Anume de aceea, Biserica declară 
mortale asemenea păcate cum sunt cămătăria şi iubirea de argint. Pentru că 
patima banului este una dintre cele mai puternice. Când omul cade în mrejele 
ei, mintea lui se întunecă, el nemaifiind capabil să judece, să se gândească 
la altceva decât la faptul de a se îmbogăţi. Şi tocmai în asemenea clipe de 
slăbiciune vine cel rău şi se cuibăreşte în sufletul omului, îndepărtându-l de 
Dumnezeu, înrobindu-l pe totdeauna, deci, ducându-l la pierzanie...

Pe de altă parte, este mult mai lesne să, te îmbogăţeşti din punct de vedere 
material, decât din punct de vedere moral. Oricât am înainta în timp, acest timp 
nu ne aduce nimic nou în valorile umane primordiale. Cu părere de rău, tot 
mai mult ne încredinţăm că civilizaţiile, una după alta, se perindă vertiginos 
pe pământ, însă puţin din ceea ce lasă în urma lor este cu adevărat valoros 
pentru spirit. Până acum, de-a lungul mileniilor, elementul material al vieţii 
umane le-a împins tot mai obraznic pe celelalte, întâi de toate pe cel moral. 
În activitatea omului de astăzi prevalează tot mai insistent – şi mai evident! 
– tendinţa de a se alege din ceea ce face cu un profit, de dorit, cu unul cât 
mai mare, indiferent de caracterul activităţii lui şi de consecinţele ei pentru 
alţi oameni, pentru mediul înconjurător etc. Ca rezultat, el, omul, degradea-
ză tot mai mult, în goana după bunuri materiale pierzându-şi axa ce-l poate 
menţine într-o verticalitate morală. Pe când orice faptă a omului – oricât de 
mică – trebuie să aibă anume o temelie morală. Pentru că, în ultimă instanţă, 
calitatea vieţii nu depinde atât de mult de progresul tehnic, cel cu care se 
mândreşte actuala civilizaţie, cât ea depinde de moralitatea faptei ca atare. 
Orice progres, oricât de impresionant, îşi pierde valoarea în cazul în care el 
este imoral. Simplu şi, totodată, deloc simplu...

De la începuturile lumii şi până la ziua de astăzi, binele şi răul rămân 
a fi noţiuni constante pentru orice timpuri şi regimuri. În noţiuni variabile 
le preface omul, în măsura imoralităţii şi stricăciunii sale. Anume de aceea 
epistolele apostolului Pavel nu şi-au pierdut nici pînă acum semnificaţia şi 
misiunea lor de îndrumări pentru cei ce vor să ducă un mod de viaţă creştin. 
Bunăoară, în epistola sa către romani, Apostolul Pavel le-a vorbit acestora 
despre valoarea “omului lăuntric”, argumentând că “cei ce sunt în carne nu 
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pot să placă lui Dumnezeu” (8, 8), iar prin “dorinţa cărnii” subînţelegând pa-
tima; “...dacă vieţuiţi după trup, veţi muri, iar dacă ucideţi, cu Duhul, faptele 
trupului, veţi fi vii”, povăţuieşte el. Modul de viaţă pe care-l duc oamenii de 
astăzi, îndeosebi cei tineri, căzuţi în atât de multe patimi, nu dovedeşte oare 
că această învăţătură nu s-a învechit în cele aproape două milenii de când a 
fost adresată romanilor, că le-ar prinde bine şi acum multora şi multora dintre 
trăitorii pământului?!

În mileniul III, mulţi pământeni se consideră pe sine puternici şi superiori 
altora doar pentru că, în comparaţie cu alţii, au o stare socială mai înaltă sau 
deţin un capital mai mare, fiind, de fapt, slabi, pentru că îi slăbeşte orgoliul, 
setea de plăceri, drogurile, chiar şi tehnica modernă. De exemplu, o ultimă 
realizare din domeniu a omenirii, computerul, este pur şi simplu fantastică prin 
importanţa ei. Totodată, însă, ea îl înrobeşte pe om. Oamenii devin – de fapt, 
mulţi au şi devenit! – nişte roboţi, creierul cărora poate funcţiona doar fiind 
conectat la Internet. Iar Internetul, – de altfel, ca şi radioul, ca şi televiziunea 
– deseori prezintă o lume deformată, care, în ultimă instanţă, îl deformează 
şi pe cel care o urmăreşte. Pentru că, de regulă, nu este o lume a sufletului, 
ci a instinctelor.

În general, oamenii îşi imaginează că au dreptul să făptuiască orice pe 
pământ, fără a se gândi la consecinţe. Asta e cea mai mare greşeală, cea mai 
mare eroare şi rătăcire a lor. Dumnezeu le-a dat libertatea alegerii, însă ceea 
ce aşteaptă El de la fiecare dintre noi este făptuirea de bine. Calea faptei bune 
este cea care ne poate împăca cu Dumnezeu.

Sfântul Apostol Petru, şi în numele lui şi ceilalţi apostoli, este socotit te-
melia pe care s-a zidit Biserica lui Hristos. Dar, dintre toţi apostolii, în acest 
sens, ei doi, adică şi Apostolul Pavel, au avut misiunea şi, respectiv, cinstea 
cea mai mare. Mai întâi, Sfântul Apostol Petru a propovăduit la Roma, ca-
pitala Imperiului Roman de atunci, unde şi-a sfârşit zilele ca un mucenic şi 
unde astăzi se înalţă o foarte frumoasă catedrală ce-i poartă numele, vestită şi 
ea, împreună cu piaţa din faţa ei, în toată lumea. Sfântul Apostol Pavel, după 
cum am menţionat mai sus, este foarte cunoscut printre creştini, îndeosebi 
prin epistolele sale şi prin misionarismul pe care l-a făcut, călătorind mai 
mult decât toţi ceilalţi ucenici, mai mult decât ceilalţi apostoli, s-a străduit, 
a postit, a nimerit în primejdii pe mare, pe uscat, a fost judecat... Aşa că toţi 
creştinii ştiu – nu pot să nu ştie! – despre Afinţii Apostoli Petru şi Pavel. Că 
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nu pretutindeni sunt biserici care să le poarte numele, asta-i altceva. La noi, 
mai mult de jumătate din biserici sunt închinate Sf. Ierarh Nicolae şi Sfinţilor 
Arhangheli Mihail şi Gavriil, aceştia, de regulă, fiind patroni ai casei. Doar 
în ultimul timp familiile tinere îi aleg ca sfinţă de cununie pe sfinţii mucenici 
Dumitru, Gheorghe şi Ioan Botezătorul; poate este vorba despre o tradiţie 
locală. Cum, bunăoară, în Rusia foarte multe biserici şi mănăstiri au hramul 
Adormirii Maicii Domnului.

Afară de faptul că port şi eu numele Petru ceea ce înseamnă că patronii 
mei sunt sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, anume ei, ca întâistătători ai Bisericii 
între celalţi apostoli, le acordă celorlalţi apostoli importanţa pe care o au, pe 
care au câştigat-o prin viaţa şi nevoinţele lor, prin propovăduirea lui Hristos şi 
prin întărirea Bisericii lui Hristos. Toate Bisericile Ortodoxe îi cinstesc anume 
ca pe întâistătători ai lor şi mai presus decât toţi sfinţii. În toată lumea, ei sunt 
mai presus – după Iisus Hristos, Maica Domnului şi Ioan Botezătorul. Tot ceea 
ceea ce au făcut ne demonstrează că cel mai mult s-au străduit să ne împace 
cu Dumnezeu, propovăduind pe pământ, împreună cu ceilalţi apostoli, pacea 
lui Hristos, încercând să ne dovedească şi ne convingă că cea mai scumpă 
pentru noi este anume ea, pacea cu Dumnezeu. Fiind împăcaţi cu Dumnezeu, 
suntem împăcaţi şi cu sufletele noastre şi, deci, putem fi împăcaţi şi cu cei din 
jurul nostru, chiar dacă ei ne-ar prigoni. Cele ce urmează să avem de suferit 
de la ei, oricum ar fi acestea, trebuie să le înţelegem, să le primim ca trimise, 
lăsate de Dumnezeu ca să le trăim fără a aduna în sufletele noastre ură, răutate 
ori sete de răzbunare. Adevăratului creştin aceste sentimente îi sunt străine, 
fiindcă el are în inima sa această pace cu Dumnezeu.

Adevărurile lui Dumnezeu sunt aceleaşi întotdeauna – şi ieri, şi astăzi, şi 
mâine... Noţiunea timp nu le influenţează în nici un fel. Ele nu se schimbă, 
fiind atemporale, veşnice. Ele sunt trainice şi durabile anume prin valabili-
tatea lor pentru toate timpurile, în veci. Adevărul lui Hristos este mai presus 
de orice adevăr omenesc. Un adevăr omenesc poate fi valabil astăzi, la etapa 
respectivă, mâine el nu mai corespunde timpului, o generaţie sau alta poate 
cuteza să-l renoveze, să-l modernizeze, potrivindu-l cerinţelor zilei. Pe când 
la un adevăr al lui Dumnezeu nu putem adăuga nimic, suntem mai prejos de 
aşa ceva. Cel ce vrea să se apuce de aşa ceva ori chiar îndrăzneşte să se apuce, 
poate doar să strice – şi, de regulă, după cum ne convingem în multe exemple 
regretabile din viaţă, strică. Pentru că noi, oamenii, suntem mai prejos. Ne pot 
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reuşi, să zicem, nişte modernizări în viaţa socială, în alte domenii, pe când în 
relaţia cu Dumnezeu nu avem ce schimba şi nici nu puten schimba, adevărul 
fiind unul şi acelaşi totdeauna. Şi omul de asemenea rămâne a fi întotdeauna 
acelaşi – mereu în faţa alegerii între patimi şi virtuţi, altfel spus, între bine 
şi rău...

Nici faptele apostolilor, nici epistolele lor, nici sfintele evanghelii, nici toată 
Sfânta Scriptură nu şi-au pierdut până acum şi nici nu-şi vor pierde vreodată 
valoarea. Pentru că adevărurule pe care le propovăduiesc au fost insuflate de 
Duhul lui Dumnezeu şi ele sunt netrecătoare. Unul din aceste adevăruri este 
cel despre care am vorbit în rândurile de mai sus: un bun creştin trebuie să 
trăiască în pace cu Dumnezeu...

Prot. Petru BUBURUZ, 
magistru în teologie, 

paroh al bisericii “Sf. Ap. Petru şi Pavel” 
(Sectorul Buiucani, Chişinău) 
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Sfântul Ioan Gură de Aur

Cuvânt la Sfin\ii Apostoli Petru [i Pavel 
„Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt;

şi harul Lui care este în mine n-a fost în zadar”
(I Cor.15,10)

Cuvânt de laudă Apostolului Pavel
Ce este omul, cât de mare este nobleţea firii noastre şi de câte virtuţi 

mari este capabilă această făptură – omul – nimeni nu a arătat mai bine 
decât Apostolul Pavel. 

El stă acum de faţă cu glas mare spre a răpune pe toţi pârâţii firii, spre 
a apăra pe alcătuitorul firii, spre a ne încuraja la fapta cea buna şi spre a 
astupa gura clevetitorilor care mint, spunând că firea omeneasca nu este 
capabila de nici un bine. Pavel nu a primit o altă fire decât noi, nu a dobândit 
alt suflet, nu a locuit în altă lume, şi, cu toate acestea, a întrecut cu mult pe 
ceilalţi oameni.

Mai întâi, acest Apostol nu s-a înspăimântat de nici o pătimire, de nici un 
necaz care i s-a întâmplat pentru fapta bună şi pentru dreptate, ci cu bucurie 
s-a supus tuturor necazurilor şi le-a numit pe acestea „vremelnice şi uşoare” 
(II Cor.4, 17). Dar încă şi mai vrednic de mirare este că el a făcut toate acestea 
fără să urmărească vreo răsplătire.

Noi nu suportam niciodată nici un fel de osteneală şi necaz, fără să aşteptam 
răsplătire; el însă le-a luat asupra lui fără răsplată, cu bucurie şi cu dragoste, 
şi nu s-a tânguit de slăbiciunea trupească, nici de mulţimea treburilor, nici de 
tirania trupului, nici de nimic altceva.

În toate zilele el se făcea mai râvnitor, şi cu cât primejdiile îl împresurau 
mai mult, cu atât el devenea mai curajos. Aceasta a arătat-o el însuţi, prin 
cuvintele: „Uitând cele din urma mea şi tinzând către cele dinainte” (Fil.3, 
14). Si când moartea îi stătea înainte, el îndemna pe alţii să se bucure cu dân-
sul, scriind către filipeni: „Bucuraţi-vă şi fericiţi-mă” (Fil.2, 18). El sălta de 
bucurie pentru primejdii, pentru pătimiri şi ocări de tot felul.

Către corinteni scria: „Pentru aceasta mă bucur în slăbiciuni, în defăimări, 
în nevoi” (II Cor.12, 10). El le numea pe acestea arme ale dreptăţii, şi arăta cu 
aceasta, că tocmai prin ele s-a împărtăşit de cele mai mari foloase.
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Cu toate că pretutindeni era biciuit, batjocorit şi hulit, el totuşi triumfa; 
lăsa peste tot semnul biruinţei şi mulţumea lui Dumnezeu pentru aceasta prin 
cuvintele: „Dar să dăm mulţumire lui Dumnezeu, Care ne-a dat biruinţă prin 
Domnul nostru Iisus Hristos” (I Cor.15, 57).

El alerga spre întâmpinarea defăimării ce i se aducea pentru propovădui-
rea Evangheliei cu mai multă râvnă decât alergăm noi pentru cinste; dorea 
moartea, mai mult decât noi viaţa; iubea sărăcia, mai mult decât noi bogăţia; 
ostenelile, mai mult decât alţii odihna; necazurile, mai mult decât alţii bucuria; 
iar pentru vrăjmaşii săi se ruga mai des decât îi blestemăm noi pe ai noştri.

Câtă deosebire între noi şi Pavel!
A răsturnat el, oare, rânduiala firii? Nu, noi răsturnăm rânduiala. Pavel 

a urmat-o aşa cum este lăsată de Dumnezeu. Şi el era om, ca şi noi.
Aşadar, nu te tângui asupra firii, că ea te împiedică să fii îmbunătăţit. 

Ia aminte la Apostolul Pavel. 
Pentru dânsul numai una era înfricoşată şi grozavă: a supăra pe Dum-

nezeu. Şi nimic nu era pentru dânsul mai scump şi nimic nu dorea el aşa 
de mult ca a plăcea Domnului.

Nu mai vorbim de cetăţi, de popoare, de împărăţii şi de toate comorile şi 
slava lumii; el le socotea toate deşertăciuni.

Nici slava cerului nu era pentru el aşa de scumpă, ca dragostea către Hristos. 
Această dragoste îi era aşa de dulce, încât el nu râvnea nici chiar vrednicia 
îngerilor şi a arhanghelilor.

Această dragoste covârşea toate, şi, având-o, se credea cel mai fericit 
dintre toate făpturile. Iar fără această dragoste, nici domnia, nici stăpânirea, 
nici puterea nu vor fi avut pentru el nici un folos.

Având această dragoste, el mai bucuros voia să fie cel mai mic şi prigonit, 
decât fără ea, sa fie printre cei înalţi şi importanţi. Pentru el, singura neno-
rocire era pierderea acestei dragoste.

Această ar fi fost pentru el iadul, chinul cel nesuferit. Iar îndulcirea de 
această dragoste îi era mai scumpă decât viaţa, decât toată lumea, decât vred-
nicia îngerilor, decât toate cele prezente şi cele viitoare, decât o împărăţie, 
decât toate bunătăţile.

Tot ce nu era dragoste, nu era pentru el nici bucurie, nici întristare.
Pentru această dragoste, el socotea toate celelalte ca pe o plantă vestejită; 

nu băga în seamă pe tiranii care îl urmăreau cu furie; moartea şi pedeapsa, 
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mii de patimi, erau pentru dânsul un joc copilăresc, pe care el trebuia să le 
rabde pentru Hristos.

Căci el le primea cu bucurie, şi în lanţurile sale era mai fericit decât 
Nero cu coroana de aur pe cap. 

El trăia în temniţă ca în cer şi primea rănile şi lanţurile mai bucuros decât 
alţii premiul de biruinţă. Ostenelile îi erau la fel de iubite ca şi răsplătirile, ba 
încă le socotea răsplătire şi le numea dar. Iată, el socotea răsplătire a se slobozi 
şi a fi împreună cu Hristos, iar a rămâne în trup, el socotea povară, dar prefera 
pe aceasta, pentru că era de trebuinţă Bisericii (Fil.1, 23-24).

Dar poate cineva să zică ca Pavel a răbdat toate pătimirile şi ostenelile din 
dragoste către Hristos? Da, şi aceasta o zice şi el.

Din dragoste către Hristos el a răbdat toate, iar nouă, dimpotrivă, ace-
leaşi pătimiri ne aduc mare întristare, pentru că ne lipseşte dragostea către 
Hristos.

Ce trebuie sa zic eu însă de primejdiile şi ispitele ce a suferit Pavel? El de-a 
pururea era în supărare şi necaz. „Cine este slab şi eu să nu fiu slab? Cine se 
sminteşte şi eu să nu ard?” (II Cor. 11, 29).

Nimeni însă nu se întrista de propria-i nenorocire, precum Pavel pentru 
necazul aproapelui. Cât de mult s-a întristat el, de pilda, pentru iudei, încât 
ar fi vrut să fie el, însuşi, anatema de la Hristos, numai să-i mântuiască pe ei! 
(Rom. 9, 2-3).

Deci, pe cel ce se îngrijea deopotrivă pentru toţi oamenii, pentru popoare 
întregi şi cetăţi, ca şi pentru fiecare în parte, cu ce să-l asemănăm? Cu fier 
sau cu oţel? Cum trebuie să numim sufletul lui? Trebuie, oare, să zicem că 
era ca oţelul şi totodată mai nobil şi mai preţios decât piatra cea scumpă? Dar 
ce să zic eu de aur sau de oţel? Pune într-o parte a cântarului toată lumea, iar 
în cealaltă sufletul lui Pavel, şi vei vedea că acesta din urmă este mai greu şi 
mai de valoare.

Socoteşte acum şi cinstea de care Dumnezeu l-a făcut părtaş încă înainte 
de înviere. El l-a răpit în rai, până la al treilea cer, şi acolo i-a arătat taine ne-
grăite, pe care nici o limbă omenească nu este în stare să le grăiască.

Căci el, măcar că umbla pe pământ, trăia totuşi ca şi cum ar fi fost în ceata 
îngerilor; măcar că era încătuşat într-un trup muritor, el avea o curăţenie 
îngerească; şi măcar că era supus la multe neputinţe şi ispite, el totuşi se 
sârguia să nu rămână fără bunătăţile cele cereşti.
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Ca propovăduitor al Evangheliei, el cutreiera lumea, ca şi cum ar fi avut 
aripi; socotea aşa de mici ostenelile şi primejdiile, ca şi când ar fi fost fără de 
trup, ca un înger; preţuia aşa de puţin toate cele pământeşti, ca şi cum ar fi 
trăit în cer, ca şi când el ar fi fost dintre cei fără de trup.

Să nu zici că toate acestea nu Pavel însuşi, ci darul lui Dumnezeu printr-
însul le-a făcut? Eu cred unele ca acestea, dar lauda se cuvine lui, că s-a făcut 
vrednic de un aşa de mare dar. Eu mă uimesc de puterea lui Hristos, care a făcut 
atât de puternic pe Pavel, şi mă minunez de râvna lui Pavel, care a dobândit 
un aşa de mare dar şi s-a arătat vrednic întru toate de dânsul.

Pe voi vă îndemn nu numai a vă mira de dânsul, ci şi a vă face următori 
acestui izvor al faptei bune, căci atunci, şi noi ne vom face părtaşi la cununa 
de cinste a lui. Nu te îndoi că cel ce se va ridica la măsura lui Pavel nu va 
dobândi aceeaşi cinste, căci ascultă ce zice el însuşi: „Lupta cea bună am 
luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit, de acum mi s-a gătit cununa 
dreptăţii, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, şi 
nu numai mie, ci şi tuturor celor ce au iubit arătarea Lui” (II Tim.4, 7-8).

Vezi cum cheamă el toţi oamenii a fi părtaşi la cinstea lui?
Deci, fiindcă şi pe noi ne aşteaptă aceeaşi răsplătire, să ne sârguim a fi 

părtaşi cinstei făgăduite. Să nu ne uităm la mărimea şi înălţimea faptelor bune 
ale lui, ci la râvna lui cea tare, pentru care el a dobândit asemenea dar, şi la 
firea pe care el o avea, asemenea nouă.

Atunci şi cele mai grele lucruri ni se vor părea uşoare şi cu putinţa, şi în 
acest scurt timp nu ne vom speria de truda şi de lupta spre a dobândi cununa 
de laudă cea nevestejită, prin darul şi iubirea de oameni a Domnului nostru 
Iisus Hristos, acum şi în vecii vecilor. Amin.

(Din Ioan Gură de Aur 
Predici la duminici şi sărbători,  

Editura Bunavestire, Bacău, 1997)
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Cântare de laud= la Sfin\ii  
Apostoli Petru [i Pavel*

Învăţaţi şi neînvăţaţi, dar aceiaşi în duhul,
Puternici ca îngerii în a Domnului iubire,
Petru cel simplu şi Pavel cel mult învăţat,

Erau amândoi luminaţi de al Duhului har.
Ei două lumânări aprinse au fost,
Candele nestinse,
Înalte şi preafrumoase, ca stelele strălucind.
Ele pământul au străbătut cu a lor lumină,
De la oameni nimic cerând şi pe veci îmbogăţindu-i.
Ei mai săraci erau decât cei mai săraci,
Dar au îndestulat lumea;
Ei robi şi întemniţaţi au fost, dar lumea au biruit.
Cu învăţătura lui Hristos ei au îmbogăţit lumea,
Şi cu arme noi pe ea desăvârşit o au biruit.
Ei o au biruit cu smerenia şi dumnezeiasca pace,
Cu fericita blândeţe, cu rugăciunea, postirea
Şi cu milostivirea cea de necuprins.
Când a vieţii lor zbuciumată zi
S-a plecat spre zbuciumata seară,
Sângerosul Nero năpraznic capăt i-a pus.
Dar când Nero, al lumii dement conducător
Poruncit-a a Apostolilor moarte,
Lumea nu mai era a lui, ci a lor.
Iar ei prin moarte au dobândit împărăţia.

* Sfântul Nicolae Velimirovici, Proloagele de la Ohrida, vol. 1, ianuarie-iunie, Editura 
Cartea Ortodoxă, Editura Egumeniţă, Galaţi, 2005, pag. 766.
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Sfinţii părinţi
Anul 2007 a fost declarat, în toată lumea creştină, “Anul Sf. Ioan Gură 

de Aur”, prin aceasta marcându-se 1600 ani de la trecerea la cele veşnice a 
acestui Sfânt Părinte al Bisericii.

Ioan Gur= de Aur
S-a născut la Antiohia, între 344 şi 354, mai probabil – la 354, după ulti-

mele cercetări asupra cronologiei vieţii şi operelor sale. Tatăl său, Secundus, 
mare dregător militar (magister militum Orientus) muri curând după naşterea 
copilului. Mama sa, Antusa, dintr-o bogată familie creştină, rămasă văduvă la 
20 de ani, se dedică cu râvnă şi perseverenţă educaţiei fiului său, renunţând la 
recăsătorie. Primele elemente ale educaţiei creştine Ioan le primi de la mama 
sa. Educaţia clasică o primi de la retorul Libaniu şi de la filosoful Andragatiu. 
Se pare că a studiat şi dreptul.

A fost botezat târziu, probabil, pe la 372, de Meletie, episcop de Anti-
ohia. În curând fu făcut lector. Începu să practice ascetismul acasă; în 
acelaşi timp, frecventa şi asketerionul lui Diodor de Tars şi al lui Carterios, 
în tovărăşia prietenului său Teodor, viitorul episcop de Mopsuestia, căruia 
ştim că, pentru a-l readuce din lume, unde plecase, i-a adresat două scrisori, 
cunoscute sub numele de: Către Teodor cel căzut. Ioan legase prietenie cu 
un camarad, Vasile, probabil viitor episcop de Rafaneea, cu care se angajase 
să meargă pe acelaşi drum în viaţă. Dar, la un moment dat, Sf. Ioan îşi trădă 
prietenul pe care nu-l împiedică să accepte episcopatul, în timp ce el, Ioan, 
fugi de această înaltă cinste, ascunzîndu-se. În 374, după moartea Antusei, 
Ioan putu să dea curs dorinţei sale arzătoare pentru asceză; el se retrase în 
munţii Antiohiei, unde duse, patru ani, o viaţă severă sub conducerea unui 
ascet, iar după aceea doi ani stătu retras într-o peşteră unde-şi compromise 
sănătatea.

În 380 se înapoie în Antiohia, iar în 381 Meletie îl făcu diacon. Timp de 
10 ani, înaintea diaconatului, el fu preocupat de problema monahismului şi a 
fecioriei, cărora le consacră tratate mici. În cei şase ani de diaconat, probleme 
de ordin pastoral şi apologetic începură să-l preocupe, deşi nu primise încă 
taina preoţiei. Din această vreme datează tratatul său Despre preoţie.
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Sf. Ioan e preoţit de episcopul Flavian în 386 şi primeşte misiunea de pre-
dicator. Geniul şi arta lui oratorică îi duc numele pînă departe. El predică nu 
numai în biserica mare şi frumoasă, zidită de Constantin, sau în biserica cea 
veche ci în toate bisericile din Antiohia şi din împrejurimi, în fiecare Dumini-
că şi sărbătoare, iar în postul mare aproape în fiecare zi. Dărâmarea statuilor 
împăratului Teodosie şi ale membrilor familiei sale, în anul 387, din cauza 
cuantumului neobişnuit al obligaţiilor fiscale, a adus locuitorilor Antiohiei 
ameninţarea cu exterminarea totală. Era atunci un spectacol jalnic: păgânii 
fugeau din oraş, iar creştinii aşteptau moartea îngroziţi. Din prima săptămână 
a postului mare, episcopul Flavian plecă la Constantinopol spre a cere cle-
menţă împăratului Teodosie, iar Sf. Ioan rosti de-a lungul întregului post 21 
de omilii, numite Omiliile despre statui, în care consolează şi încurajează pe 
credincioşii îngroziţi, dar face şi operă morală, combătând păcatele şi arătând 
deşertăciunea lucrurilor de aici. Omilia 21-a, finală, anunţă rezultatul fericit al 
intervenţiei lui Flavian, care aducea amnistierea celor vinovaţi. Succesul pe 
lângă Teodosie era socotit ca şi succesul Sf. Ioan. Numele lui ajunse pe buzele 
tuturor; el îşi crease o celebritate nemuritoare: sec. VI îi va da supranumele 
de Chrysostom Gură de Aur. În timpul celor 12 ani de preoţie la Antiohia, 
Sf. Ioan a desfăşurat o prodigioasă activitate misonară şi predicatorială. A 
combătut pe eretici, în deosebi pe anomei şi pe iudeo-creştini, şi s-a străduit 
pentru formarea morală a credincioşilor săi. Acum comentează, de pe amvom, 
Geneza, Evangheliile după Ioan şi Matei şi Scrisorile Sf. Pavel. În conflictul 
dintre Flavian şi Paulin, Sf. Ioan luă partea celui dintâi.

La moartea patriarhului Nectarie al Constantinopolului, în 397, Sf. Ioan 
fu numit patriarh al Capitalei prin influenţa lui Eutropiu, ministru atotputer-
nic pe lângă slabul Arcadie. Această ascensiune a fost o surpriză neaşteptată 
pentru Sf. Ioan. Teofil al Alexandriei, contra voinţei sale, hirotoni în arhiereu 
pe noul ales la 26 februarie 398. Ajuns patriarh, Sf. Ioan începu prin a stârpi 
neregulele şi abuzurile mediului clerical al Capitalei. Suprimă luxul reşedinţei 
episcopale, pe care-l înlocui cu o simplitate călugărească în mobilier, hrană 
şi îmbrăcăminte, întrebuinţând superfluul pentru spitale şi săraci. Împiedică 
exploatarea de către cler a darurilor pentru săraci. Interzise călugăriţelor şi 
diaconeselor de a mai locui la clerici. Ceru văduvelor purtare ireproşabilă. Râv-
na sa de reformator implacabil, tonul tăios şi neiertător al predicilor sale care 
criticau aspru toate păcatele şi pogorămintele, de jos şi pînă sus, la Eutropiu 
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şi Eudoxia, dragostea sa pentru săraci, pentru adevăr şi pentru dreptate, i-au 
făcut mulţi duşmani. Continua să-şi scrie predicile şi comentariile sale; acum 
termină comentariile la Scrisorile pauline (Coloseni, Tesaloniceni, Evrei), 
scrie comentariul asupra Psalmilor, apoi la Faptele Apostolilor; face misiune 
externă formând şi trimiţând misionari până la goţii dela Marea Neagră şi 
Dunăre. Se amestecă în administraţia unor dioceze ca Tracia şi Asia Mică, 
asupra cărora n-avea jurisdicţie; merge şi convoacă un sinod la Efes, în 401, 
unde se produseseră nereguli şi unde a pus ordine.

Unele întâmplări din vremea episcopatului său au fost prilej de verificare a 
caracterului său, dar şi de concentrare a duşmăniei împotriva persoanei sale. Eu-
tropiu stăruise pentru aducerea Sf. Ioan la scaunul patriarhal al Constantinopolului 
şi-l ajutase în lucrările sale de început. Dar Eutropiu era lacom şi vicios. Sf. Ioan 
îl critica de pe amvon. Eutropiu voise să suprime Bisericii dreptul de azil. Ioan i 
s-a opus. Când, în 399, Eutropiu căzu în dizgraţie şi ceru azil Bisericii, Sf. Ioan 
îl primi în Biserică, îl apără de poliţia imperială care venise să-l aresteze, dar în 
cele două cuvântări ţinute cu acest prilej patriarhul a arătat cât e de trecătoare 
slava lumii acesteia şi cât de bună şi ocrotitoare este Biserica. Pentru nedreptăţi de 
felul celor comise de Eutropiu, autorul nostru mustră şi pe împărăteasa Eudoxia, 
care după căderea lui Eutropiu ajunsese suverană absolută în imperiu.

Legăturile cu curtea au fost întrerupte sau au fost reci. Duşmanii lui Ioan 
începură să murmure. Venirea Fraţilor Lungi la Constantinopol, izgoniţi de 
Teofil din Egipt ca origenişti, avea să provoace actul final al vieţii patriarhului 
atât de frământat. Ioan primi pe Fraţii Lungi, îi aşeză undeva, dar nu imtră în 
comuniune cu ei şi nu le primi o plângere contra lui Teofil. Aceştia se adresară 
împăratului, care dispuse convocarea lui Teofil în faţa episcopului Capitalei. 
Teofil îşi luă măsuri, trimiţâmd înainte pe Sf. Epifaniu, spre a descalifica pe 
Sf. Ioan ca origenist, dar bătrânul episcop din Salamina îşi dădu seama, până 
la urmă, de cursa în care fusese atras şi plecă grăbit în ţara lui. Teofil însă, 
care veni cu 26 episcopi ai lui, ştiu să-şi ralieze 10 episcopi nemulţimiţi de 
Ioan, 3 văduve care se socoteu insultate de patriarh şi pe împărăteasa Eudoxia. 
Sinodul, prezidat de Teofil, convocă pe Ioan să se prezinte la Stejar, aproape 
de Calcedon, spre a se dezvinovăţi de calomnii sau de lucruri ridicole. Ioan 
nu se prezentă şi de aceea fu depus.

Exilat din ordinul împăratului şi aflându-se deja în Bitinia, patriarhul fu 
rechemat din cauza răscoalei poporului care-şi cerea păstorul şi din cauza unui 
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cutremur de pământ. Patriarhul fu primit în triumf; dar împăcarea n-a durat 
decât două luni. Spre sfîrşitul anului 403, Ioan critică aspru neorânduielile care 
s-au produs cu ocazia inaugurării unei statui a Eudoxiei, aproape de Biserica 
unde slujea el. Se pare că omilia despre Ioan Botezătorul, în care Ioan ar fi 
comparat pe Eudoxia cu Irodiada, este o piesă falsă, plăsmuită de adversarii 
săi. Eudoxia, după sfatul lui Teofil, convocă un sinod în care depuse a doua 
oară pe Ioan, ca nefiind reintegrat de un sinod după prima depunere. Aceasta 
se petrecea în postul Paştelui din anul 404. Ioan fu arestat în palat aproape 
de Paşte şi exilat după Rusalii, la 20 iunie 404. Exilul al doilea şi final al Sf. 
Ioan ne este cunoscut din scrisorile sale numeroase către prieteni devotaţi. El 
arată suferinţele şi necazurile lui pe drumul lung şi silnic al deportării, dar e 
mereu preocupat de scumpa sa Biserică şi de răspândirea Evangheliei. După 
o oprire scurtă la Niceea, Sf. Ioan ajunse, la sfârşitul a 77 de zile, la Cucuz 
sau Arabissos, în Armenia Mică. El a suferit mult aici din cauza climei, a 
lipsurilor şi a primejdiilor din partea tâlharilor. Intervenţia partizanilor săi de 
la Constantinopol, numiţi ioaniţi, şi moartea Eudoxiei spre sfârşitul anului 
404 nu i-au schimbat situaţia. Ioan scrise de la Cucuz şi papei Imocenţiu, 
cerându-i ajutor, dar acesta n-a putut face nimic pentru el. Din cauza legătu-
rilor sale frecvente cu prietenii de la Constantinopol şi Antiohia, autorităţile 
primiră ordin să-l deporteze la Pityus, un orăşel pe malul răsăritean al Mării 
Negre. El muri în drum spre această localitate, la Comana, în Pont, în ziua de 
14 septembrie 407, cu aceste cuvinte pe buze: “Slavă lui Dumnezeu pentru 
toate”. Numele său a fost trecut din nou în diptice. Resturile sale pământeşti 
au fost aduse şi depuse cu pompă în biserica Sf. Apostoli, la Constantinopol, 
de către Împăratul Teodosie II, în anul 438.

Sf. Ioan Gură de Aur a lăsat o considerabilă operă literară, care ocupă 18 
volume în 4, în ediţia Migne.

Omilii asupra Sf. Scripturi. Asupra cărţilor Vechiului Testament Sf. Ioan a 
scris: 9 omilii la Geneză, în anul 386; 67 omilii asupra întregii Geneze, probabil, 
în anul 388; 5 omilii asupra Anei, mama lui Samuil; 3 omilii asupra lui David şi 
Saul, probabil, în anul 387; 58 omilii asupra Psalmilor: 4-12, 43-49, 108-117, 
119-150; 2 omilii asupra obscurităţii profeţiilor, 6 omilii la Isaia. Asupra cărţilor 
Noului Testament, Sf. Ioan a scris: 90 omilii la Matei, datând aproximativ din 
anul 390; 7 omilii despre săracul Lazăr; 88 omilii la Ioan; 55 omilii la Faptele 
Apostolilor; circa 250 omilii asupra scrisorilor Sf. Apostol Pavel: 32 la Romani, 
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poate cele mai frumoase; 44 la I Corinteni, 30 la II Corinteni; 24 la Efeseni; 34 
la Evrei; 6 la Galateni şi 104 la celelalte scrisori pauline.

Opere dogmatico-polemice: Contra anomeilor despre faptul că Dum-
nezeu nu poate fi înţeles, în 12 cărţi, lucrare de teologie, în care se critică 
orgoliul eunomiam, care pretindea că înţelege tainele lui Dumnezeu. Autorul 
susţine deofiinţimea Fiului cu Tatăl. Dumnezeu e simplu, necompus şi fără 
formă. Nici îngerii nu pot cunoaşte pe Dumnezeu în chip clar şi precis. Ei 
nu îndrăznesc să privească la fiinţa pură şi neamestecată. Contra iudeilor, 
în 8 cărţi, critică pe iudeo-creştinii care păstrau tradiţiile iudaice; Despre 
Înviere; Cuvântări sau predici la sărbătorile mari ale Mântuitorului: La 
Naşterea Domnului, unde se afirmă că Hristos s-a născut la 25 decembrie; 
la Epifanie sau la Botezul Domnului; La Joia Sfântă (trădarea lui Iuda); 
La Vinerea Sfântă; La Înviere; La Rusalii; Cuvântări panegirice în cinstea 
sfinţilor, dintre care cele mai vestite sunt cele 7 în cinstea Sf. Pavel, apoi 
în cinstea lui Iov, a lui Eleazar, a Macabeilor, a Sf. Ignatie Teoforul, a Sf. 
Vavila, a Sf. Eustaţiu, a lui Meletie, a lui Diodor de Tars, a lui Roman, a lui 
Barlaam, a Pelaghiei; Cuvântări morale cu bază biblică; 2 Cateheze înainte 
de botez, 3 cuvântări despre diavolul ispititor, 9 – despre pocăinţă, despre 
calende, combătând, ca şi Asterie al Amasiei, obiceiurile urâte cu prilejul 
zilei de 1 ianuarie; Despre milostenie, Contra jocurilor de circ şi contra 
teatrelor; cuvântări ocazionale, din care menţionăm: Cuvântări sau omilii 
despre statui, care rămân un model pentru asemenea gen de cuvântări; 
Cuvânt cu ocazia hirotoniei sale; 2 cuvântări despre trecerea şi nimicnicia 
fericirii pământeşti cu ocazia căderii ministrului Eutropiu; 2 Cuvântări, 
una înainte şi una după primul exil.

Opere neoratorice şi tratate. Aceste opere au caracter apologetic, ascetic 
şi educativ-moral în general.

Apologetice pot fi socotite: Contra lui Iulian şi a păgânilor şi despre Sf. 
Vavila, deja menţionată; micul tratat că Hristos este Dumnezeu, care arată 
păgânilor şi iudeilor dumnezeirea lui Hristos.

Ascetice: Către Teodor cel căzut, sub forma a două scrisori, prin care în-
deamnă stăruitor pe prietenul său Teodor, viitor episcop de Mopsuestia, să 
revină în mănăstire, întrucât acesta, după ce studiase teologia şi se dedase 
practicilor ascetice, se retrăsese în lume. Despre pocăinţă, în două cărţi, 
adresate una lui Demetriu şi alta lui Stelehiu, ca să le arate foloasele acestei 
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practici ascetice; Contra adversarilor vieţii monahale, în 3 cărţi, care arată 
superioritatea unei asemenea vieţi faţă de viaţa obişnuită; Comparaţia între 
un rege şi un monah reia problema dezbătură în lucrarea precedentă; Către 
Stagir, în 3 cărţi, arată marele rol al suferinţei, care e trimisă de Providenţă; 
Despre feciorie, în care face o paralelă între feciorie şi căsătorie: căsătoria e 
bună, dar fecioria e mai bună.

Educativ-morale: Despre slava deşartă şi despre educaţia copiilor, 
lucrare de o deosebită importanţă pentru metoda de aplicat în formarea 
tinerelor vlăstare, de ambele sexe. Schiţează treptele formale în instrucţia 
religioasă; Către o tânără văduvă – consolează pe o doamnă rămasă văduvă; 
Despre nerepetarea căsătoriei – îndeamnă la perseverenţă în văduvie, prin 
renunţarea la a doua căsătorie; Nimeni nu e vătămat decât de sine însuşi; 
Către cei ce sunt scandalizaţi din cauza nenorocirilor; Contra celor ce au 
fecioare subintroduse – combate o nefericită tradiţie după care clericii adu-
ceau în casă călugăriţe, sub pretext de a fi slujiţi şi de a-şi spori evlavia prin 
ele; de multe ori, însă, se petreceau lucruri nepermise; Femeile diaconiţe 
nu trebuie să locuiască cu bărbaţii – tratează acelaşi subiect ca şi lucrarea 
precedentă, dar aplicat cazului diaconiţelor; Despre preoţie, capodoperă 
literară şi teologică a Sf. Ioan Gură de Aur şi tratatul clasic despre această 
temă, aşa cum a conceput-o şi a trăit-o spiritualitatea patristică. Tratatul a 
fost scris între 381-386, când autorul era numai diacon, şi se împarte în şase 
cărţi. E scris sub formă de dialog, după modelul literar platonic. Personajele 
dialogului sunt Ioan şi Vasile, probabil, viitorul episcop de Rafaneea, prieten 
devotat celui dintâi. “Preoţia este semnul iubirii lui Hristos. Ea e semnul 
iubirii turmei pe care Hristos a încredinţat-o păstorului” (II, 1). Sf. Ioan s-
a inspirat, pentru unele idei esenţiale şi aspecte importante ale preoţiei, din 
lucrarea corespunzătoare a Sf. Grigorie de Nazianz; Despre fuga sa în Pont. 
Plan precis, compoziţie densă şi logică, orizont măreţ, frumuseţi spirituale 
excepţionale, stil strălucitor, bogăţie de idei, mângâiere, îndemn şi îndreptar 
pentru adevăraţii creştini.

Corespondenţa Sf. Ioan cuprinde aproximativ 240 de scrisori (exact: 236), 
cele mai multe din timpul celui de al doilea exil (404-407) şi având caracter 
istoric, consolatoriu, de recomandare şi familiar. Relevăm cele 17 scrisori 
adresate văduvei şi diaconiţei Olimpiada, una din cele mai devotate credin-
cioase ale Sf. Ioan Gură de Aur.
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Specialiştii cred că textul Liturghiei Sf. Ioan Gură de Aur nu aparţine, în for-
ma lui actuală, autorului nostru, dar că ţinuta primară să meargă până la el.

Doctrină. Ioan Gură de Aur n-a fost atât un speculativ, cât un om practic, 
un educator şi un reformator al societăţii vremii sale. De aceea doctrina sa, în 
general ortodoxă, nu e de o originalitate prea mare. Sf. Ioan aparţinea şcolii 
antiohiene, în al cărei spirit şi cu ale cărei metode a lucrat în general, fără să 
fi căzut în greşelile ei. El a fost cel mai mare artist al cuvântului din vremea 
sa, cel mai strălucit predicator pe care l-a produs Biserica primelor veacuri.

Sf. Scriptură este pentru autorul nostru izvorul principal al credinţei, 
cugetării, predicii şi vieţii sale. Ca antiohian, el interpretează Scriptura după 
metoda istorico-gramaticală pe care o argumentează însă printr-un alegorism 
moderat, bazat mereu pe litera textului. Exegeza Sf. Ioan e profundă, fină, 
nespeculativă şi cu aplicaţii la toate aspectele vieţii religioase.

Ideea de Dumnezeu este înnăscută sufletului omenesc. Dar pe Dumnezeu 
nu-L putem cunoaşte ce este El în sine; ştim numai că El există. Pretenţia 
anomeilor de a cunoaşte pe Dumnezeu aşa cum Acesta se cunoaşte pe sine, 
e calificată drept nelegiuire şi nebunie. Nici îngerii – serafimii, heruvimii şi 
ceilalţi – nu cunosc pe Dumnezeu în Sine: ei au o cunoaştere prin pogorământ, 
prin sincatabază faţă de Creatorul lor. Şi Ioan Gură de Aur pune accentul pe 
dragostea, mila, puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu, care sunt cu atât mai 
înalte, cu cât făpturile umane sunt mai fragile.

Hristologia e, în general, ortodoxă. Autorul nostru combate cu anticipaţie şi 
monofizismul, şi nestorianismul. Ca antiohian, el susţine distincţia netă a celor 
două firi în Hristos. Acesta e de o fiinţă cu Tatăl; deşi veşnic Dumnezeu, el a 
luat firea noastră intactă, mai puţin păcatul. El s-a născut după trup, pentru ca 
noi să ne naştem după Duh; El s-a născut din femeie, pentru ca noi să încetăm 
de a mai fi fiii femeii. Uneori Sf. Ioan întrebuinţează formula antiohiană că 
Logosul a locuit în omul Iisus ca într-un templu sau că templul a primit harul. 
Dar Sf. Ioan accentuează şi unitatea celor două firi, cum am văzut. Asemenea 
celorlalţi antiohieni, el nu dă Sfintei Fecioare calificativul de Născătoare de 
Dumnezeu, dar nu-l dă nici pe cel de Născătoare de Hristos.

Harul joacă un rol de seamă în actul sfinţeniei şi în acela al mântuirii noa-
stre, dar el nu e totul; o parte în lucrarea mântuirii revine şi eforturilor omului. 
Dumnezeu ne acordă harul potrivit voinţei şi prevederii Sale, dar harul are efect 
numai asupra celor ce vor să-l primească, nu şi asupra celor ce i se opun.
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Sf. Taine sunt simboluri sau taine care, sub formă văzută, ne aduc harul 
cel nevăzut al lui Dumnezeu, sau, cum zice Sf. Ioan, coboară “inteligibilul în 
sensibil”. Botezul, mirungerea şi preoţia imprimă o pecete omului. Săvârşitorul 
real al Sf. Taine este Iisus Hristos Însuşi, preotul nefiind decât un instrument. Sf. 
Euharistie are în Sfântul Ioan unul dintre martorii cei mai preţioşi ai antichităţii 
creştine. Prezenţa reală a Mântuitorului în sfintele speţe e atestată precis de 
numeroase texte. Ceea ce este în potir, este ceea ce a curs din coasta Domnului; 
pâinea e trupul lui Hristos. Noi nu trebuie numai să privim la Domnul, ci să-
L luăm în mâini, să-L mâncăm, să înfigem dinţii în carnea Lui şi să ne unim 
cu El cât se poate de strâns. Unirea cu Domnul trebuie să fie nu numai prin 
dragoste spirituală, ci şi în realitate, adică o unire cu trupul Lui, o unire prin 
hrănirea cu El. Săvârşitorul sau jertfitorul Sfintei Euharistii e Domnul Hristos 
Însuşi. Preotul Îi ţine locul şi rosteşte cuvintele, dar puterea şi harul sunt ale lui 
Dumnezeu. Sf. Euhabristie e socotită identică cu jertfa de pe cruce.

Sf. Ioan are o interesantă doctrină socială. El a fost supranumit “ambasa-
dorul săracilor”, “apostolul carităţii”. El a combătut cu putere nedreptăţile 
sociale ale timpului, provocate de inegalitatea şi lupta dintre clase. El a con-
statat existenţa a trei clase, pe care le descrie în culori vii. El a criticat aspru 
lăcomia şi luxul bogaţilor în dauna săracilor, adică a celor ce muncesc şi a 
sclavilor. Bunurile materiale au drept proprietar pe Dumnezeu. Omul nu este 
decât administratorul lor. Oamenii trebuie să ia din aceste bunuri numai strictul 
necesar; în felul acesta, nimeni nu va duce lipsă. La baza proprietăţii a stat, 
de cele mai multe ori, o nedreptate. Comunitatea bunurilor e un ideal pe care 
l-a practicat vechea Biserică din Ierusalim. Sclavii sunt egali stăpânilor lor în 
Biserica lui Iisus Hristos. Autorul lor nu propune eliberarea lor generală, căci 
aceasta era o chestiune de stat, iar el nu se amesteca în orânduirea statului, dar 
el cere deseori îndulcirea situaţiei lor şi intervine pe lângă unii proprietari de 
sclavi să purceadă la o eliberare a acestora în anumite condiţii.

Familia e mult preţuită de autorul nostru. El apără egalitatea soţilor, care 
trebuie să se influenţeze în bine unul pe altul, recomandă educaţia copiilor 
în spirit creştin, combate unele obiceiuri păgâne la înmormântare. Munca şi 
muncitorii sunt foarte apreciaţi de autorul nostru. Clasele superioare nu pot 
trăi fără muncitori, pe când aceştia pot trăi fără acele clase.

Caracterizare. Sf. Ioan Gură de Aur a fost predicatorul prin excelenţă al 
Bisericii Ortodoxe şi este şi astăzi modelul ideal al vorbitorului bisericesc. 
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Cuvântările sale, pline de suflul evlaviei şi de o deosebită înălţime de cugetare 
morală, sunt mereu actuale. În ele se găsesc date asupra culturii timpului, 
asupra moravurilor şi credinţelor generale ale vremii. Sf. Ioan a fost unul 
dintre cei mai mari păstori ai Bisericii creştine. El a sintetizat în chip fericit 
pe conducătorul de suflete, luminat, cumpănit, atent, calm, cu vorbitorul 
îndemânatec, care face din cuvânt arma de executare a programului său pas-
toral. Tratatul său Despre preoţie este cartea clasică a creştinismului asupra 
dumnezeieştii taine a hirotoniei, care a însufleţit, a încurajat, a călăuzit şi a 
înălţat continuu milioane de preoţi creştini de-a lungul veacurilor. Sf. Ioan s-a 
aruncat în vâltoarea vieţii sociale, pe care a încercat s-o purifice, reformându-i 
moravurile şi orientând-o spre limanul dătător de viaţă al Evangheliei. El a 
biciuit viciile, îngîmfarea, simonia, necinstea, prostia, lăcomia, luxul şi toate 
ticăloşiile societăţii din vremea sa, începând de la fratele cel mai de jos, până 
la palatul împăratului. De aceea el poate fi numit unul dintre cei mai de seamă 
reformatori sociali creştini ai vremii sale.

El este nu numai un critic nemilos al decăderilor contemporanilor săi, ci 
şi un organizator neîntrecut al asistenţei sociale, după modelul celei de la 
Cezareea Capadociei. El a fost supranumit “ambasadorul săracilor”.

Sf. Ioan a fost un catehet şi un pedagog de clasă înaltă, între atâţia cateheţi 
şi pedagogi ai veacului său: Sf. Chiril al Ierusalimului, Sf. Niceta de Remesiana 
şi Fericitul Augustin. În tratatul său Despre slava deşartă şi despre educaţia 
copiilor, el a anticipat cu mai bine de 15 veacuri metoda devenită clasică a 
pedagogiei moderne prin celebra teorie a treptelor formale. El preconizează 
educaţia copiilor de ambele sexe pe baza Sf. Scripturi şi recomandă cinci 
categorii de pedagogi: 1. părinţii, 2. conştiinţa, 3. pedagogii de profesiune, 4. 
monahii şi 5. Dumnezeu.

Sf. Ioan Gură de Aur a fost un prieten incomparabil. Poate niciodată nu 
s-a scris, după Platon, Aristotel, Cicero şi Grigorie de Nazianz, cuvinte mai 
înaripate şi mai înălţătoare despre prietenie ca acelea ale autorului nostru.

Sf. Ioan nu este numai o comoară de exegeză teologică, istorică şi morală, 
ci şi o neasemuită desfătare literară pentru iubitorii de literatură frumoasă. 
Inteligenţa sa vie, limba sa impecabilă, imaginaţia sa bogată, marele său simţ 
artistic, gustul său pentru măsură au făcut din el un clasic – unul din cei mai 
mari clasici ai literaturii patristice. El se citeşte pe nerăsuflate de cine are 
gustul felului său de a scrie. Deşi limba lui e uşoară şi se leagă în cadenţele 
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perioadelor sale retorice, totuşi, ea nu e uşor de tradus. Dar e unul din Părinţii 
cei mai mult traduşi în lumea creştină.

Sf. Ioan este un scriitor şi un teolog normativ pentru Biserica Ortodoxă, 
alături de alţi doi mari capadocieni: Sf. Vasile cel Mare şi Sf. Grigore de 
Nazianz, toţi trei fiind numiţi la fel: “Mari dascăli ai lumii creştine şi ierar-
hi”. Autorul nostru a trăit cum a învăţat şi a învăţat cum a trăit, adică după 
Evanghelie, având ca model pe Domnul nostru Iisus Hristos.

Biserica Ortodoxă (stil vechi) îl prăznuieşte pe Sf. Ioan Gură de Aur la 13 
noiembrie singur, iar la 30 ianuarie – împreună cu Sf. Vasile cel Mare şi Sf. 
Grigorie de Nazianz.

(Din Patrologie, Bucureşti,  
Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă,  

1956, p. 199-208)

Bibliografie: Ediţii: Migne, P.G. 47-64 şi numeroase ediţii de opere separate, 
îndeosebi ale tratatelor Despre preoţie, Despre educaţie, ale anumitor omilii, ale 
scrisorilor. A se vedea şi ediţia din Sources chrétiennes nr. 13, 28. Traduceri: franceze: 
Jeannin şi Bareille; germană: îm Biblioth. der Kirchenvat.; română: diverşi traducători; 
mai recenţi: S. Bezdechi (21 omilii la statui, 9 omilii despre pocăinţă şi Sf. Vavila), 
Pr. D. Fecioru (Cuvântări la praznice împărăteşti), St. Călinescu, A. Geamănu (Despre 
preoţie). Istorii literare, studii şi manuale: Ieronim, De viris ill. 129; Paladiu, Dialog 
despre viaţa lui Ioan Gură de Aur; Socrat, Ist. bis. 6, 2-23; Sozomen, Ist. bis. 8, 2-
28; Teodoret, Ist. bis. 5, 27-36; A. Puech, Un réformateur de la societé chrétienne 
au IV-siecle – Saint Jean Chrysostome et les moeurs de son temps, Paris, 1981 
(lucrare fundamentală pentru problemele sociale la autorul nostru); Idem, Saint Jean 
Chrysostome (Les Saints), 1905, 5e ed.; Ph. E. Legrand, Saint Jean Chrysostome (Les 
moralistes chrétiens) 1924; G. Bardy, Jean Chrysostome (Saint), Dict. de Theol. Cath. 
VIII, 1, 1924, col. 660-690; Dom. Chrysost. Baur, Saint Jean Chrysostome et ses 
oeuvres dans l’istoire littéraure, Louvain, Paris, 1907; Idem, Johannes Chrysostomus 
und seine Zeit, München, 1929-30, 2 vol.; A. Moullard, Saint Jean Chrysostome le 
défenseur du mariaje et l’apôtre de la virginité, Paris, 1923; L. Meyer, Saint Jean,  
Chrysostome maitre de perfection chrétienne, Paris, 1934; O. Bardenhewer, op. cit. 
III, p. 324-361; F. Cayre, op. cit. I, p. 449-482; A. Puech, Histoire de la littérature 
grecque chrétienne III, p. 458-533; B. Altaner, Patrologie, 1938, p. 202-210. 
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Ne bucurăm mult că în anii de după ‘89 şi până în prezent s-au scris şi se 
mai scriu multe cărţi despre martirii şi mărturisitorii dreptei credinţe creştine 
în perioada comunist-ateistă. Asemenea cărţi s-au scris în Ţară, în Rusia, 
Grecia, Belgia şi în alte ţări din lume.

***

Multe mărturii scrise despre prigoana împotriva Bisericii şi a lui Dumnezeu 
au apărut şi în România. Din aceste lucrări aflăm lucruri îngrozitoare 

care se făceau în închisorile şi lagărele comuniste, despre acei care cu tot 
sufletul se puneau în slujba prigonitorilor şi a diavolului, dar, totodată, şi 
fapte măreţe şi mărturisiri înălţătoare ale celor prigoniţi şi neputincioşi. Din 
multele scrieri tulburătoare de acest gen, menţionăm doar câteva pe care le 
avem la îndemână:

1. Vasile Ţepordei, Amintiri din Gulag, Bucureşti, 1992.
2. Vasile Ţepordei. Au murit pentru Basarabia.
3. Vasile Ţepordei, Scrieri alese, Chişinău, 2005.
4. Arhim. Paulin Lecca, De la moarte la viaţă, Editura Paideia, 1996.

Martiri [i m=rturisitori  
ai credin\ei cre[tine

“Oricine va mărturisi  
pentru Mine înaintea oamenilor,  

mărturisi-voi şi Eu pentru el  
înaintea Tatălui Meu,  

Care este în Ceruri”  
(Mt. 10, 32)
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5. Nicole Valery-Grossu, Binecuvântată fii, închisoare..., Bucureşti, 1998, 
Editura Duh şi Adevăr.

6. Pr. Dimitrie Bejan, Bucuriile suferinţei, Hârlău-Iaşi, 2002.
7. V. Nichiforov-Volghin, Toiagul de pribegie, Bacău, 2002.
8. Colectiv de autori, Martiri pentru Hristos din România în perioada 

regimului comunist, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucureşti, 2007.

Iată că încep să apară şi opere liturgice consacrate celor ce au fost aruncaţi 
ca jertfă nevinovată în gura balaurului roşu. Una din aceste opere este oste-
neala Dnei Preotese Prof. Cristina Dură, pe care o propunem în continuare 
cititirului spre folos sufletesc.

Numele Dură e unul de referinţă nu numai în România, ci în toată Orto-
doxia, am spune, pe plan internaţional. Preoteasa Cristina Dură este soţia 
Preotului Ioan Dură, protopop şi paroh al comunităţii ortodoxe române din 
Olanda, tată a şase copii. Savant istoric cu prestigium având două doctorate 
(la universităţile din Atena şi Louvain), editor al revistei “Mărturie Ortodoxă”. 
Pr. Dr. Ioan Dură are în tezaurul său publicistic zeci de lucrări de referinţă, 
articole, dări de seamă, studii, traduceri, note, recenzii publicate în toate 
revistele teologice din ţară, inclusiv în paginile “Luminătorului”, precum 
şi în publicaţiile teologice din Belgia, Franţa, Grecia, Cipru, Rep. Moldova 
etc. Este ctitor (împreună cu parohienii) al bisericii noastre “Sf. Ap. Petru şi 
Pavel” din Chişinău.

Frate geamăn (născuţi la 9 august 1945 într-o familie numeroasă în loca-
litatea Fedelesoiu, judeţul Vâlcea) cu alt vestit cercetător, teolog, doctor şi 
mare specialist în dreptul canonic civil, pr. univer. Dr. Nicolae Dură, profesor 
la Facultatea de Teologie şi prodecan al Facultăţii de Drept a Universităţii 
Ovidius din Constanţa, director al Şcolii Doctorale şi al Centrului de Studii 
şi Cercetare al celor trei religii monoteiste (sau abramice: creştinismul, iu-
daismul şi islamul); cavaler al Legiunii de Onoare franceze şi deţinător a mai 
multe ordine bisericeşti. În rândurile ce urmează, vă recomandăm, spre pioasă 
meditaţie şi rugăciune, filele de Acatist despre care am vorbit mai sus.

Prot. Petru BUBURUZ, 
magistru în teologie 
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File de acatist 
pentru martirii [i m=rturisitorii 
români din perioada comunist=

Prea cinstiţi neomartiri şi mărturisitori români din infernul concentraţionar 
comunist, adormiţi în Domnul nespovediţi, neîmpărtăşiţi şi fără lumânare, 

îngropaţi în morminte fără cruce şi fără nume, de cei fără Dumnezeu şi fără 
neam, şi cu oseminte negăsite, dar plini de har şi de adevăr, bucuraţi-vă acum 
de Lumina lină a Sfintei Slave.

Voi, care, cu paza minţii şi curăţia inimii, aţi trăit duhovniceşte şi cu dragos-
te de Dumnezeu şi de aproapele aţi biruit forţele întunericului, prin pătimirea 
voastră, v-aţi învrednicit a primi darul sfinţirii chiar din viaţa aceasta.

Doamne, care eşti ninunat în sfinţii tăi şi preaslăvit prin neomartirii şi 
mărturisitorii români din anii puterii ateiste din România, învredniceşte-ne 
să-i cinstin cu astfel de laude:

Bucuraţi-vă, cei care, cu puterea Mielului, aţi luptat şi aţi biruit puterea 
fiarei apocaliptice.

Bucuraţi-vă, cei care aţi săvârşit plinul uman, sfinţenia şi mucenicia.
Bucuraţi-vă, cei prin care celulele închisorii s-au arătat chilie “de jertfă”.
Bucuraţi-vă, cei care aţi suferit cumplită prigonire pentru mărturisirea lui 

Hristos.
Bucuraţi-vă, cei care aţi avut parte de moarte mucenicească.
Bucuraţi-vă, cei care, prin chinuri, aţi fost ucişi şi suliţa în inima voastră 

vi s-a înfipt.
Bucuraţi-vă, cei care aţi biruit poftele şi slăbiciunile omeneşti.
Bucuraţi-vă, că nu mai viaţi voi, ci Hristos viază în voi.
Bucuraţi-vă, că aţi pătimit şi aţi purtat rănile lui Hristos pe trupul vostru.
Bucuraţi-vă, că aţi propovoduit Evanghelia în temniţe şi prin însăşi vie-

ţuirea voastră.
Bucuraţi-vă, cei care v-aţi dăruit cu totul lui Hristos şi aţi vieţuit în El, cu 

El şi pentru El.
Bucuraţi-vă, voi cei vorbitori cu îngerii şi cu Prea Curata Maică a Domnului.
Bucuraţi-vă, mucenicilor din anii prigonirii comuniste.
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***

Grădină a Maicii Domnului, pământ românesc, din pântecele tău, cel sfin-
ţit, s-au născut, în anii din urmă, neomartiri şi mărturisitori ai credinţei 

creştine, care slăvesc pe Dumnezeu neîncetat cântând: Aliluia.
Voi, care aţi fost prigoniţi, batjocoriţi, chinuiţi şi ucişi pentru credinţa în 

Hristos, acum vă desfătaţi în Împărăţia cerurilor şi auziţi de la noi cântând 
unele ca acestea:

Bucuraţi-vă, cei întemniţaţi pentru Hristos, în floarea sau în apusul vieţii 
voastre, căci pe voi v-a încununat cu cununi nevestejite Mântuitorul nostru.

Bucuraţi-vă, cei cu lanţuri nituite la picioare şi persecutaţi pentru Hristos, 
striviţi şi răstigniţi ca El, căci v-a eliberat din chinuri Izbăvitorul durerii.

Bucuraţi-vă, cei care v-aţi curăţit de păcate prin însuşi sângele vostru, căci 
acum vedeţi pe Dumnezeu faţă către faţă.

Bucuraţi-vă, cei care v-aţi îngropat tinereţea şi viaţa în temniţe, în mine, la Canalul 
Morţii şi în lagăre de tot felul, căci voi vă bucuraţi acum de Învierea cea veşnică.

Bucuraţi-vă, cei care aţi îndurat, ani îndelungaţi, setea, foametea şi frigul, 
cu Iisus în celulă, căci de dreptatea divină acum vă săturaţi.

Bucuraţi-vă, cei care aţi fost închişi pentru Hristos, adevăr şi libertate, în 
centre, închisori şi lagăre, toate de exterminare, şi în azile psihiatrice, căci 
porţile Împărăţiei vi le-a deschis vouă Domnul.

Bucuraţi-vă, cei care aţi înfruntat cu tărie pe tiranii atei, cruzimile, torturile 
şi absurdităţile lor, căci acum aveţi îndrăzneală în faţa Sfintei Treimi.

Bucuraţi-vă, cei care nu v-aţi înfricoşat de puterea fiarei apocaliptice şi a 
slujitorilor ei şi aţi propovăduit Evanghelia lui Hristos, căci acum vă desfătaţi 
împreună cu sfinţii în sânul lui Avraam.

Bucuraţi-vă, cei aleşi, mărturisitori ai credinţei creştine, din lagăre, din ocne, 
din creierii munţilor şi de pretutindeni, căci aţi sfinţit pământul românesc.

Bucuraţi-vă, cei care pentru credinţa creştină, v-aţi dus, cu răbdare, calvarul 
Golgotei voastre, căci împreună cu sfinţii îngeri acum lăudaţi pe Domnul în cer.

Bucuraţi-vă, cei care aţi fost fugăriţi în munţi, căutaţi în peşteri şi în cră-
păturile pământului, căci şi pentru voi s-a pregătit Împărăţia cerurilor.

Bucuraţi-vă, neomartiri şi mărturisitori români, batjocoriţi, chinuiţi, schilo-
diţi şi izolaţi în iadul temniţelor comuniste, căci astfel aţi câştigat Mărgăritarul 
cel de mare preţ.

Bucuraţi-vă, mucenicilor din anii prigonirii comuniste.
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***

Hristos, care a primit sufletele voastre, le-a aşezat în ceata drepţilor şi a 
celor plăcuţi ai Lui, căci voi, nefugind de prigoană, n-aţi fugit de El şi 

acum glăsuiţi lui Dumnezeu, Aliluia.
Oameni neputincioşi aţi fost, ca noi, dar aţi dobândit pacea lui Hristos şi 

aţi luat Crucea Sa şi i-aţi urmat devenind tari şi îndrăzneţi în faţa torţionarilor 
nemiloşi, pentru aceasta şi noi vă cântăm unele ca acestea:

Bucuraţi-vă, voi, mucenicii lui Hristos, cei care aţi fost umiliţi şi dezuma-
nizaţi în numele “umanismului” comunist.

Bucuraţi-vă, cei care aţi suferit chinuri groaznice de la cei fără de lege, 
pentru credinţa în Hristos.

Bucuraţi-vă, cei care aţi fost sleiţi de puteri, striviţi, îngropaţi de vii, părăsiţi 
în neputinţele şi durerile bolilor voastre, ţinuţi fără somn, în regim de izolare, 
îngheţaţi, terorizaţi, istoviţi şi exterminaţi.

Bucuraţi-vă, cei care n-aţi lepădat credinţa creştină şi n-aţi trădat pe aproa-
pele, pentru un trai bun şi dregătorii lumeşti.

Bucuraţi-vă, cei care aţi respins ispita şi compromisul şi nu v-aţi lăsat mo-
miţi de cuvintele şi promisiunile amăgitoare ale stăpânirii atee, de poruncile 
ameninţătoare şi de pedepsele aceleia, şi nu v-aţi făcut părtaşi la formarea 
“omului nou”.

Bucuraţi-vă, cei care nu aţi acceptat “reeducarea” marxist-leninistă, ci, cu 
trupurile voastre schilave şi cu sifletele în stare de veghe, aţi ales mucenicia 
pentru Hristos.

Bucuraţi-vă, voi, preoţi cucernici şi ierarhi cu frică de Dumnezeu, care 
aţi purtat cu bucurie Crucea lui Hristos şi i-aţi urmat pănă la sfârşit cu sta-
tornicie.

Bucuraţi-vă, monahii şi monahi, care aţi fost alungaţi din mănăstiri şi 
aruncaţi, ca pleava lumii acesteia, în temniţe.

Bucuraţi-vă, ţărani dreptmăritori creştini, care nu v-aţi lepădat de legea 
strămoşească a pământului vostru scump.

Bucuraţi-vă, mirenilor cu trăire creştină lăuntrică plină de dragoste de 
Dumnezeu şi de oameni, care aţi primit darurile Sfântului Duh.

Bucuraţi-vă, ostaşi şi ofiţeri ai Armatei române care aţi preferat şi vă daţi 
viaţa oştii Domnului decât să slujiţi în oastea antihristului.

Bucuraţi-vă, tineri şi bărâni, bărbaţi şi femei, ai Rezistenţei împotriva celor 
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fără credinţă şi fără ţară, care aţi luptat, ani în şir, în munţi, şi aţi murit ca eroi 
ai neamului românesc.

Bucuraţi-vă, mucenicilor din anii prigonirii comuniste.

***

{i tu, pământ românesc, nu eşti deloc mai prejos decât cel al Ierusalimului 
sau al Romei, al Asiei Mici, al Greciei sau al Rusiei, căci fiii şi fiicele tale, 

îndreptăţiţi prin jertfa lor, acuma cântă neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia.
O, martiri români, stâlpi ai rezistenţei sufleteşti în temniţele comuniste, 

ne-aţi lăsat exemplu curajul credinţei şi mărturisirii voastre a lui Hristos, ca 
să cântăm noi, nevrednicii, unele ca acestea:

Bucuraţi-vă, cei care aţi fost părăsiţi, flămânzi, bolnavi şi înghesuiţi în 
celule întunecoase, insalubre, igrasioase şi în promiscuitate, căci Hristos v-a 
binecuvântat şi v-a dat Harul Lui.

Bucuraţi-vă, cei care, goi, aţi îndurat frigul groaznic al iernilor, dar îmbră-
caţi aţi fost întru Hristos.

Bucuraţi-vă, cei care aţi primit lovituri, bătăi şi chinuri de tot felul, căci în 
trupul vostru minuni s-au săvârşit.

Bucuraţi-vă, cei care aţi fost sfărâmaţi de ghearele fiarei din Apocalipsă în 
nebunia voastră pentru Hristos, căci aţi rămas cu sufletul nevătămaţi.

Bucuraţi-vă, cei care aţi avut puterea să binecuvântaţi închisoarea şi să 
iertaţi torţionarilor voştri.

Bucuraţi-vă, cei care v-aţi jertfit viaţa, de bună voie, ca să trăiască aproa-
pele vostru din celulă, căci acum vă veseliţi, fericiţi, împreună cu Maica 
Domnului.

Bucuraţi-vă, cei pentru care temniţa a devenit amvon de proslăvire, cris-
telniţă de Botez, scaun al Mărturisirii, Biserică sfântă şi sălaş de mântuire.

Bucuraţi-vă, cei pentru care închisoarea s-a făcut ieslea naşterii întru Hristos, 
foişorul de sus al Cinei de Taină, şi cămară care s-a umplut de Duhul Sfânt.

Bucuraţi-vă, cei care aţi lăsat moştenire jertfa voastră lumii creştine, căci 
numele vostru în cartea vieţii este scris.

Bucuraţi-vă, cei care v-aţi învrednicit de darul vederii în duh, de darul 
profeţiei şi de darul lacrimilor, căci Duhul Sfânt a lucrat prin voi.

Bucuraţi-vă, cei care, cu ardere sufletească intensă, v-aţi urcat la muchia 
limitei dintre om şi înger şi v-aţi sfinţit încă din viaţă, întâmpinători ai Dom-
nului.
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Bucuraţi-vă, voi, martiri români şi românce, care ne-aţi fost dăruiţi de 
Domnul, drept repere morale, spre întărirea credinţei creştine şi spre cinstirea 
Bisericii Sale.

Bucuraţi-vă, mucenicilor din anii prigonirii comuniste.

***

Bucuraţi-vă, voi, care aţi fost aleşi de Domnul ca să rodiţi însutit pe ogorul 
său, iar din rodul vostru cel binecuvântat să ne împărtăşim şi noi, cântând 

lui Dumnezeu: Aliluia.
O, flori bine mirositoare, îngeri în trup, purtători de har, candele aprinse 

de Duh, miei jertfiţi Mielului pe altarul credunţei, pietre vii ale zidirii Casei 
Domnului, stele noi pe cerul Creştinătăţii, martiri şi mărturisitori ai României 
din anii prigonirii comuniste, vă cinstim cu aceste puţine cuvinte din suflet 
şi din cuget, plecându-ne genunchii în faţa suferinţei şi jertfei voastre, şi, cu 
umilinţă, vă cerem să vă rugaţi Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru în-
toarcerea lumii către sfânta Sa Biserică. Amin.

Prezvitera Prof. Christina DURĂ 
Duminica Sfinţilor Români, 10 iunie 2007 

Bruxelles
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Recent, la Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române de la 
Bucureşti, a apărut cartea “Martirii pentru Hristos, din România, în perioada regimului 
comunist”. Este o carte-document, cu mărturii despre 240 martiri creştini care şi-au dat 
viaţa pentru Hristos în timpul persecuţiei comuniste. Dintre ei, 207 martiri ortodocşi 
(96 cu biografii întocmite), 30 martiri romano-catolici şi 4 protestanţi evanghelici. În 
paginile ce urmează, vă recomandăm să citiţi binecuvântarea Prea Fericitului Teoctist, 
Patriarhul României, pentru acest volum.

P.B.

Martiri pentru Hristos în România

După redobândirea libertăţii de către poporul român în decembrie 1989, 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, dorind să înlăture conse-

cinţele unor nedreptăţi şi suferinţe din perioada comunistă, a adoptat o seamă 
de hotărâri prin care au fost reabilitaţi acei ierarhi, preoţi şi credincioşi care 
au suferit din cauza convingerilor religioase şi a impactului pozitiv pe care îl 
aveau acestea asupra vieţii spirituale, culturale şi sociale a credincioşilor. Pe 
acelaşi temei, martirii credinţei şi eroiii neamului, “din toate timpurile şi din 
toate locurile”, sunt pomeniţi permanent la slujbele bisericeşti de peste an prin 
formule consacrate, fiindu-le, totodată, dedicată şi o zi specială, “Înălţarea 
Domnului”, trecută în calendarul bisericesc ca “Zi a Eroilor”. Această cinstire 
adusă martirilor şi mărturisitorilor credinţei creştine se reflectă şi în faptul că 
multe biserici ridicate după 1990 au fost închinate “Sfinţilor Români”, “Eroilor 
Neamului” sau “Eroilor Martiri”.

Presa scrisă şi audiovizuală, precum şi editurile bisericeşti şi laice, au 
evocat frecvent, în ultimii 17 ani, şi au publicat atât scrieri memoriale ale 
unor clerici şi mireni care au suferit prigoane şi deportări, cât şi cărţi, studii şi 
articole care prezintă pătimirile Bisericii şi ale slujitorilor ei în anii regimului 
totalitar comunist şi ateu. În acest context, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române a salutat cu multă bucurie iniţiativa Fundaţiei “ST. GERHARD’S 
WERK e.V” din Stuttgard, Germania, de a se elabora o lucrare cu caracter 
ecumenic, consacrată creştinilor care şi-au dat viaţa pentru credinţa în Hristos, 
în perioada regimului comunist din România. În condiţiile în care ţara noastră 
urma să devină membră a Uniunii Europene, pentru redactarea unui asemenea 
volum s-a plecat de la ideea contribuţiei româneşti la completarea unor opere 
similare apărute deja în diferite ţări ale Europei, în scopul de a sublinia, şi 
din această perspectivă, valorile creştine ale civilizaţiei europene, ca temelie 
şi liant pentru comunitatea europeană aflată în curs de edificare. 
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Apreciind, aşadar, acest valoros proiect editorial, Sfântul Sinod a hotă-
rât constituirea unui comitet de coordonare, format din ierarhi, profesori şi 
cercetători, reprezentanţi ai Bisericilor istorice din România, care, după mai 
multe întruniri de lucru, au stabilit criteriile de selectare a mărturisitorilor 
credinţei creştine, în perspectiva includerii lor în rândul martirilor secolului 
XX, precum şi metodele de lucru şi cooperare între ostenitori, în vederea 
elaborării lucrării. 

După un remarcabil efort colectiv, desfăşurat pe o perioadă de trei ani, 
volumul “Martiri pentru Hristos, din România, în perioada comunistă” şi-a 
îmbrăcat haina roadelor, în care va fi oferit publicului larg, constituind, ne-
îndoielnic, o mărturie însemnată despre ceea ce a însemnat puterea de jertfă 
creştină în România, într-un răstimp în care s-a urmărit îndepărtarea, pe orice 
căi şi cu orice mijloace, a Mântuitorului Iisus Hristos din sufletele şi din viaţa 
oamenilor. “Dacă M-au prigonit pe Mine şi pe voi vă vor prigoni... Iar toate 
acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel ce 
M-a trimis... în lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea!” 
– ne-a lăsat îndemn testamentar Mântuitorul (Ioan 15, 20-21); 16, 33). Deci, 
prin jertfele fiilor creştinătăţii româneşti, Însuşi Hristos a biruit puterle necre-
dinţei şi ale întunericului!

Ca o îndatorire de conştiinţă al începutului celui de-al treilea mileniu creştin, 
lucrarea de faţă constituie, pe de o parte, o etapă firească şi necesară a unui efort 
de cunoaştere şi de asumare a trecutului, pe de altă parte, o datorie morală faţă 
de cei care s-au jertfit pentru credinţă şi cărora li se aduce, în acest mod, prinos 
de recunoştinţă şi un pios omagiu.

Cu aceste alese gânduri şi simţăminte binecuvântăm apariţia lucrării “Martiri 
pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist”, ca şi străda-
niile celor care au contribuit, într-un fel sau altul, la alcătuirea şi tipărirea ei 
şi dorim ca ea să-şi împlinească menirea, păstrând vie mărturia de credinţă şi 
jertfă a celor care, prin pilda vieţii lor în Hristos, au făcut-o posibilă şi i-au dat 
virtutea perenităţi.

Veşnică să fie pomenirea lor!
TEOCTIST, 

Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei, Locţiitor al 
Cezareei Capadociei şi Patriarh  

al Bisericii Ortodoxe Române 
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Vrednici pământeni  

O fiic= demn= a Basarabiei – 
Zamfira Mihail 

Ion Madan 

Dumnezeu i-a hărăzit să vadă lumina zilei la Chişinău (numele complet 
de botez – Eugenia-Zamfira), într-o familie de intelectuali de elită – a 
remarcabilului preot savant Paul Mihail şi a preotesei Eugenia Mihail, 

fapt ce nu a putut să nu se imprime – şi s-a imprimat multiaspectual – în de-
stinul ei. Voia întâmplării a făcut să cunosc această familie de pe când ambii 
eram copii. De pe atunci, în arhiva familiei noastre avem o fotografie veche, 
pe care o considerăm una de raritate nu atât din considerentul că este veche, 
are mai mult de şase decenii, cât pentru faptul că acea copiliţă din imagine e 
dumneaei, pe atunci Zamfirica... Poza este făcută în pragul casei unde trăia 
– casa parohială a Soborului Vechi, al cărui paroh, în acei ani, era tatăl ei. 
Cei doi tineri aşezaţi pe prag alături de copiliţă sunt doi elevi la şcoala de 
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cântăreţi – unul e fratele meu Alexandru, al doilea e viitorul tată al viitoarei 
poete Leonida Lari. Alexandru şi încă un frate al meu, Nicolae (acesta era 
elev la Liceul Comercial), împreună cu alţi câţiva tineri, stăteau în gazdă în 
vecinătatea casei Părintelui şi deseori comunicau cu fiica lui, aşa încât ea îi 
cunoştea bine. Despre cei doi din fotografie, fetiţa chiar a compus un fel de 
strigătură: “Tipa mare, Tipa mic, Madan şi Tuchilatu!”, pe care avea obiceiul 
s-o cânte, sărind într-un picior prin curte. Părintele Paul Mihail era şi director 
al şcolii de cântăreţi şi, atunci când fratele Alexandru s-a îmbolnăvit şi a murit 
de timpuriu, a venit la Truşeni împreună cu 20 de elevi pentru a face prohodul 
colegului decedat, fapt pe care îl menţionează în cunoscutul său Jurnal. De 
altfel, erau apropiaţi şi cu tatăl meu, Constantin Madan, dascăl la biserica de la 
Truşeni, şi se întâlneau de fiecare dată când tata se ducea la Chişinău. Odată, 
tata m-a luat şi pe mine şi m-a dus de mână la deschiderea Muzeului Bisericesc, 
eveniment la care părintele Paul Mihail a contribuit în cea mai mare măsură. 
Un exponat pe care l-am văzut atunci îmi stă şi acum în faţa ochilor: o tulpină 
de copac despicată, în mijlocul căreia se profilau foarte distinct contururile 
unei cruci de culoare neagră. Mai târziu, de la fratele Nicolae am auzit că, 
atunci când Mareşalul Antonescu a fost la Chişinău şi a vizitat muzeul, stând 
în faţa acelei cruci din tulpină, a întrebat: “Părinte, nu-i o mistificare?”, la 
care a fost asigurat că există cercetări ale unor experţi şi acestea confirmă că 
nu-i nici o mistificare – e pur şi simplu o minune... Iată în ce atmosferă au 
trecut la Chişinău anii de copilărie ai Zamfirei Mihail. 

Refugiată după 1940 în România împreună cu părinţii, a avut de suferit toate 
consecinţele stigmatului “fiică de preot”, la fel cum le-au avut de suferit şi în 
Basarabia copiii de preoţi, fiind marginalizaţi de regimul comunist ateist. Doar 
excelenta educaţie şi distincta nobleţe creştinească au ajutat-o să depăşească 
umilirile şi subaprecierile, în 1958 devenind licenţiată cu diplomă de merit 
a Facultăţii de Filologie a Universităţii “Al.I. Cuza” din Iaşi, specialitatea 
limba şi literatura română. În plus, a reuşit să facă preţioase studii de stagiere 
în Germania (bursa Deutsche Academische Auslandamt, 1968) şi în Grecia 
(bursa International Summer School, 1974), după care, în 1974, a susţinut teza 
de doctor în filologie cu tema “Terminologia portului popular românesc”. 

În 1991, la Chişinău a fost în vizită o delegaţie de la biblioteca judeţeană 
“Gh. Asachi” din Iaşi în frunte cu Liviu Moscovici, pe care am îndrăznit să-l 
întreb dacă nu cunoaşte familia Mihail. A trecut doar o săptămână după plecarea 
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dumnealui, când am fost contactat la telefon de însuşi Părintele, care m-a şi 
invitat în ospeţie. În felul acesta, am avut posibilitatea să le vizitez casa de la 
Bucureşti, în care, timp de 10 zile, am comunicat şi cu avva Paul Mihail, şi cu 
preoteasa Eugenia, şi cu fiica lor Zamfira, găsindu-i pe toţi trei oameni de o 
deosebită cumsecădenie şi cultură, de care de atunci m-a legat o rară prietenie 
sufletească. Bineînţeles, i-am invitat şi eu în ospeţie, şi ei, spre bucuria mea, 
au venit, Părintele Paul Mihail făcând notiţe despre aceasta în Jurnalul său.  
De altfel, toţi basarabenii care au avut prilejul să le viziteze casa de pe strada 
Zefirului, 22 au trecut printr-o aleasă şcoală a adevăratei omenii şi cred că 
lecţiile însuşite între pereţii ei nu le vor uita niciodată, la fel cum nu le voi 
uita nici eu. Ceea ce era deosebit de impresionant – trăitorii în această casă 
munceau cu o perseverenţă excepţională, fără zile de odihnă.

Acestui spirit de neîncetată trudă i-a dat viaţă Paul Mihail. În anul 1940, sub 
auspiciul Academiei Române, Părintele Paul Mihail a editat cartea “Tipărituri 
româneşti în Basarabia”, pentru care a fost menţionat cu Premiul “Năsturel”, 
premiu foarte prestigios pentru un preot tânăr, cum era el atunci, şi care a 
devenit carte de referinţă în cultura românească, dar şi un fericit punct de 
start în cariera sa de cercetător. Tot ceea ce a urmat să scrie şi să cerceteze 
mai târziu s-a referit, în temei, la baştina sa, adică la Basarabia, întreaga viaţă 
consacrându-şi-o, în fond, argumentării documentare a românităţii Basarabiei, 
fiecare nouă lucrare fiind unică pentru ştiinţa şi cultura noastră. În acest sens, 
Dan Simionescu va constata, pe bună dreptate: “Câţi au făcut un asemenea 
gest de mare însemnătate istorică, culturală, prin care istoria poporului nostru 
să fie îmbogăţită cu asemenea documente preţioase? Eu nu cunosc pe altcine-
va...”. În această muncă făcută cu multă jertfire de sine, Părintele Paul Mihail 
permanent a avut-o ca sprijin pe fiica Zamfira Mihail, care l-a ajutat să-şi ducă 
la capăt opera sa, ea fiind model de atitudine în relaţia fiică-tată. Altfel nici nu 
putea fi, dacă ţinem cont de fundamentul moral pe care s-a constituit ca perso-
nalitate. În plus, ca şi tatăl său, dumneaei are darul de a investiga, de a asocia, 
de a analiza, de a aşeza fiecare lucru şi fapt anume la locul lui, aceste calităţi 
dându-i posibilitate să iniţieze de sine stătător cercetări de etnolingvistică 
românească şi comparată sud-est europeană, fiind, de fapt, fondatorul acestei 
noi direcţii în ştiinţa românească, înalt apreciată de Al. Rosetti, Al. Graur, Gr. 
Brâncuş, M. Sala, Al. Niculescu, Jean Mazaleyrat (Sorbonna), Jan Šabršula 
(Praga), M. Mladenov (Sofia). Monografia “Terminologia portului popular 
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românesc în perspectiva comparată sud-est europeană” (1978) constituie o 
realizare deosebit de valoroasă a lingvisticii româneşti şi un aport inedit în 
domeniul geografiei lingvistice. Cele peste 100 de studii publicate în ţară şi 
în străinătate, multe în limbi de circulaţie internaţională, sunt contribuţii de 
lexicologie, etimologie, geografie lingvistică pentru istoria limbii române şi a 
civilizaţiei populare româneşti în context comparat sud-est european, lucru la 
fel de o deosebită importanţă, ţinând cont de faptul că popoarele din regiunea 
balcanică nu pot fi cercetate separat unele de altele, deoarece ele s-au dezvoltat 
în albii istorice învecinate, cu o permanentă interpătrundere a modului lor de 
viaţă, a culturii în general. În acest sens, abordarea interdisciplinară s-a concre-
tizat şi în colaborarea Zamfirei Mihail la lucrări colective de mare amploare, 
precum Istoria gândirii şi creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti (1982) şi la 
anchete internaţionale, precum cea condusă de A. Guillon (Paris, 1982-1986), 
privind Forma şi denumirea obiectelor în Balcani în sec. XIII-XVIII, la care a 
alcătuit partea românească cu un eşantion de 5000 termeni şi 400 ilustraţii. În 
1990-91, când, în sfârşit, s-a schimbat regimul ideologic de pe ambele maluri 
ale Prutului, după care au început să fie deschise secţiile de carte interzisă, dna 
Zamfira Mihail – energică, inimoasă şi foarte competentă – a cercetat toate 
colecţiile puse la dispoziţia savanţilor atât în Iaşi, Bucureşti, cât şi în Chişinău, 
lucru ce a făcut posibilă completarea bibliografiei lucrării de unicat “Acte în 
limba română din Basarabia, 1812-1840”, ea mai scriind şi un cuvânt înainte 
şi un studiu introductiv, în care vorbeşte despre apariţia şi dezvoltarea cărţii 
româneşti în Basarabia în această perioadă. Au mai fost scrise şi alte studii 
la tema dată, însă doar cel semnat de Zamfira Mihail poate fi numit unic în 
deplinul înţeles al acestui cuvânt. Actele incluse în volum sunt un extraordinar 
de valoros patrimoniu, care ne demonstrează continuitatea limbii române în 
Basarabia şi atitudinea sistemului ţarist faţă de populaţia băştinaşă, sistem 
ce urmărea scopul de deznaţionalizare şi rusificare a ei. Premiul Eudoxiu de 
Hurmuzachi decernat tatălui şi fiicei (1993) pentru acest preţios volum este pe 
deplin îndreptăţi şi binemeritat de uimitor de fructuosul lor tandem ştiinţific. 
Zamfira Mihail a  editat încă un manuscris inedit de literatură parenetică din 
Basarabia (cca 1865), care de asemenea atestă continuitatea şi unitatea limbii 
române în provinciile româneşti. În mod special a cercetat limba scrierilor lui 
Ion Neculce, Nicolae Milescu Spătaru, Samuil Micu, Iordache Golescu etc. 
Împreună cu Virgil Cândea, a citit prelegeri în faţa studenţilor filologi de la 
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Universitatea din Chişinău, iar în 1997 a organizat un simpozion ştiinţific cu 
tema “Cultura românească din Basarabia în secolul XIX” al doctoranzilor 
care studiau atunci la Bucureşti. Cu alte cuvinte, putem considera că Zamfira 
Mihail este una dintre cele mai competente, cele mai rodnice şi mai valoroase 
cercetătoare ale limbii române din Basarabia în secolul XIX, scrierile ei fiind 
foarte serios argumentate din punct de vedere factologic şi ştiinţific. Mai 
mult, Zamfira Mihail a creat un sistem, o viziune privitor la limba română în 
Basarabia, care este o puternică armă de combatere a actualului moldovenism 
primitiv. După cum am menţionat şi mai sus, ca fiică de preot, în mare măsură 
a fost marginalizată, şi totuşi, nimeni n-a reuşit să-i zădărnicească activitatea 
de cercetare de care este preocupată, din 1971, în cadrul Institutului de studii 
sud-est europene de la Bucureşti. După 1990 însă, calităţile şi capacităţile îi 
sunt apreciate la justa valoare, ea devine cercetător ştiinţific principal, apoi, 
în 1999, este atestată în calitate de conferenţiar universitar, peste un an – pro-
fesor universitar, specialitatea Lingvistica generală şi Istoria limbii române la 
Universitatea “Spiru Haret”, în prezent fiind aici şef de catedră, docent, pro-
fesor, cu toate titlurile ştiinţifice pe care le merită. Predă Cursul de lingvistică 
generală şi cursul special Civilizaţia cărţii, tehnica redactării. Este un savant 
polivalent: lingvist şi etnolog, bibliolog şi paleograf, istoric al limbii române, 
istoric al cărţii, un foarte interesant publicist, polemist de calitate în ştiinţă şi  în 
discuţii, deţinătoare a mai multor premii (Timofei Cipariu, B.P. Hasdeu, Etnos 
ş.a.). Este întotdeauna plină de energie, aş zice, de elan pur şi simplu tineresc, 
femeie frumoasă şi la suflet, şi la chip, foarte comunicabilă şi extraordinar 
de simplă, în orice împrejurări creând în jurul său o atmosferă agreabilă.  În 
numele memoriei tatălui, Zamfira Mihail continuă să ţină legătura cu corno-
venii, fiind şi cetăţean de onoare al Cornovei. Patronează liceul din localitate, 
care de mai mulţi ani poartă numele Părintelui Paul Mihail, din salariul său 
repartizând anual patru burse pentru cei mai buni la învăţătură, pe contul său 
organizează pentru elevi diferite excursii. Părintele avva Paul Mihail are tot 
temeiul să se mândrească de succesele fiicei şi acolo unde se află acum – în 
lumea celor drepţi. La fel cum avem acest temei şi noi, basarabenii, în mijlocul 
cărora s-a născut şi a copilărit ilustra savantă Zamfira Mihail. 
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Interferenţe spirituale

Am fost [i eu în casa lor...

Despre casa de pe strada Zefiru-
lui, 22 din Bucureşti, în care 
mulţi ani la rând a locuit familia 

Mihail – părintele avva Paul Mihail, 
preoteasa Eugenia şi fiica lor Zamfira, 
– am auzit de la mulţi chişinăuieni care 
au avut diferite prilejuri s-o viziteze. 
Toţi de-a rândul, fără nici o exepţie, 
i-au remarcat ospitalitatea ieşită din 
comun şi atmosfera plină de o rară 

bunăvoinţă, ceea ce i-a făcut să se simtă acolo cu totul nestingherit, trăind 
sentimentul că gazdele le sunt oameni propiaţi. Cât mă priveşte, am avut în 
repetate rânduri, încă de pe când părintele Paul era în viaţă, invitaţia să vizitez 
şi eu această minunată casă, lucru pe care, cu regret, nu am reuşit să-l fac, de 
fiecare dată cauzele fiind în aceeaşi măsură de serioase. Cu însuşi părintele 
m-am întâlnit doar o singură dată, la Chişinău, în cadrul lansării la Biblioteca 
Naţională a cărţii Prea Cucerniciei Sale „Mărturii de spiritualitate românească”, 
eveniment despre care am şi scris în paginile „Luminătorului”, mărturisind cât de 
mult m-au impresionat, la fel ca şi pe toţi cei prezenţi atunci în sală, simplitatea 
şi modestia preotului savant. Cu doamna Zamfira Mihail ne-am văzut de mai 
multe ori, de asemenea la Chişinău, dumneaei venind la noi să facă cercetări în 
arhive, să participe la conferinţe, simpozioane, lansări de carte, să ţină prelegeri, 
adică, pentru a se încadra în acţiuni raportate direct la preocupările ştiinţifice 
ale tatălui sau ale dumisale personal. De fiecare dată, avea un program strict, 
definit oră cu oră de dimineaţă până seara, şi totuşi, de multe ori, reuşea nu ştiu 
cum să-l remodeleze astfel ca să ne putem vedea, fie şi doar pentru un schimb 
de câteva cuvinte. Pe ale sale, mi le spunea cu o simplitate şi o căldură pur şi 
simplu răvăşitoare, de regulă, adăugând la ele şi un dar din partea familiei, iar 
când Părintele avva Paul Mihail şi  preoteasa Eugenia au plecat în lumea celor 
drepţi – şi pomene de  sufletul lor... Indiferent ce anume era, pentru mine conta  
gestul ca atare. Să zucem, un borcănaş cu dulceaţă din  citrice, pe care mi l-a 
adus din partea mamei sale, mi-a trezit  şi mie sentimentul că cei ce trăiesc 
acolo, pe strada Zefirului,  sunt oameni apropiaţi mie, şi eu lor – la fel...
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De la doamna Zamfira Mihail am primit mai multe cărţi – personal sau trimise 
prin cineva. Pe una din ele, şi anume Desiderie sau Cărare către dragostea lui 
Dumnezeu (din colecţia Comorile pustiei, alcătuită la iniţiativa unor monahi 
români de la Sfântul Munte Athos, editată după un manuscris paisian de Pr. 
Paul Mihail, cu un Cuvânt înainte de regretatul Virgil Cândea şi o Postfaţă de 
Zamfira Mihail), o ţin totdeauna la vedere, altfel spus, la îndemână, ca s-o pot 
lua în mâini oricând, fără a o căuta pe unde este. Nu pot să mă laud că aş face 
o lectură de lungă durată – o jumătate, uneori chiar un sfert de oră, –  dar îmi 
este de ajuns pentru ca, fie şi timp de câteva clipe, să mă detaşez de tot şi de 
toate cele din jur, pentru ca să chibzuiesc mai adânc la ceea ce, deseori, mă 
gândesc în mod precipitat: la „curăţirea inimii şi înălţarea minţii către Dum-
nezeu”. Acesta e rodul lecturii. Istoria călugărului Desiderie, care-şi ducea 
viaţa, „slujind nu puţină vreme Domnului Dumnezeu cu rugăciuni, posturi şi 
cugetând la lucruri cereşti” şi care, totuşi, nu este mulţumit cum vieţuieşte, de 
aceea doreşte fierbinte a căuta mijlocul prin care să-l iubească pe Dumnezeu 
desăvârşit şi porneşte „să umble prin toată lumea” pentru a-L găsi, această is-
torie îşi dobândeşte tot mai mult loc în canavaua vieţii mele, din acel an 2000, 
când am început cunoaşterea ei.

Tot ceea ce se întâmplă cu Desiderie în această „călătorie iniţiatică” sunt 
simboluri şi învăţături pe care unui om multă vreme înstrăinat şi îndepărtat de 
credinţă îi este greu să le pătrundă, să le perceapă în deplină măsură. Eu, cu 
regret şi nu atât din proprie vină, sunt unul dintre aceştia. Faptul că l-am cunoscut 
pe Desiderie şi comunic cu el – cât pot şi cum pot la ziua de astăzi – mă ajută 
să mă privesc tot mai des într-o altă  oglindă, cea numită „a credinciosului”, 
şi, pe deasupra, să ştiu că cei trei oameni din casa de pe strada Zefirului, 22 
totdeauna s-au privit pe sine doar într-o astfel de oglindă. Deci, aş putea spune 
că am fost şi eu în casa lor...

Anastasia RUSU-HARABA

Din partea “Luminătorului”.   Ne bucurăm sincer de preţioasele 
succese profesionale izbândite  de prof. univ. dr. Zamfira Mihail, precum 

şi de frumoasa vârstă pe  care a împlinit-o la acest început de vară, la fel de 
sincer  dorindu-i multe bune pentru zilele de astăzi şi pentru cele  de mâine... 
Stimată doamnă, Dumnezeu să vă aibă în paza Sa şi de  acum înainte, astfel 
ca să continuaţi a trudi cu acelaşi talent  şi cu aceeaşi hărnicie întru binele 

poporului a cărui parte  sunteţi!
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Schiturile  
Sfântului Munte Athos

Pr. Dr. Ioan Dură

Sfântul Munte Athos, “cel mai important centru spiritual al Europei” 
– cum îl numea, recent, francezul Placide de Dasseille – are douăzeci 
de mănăstiri: şaptesprezece greceşti, una rusească, una sârbească şi una 

bulgărească. În afară de mănăstiri însă, Sfântul Munte Athos are şi schituri şi 
numeroase colibe (cu biserici şi case de locuit), chilii, precum şi case pustni-
ceşti, toate fiind aşezăminte monahale athonite.

În “Grădina Maicii Domnului”, cum mai era numit Sfântul Munte Athos, 
sunt, în prezent, douăsprezece schituri, în care, în patru, se duce viaţă cinovială 
(de obşte, în comun) şi în opt viaţă idioritmică (de sine, proprie).

Schiturile aghiorite cu viaţă chinovială sunt: a) Adormirea Maicii Dom-
nului Bogorodiţa, care aparţine Mănăstirii “Sfântul Pantelemon” (rusească); 
b) Sfântul Prooroc Ilie – al Mănăstirii Pantocrator; c) Prodromul (românesc) 
– al Mămăstirii Marea Lavră a Sfântului Atanasie; d) Sfântul Andrei-Serai 
Karyev – al Mănăstirii Vatoped.

La rândul lor, schiturile cu viaţă idioritmică sunt: 
a) Sfânta Ana – al Mănăstirii Marea Lavră; 
b) Sfânta Treime Kavsokalivion – al Mănăstirii Marea Lavră; 
c) Sfântul Dimitrie – al Mănăstirii Vatoped; 
d) Prodromu – al Mănăstirii Ivir; 
e) Sfântul Pantelimon – al Mănăstirii Cutlumuş; 
f) Naşterea Maicii Domnului-Noul Schit – al Mănăstirii Sfântul Pavel; 
g) Sfântul Dumitru-Lacu (românesc) – al Mănăstirii Sfântul Pavel; 
h) Bunavestire – al Mănăstirii Xenofon.
Prin urmare, pe pământul athonit, la ora actuală, se află nouă schituri gre-

ceşti, două româneşti şi unul rusesc. Cele două româneşti sunt – după cum am 
semnalat, deja – unul cu viaţă chinovială şi celălalt cu cea idioritmică.

Schitul românesc aghiorit Prodromu a luat fiinţă în 1853, iar biserica aces-
tuia a fost sfinţită în 1863, aceasta, după mari străduinţe. Abia la 19 iunie 1871, 
schitul Prodromu era declarat comunitate românească, pentru ca, după mai 
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multe tergiversări, Patriarhia ecumenică din Constantinopol să-l recunoască, 
ca atare, în 1876. Celălalt schit românesc athonit, Lacu, e mult mai vechi 
decât schitul Prodromu. Deja, schitul Lacu era refăcut în 1760. Dar, astăzi, 
schitul Prodromu depăşeşte, cu mult, ca mărime, ca număr de vieţuitori, etc., 
schitul Lacu.

Prezenţa monahilor români pe Sfântul Munte Athos este cunoscută încă din 
secolul al IX-lea. Iar din secolul al XII-lea şi până în zilele noastre prezenţa 
monahilor români pe Sfântul Munte a fost neîntreruptă.

Până la înfiinţarea schiturilor româneşti Lacu şi Prodromu, monahii români 
vieţuiau în mai toate aşezămintele athonice, de unde, apoi, treptat, treptat, 
s-au stabilit în primele.

Dacă Ortodoxia românească datorează mult spiritualităţii isihaste athonite, 
aşezămintele de pe Sfântul Munte Athos au putut fiinţa, timp de secole, în 
timpul ocupaţiei otomane, graţie ajutoarelor generoase, de tot felul, ce le-au 
fost acordate de domnitorii, boierii şi locuitorii creştini ortodocşi ai ţării Ro-
mâneşti şi ai Moldovei. Unii dintre domnitorii şi boierii valahi şi moldavi au 
chiar rectitorit unele mănăstiri athonite. Oricum, este unanim cunoscut că nici 
un alt popor ortodox – inclusiv cel pravoslavnic al ţarilor ruşi – nu a ajutat mai 
mult Sfântul Munte Athos ca românii. Cu toate acestea însă, românii nu au 
nici până în prezent o mănăstire a lor pe pământul Athosului. Fiindcă, atunci 
când puteau să aibă o mămăstire, românii nu au făcut-o şi nici nu au cerut-o 
în schimbul ajutoarelor acordate dezinteresat, iar când au dorit-o, în secolul 
al XIX-lea, statul grec şi Patriarhia din Constantinopol n-au voit-o, ca, de 
altfel, de atunci şi până astăzi. Deşi, în fond, răsplătirea ajutorului generos al 
românilor şi, totodată, păstrarea caracterului pan-ortodox al Sfântului Munte 
ar consta, de fapt, doar în aprobarea autorităţilor statului grec şi a Patriarhului 
de Constantinopol de ridicare a schitului Prodromu la rangul de mănăstire, 
în viitorul apropiat.

În “Cuvânt întroductiv” la cartea noastră “Românii şi Athosul. Pagini 
inedite din istoria legăturilor şi Bisericii acestora cu Sfântul Munte Athos”, 
publicată în 2002, relevam, printre altele: “La 9 septembrie 1989, oarecum 
profetic, scriam articolaşul intitulat “Ne vând o mănăstire românească la 
Sfântu Munte Athos”, pe care aveam să-l public în revista “Mărturie orto-
doxă” din Olanda, precum şi în presa laică şi ecleziastică din România de la 
începutul anului 1990. Articolaşul se voia – şi se voieşte şi astăzi – o pledoarie 



LUMINĂTORULNr. 3 43

în favoarea dreptului istoric al românilor de a avea o mănăstire în Athos şi 
un apel către autorităţile politice şi bisericeşti ale acestora de-a acţiona în 
această privinţă” (p. 16). Ei, bine, şi astăzi, prin rândurile de faţă, reînnoim 
pledoaria şi apelul către aceleaşi autorităţi româneşti, politice şi bisericeşti, 
de a acţiona în scopul dobândirii unei mănăstiri româneşti pe Muntele Athos, 
cel sfinţit de rugile şi nevoinţele atâtor monahi români de-a lungul secolelor. 
Mai ales că o astfel de acţiune a autorităţilor româneşti le este acum facilitată 
de intrarea României în Uniunea Europeană. Realitate, de altfel, care ar trebui 
să aibă ca urmare firească, efectivă şi imediată încetarea acordării automate 
a cetăţeniei greacă monahilor negreci, dar cetăţeni ai Uniunii Europene – aşa 
cum se procedează în prezent – odată acceptaţi de autoriăţile statului grec 
să vieţuiască pe pământul athonit. Căci printre monahii athoniţi negreci, dar 
cetăţeni europeni, se numără de la 1 ianuarie 2007 şi monahii români. Oare, 
Ministerul de Externe al României se va sesiza de problemă şi va trece la 
rezolvarea ei?

Cert este că existenţa unei mănăstiri româneşti în Sfântul Munte Athos ar 
constitui şi un exemplu de conlucrare şi vieţuire de unitate ortodoxă ecumenică 
într-o Europă unită.

Bruxellex
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Biserica şi sectele. 

Secta munist=.  
Ce m=rturisesc cei p=\i\i?

Republica Moldova, “ţară de origine creştină”, unde 93% de cetăţeni se 
declară creştini ortodocşi, este inundată de diferite grupări şi mişcări 
religioase sau parareligioase cu caracter totalitar. Modul de activitate a 

acestor organizaţii uneori dă de bănuit. Printre aceste mişcări religioase se numără 
şi aşa-numita “Biserica Unificării”, cunoscută şi ca secta lui Moon.

Deja de 14 ani, biserica autoproclamatului “mesia” coreean Sung Myung Moon 
face prozelţi în Republica Moldova. Cei care cad în plasa acestei organizaţii sunt 
tineri cu viziuni idealiste sau romantice, dar fără descernământ, care se încred 
orbeşte în “Părinţii Adevăraţi” şi ajung să-i respingă pe cei din a căror dragoste 
s-au născut, alegând să trăiască în “matrix”-ul moonist – o lume bizară a înşe-
lăciunilor şi iluziilor diavoleşti, în care guvernează dinastia pretinsului mesia şi 
în care aceşti tineri amăgiţi sunt foarte mulţumiţi să cerşească, să postească, să 
iubească şi, în definitiv, să trăiască – “în numele Părinţilor Adevăraţi”.

Potrivit teologului român Bogdan Mateiciuc, Sung Myung Moon s-a născut 
în 1920 într-o provincie din actuala Coree de Nord. Când avea 10 ani, familia lui 
s-a convertit la o formă penticostală de prezbiterianism, care încuraja vedeniile 
şi alte practici atribuite Duhului Sfânt. Penticostalii l-au exclus din rândurile lor 
pentru purtarea amorală. 

În 1936, la vârsta de 16 ani, Moon a pretins că a avut o vedenie în care Iisus 
Hristos Însuşi l-a anumţat că a fost ales de Dumnezeu pentru a duce la capăt res-
taurarea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Între 1948 şi 1950 a fost întemniţat 
de către comuniştii nord-coreeni. În 1954, în perioada de sărăcie şi instabilitate 
politică şi economică de după Războiul Coreii (1950-1953), Moon înfiinţează 
Biserica Unificrii, cunoscută oficial ca “Asociaţia Sfântului Duh pentru Unificarea 
Creştinismului Mondial”.

Moon a dezvoltat o învăţătură cu totul originală, afirmând că rostul venirii 
Fiului lui Dumnezeu pe pământ ar fi fost întemeierea unei familii model, însă ar 
fi fost împiedicat să facă aceasta de către cei care L-au răstignit. Acum îi revenea 
lui Moon misiunea de a duce la bun sfârşit ceea ce începuse Mântuitorul. În acest 
sens, Iisus din Nazaret era Mesia Noului Testament, iar Moon ar fi Mesia “Testa-
mentului (Legământului) Veşnic”. Secta, care numără astăzi câteva milioane de 
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adepţi, îl proclamă deschis pe Moon ca succesor al lui Iisus Hristos.
Asociaţia obştească “ICHTHYS-Moldova”, organizaţia tinerilor ortodocşi din 

Republica Moldova, ce are ca scop şi apărarea creştinilor de influenţa negativă a 
grupărilor pseudoreligioase, enumeră câţiva membri care au părăsit secta Moon. 
Ei au organizat mai multe conferinţe, încercând să demonstreze impactul negativ 
al sectelor totalitare asupra psihologiei tânărului. În interviul ce urmează, aceşti 
tineri doresc să avertizeze toţi creştinii să fie precauţi la toate ofertele “religioase” 
ce li se propun pe la serviciu sau chiar la domiciliu.

* * * 
– Ce v-a făcut de aţi ajuns în sectă şi de ce aţi părăsit-o, revenind la Biserica 

Ortodoxă?
Igor Pânzaru: – “Moon reuşeşte să amăgească mii de tineri, îndrumându-i 

să cerşească şi să lucreze pentru el. Îi ameţeşte cu invenţii şi poveşti religioase 
pe care cu greu le-ar crede copiii. Vă aduc ca argument un fragment din capitolul 
“Ispăşirea prin donaţii băneşti şi restaurarea a trei copii” a discursului lui Moon 
“Restaurarea şi Binecuvântarea”: “Iisus a venit ca Părinele Adevărat sau ca Tatăl 
Adevărat, dar Iuda L-a vândut. Fapta lui simbolzează trădarea întregii omeniri. 
În cosecinţă, toţi oamenii, ca urmaşi ai trădătorilor, i-au trădat pe Părinţii Adevă-
raţi. Şi noi trebuie să contribuim pentru a ispăşi “vânzarea” Părinţilor Adevăraţi 
(Moon se referă la el şi la soţia lui, Hak Ia Han, care s-au autoproclamat Părinţi 
Adevăraţi ai întregii omeniri).

Pentru 30 de arginţi un om l-a izgonit pe Părintele Adevărat de pe pământ şi 
a stricat cu totul providenţa dumnezeiască de 1000 de ani. În momentul de faţă, 
Satana a triumfat asupra întregii lumi. Pentru a ne ispăşi, noi trebuie să aducem lui 
Dumnezeu donaţii băneşti anuale timp de 4 ani. Suma donaţiei fiind exprimată prin 
numărul 3, simbolizează preţul pentru vânzarea trădătoare a Părintelui Adevărat. 
Perioada de 4 ani simbolizează Estul şi Vestul, Nordul şi Sudul”.

Am muncit pentru Moon mai bine de patru ani. Am părăsit secta fiindcă mi-am 
dat seama că are un caracter totalitar, propagă un mod de viaţă foarte riguros, chiar cu 
nişte principii de armată, şi mai mult ca atât, nu mi-am găsit liniştea sufletească.

– De ce mulţi tineri cad pradă sectelor, care este motivul nemulţumirii lor 
faţă de Ortodoxie?

– Nu cred că nu ne sunt mulţumiţi de Ortodoxie sau, chiar dacă sunt, apoi cred 
că nu cunosc Ortodoxia autentică, o cunosc, să zic eu, pe cea “băbească”, care, de 
multe ori, vine în contradicţie cu învăţătura lui Hristos. Tinerii cad pradă acestei 
secte mai des din următoarele motive:
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1. Nu cunosc noţiunile elementare de credinţă;
2. Starea dezastruoasă a economiei Moldovei (sectanţii sunt asiguraţi cu 

hrană, gazdă şi lucru);
3. Perspectiva căsătoriilor internaţionale, dorinţa de a se căsători cu o persoană 

înstărită din altă ţară.
Aici cred că ar trebui să se implice mai serios Biserica Ortodoxă. Îmi vine 

să întreb: La câte parohii sunt organizate şcoli duminicale, întâlniri cu tinerii? 
Câţi din credincioşii noştri se interesează de situaţia materială, chiar şi morală 
a semenilor lor? Eu şi colegii mei ne-am întors la Ortodoxie, când frecventam 
cursurile de Catehizare, susţinute de dl Nicolae Fuştei, acestea organizate de 
organizaţia IHTIS.

Într-adevăr, sectanţii se folosesc de unele tehnici de manipulare pentru a con-
verti pe cineva. Unii dintre ei şi-au încheiat activitatea “istorică” de pregătire a 
Republicii Moldova şi a omenirii pentru acceptarea lui Moon ca al doilea Iisus 
Hristos la spitalele de psihatrie. Ca să vă daţi seama de proporţiile manipulării la 
care sunt supuşi aceşti tineri, vă propun să citiţi textul jurământului candidaţilor 
la “cununia” moonistă:

“Eu înaintez cererea de cununie, pentru a contribui la realizarea erei Testamentului 
încheiat şi a construi împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, slujind reverendului Sung 
Myung Moon şi dnei Hak Ia Han Moon ca unor Părinţi Adevăraţi ai omenirii. Eu 
accept căsătoria internaţională şi alegerea cuplurilor în baza fotografiilor. Eu promit 
păstrarea unui devotament veşnic şi absolut soţului, respectarea fidelităţii conjugale 
şi a unei atitudini sfinte faţă de sexualitate. Eu promit să nu divorţez niciodată. Eu 
voi lua parte la ceremonia de trei zile doar după ce voi obţine o permisiune specială 
şi voi îndeplini misiunea încredinţată”.

Aş vrea ca Biserica Ortodoxă să se implice mai serios în activităţile sale 
misionare şi sociale.

– Ce urmează după racolare? Spuneaţi mai înainte că aţi văzut la moonişti 
lucruri fanatice şi amuzante chiar.

Vladimir Griţcu: – “După ce tinerii sunt racolaţi, aceştia au dreptul să se 
căsătorească numai cu membrii sectei, deoarece au un “sânge comun”, ceilalţi 
oameni au alt sânge, considerat satanic. Alegerea viitorilor soţi şi soţii este făcută 
de către “tăticul” Moon, deoarece numai el poate vedea 7 generaţii înainte. Fapt 
amuzant pentru noi, creştinii, este că la moonişti căsătoria se poate face numai prin 
intermediul fotografiilor, ba mai mult ca atât: căsătorii pot fi făcute şi cu sufletele 
celor decedaţi. La moonişti, căsătoria se permite de câte ori este nevoie. În 1997, 
în lume au avut loc 3600000 de căsătorii. Autorităţile Republicii Moldova au în-
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cercat să pună capăt acestei “inchiziţii psihologice” realizate asupra cetăţenilor 
ei prin numeroşii misionari moonişti, dar s-au poticnit de trei probleme majore: 
prima – RM nu are jurişti şi specialişti care ar putea să demonstreze prejudiciul 
manipulării psihologice mooniste, a doua – moonismul s-a infiltrat prea adânc în 
sistemul învăţământului de stat, şi a treia – prea multă lume s-a hrănit şi se mai 
hrăneşte din “onorariile” generoase ale milionarului coreean.

Biserica moonistă, interzisă de ceva vreme în Franţa pe motiv că cei racolaţi 
erau impuşi de lideri să-şi doneze averea adunării, se ascunde şi acţionează în 
Republica Moldova, sub acoperirea a cinci asociaţii obşteşti: Organizaţia Ti-
neretului Studenţesc “CARP”, preşedinte Mihai Calestru; Federaţia Familiilor 
pentru Unificare şi Pace în lume din R. Moldova, cu sediul pe strada Vârnav, 13, 
preşedinte Sabina Gorceac; Federaţia Femeilor pentru Pace în Lume, preşedinte 
Ludmila Bolboceanu, tot ea fiind şefa Direcţiei pentru Educaţie şi Promovarea 
Cadrelor din cadrul Ministerului Educaţiei, Asociaţia Internaţională pentru Edu-
caţie, lider Valerian Grâu; şi ultima, înregistrată recent: “Serviciul pentru Pace”, 
preşedinte Valeriu Bujac.

– Cum aţi ajuns în secta Moon?
Aliona Panuş: – “M-au oprit în stradă câţiva tineri care s-au prezentat drept 

membri CARP. Mi-au vorbit despre lipsa de principii morale în societate şi m-au 
invitat la o lecţie despre fericire. Aceşti oameni au produs asupra mea o impresie 
bună. M-am împrietenit cu ei şi mi-au propus să trăiesc în apartamentul lor, îm-
preună cu alte fete din organizaţie. În fiecare zi ascultam lecţii despre principiile 
religioase ale moonismului.

Aveam un regim foarte aspru: la 5.30 – deşteptarea, la 6.00 – rugăciunea de 
dimineaţă. După prânz mergeam pe străzi şi invitam oameni la lecţii în “CARP”. 
Iar seara trebuia să vindem în baruri şi restaurante la preţuri de trei ori mai mari 
trandafiri cumpăraţi de la piaţă. Noaptea – citirea obligatorie a textelor din cartea 
lui Moon “Principiul Divin”.

Mi s-a explicat că Moon şi soţia lui sunt părinţii noştri adevăraţi şi, de aceea, 
eu trebuie să le slujesc lor cu smerenie. Mi-au mai spus că foştii mei părinţi şi 
prieteni sunt posedaţi de diavol şi eu trebuie să mă îndepărtez de ei. Supraoboseala 
fizică şi emoţională permanentă nu-mi permiteau să-mi apreciez corect faptele. 
“Fraţii şi surorile” din “CARP” învăţau limba coreeană. Lectorii moonişti afirmau 
că anume coreeana va deveni în viitor limbă de comunicare internaţională şi că 
limba română nu are viitor. Secta promovează obedienţa absolută faţă de Moon. 
Membrii sectei trebuie să se supună directivelor venite de sus până în cele mai 
mărunte detalii ale vieţii personale, cum ar fi cele legate de alimentaţie sau de 
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petrecerea timpului liber. De regulă, membrii sunt determinaţi să rupă legăturile 
cu familia, rudele fiind considerate “neluminate”. Ocazional apar în mass-media 
relatări despre cununii în masă efectuate de “reverendul” Moon pe stadioane, în 
cadrul unor ceremonii fastuoase, în care el “cunună” simultan sute de cupluri. 
Cu toate că statisticile oficiale ale mooniştilor afirmă că au divorţat doar 2%, în 
realitate, cifra este cu mult mai mare, deoarece cele mai multe căsătorii nu erau 
reuşite.

– Care este metoda căsătoriei în cultul Moon?
– Şi bărbaţii, şi femeile depun cereri pentru blesing (ceremonia căsătoriilor). 

Fiecare completează ancheta la care anexează două fotografii 8x10 cm sau 20x25 
cm şi trimite dosarul Reverendului Moon. Acesta, fiind “inspirat” de Dumnezeu, 
alege şi formează perechi ideale. Vreo 15 ani în urmă, Moon făcea cunoştinţă 
personal cu candidaţii la “blasing” – intră într-o încăpere plină cu tineri şi, 
conducându-se de “directive şi indicaţii de sus”, cupla perechi care, mai târziu, 
deveneau soţ şi soţie.

Dar după câteva “dereglări” ale “mecanismului divin” (întâmplător a căsătorit 
fraţi cu surorile lor de sânge), Moon a trecut la sistemul de anchete: în aceste 
documente sunt indicate toate datele pretendenţilor şi este imposibil să greşeşti. 
În ultima vreme – pentru a economisi timpul – Moon încredinţează alegerea 
“perechilor ideale” colaboratorilor săi din oficiile locale ale sectei. Anterior, 
până la “blesing”, tinerii erau obligaţi să lucreze în beneficiul sectei de la trei la 
şapte ani, fără a avea relaţii sexuale în acest răstimp, şi să postească şapte zile 
doar cu apă.

La fel trebuie să facem donaţii anuale de 3000 won (aproximatov 2543 dolari 
SUA, potrivit cursului din mai 2004) timp de 4 ani (adică în total 10.172 de dolari 
SUA). “Aceşti bani trebuie să fie câştigaţi cu larimi şi sudoare. Lucrând ca să 
obţineţi această sumă, trebuie să vă gândiţi la voia lui Dumnezeu mai mult decât 
la propria viaţă şi atunci obţii fericirea”, aşa învaţă Moon.

Este nevoie de vigilenţă atunci când suntem acostaţi de persoane întâmplă-
toare cu diferite oferte exotice, care urmăresc captivarea noastră în plase sectare, 
meşteşugit plasate, prin care urmăresc ruperea noastră de la Biserica Adevărată 
şi pierderea sufletească.

Pr. Viorel COJOCARU, 
parohul bisericii surdomuţilor „Mima tăcută”
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Omagiu

O carte în toate sensurile “mare”
Omagiu Profesorului Nicolae V. Dură  

la 60 de ani Constanţa, Editura Arhiepiscopiei Tomisului,  
2006, 1532 pag.

Arhiepiscopia Constanţei, în colaborare cu Universitatea “Ovidius” din 
Constanţa, a editat o lucrare monumentală, cum puţine de acest gen se 
mai pot întâlni în ultimele decenii în cultura română. Lucrarea este dedi-

cată Părintelui Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae V. Dură, decanul Facultăţii de Drept 
a Universităţii “Ovidius”, cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani. Volumul a 
fost lansat la Academia Română din Bucureşti într-un cadru festiv, cu prezenţe 
nobile din ţară şi străinătate.

Anul 2006 a fost fast pentru părintele Nicolae Dură, mai ales că Uniunea 
Jurnaliştilor din România i-a decernat titlul său cel mai înalt de laureat.

Cu siguranţă că cei mai mulţi dintre cititorii acestor rânduri îl cunosc pe pă-
rintele profesor fie direct, fie din numeroasele sale studii răspândite într-o mulţi-
me de publicaţii din ţară şi din străinătate. Putem afirma, fără teamă de a greşi, 
că nu se poate scrie azi un studiu pe orice fel de temă de Drept canonic, fără a 
cita articole, studii, cărţi sau, pur şi simplu, afirmaţii şi ipoteze ale profesorului 
Nicolae Dură. Este o personalitate cunoscută atât în ţară, cât şi în străinătate şi, 
fără îndoială, cultura teologică în special şi cea naţională în general vor mai avea 
mult de profitat de pe urma strădaniilor sale.

Părintele Nicolae V. Dură este un oltean de viţă veche, născut în inima Vâlcii, într-o 
familie de cântăreţ bisericesc, care a dat Bisericii şi culturii româneşti alte două nume 
ilustre de cărturari: Prot. Prof. Dr. Ioan Dură (Bruxelles) şi Pr. Prof. Dr. Leon Dură.

Şi-a început studiile în şcolile vâlcene, le-a continuat, împreună cu fratele său 
geamăn, Părintele Ioan Dură, la Seminarul Teologic din Craiova, apoi la Facultatea 
de Teolgie din Bucureşti, la Facultatea de Drept de la Addis Abeba (Etiopia). A luat 
primul doctorat în Teologie la Facultatea de Teologie din Bucureşti în specialitatea 
Drept canonic, sub îndrumarea marelui canonist, Pr. Prof. Dr. Liviu Stan (1981), iar 
al doilea – la Universitatea Pontificală din Toulouse (Franţa) (1998). A funcţionat 
ca profesor de Drept canonic la Facultatea de Teologie din Bucureşti în perioada 
1986-002. În 2002 obţine, prin concurs, titlul de profesor titular la Facultatea de 
Drept a Universităţii “Ovidius” din Constanţa, funcţionând, în acelaşi timp, şi ca 
profesor asociat la Facultatea de Teologie a aceleiaşi universităţi.
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A publicat numeroase studii de Drept canonic şi nu numai în reviste de prestigiu 
din România, Etiopia, Egipt, Grecia, Franţa, Spania, Germania, Italia, Belgia, Olanda, 
Bulgaria ş.a. în mai multe limbi, dânsul fiind un poliglot desăvârşit. Strădaniile Părintelui 
Profesor au fost încununate de succese recunoscute de către înalte foruri ştiinţifice ale ţării 
şi ale lumii. În afară de titlurile doctorale menţionate mai sus, a primit pe cel de Doctor 
Honoris Causa al Universităţii din Ostrog (Ucraina), un doctorat în drept în Republica 
Moldova, a fost ales membru al unor asociaţii de jurişti de prestigiu din România, Austria, 
S.U.A. Însuşi prepedintele Franţei, Domnul Jacques Chirac, i-a decernat titlul de Cavaler 
al Ordinului Naţional al Meritului Francez (2001), iar Academia Română i-a acordat, în 
acelaşi an, Premiul “A.D. Xenopol”. A mai primit înalte distincţii de la Patriarhia Bulgară, 
Patriarhia Moscovei, Institutul Internaţional de Biografii (S.U.A.) şi multe altele.

Din 2004, a devenit prodecan al Facultăţii de Drept a Universităţii “Ovidius” 
din Constanţa. Studiile sale se concentrează în special pe istoria Dreptului şi 
statului românesc, Drept canonic şi instituţii europene, Dreptul internaţional şi 
protecţia juridică a dreptului omului, Drept social european, dar şi pe variate alte 
domenii de teologie, ecumenism, filosofie etc. Contestat uneori de către detractori 
de ocazie, Profesorul Nicolae V. Dură se impune, prin personalitatea, opera şi 
gândirea robustă ce-l caracterizează, drept o personalitate de referinţă a Bisericii 
Ortodoxe Române în special şi a culturii româneşti contemporane în general.

Impunătorul volum ce i-a fost dedicat, ca o recunoaştere a meritelor sale in-
contestabile, este mai mult decât un simplu buchet de aprecieri şi laude pe măsură, 
ci este un veritabil monument de cultură. Simpla enunţare a numelui câtorva 
personalităţi, care semnează în această lucrare şi domeniile pe care le abordează 
articolele şi studiile lor întăresc afirmaţia noastră.

Prima parte cuprinde articole dedicate în exclusivitate Părintelui Nicolae 
Dură, omagii, amintiri, mărturii şi aprecieri de suflet, semnate de către Înalt Prea 
Sfinţitul Ariepiscop Teodosie, Acad. Mircea Petrescu-Dâmboviţa, alţi ierarhi (P.S. 
Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului, P.S. Episc. Ambrozie Sinaitul, P.S. 
Episc. Dorimedont, P.S. Episc. Philarete) şi cadre didactice universitare din ţară şi 
străinătate, care l-au cunoscut pe Părintele Profesor Nicolae Dură (Victor Ciupină, 
Florea Voinea, Nicolae Peride, Ana Rodica Stăiculescu, Mircea Mureşan, John H. 
Erickson, Olivier Achappe, Nicolae Barbu, Dumitru Mazilu, Laurent Villemin, 
Ioan Floca, Lewis J. Patsavros, Philippe Nelidoff, Gheorghe Drăgulin, Eleni Regli, 
Constantin Drăguşin, Dumitru Radu, Emilian Corniţescu, Constantin Corniţescu, 
Mihail Diaconescu, Marin Valea, Marat Iusuf, Zareh Baronian, Alper Ramazan, 
Dan Ciachir, semnatarul acestor rînduri şi mulţi doctoranzi, prieteni şi admirtori 
ai părintelui, printre care şi prot. Petru Buburuz.
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Partea a doua este dedicată unor studii şi articole de teologie (Î.P.S. Arhiep. Teo-
dosie, Constantin Bălăceanu-Stolnici, Dumitreu Popescu, P.S. Irineu Slătineanu, 
P.S. Ioachim Băcăuanul, profesorii universitari Gheorghe Metallinos, Vladimir 
Petercă, Nicolae Talpoş, Heinrich Pompey, Panaiotis Bumis, Vasile Thermos, 
Theodor Damian, Thaddee Barnas, Iurgen Henkel, Nicolae Achimescu, Albert 
Rauch, Dimitru Radu, Petre Semen, Eleni Regli, Lucian Turcescu, Cezar Vasiliu, 
Paul Philippi, Constantin Corniţescu, Emilian Corniţescu, Sorin Cosma, Samuele 
Bacchiocchi, Ilie Moldovan, Gheorghe F. Anghelescu, Nicolae Belean, Prot. Petru 
Buburuz, Ioan Stancu, Teofil Moldovan, Andreas Oelze, Daniel Munteanu, Ştefan 
Buchiu, Ioan Caraza, Stere Tache, Ştefan Pomian, Gheorghe Petraru, Vasi le Citirigă, 
Vasile Nechita, Zareh Baronian, Doru Costache, Nicolae Crângaşu, Vasile Borca, 
Vasile Miron ş.a.), Filosofie (Acad. Gheorghe Vlăduţescu, Acad. Vasile Tonoiu, 
Andrzej Zawadzki, Cornel Trandafir, Eyup Şahin, Nicolae Iuga, Dumitru-Viorel 
Piuitu), Istorie (Acad. Mircea Petrescu-Dâmboviţa, Acad. Gabriel Ştrempel, Acad. 
Dan Berindei, Acad. Ştefan Ştefănescu, Acad. Paul Cernovodeanu, Nicolae Edroiu, 
Gheorghe Nedugath, Dimitrie V. Gonis, Ernst Christoph Suttner, Radu Ciuceanu, Ion 
Ionescu, Nicolae Angelescu, Alexie Buzura, Eugen Denize, Ioan V. Dură, Ioan-Vasile 
Leb, Alexandru Moraru, Constantin Voicu, Gheorghe Vasilescu, Dumitru Găină, 
Panait I. Panait, Florin Şerbănescu, Alexandru M. Ioniţă ş.a.) şi Filologie (Acad. 
Dan Horia Mazilu, Bistra Gantcheva, Zamfira Mihail, Ion Toma, Pr. Gheorghe I. 
Drăgulin, Ioan Rebuşapcă, Artur Silvestri, Constantin Geambaşu ş.a.).

Partea a treia este dedicată ştiinţelor juridice şi administrative (Ana Rodica 
Stăiculescu, Acad. Mircea Cosmovici, Acad. Francis Dessart, Olivier Echappe, 
Genoveva Vrabie, Emilian M. Dobrescu, Philippe Nelidoff, Dan Lupaşcu, Valeriu 
Stoica, Ioan Mărginean, Dumitru Mazilu, Augustin Fuerea, Nicolae Volonciu, 
Mircea Mureşan, Emilian Stancu, Ovidiu Ungureanu, Ioan Chiş, Mihai Eremia, 
Ioan Craiovean, Ovidiu Predescu, Ioan Bitoleanu, Tudorel Butoi, Otilia Calmuschi, 
Valentin Ciorbea, Mihail Constantinescu, Lucian Ionescu, Maria Voinea, Gheorghe 
Marin, Seabastian Nicolau şi mulţi, mulţi alţii), Dreptului canonic (P.S. Episc. 
Philarete, Patrick Valdrini, Gavril Iosif Chiuzbaian, Laurent Villemin, Bernard 
Callebat, Eva M. Synek, Ioan Floca, Carlo Savini, Moacyr Malaquias, Isidor 
Martincă, Priamo Etzi, Ladislas Orsy, Jean-Claude Larchet, Ivan Jelev Dimitrov, 
Constantin Skuteris, Lewis J. Patsavros, Michela Galati, Ibram Nuredin, Grigo-
rios Papathomas, Constantin Rus, Alessandro Bucci, Alberto Fabri, Maximilian 
Pal, Corneliu-Liviu Popescu, Murat Iusuf, Ioan Cozma, Adrian Dinu, Constantin 
Pârvu, Alexandru Stănciulescu-Bârda, Klara Stamatova, Nicolae Moţoc, Nedelea 
Cărămizaru, Dan Miron, Veaceslav Goreanu, Cătălina Mititelu etc.) şi sociologiei 
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(Virginia Vedinaş, Mircea Basarab, Radu Ştefan Vergatti, Adrian Niculcea, Ion 
Năstase, Ciprian Napradean).

După cum se poate observa, aria tematică este foarte vastă, iar numele per-
sonalităţilor care abordează diverse teme din domeniile respective sunt suficient 
de sonore, ca să ne convingă de greutatea ştiiţifică şi valoarea culturală a acestui 
volum-monument. Semnează români din cadrul Bisericii Ortodoxe, din cadrul 
altor culte şi dintre laici; semnează străini, atât laici, cât şi clerici şi ierarhi, fie 
că sunt ortodocşi, fie catolici sau de alte culte. Nu trebuie pierdută din vedere 
nici prezenţa unor oameni de cultură turci sau aparţinând altor religii. Volumul 
în discuţie este un adevărat amfiteatru, în care intră în dialog culturile, religiile, 
confesiunile, disciplinele de studiu şi oamenii. Nu putem intra aici în detalii 
privind temele abordate în cadrul fiecărei secţiuni, dar suntem îndreptăţiţi să 
considerăm volumul ca o adevărată bibliotecă. Cele aproape 400 de articole şi 
studii cât cuprinde volumul constituie o sursă extraordinară de documentaţie în 
domeniile menţionate pentru orice om de cultură şi cercetător, cât şi pentru doc-
toranzi, masteranzi şi studenţi. Sunt puse în discuţie cele mai noi teze şi opinii ale 
teologilor, juriştilor, istoricilor, filologilor, canoniştilor şi oamenilor de cultură, 
cele mai recente descoperiri documentare. Ca un fir roşu străbate întregul volum 
dorinţa tuturor de a forma o mare familie, indiferent de deosebirile etnice şi con-
fesionale, de domeniile de activitate pe care le aborderază.

Volumul dedicat Părintelui Profesor Nicolae Dură ne descoperă un mare om 
de cultură al Bisericii noastre Ortodoxe şi al culturii româneşti. Nu cunpaştem 
până în prezent un alt teolog român, care să se fi bucurat, încă îm timpul vieţii, 
nu numai de un volum omagial de dimensiunile şi importanţa celui în discuţie, 
ci şi de semnăturile unui număr atât de mare de personalităţi din ţară şi de peste 
hotare. Prin prestigiul său, prin robusteţea sa spirituală, prin seriozitatea studiilor 
sale, Părintele Nicolae Dură intră în rândurile oamenilor de cultură de pe cea mai 
înaltă treaptă a spiritualităţii româneşti, iar Dreptul canonic este recunoscut de către 
jurişti ca ramură a Dreptului general. Aceasta tocmai fiindcă Părintele Nicolae 
Dură le dovedeşte tuturor că teologia românească deţine valori incontestabile, 
care trebuie să intre în circuitul valorilor naţionale şi internaţionale.

Ne alăturăm şi noi tuturor celor ce i-au dorit de bine Părintelui Pr. Prof. univ. 
Dr. Nicolae Dură la ceasul său aniversar şi-L rugăm pe Dumnezeu să-i dăruiască 
ani mulţi şi fericiţi, putere de muncă şi minte deşteaptă, ca să poată să-şi ducă 
până la capăt numeroasele proiecte grandioase, pe care le nutreşte, ca să dăruiască 
Bisericii şi culturii noi valori. La mulţi ani, Părinte Profesor!

Pr. Lect. Alexandru STĂNCIULESCU-BÂRDA
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In memoriam  

Mitropolitul Nestor VORNICESCU  
7 ani de la trecerea pe alte tărâmuri 

 

D=inuire prin 
generozitate  

P.S. Casian,   
Episcopul Dunării de Jos

S-au depănat şapte ani  din 
primăvara de mai de când a ple-

cat „acasă” Mitropolitul Nestor. Este 
şi mult, şi puţin. Este mult, căci cei 
ce l-am cunoscut şi ne-am bucurat 
de mulţimea darurilor de slujitor al 
Bisericii, pe care le împărţea cu o 
generozitate specifică lui, ne-am tot 
aşteptat, într-un fel sau altul, să-l mai 
întâlnim în situaţii destul de grele 
pentru orice creştin dornic să-şi poar-
te crucea! Cu Mitropolitul Nestor, 
crucea era, uneori, mai uşoară! Este 

puţin de când a plecat, căci şapte ani nu reprezintă decât un scurt fragment din 
răstimpul vieţii noastre, atunci când ne gândim că şi noi vom pleca într-o zi 
de aici, mai devreme ori mai târziu.  Gândurile cele bune adunate ca mărturie 
de la diferite persoane care l-au preţuit în viaţă şi, mai cu seamă, după aceea, 
această pomenire a sa chiar şi printr-o carte a recunoştinţei reprezintă deodată 
o evaluare în timp a rostului unui om deosebit al Bisericii, cât şi o pildă bună 
pe care cei ce nu l-au cunoscut decât la distanţă ar putea s-o folosească.  Mi-
tropolitul Nestor, despre care se va vorbi şi se va scrie nu doar acum şi în acest 
volum, s-a înscris de la bun început în categoria slujitorilor nemuritori. El a 
îmbrăţişat de la prima tinereţe a studiilor, ca monah nemţean, studiul cronicilor 
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în care a descoperit nume, fapte şi evenimente peste care, în general, timpul 
aşează colbul uitării. Aplecându-se spre o astfel de folositoare zăbavă şi be-
neficiind de răbdare, pasiune şi de o mare putere de muncă, a reuşit un gen 
de comunicare cu cei uitaţi, iar acest fapt i-a extins mult sfera cunoştinţelor 
atât  cultural, dar mai cu seamă spiritual.  Pasiunea sa pentru viaţa şi lucrarea 
marilor bărbaţi ai istoriei Bisericii şi neamului românesc s-a concretizat în 
lucrări de specialitate bine primite şi apreciate încă din viaţa sa, urcând, treaptă 
cu treaptă, nu doar demnităţile bisericeşti, ci şi vredniciile academice, fiind 
chemat în rândul academicienilor de onoare atât la Academia din Bucureşti, 
cât şi la Academia din Chişinău.  Evident, nu vom proceda la o evaluare a 
operei şi nici a vredniciei slujirii Mitropolitului Nestor, căci, cu siguranţă, o 
vor face ucenicii apropiaţi de disciplinile abordate şi foştii eparhioţi. În ceea 
ce ne priveşte, vom înscrie, în puţine cuvinte, multă admiraţie la timpul mereu 
prezent pentru vlădica Nestor, care nu alegea omul în clipele sale de bonomie, 
după rang, ci, mai ales, după deschiderea sufletească.  Ne amintim mereu la 
timpul prezent, încă din studenţie, de bucuria ce ne-o făcea atunci când îl 
căutam pentru că-l simţeam bun la suflet, generos şi apropiat de oameni. De 
fiecare dată, ierarhul Nestor devenea, din binecuvântător, dăruitor. Dăruia ceea 
ce avea. De-l însoţeai, îşi oferea metaniile dacă erai călugăr, altora, alte bunuri 
de care se lipsea cu bucuria de a le vedea la altul. Pentru orice oaspete, pregătea 
un dar! Nu cred că a plecat cineva de la Mitropolitul Nestor fără a primi un 
mic dar. Această disponibilitate face parte din convingerile mai profunde ale 
Evangheliei transferată în ciaţa de zi cu zi. Poate şi faptul că Dumnezeu i-a 
dăruit ca să dăruiască, şi el a înţeles aceasta, a făcut din viaţa şi din lucrarea 
sa o continuă luptă pentru generozitate.  În al doilea rând, Mitropolitul Nestor 
ştia să se bucure pentru bucuriile altora, la care adăuga propria-i jovialitate şi 
bucurie. Aşeza “umărul” la ctitoriile culturale ale altora. Nu-l vom uita pen-
tru semnele concrete ale acestei disponibilităţi şi la Dunărea de Jos, al cărei 
tezaur spiritual, într-o frumoasă perspectivă istorică, l-a cercetat şi l-a aşezat 
în inimile multor iubitori de credinţă, de cultură şi de istorie românească şi 
europeană.  Împreună cu pământeanul şi verişorul său, Mitropolitul Antonie, 
dar şi cu noi, au ctitorit în 1992, la Galaţi, în cadrul unei reuniuni de istorie 
bisericească comparată naţională, prăznuirea sfântului Andrei, ca ocrotitor 
spiritual, şi, de la această dată, se poate vorbi despre o adevărată renaştere a 
duhului andreian în apostolatul bisericesc românesc. A repetat vizitele la toate 
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chemările de care ne bucuram neîncetat când i le avansam, iar el le-a onorat ca 
nimeni altul, chiar pe vreme de iarnă şi nefavorabilă şi nu în stări de sănătate 
din cele mai bune.  În al treilea rând, de Mitropolitul Nestor ne leagă o sfântă 
şi neştearsă preţuire tot la timpul prezent, pentru că ne-a oferit tuturor „pâinea” 
zilnică pentru suflet – “Proloagele”, diortosite de arhim. Benedict Ghiuş şi 
tipărite în volum, în timp de dictatură, cu dificultăţi numai de el ştiute.  Puţini 
sunt cei plecaţi care au ştiut să-şi înscrie numele de o iniţiativă care, dacă ar 
fi lipsit, am fi fost mult mai săraci sufleteşte.Astfel, el este nu doar amintit 
şi pomenit la rugăciuni între ctitorii de oameni şi de slujitori, ci prezent tot 
timpul în ogorul mereu reavăn al ortodoxiei româneşti.  Evident, se va aminti 
şi de pasiunea devotamentul şi disponibilitatea pentru canonizarea sfinţilor 
români. Neşterse vor fi amintirea şi recunoştinţa posterităţii pentru lupta sa 
în comisia sinodală privind canonizatrea Sfântului Ştefan cel Mare şi Petru 
Movilă. Păstrăm o mărturie a altui vlădică, de obârşie cernăuţeană, Mitropolitul 
Nicodim al Harkovului, care mărturiseşte în acest sens: „Fără vlădica Nestor 
şi tenacitatea san-am fi reuşit să convingem la Kiev  importanţa canonizării 
Sfântului Petru Movilă”.  Vor fi fiind, şi cu siguranţă sunt, multe temeiuri 
pentru aducerea în prezentul nostru, atât de învolburat, a acestei luminoase 
personalităţi a Bisericii şi a neamului românesc. Ne amintim şi de bucuria de 
a-l fi însoţit în satul său natal, Lozova din Basarabia, în biserica botezului ca 
prunc şi în casa părintească. Ne-au rămas de atunci înscrise în suflete mângâieri 
neşterse, căci toate ne sunt date de Dumnezeu în viaţa noastră pământească cu 
scopul de a le transmite altora, din generaţie în generaţie.  Mitropolitul Nestor 
rămâne mereu cu noi prin profilul personalităţii sale plină de originalitate şi 
generozitate, dar şi prin lăsământul său spiritual, cultural şi misionar, de care 
avem mereu atâta trebuinţă.  Dumnezeu să-l numere cu aleşii Săi! 

Cu evlavie, despre Mitropolitul Nestor 
Vornicescu  

Tudor Nedelcea  

Am avut prilejul de a-l cunoaşte încă de la venirea sa în Craiova, în 1970. 
Eram arhivist la Arhivele Naţionale Dolj, iar Preasfinţia Sa, ca episcop 

al Arhiepiscopiei Craiovei, studia la sala de lectură documentele arhivistice 
privitoare la oamenii şi locurile pe care le păstorea atunci. Aveam 25 de 
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ani, iar P.S. Nestor avea 43 de ani. Era prima dată când văzusem un călugăr 
faţă în faţă, în intimitatea sălii de lectură. Să ne reamintim că eram în epoca 
comunistă, în regim ateist, când se zicea că n-ai voie să mergi la biserică sau 
să intri în legătură cu oamenii Bisericii. [...] Personal, de când P.S. Nestor 
m-a onorat cu preţuirea şi, aş putea spune, cu prietenia sa, relaţiile mele cu 
Biserica şi slujitorii ei nu s-au întrerupt niciodată. Am participat la Catedrala 
mitropolitană “Sf. Dumitru” din Craiova la întronizarea ca mitropolit a Î.P.S. 
Nestor Vornicescu. [...] Momentul întronizării ca Arhiepiscop al Craiovei şi 
Mitropolit al Olteniei, în diminieaţa Floriilor anului 1978, a fost un moment 
deosebit. Era pentru prima dată când luam parte la un asemenea moment cu 
totul ieşit din comun.  Am fost deosebit de onorat de îndrumarea teologică 
şi ştiinţifică, chiar de prietenia Î.P.S. Nestor. Mi-a destăinuit unele secrete de 
mare interes bisericesc şi cultural. Invitat la reşedinţa mitropolitană, aşezaţi 
în tinda biseicii de lemn din incinta Mitropoliei, mi-a relatat un episod de la 
începutul vieţii sale monahale. Era la Mănăstirea Neamţu, când un călugăr 
de vârstă patriarhală l-a chemat şi i-a destăinuit, ca unui ucenic de încredere, 
că în podul unei anumite chilii se află un mănunchi de hârtii foarte preţioase. 
“Să ai grijă de ele ca de propriul tău suflet”, l-a îndemnat călugărul. Curios din 
fire, tânărul Nicolae a desfăcut pachetul de hârtii spre a constata că era vorba 
despre Pactul Molotov-Ribbentrop comentat din punct de vedere bisericesc-
administrativ, şi anume că, din punct de vedere al subordonării enoriaşilor 
basarabeni, după raptul bolşevic din anul 1940, Mitropolia Basarabiei aparţinea 
tot de Patriarhia Ortodoxă Română. În anexele Pactului, nu se făcea nici o 
referire la posibila apartenenţă a Mitropoliei Basarabiei la Patriarhia Rusă de 
la Moscova, subordonată lui Stalin. Acesta a fost imboldul, alături de originea 
sa basarabeană şi de apetitul pentru adevărul istoric al Mitropolitului cărturar 
de a iniţia, sub patronatul B.O.R., demersuri pentru recunoaşterea Mitropoliei 
Basarabiei ca fiind parte a Bisericii-Mamă. Cunoscând acest adevăr şi im-
presionat de gestul bătrânului călugăr de la Mănăstirea Neamţu, a răspuns cu 
temei telegramei Patriarhului Moscovei, Alexei al II-lea, care ne certa pentru 
imixtiune în treburile interne ale Bisericii românilor din Basarabia.  Î.P.S. a 
încercat o colaborare benefică şi cu Î.P.S. Vladimir de la Chişinău, înainte de 
reînfiinţarea Mitropoliei Basarabiei, condusă de Î.P.S. Petru. L-a invitat pe 
Î.P.S. Vladimir la Craiova, ne-a invitat şi pe noi, consilierii clerici şi mireni, 
la agapa frăţească în care s-a discutat despre relaţiile dintre cele două mitro-
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polii româneşti. Î.P.S. Nestor i-a propus omologului său de la Chişinău să 
trimită elevi, studenţi sau tineri călugări/călugăriţe spre a studia sau a efectua 
practică monahală gratuită la Seminarul teologic de la Mofleni, la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă de la Craiova sau la mănăstirile din Arhiepiscopia 
Craiovei. La această tentantă propunere, Î.P.S. Vladfimir n-a schiţat nici 
măcar un gest de mulţumire convenţională. [...]  Din iniţiativa Ligii Cultu-
rale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, condusă de Victor Crăciun, 
se organizează, începând cu 1991, Congresele Spiritualităţii Româneşti, cu 
participarea reprezentanţilor comunităţilor româneşti de peste hotare. La un 
astfel de congres, pus sub patronajul Patriarhiei Române, desfăşurat la Băile 
Herculane, a participat şi Î.P.S. Nestor. Aici s-a întâlnit (sau s-a reîntâlnit) cu 
marii săi prieteni basarabeni Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Mihai Cimpoi, 
Emil Loteanu, Eugen Doga, Leonida Lari, Anatol Codru, Valeriu Matei etc. 
Era de aşteptat să fie o atmosferă de o încărcătură emoţională maximă.  Şi 
cum se întâmplă în mod firesc, în astfel de momente se deapănă amintiri, se 
întreabă de unii de alţii, dacă mai sunt în viaţă, cum o mai duc şi... se cântă de 
bucuria revederii, dar cu nota de tristeţe şi nostalgie inerentă. În acest context, 
Î.P.S. Nestor a cântat cunoscuta romanţă “Dor de mamă”, mama însemnând, 
alegoric, nu numai fiinţa născătoare de copii, ci şi ţara pierdută. Ei bine, 
printr-un trucaj profesionist şi ingenios reconstituit, pe piaţa media a apărut o 
casetă video, în care apărea cântând Î.P.S. Nestor şi un grup de “petrecăreţi”. 
Vocea Mitropolitului nu se auzea, în schimb, comentatorul acestei secvenţe 
spunea, cu neruşinare, că acesta cântă cântece de lume sau mai deocheate.  Şi 
această secvenţă era arătată atunci când “trebuia”. Personal, am intervenit spre 
a spune adevărul şi a înlătura o calomnie ordinară, pusă la cale de indivizi de 
joasă calitate morală. Principiul calomniei (“calomniază, calomniază, că tot va 
rămâne ceva”) a funcţionat din plin, plauzibilul s-a impus în faţa adevărului, iar 
suferinţa lăuntrică cauzată de nemernicia umană a dus la scurtarea zilelor. 

Mitropolitul Nestor Basarabeanul  
Prot. Petru Buburuz  

În perioada anilor 1975-1988, am însoţit, în calitate de translator, mai toa-
te delegaţiile bisericeşti sosite la Moscova din partea Patriarhiei Române. 

[...] În zilele de 6-13 octombrie 1980, a vizitat Patriarhia Moscovei o delegaţie 
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a Patriarhiei Române în frunte cu Preafericitul Patriarh Iustinian însoţit de 
numeroşi ierarhi şi clerici: Î.P.S. Teoctist, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, 
Î.P.S. Nestor, Mitropolitul Olteniei, P.S. Antonie, Episcopul Buzăului, P.S. 
Vasile, Episcopul Târgoviştei, Protodiaconul Ioan Bănăţeanu, Pr. Sava Marin 
şi arhidiacon Laurenţiu Movileanu. În timpul acestei călătorii ne-am cunoscut 
mai îndeaproape cu Î.P.S. Nestor şi Î.P.S. Antonie, ambii băştinaşi din Basa-
rabia. După care între noi s-a înfiripat o corespondenţă.  O nouă întâlnire cu 
Mitropolitul Nestor a avut loc într-un cadru deosebit de festiv, în noiembrie 
1986, în timpul întronizării Preafericitului Teoctist. Atunci am venit la 
Bucureşti în calitate de membru al delegaţiei Bisericii Ortodoxe Ruse în 
frunte cu Î.P.S. Filaret, Mitropolitul Menskului şi al Belarusiei. În aceste zile, 
am simţit aceeaşi bunăvoinţă şi dragoste din partea tuturor ierarhilor, dar în-
deosebi din partea Î.P.S. Mitropolit Nestor, care era foarte curios să afle de la 
noi ce se mai întâmplă în Basarabia. Interesul se explica prin faptul că şi pe 
la noi, vorbind la figurat, începuseră a bate vânturi noi, se simţea o adiere de 
libertate în viaţa socială, dar mai ales în viaţa bisericească.  Bucuria reîntâl-
nirii am trăit-o din nou în 1988, cu prilejul împlinirii unui mileniu de la 
încreştinarea Rusiei. În componenţa delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române în 
frunte cu Preafericitul Patriarh Teoctist se aflau, desigur, şi Î.P.S. mitropoliţi 
Nestor Vornicescu şi Antonie Plămădeală.  Neavând rude în România, până 
în anii ‘90 ai secolului trecut nu am putut vizita ţara, deşi îmi doream mult să 
cunosc mai amplu viaţa bisericească din cuprinsul Patriarhiei Române. La 
sugestia şi iniţiativa Î.P.S. Mitropolit Nestor, am devenit “nepotul” marelui 
cărturar şi istoriograf al Basarabiei, şi el basarabean (din Cornova, Ungheni), 
Pr. Avva Paul Mihail, şi al preotesei Eugenia, ambii de vrednică pomenire. 
[...] Sosiţi la Bucureşti cu preoteasa Nadejda, am fost găzduiţi de această 
minunată şi ospitalieră familie, unde de acum mă aştepta invitaţia Î.P.S. Mi-
tropolit Nestor, la moment plecat, de a vizita Mitropolia Olteniei şi mănăstirile 
ei, lăsându-mi chiar şi bani de călătorie. Fireşte, am rămas copleşit de atâta 
atenţie şi grijă.  Sosiţi cu trenul de la Bucureşti la Craiova, aici am fost cazaţi 
şi îngrijiţi cu multă dragoste de P.S. Arhimandrit Vincenţiu, acum Episcop 
Vicar Patriarhal, propunându-ni-se să vizităm şi să ne închinăm la mănăstirile 
şi schiturile din cuprinsul Mitropoliei Olteniei. Peste trei zile după această 
răscolitoare de suflet călătorie, l-am găsit la Craiova pe Î.P.S. Mitropolit Ne-
stor, de acum revenit din Italia, care ne-a fost gazda cea mai înaltă şi ne-a 
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primit cu multă dragoste şi bucurie. El cu nesaţ sorbea noutăţile pe care i le 
adusesem din Basarabia. Sufletul lui dornic de pământul natal era larg deschis. 
Parcă dorea să-l strângă la inimă şi să-l apere de vijelia şi nesaţul străinilor. 
Atunci, împreună cu Întâistătătorul Mitropoliei Olteniei, am participat la 
sfintele slujbe în catedralele Craiovei, precum şi la o sfinţire de biserică. [...]  
Au venit anii 1889-90, cu Marile Adunări Naţionale şi alte evenimente im-
portante. Dornici să afle ce se întâmplă în Basarabia, şi Mitropolitul Nestor, 
şi Mitropolitul Antonie mă rugau să le trimit ziare, cărţi şi îndeosebi “Litera-
tura şi Arta”, lucru pe care îl făceam cu deosebită plăcere. Din 1990, au înce-
put contacte intense între clerul şi ierarhii din Basarabia şi clericii şi ierarhii 
Patriarhiei Române. [...] Au urmat poduri de flori, mari festivităţi bisericeşti 
la Iaşi, Suceava, Putna, Neamţ şi Tocileni, aniversări, conferinţe, şedinţe ale 
Sf. Sinod, în timpul cărora ne revedeam cu Î.P.S. Mitropolit Nestor, sfaturile 
şi îndrumările căruia ne-au fost de mare folos. [...] Î.P.S. mitropoliţi Nestor 
Vornicescu şi Antonie Plămădeală au vizitat Chişinăul şi în legătură cu un 
eveniment important atât pentru Preasfinţiile lor, cât şi pentru pământenii lor 
– decernarea titlului de doctor honoris cauza al Academiei de  Ştiinţe a Mol-
dovei.  De fiecare dată când venea în vizită la Chişinău, Î.P.S. Nestor neapărat 
vizita şi satul de baştină Lozova, pentru ca să-şi vadă fraţii, neamurile, să 
aducă daruri la nepoţi. Trebuie să spun că întotdeauna îşi amintea şi vorbea 
despre satul său natal cu o mare dragoste şu evlavie. Aceste călătorii ale Î.P.S. 
Nestor, cu greutăţile şi ostenelile lungului drum de la Craiova sau Bucureşti 
la Chişinău – de fapt, un act de dăruire cauzei şi, totodată, de jertfire de timp, 
de sănătate – îi scoteau în cale şi diferite lucruri neplăcute, pe care le suporta 
cu mare răbdare, fără a se jelui sau a le destăinui cuiva. Aici aş vrea să pove-
stesc un caz despre care am aflat cu totul întâmplător.  Prin 1992, când au 
început tragicele evenimente de la Nistru, unii preoţi de la conducerea eparhiei 
(Chişinăului) ardeau de furia antiromânismului. Arhiepiscopul Vladimir făcea 
adunări cu preoţii şi-i forţa să semneze o scrisoare că ei vor să fie în subordi-
nea Moscovei şi nu a Bucureştiului. În timpul unei vizite la Chişinău, Mitro-
politul Nestor a fost cazat la hotelul “Cosmos”. Seara l-au vizitat mai mulţi 
preoţi, iar dimineaţa a găsit maşina spartă şi “diplomatul” cu documente de-
schis. Se vorbea atunci că a fost fapta câtorva preoţi de-ai lui Vladimir. Posi-
bil, şoferul Mitropolitului, părintele Vasile, ştia mai multe, dar nici el, nici 
Mitropolitul Nestor nu s-au plâns nimănui de această fărădelege.  După reac-
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tivarea Mitropoliei Basarabiei la 19 decembrie 1992, la rezolvarea probleme-
lor apărute în legătură cu acest eveniment, clerul nostru s-a bucurat de spriji-
nul Preafericitului Patriarh Teoctist, precum şi al Î.P.S. mitropoliţi Daniel 
Ciubotea, Antonie Plămădeală şi Nestor Vornicescu, precum şi alor membri 
ai Sfântului Sinod. În 1993, la Bucureşti, apare cartea “Adevărul despre Mi-
tropolia Basarabiei”, ediţie îngrijită de Î.P.S. Nestor Vornicescu, Mitropolitul 
Olteniei, şi tipărită cu binecuvântarera Preafericitului Patriarh Teoctist. Cartea 
cuprinde unele documente privind începuturile Mitropoliei Basarabiei şi 
reactivarea acesteia, precum şi un amplu studiu al Î.P.S. Dr. Antonie 
Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, intitulat “Biserica Basarabiei. Proble-
mele jurisdicţiei canonice în trecut şi astăzi”.  Multiple şi vrednice au fost 
preocupările distinsului ierarh şi teolog, mare şi iscusit diplomat bisericesc şi 
vrednic păstor al Bisericii Ortodoxe Române – Dr. Acad. Mitropolit Nestor 
Vornicescu.  Ca membru al delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române în frunte 
cu Î.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, am participat, împreună 
cu Î.P.S. Nestor, la tratativele Bisericii Ortodoxe Române cu Biserica Ortodoxă 
Rusă în problema Mitropoliei Basarabiei, care au avut loc la Geneva (9 fe-
bruafrie 1997) şi Graz, Austria (25 iunie 1997). La ambele întruniri, discuţiile 
de bază s-au desfăşurat în jurul denumirii Mitropoliei Basarabiei. În opinia 
Î.P.S. Kiril, Mitropolitul Smolenskului şi Kaliningradului, această denumire 
se asociază cu ideea unirii Moldovei cu România, şi asta supăra mult. De 
aceea, delegaţia rusă a propus să evităm această denumire, acceptând terme-
nul “metoh”, ceea ce pentru partea rusă însemna reprezentanţă (cum e 
reprezentanţa Patriarhiei Moscovei la Beirut, Ierusalim sau Alexandria). Nu 
voi uita niciodată reacţia şi expresia feţei Î.P.S. Mitropolit Nestor. La auzul 
acestei propuneri, obrajii i-au pălit, privirea i-a căpătat tărie şi, cu voce 
răspicată, a ripostat în aceeaşi clipă: “Această noţiune e înjositoare pentru 
Biserica Ortodoxă Română! La noi “metoh” înseamnă o cameră a unei 
mănăstiri situate în oraş...”. [...]  Mitropolitul Nestor Vornicescu a iubit cu tot 
sufletul plaiul natal, a fost un fiu devotat al lui şi un păstor iscusit al turmei 
cuvântătoare a lui Hristos. Veşnică să-i fie pomenirea şi odihna binemeritată 
în locaşurile dreptilor!  
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Paginile consacrate pământeanului nostru, Mitropolitul Nestor Vornice-
scu, sunt luate din volumul “VLĂDICA NESTOR.  Păstorul oltenilor” 

(acesta cuprinde mai multe relatări şi  amintiri despre distinsul Mitropolit ale 
unor savanţi şi feţe  bisericeşti plus o serie de imagini fotografice de o rară  
încărcătură emoţională), editat în memoria Mitropolitului Nestor  Vornicescu 
la cei 7 ani de la trecerea Înalt Prea Sfinţiei Sale  în lumea celor drepţi. Pe 
ultima lui copertă, îl vedem pe  Mitropolit inundat de căderea unor fulgi de 
zăpadă, zâmbindu-ne   cu o blândeţe copleşitoare, iar mai jos, citim la fel de  
copleşitoarele cuvinte: “Numai printr-o vocaţie autentică şi  printr-un zel pa-
storal, preoţii vor găsi permanent tăria  sufletească de a nu se lăsa descurajaţi 
şi dezorhientaţi,  înrâuriţi negativ, descumpăniţi în momentele de criză şi  
încercare. Preoţii trebuie să întrupeze în propria lor viaţă  principiile morale 
şi virtuţile: nutrind respect şi dragoste  faţă de ierarhia bisericească şi arătând 
supunere cuvenită faţă  de rânduielile canonice, ei vor dovedi însuşirea di-
scciplinei  atât de necesară vieţii, spre a putea cere apoi enoriaşilor o  viaţă 
disciplinată”. E ca şi cum ar fi ultima lecţie pe care a  dat-o, înainte de a pleca, 
celor care îşi închină viaţa  Bisericii...
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La venerabila vârstă de 86 de 
ani, a plecat dintre ai săi Părin-
tele Protoiereu Casian Coţaga, 

cel care, în opinia mea, poate fi con-
siderat unul dintre cei mai veritabili 
păstori duhovniceşti ai neamului 
nostru, cel căruia i-a fost hărăzit 
să-şi exercite funcţia sacerdotală 
pe parcursul unuia dintre cele mai 
furtunoase crâmpeie temporale ale 
secolului trecut şi până în vara aces-
tui an, sfârşit de iunie curent, când 
s-a strămutat în patria celestă.  Deşi 

sunt o persoană laică, totuşi, mi-am luat îndrăzneala să scriu câteva rânduri 
despre Părintele Casian Coţaga, dat fiind faptul că a fost duhovnicul familiei 
noastre chiar de la căsătoria părinţilor mei – Ludmila şi Ion Ojovanu. Eu şi 
fratele meu Mihail de asemenea am fost botezaţi de Prea Cucernicia Sa, el 
fiind numit “naş părinte” sau “nănăşelul” aproape de toţi locuitorii satului 
Pivniceni. Ne vizita deseori, de regulă, în zilele de mari sărbători şi în cele 
când, conform tradiţiei, se umbla cu binecuvântări pe la casele gospodarilor 
– de Crăciun şi Bobotează. Prin aceasta Părintele Casian Coţaga îşi exprima 
respectul faţă de familiile devotate credinţei şi tradiţiilor strămoşeşti. Aceste 
vizite şi binecuvântări, Părintele Casian le făcea în modul cel mai discret, astfel 
ca să nu stârnească nemulţumirea unor zeloşi nomenclaturişti locali, dornici 

Cuvânt de adio pentru P=rintele 
Protoiereu Casian Co\aga
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de a declanşa campanii antibisericeşti.  Biografia sa de slujitor al Sfântului 
Altar a început în parohia Corbu, localitate din preajma Donduşenilor, la 
care era afiliat şi satul învecinat Pivniceni, baştina mea, micul rai în care am 
văzut lumina zilei şi în care mi-au fost puse temeliile personalităţii, acestea 
fiind închegate de forţele spirituale pe care le dăruia biserica şi preotul tuturor 
doritorilor de a vieţui conform poruncilor dumnezeieşti. Deseori îmi amintesc 
cum, în Postul Mare, tata mă aşeza pe umeri şi, împreună cu mama şi bunica, 
pe la orele 4 dimineaţa, porneam pe jos spre Corbu, pentru ca să nu scăpăm 
începutul serviciului divin. Pe la orele 6, când ajungeam, biserica era de acum 
arhiplină...  Aproape în toţi anii activităţii sale preoţeşti, Părintele Casian 
Coţaga a avut parte de o sistematică persecuţie şi constrângere din partea auto-
rităţilor sovietice, fapt în urma căruia a avut mult de suferit, la fel şi membrii 
familiei, cu toţii împreună suportând cu multă bărbăţie asprimile regimului. 
Lucru aproape imposibil în acele timpuri, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu şi al 
propriului curaj, a reuşit să-şi păstreze neînchisă parohia, menţinând credinţa 
vie în mijlocul enoriaşilor, fiind pentru ei un model de faţă bisericească, un 
exemplu de verticalitate morală.  Cunoştea perfect rânduielile bisericeşti şi, 
în plus, poseda o voce minunată, iconfundabilă, tembrul căreia pătrundea 
adânc în suflet şi-i mişca pe toţi cei care-l ascultau. Liturghiile, sfinţirile de 
casă şi, mai ales, înmormântările, la care asista multă lume, erau adevărate 
lecţii de limbă română şi comportament corect. Anume din această cauză auto-
rităţile i-au interzis să meargă cu procesiunile funerare prin mijlocul satului, 
rânduielile respective fiindu-i permise doar în casa decedatului şi la cimitir.  
Când timpurile s-au schimbat astfel că omul credincios nu mai era persecutat 
şi condiţiile au devenit mai favorabile, Părintele Casian a sprijinit cu bucurie 
ctitorirea bisericii “Sfântul Dumitru” din satul Pivniceni, la care i-a pus temelie 
împreună cu o mână de oameni din localitate. Cu atât mai dureros faptul că, 
fiind păstotul consătenilor mei mai bine de jumătate de veac, faptul trecerii sale 
la cele veşnice a fost ştiut doar de câteva persoane de la noi, ceea ce mă face 
să cred că Părintelui Casian Coţaga i-a fost hărăzită o cale de viaţă împresurată 
cu tot felul de obstacole şi încercări pe care el, datorită multelor sale virtuţi, 
le-a depăşit sau le-a trăit cu supuşenia unui adevărat creştin. Cred că Bunul 
Dumnezeu va fi îndreptăţit în cuvintele sale şi va birui atunci când acolo, Sus, 
se vor judeca faptele Părintelui şi Îl va face părtaş al Împărăţiei Sale...  Mai 
avea o calitate pe care nu oricine o are: se bucura sincer de succesele altora. 
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Foto: Pavel Bălan

Ori de câte ori ne-am întâlnit, s-a interesat neprefăcut de preocupările mele 
preofesionale, precum şi de sănătate, de familie.  Şi, desigur, totdeauna am 
purtat discuţii extrem de profunde cu privire la problemele care ne macină 
cultura şi credinţa... Regret mult că a rămas neîmplinită o dorinţă a Prea Cu-
cerniciei Sale de a ne întâlni în timpul concediului meu, la Donduşeni, unde 
în ultimii ani era paroh la biserica “Sf. Ierarh Nicolae”. Pe lângă faptul că, 
aşa cum obişnuiam de fiecare dată, aveam multe de vorbit, intenţiona să-mi 
transmită şi mai multe materiale din arhiva sa, inclusiv cele ce se refereau la 
istoria bisericilor din Pivniceni şi Codru. Nu a fost să fie, pentru care fapt îi cer 
iertare, fie şi cu întârziere...  Luminoasa amintire despre Părintele Protoiereu 
Casian Coţaga va rămâne mereu vie în memoria celor care l-au cunoscut şi 
l-au apreciat, iar în patrimoniul Ortodoxiei noastre neîndoielnic va fi aşezat 
la un loc de cinste, precum şi merită un devotat slujitor al lui Hristos.  

Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii!  

Vitalie OJOVANU,   
doctor în filosofie, conferenţiar universitar  

***  

La 25 iunie curent, după o îndelungată şi grea suferinţă, s-a stins din viaţă 
tatăl preotului Alexandru Stănciulescu-Bârda  (parohia Malovăţ-Mehedinţi, 
România), un activ autor al  “Luminătorului”, competent moderator al mult 
folositoarei  rubrici “Expesii religioase”, prezentă în paginile revistei de  mai 
mulţi ani. În aceste zile pline de tristeţe în urma  despărţirii pentru totdeau-
na de fiinţa dragă, îi adresăm  părintelui sincere condoleanţe, rugânde-L pe 
Domnul să-i dea  putere să trăiască cu bărbăţie durerea acestei irecuperabile  
pierderi.

 Redacţia “Luminătorul”
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