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1                   1 Editorial 
 

 
„Sfinţenia, împlinirea umanului” 

  
 

 
 
Sfânta Scriptură ne arată că "minunat este Dumnezeu întru sfinţii Lui" (Psalm 67, 36). Aceasta înseamnă în 

primul rând că Dumnezeu - unicul izvor al sfinţeniei - împărtăşeşte sfinţenia Sa oamenilor, pe măsură ce 

oamenii îl caută pe Dumnezeu.  

De aceea Sfântul Apostol Pavel îndeamnă zicând: "Căutaţi pacea cu toţi şi sfinţenia, fără de care nimeni nu 

va vedea pe Domnul" (Evrei 12, 14). Biserica lui Hristos Cel răstignit şi înviat, întemeiată de El prin pogorârea 

Sfântului Duh, în ziua Cincizecimii, este deodată experienţa căutării sfinţeniei şi a primirii sfinţeniei de către 

oameni. Cu alte cuvinte, comuniunea sfinţilor din toate veacurile şi din toate locurile este comuniunea Împărăţiei 

lui Dumnezeu (Romani 14, 17).  

Sfinţii sunt prietenii cei mai apropiaţi ai lui Dumnezeu şi cei mai buni dintre oameni. Sfântul este 

purtătorul dragostei lui Hristos pentru lume şi sălaşul locuirii Sfântului Duh, Care, cu suspine negrăite, doreşte 

ca orice om să crească duhovniceşte, spre asemănarea cu Dumnezeu (Romani 8, 27-30).  

Biserica cinsteşte pe sfinţi întrucât simte prezenţa lui Hristos şi lucrarea Sfântului Duh în ei. Cinstirea 

sfinţilor nu este, aşadar, o ştirbire a cinstirii lui Dumnezeu ci, dimpotrivă, o preamărire a iubirii Sale pentru 

oameni şi a lucrării Sale de înălţare a omului, spre frumuseţea şi viaţa veşnică a lui Dumnezeu.  

Dumnezeu nu este minunat într-o singurătate şi într-o izolare veşnică, ci este minunat întru sfinţi, care 

se bucură de iubirea şi slava Sa. De aceea, Biserica dreptmăritoare cunoaşte şi cinsteşte bucuria sfinţilor. 

Întrucât omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, Cel veşnic sfânt, sfinţenia este viaţa adevărată a omului, 

sau “împlinirea umanului“. Astfel, Evanghelia îndeamnă : "Fiţi desăvârşiţi precum Tatăl vostru Cel din ceruri 

desăvârşit este" (Matei 5, 48).  

Dumnezeu lucrează minunat, de-a lungul întregii istorii a omenirii şi cheamă la sfinţenie toate neamurile, 

toate categoriile de oameni, de toate stările şi de toate vârstele : "El voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la 

cunoştinţa adevărului să vină" (I Timotei 2, 4).  

Citim în cartea Apocalipsei că neamurile îşi vor aduce slava lor în Împărăţia lui Dumnezeu ( 21, 16). Sfinţii 

fiecărui neam reprezintă mai ales frumuseţea cea nepieritoare a slavei fiecărui neam în faţa lui Dumnezeu.  

 

                               +  P.F. Daniel, Patriarhul României 
 
* Prezentul Editorial este o teologhisire inspirată şi o precuvântare la un grupaj de materiale, din numărul de faţă al revistei noastre, 
evocând viaţa şi opera Sfântului Ioan Gură de Aur, marele “dascăl şi ierarh ”, aniversat anul acesta în toată lumea creştină. (Editor)
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“Spiritualitatea ortodoxă este o şansă  
pentru viitorul Europei, poate singura,  

pentru supravieţuirea ei” 
  
 

De la 1 ianuarie 2007, Uniunea Europeană are în componenţa sa 
patru ţări ortodoxe: Bulgaria, Cipru, Grecia şi România, cu un total de aproape 40 
de milioane de credincioşi. În acest context Biserica Ortodoxă este pur şi simplu 
invitată sa aibă un cuvânt de autoritate, în contextul tot mai secularizat al 
Vestului european, unde spiritualitatea creştină a devenit doar un 
“compartiment religios” al societăţii laice, lipsită de viaţa liturgică. Fiind cea mai 
mare dintre “surorile egale”, Biserica Ortodoxă Română a cuprins, practic, întreg 
continentul, “călcând” pe urmele celor trei milioane de români care populează 
astăzi, principalele regiuni economice ale UE. 

Occidentul este o societate materialistă şi de consum. Religia este 
împinsă în sfera privată. Spiritul dominant este goana după bani şi după plăceri. 
Familia tradiţională, adică tineri căsătoriţi la starea civilă şi religios, este pe cale 
de dispariţie. Astăzi, majoritatea copiilor se nasc din cupluri “accidentale” sau 
provin din familii divorţate. Toate acestea îi tulbură pe oameni şi îi nefericesc. 

Tocmai de aceea, astăzi, este mai multă suferinţă în lume decât altădată. Tinerii romani care trăiesc în apusul 
Europei rezistă cu greu spiritului veacului. Foarte mulţi se pierd, ajungând la experienţe extrem de dureroase. Dar, 
există întotdeauna calea pocăinţei, a întoarcerii. Aici intervine Biserica Ortodoxă. Harul mântuitor, libertatea, 
există doar în Biserică. Iar românii sunt, în general, legaţi de Biserică, ei caută Biserica, mai ales când se află în 
strâmtorare. Aceasta este o pedagogie divină: Dumnezeu ne întoarce pe calea cea bună, prin necazurile care vin 
asupra noastră, datorită păcatelor pe care le săvârşim. 

Spiritualitatea ortodoxă este o şansă pentru viitorul Europei, poate singura pentru supravieţuirea ei. 
Pentru că o structură ca aceea a Uniunii Europene, bazată doar pe elementul economic şi politic, nu poate avea 
şanse să dăinuiască, fără un fundament spiritual, duhovnicesc. Creştinismul occidental a pierdut mult din  
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filonul său mistic. Dimpotrivă, Ortodoxia a păstrat toată bogăţia mistică din perioada când creştinătatea era una. 
Cine se apropie de tradiţia ortodoxă şi încearcă s-o trăiască în Biserică, sub îndrumarea unui duhovnic, acela 
este salvat. Este rolul nostru, al ortodocşilor din Europa unită, de a trăi cât mai autentic credinţa noastră şi de a 
o transmite mai departe, prin exemplul vieţii. Căci numai exemplul bun convinge. 

Pe de altă parte nu există nici o separare între cultură şi Biserică! Hristos nu este acultural, ci 
fundamentul culturii adevărate. Însuşi cuvântul “cultură” vine de la cultul religios, care este expresia 
primordială a oricărei culturi umane. Cultura trebuie să-l cultive pe om, să-l ajute în tinderea sa spre 
desăvârşire, sădită de Dumnezeu în fiinţa noastră. Or, nimic nu-l cultivă pe om mai mult decât cultul Bisericii. 
Christos Yannaras, un mare filosof creştin grec contemporan, scrie că “Liturghia ortodoxă şi în general slujbele 
noastre sunt expresia cea mai înaltă a culturii umane”, a ceea ce omul a putut crea mai frumos pentru 
cultivarea sa. Cultul este deci centrul de foc al culturii, iar în centrul cultului este Hristos-Dumnezeu şi om. 
Astăzi, în Occident, dar şi la noi acasă, sunt atâtea creaţii care se consideră culturale, dar care în fond sunt sub-
culturale sau chiar anti-culturale, căci ele, în loc să-l cultive pe om, îl distrug, cultivându-i patimile. 

Personal consider că Ortodoxia nu are de pierdut din contactul său cu Occidentul, cel puţin în ce 
priveşte învăţătura ei de credinţă, care este precisă şi clară şi faţă de care nimeni nu poate face nici un rabat, 
decât cu riscul de a se plasa în afara Ortodoxiei. Practic, însă, cred că mulţi credincioşi ortodocşi, români, greci 
sau bulgari au împrumutat stilul de viaţă occidental, adică nu mai postesc, suficient şi autentic, nu mai ţin 
legătura strânsă cu Biserica... 

Chiar dacă facem cu toţii parte din UE, noi, românii ortodocşi, ca de altfel toti ortodocşii din Occident, 
dorim să ne organizăm viaţa spirituală şi etnică în ţările în care trăim, în conformitate cu regulile şi cerinţele 
acestor ţări, dar fără a ne abandona tradiţiile. Pentru noi nu este o sărăcire a identităţii noastre, ci dimpotrivă, o 
îmbogăţire, să fim în acelaşi timp români şi europeni. Noi sperăm şi ne rugăm ca Europa unită să devină un 
tărâm al păcii şi prosperităţii, pentru toate popoarele care îl locuiesc. Din punctul nostru de vedere, lucrul acesta 
este posibil în primul rând prin revigorarea credinţei creştine, proprii fiecărui popor. 

 

+ I.P.S. SERAFIM JOANTĂ 
Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale şi de Nord 
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Sfântul Ioan Gură de Aur  
1600 de ani de la trecerea sa 
la cele veşnice ( 407-2007 ) 
 
 
„Din gura ta ca o lumină de foc strălucind harul, lumea a luminat. 

Vistieriile neiubirii de argint lumii ai câştigat. Ïnălţimea gândului smerit 
nouă ne-ai arătat. Dar cu cuvintele tale învăţându-ne, Părinte Ioan Gură 
de Aur; roagă pe Cuvântul Hristos Dumnezeu Să mântuiască sufletele 
noastre. " (Tropar, glas VIII) 

 
Sfântul Ioan Gură de Aur, mare luminător al lumii şi stâlp 

neclintit al Bisericii lui Hristos, este considerat, pe bună 
dreptate, unul dintre marii apărători şi îndrumători ai 
adevărului nepieritor al credinţei noastre. Ierarh desăvârşit, 
mărturisitor neşovăielnic al lui Hristos, pedagog şi învăţător 
neîntrecut în întreaga istorie creştină, trăitor smerit şi 
rugător pentru binele comunităţii sale, autor de scrieri 
normative pentru întreaga Biserică - iată numai câteva 
dintre numeroasele aspecte ale covârşitoarei sale 
personalităţi care l-au ridicat pe Sfàntul Ioan la cinstirea de 
„mare dascăl şi ierarh", alături de Sfântul Vasile cel Mare şi 
Sfântul Grigorie de Nazianz. 

 
Sfântul Ioan s-a născut la Antiohia, în Siria de astăzi, 

din părinţi necredincioşi, pe la anul 344. Tatăl său, Secundus, 
mare dregător al provinciei, a murit curând după naşterea 
copilului, lăsând mamei Antuza, sarcina educaţiei fiului lor. 
Ioan a cunoscut de tânăr întreaga ştiinţă a timpului său, 
fiind învăţat de profesori vestiţi ai timpului său, printre ei 
numărându-se retorul Libaniu şi filozoful Andragatius dar 
înţelegând deşertăciunea învăţăturilor lor, s-a îndreptat spre 
cunoştinţa cea netrecătoare a poruncilor lui Hristos. A primit 
botezul de la Meletie, episcopul Antiohiei, reuşind să convingă 

şi pe mama sa să-i urmeze, sprijinit fiind de Diodor de Tars, 
conducătorul Şcolii Catehetice antiohiene şi de Carterius, 
iniţiatorul unei grupări cu caracter monastic în chiar 
mijlocul cetăţii. 

După moartea mamei, Ioan va da deplină libertate 
înfriguratei sale căutări de Dumnezeu, dedicându-se 
ascetismului şi contemplaţiei, sub povăţuirea atentă a unui 
monah, într-o mănăstire de obşte şi retrăgându-se mai apoi 
în pustietate, timp de doi ani. 

Întors la Antiohia, spre anul 380, este hirotonit diacon şi 
apoi preot. Începe să predice în bisericile din oraş, dobândind 
o faimă neîntrecută, uimind prin puterea cuvântului său, 
totdeauna întărit prin exemplul vieţii personale. Se spune că 
o femeie din popor neînţelegând, în timpul unei predici, 
semnificaţiile tainice ale spuselor sfântului, a rostit cu glas 
tare: „Învăţătorule duhovnicesc, sau mai bine să-ţi spun 
Ioane Gură de Aur, fântâna ta este adâncă dar funia minţii 
noastre este scurtă şi nu poate ajunge la adâncimea 
cuvintelor tale ". Şi aşa a rămas numele sfântului până 
astăzi.  

Pentru calităţile sale unanim recunoscute, Sfântul Ioan 
este ales şi hirotonit episcop al scaunului din 
Constantinopol, în 398, după moartea patriarhului Nectarie, 
pe vremea împăratului Arcadius.  

Mediul corupt al capitalei, puţin receptiv la dorinţele de 
înnoire morală şi duhovnicească ale noului păstor, i-a 
devenit, în timp, un mare adversar.  

Trăind el însuşi în simplitate călugărească şi nevoinţă, 
sfântul a cerut şi celor din jurul său, clericilor şi mirenilor şi 
chiar familiei imperiale, demnitate şi curăţie sufletească şi 
trupească, îndemnând la limitarea abuzurilor, îndreptarea 
moravurilor şi ajutorarea celor în suferinţă.  

Criticile sale aspre îi vor aduce depunerea din scaun, 
dar exilul nu va dura mult, căci locuitorii binecredincioşi ai 
Constantinopolului şi-au cerut ierarhul şi povăţuitorul 
înapoi.  

Intrigile de la curtea imperială, care vizau blocarea 
curajului Sfântului Ioan de a demasca nedreptăţile 
împărătesei Eudoxia, au determinat o a doua condamnare a 
patriarhului, în anul 404. Lunga călătorie spre locul exilului 
a fost prea grea pentru încercatul luptător. EI moare la 14 
septembrie 407, la Comane, o mică localitate de pe ţărmul 
răsăritean al Mării Negre, rostind cu ultimele-i puteri, în 
ciuda tuturor asupririlor la care fusese supus, memorabilele 
cuvinte: „Slavă lui Dumnezeu pentru toate! " . 

Cinstitele sale moaşte au fost aduse la Constantinopol 
31 de ani mai târziu, pe vremea împăratului Teodosie al II-
lea, de către unchiul său, patriarhul Proclu, şi aşezate cu 
mare cinste în Biserica Sfinţilor Apostoli, dăruind vindecări 
şi lucrând minuni celor ce cu credinţă au căutat şi caută 
neîncetat ajutorul său. 



  5Mari aniversări ale lumii creştine  
Moştenirea spirituală lăsată de Sfântul Ioan este 

nepreţuită. Rugăciunile sale se rostese, până astăzi, în 
timpul Sfintei Liturghii ce îi poartă numele, precum şi în 
cadrul altor slujbe ale Bisericii. Comentariile sale asupra 
textelor Sfintelor Scripturi, impresionante sub aspectul 
numărului şi al profunzimii de interpretare, sunt modele 
pentru întreaga exegeză de după el. Activitatea sa socială 
pentru bolnavi, săraci sau nedreptăţiţi, pentru văduve sau 
orfani, i-a adus numele de „părintele săracilor", iar 
cuvântările sale au rămas neegalate, de-a lungul întregii 
istorii a Bisericii. 

Cinstit în Biserica Ortodoxă de trei ori într-un an, la 13 
noiembrie, 27 ianuarie - când se pomeneşte aducerea 
cinstitelor sale moaşte - şi la 30 ianuarie - împreună cu 
Sfinţii Vasile cel Mare şi Grigorie Teologul - Sfântul Ioan 
rămâne, pentru creştinul iubitor de Dumnezeu, alături de 
Sfântul Apostol Pavel, modelul şi inspiratorul său, garanţia 
vie a desăvârşirii, a sfinţeniei şi a 
puterii omeneşti de a împlini, prin 
fapte, poruncile netrecătoare ale 
Bisericii. 

Sfântul Ioan Gură de Aur a 
avut legături cu neamul nostru, 
fiind prieten apropiat cu episcopul 
Tomisului, Teotim I. Sfântul episcop 
Teotim a luat apărarea marelui 
patriarh, în cadrul unui sinod ţinut 
la Constantinopol, în anul 403, când 
Sfântul Ioan Gură de Aur era acuzat 
pe nedrept. 

Tot Sfântul Ioan Gură de Aur 
este cel care l-a hirotonit în treapta 
de diacon pe un alt mare părinte 
dobrogean, Cuviosul Casian, 
prăznuit la 29 februarie. 

De aceea şi poporul român îl 
cinsteşte în chip deosebit pe Sfântul 
Ioan, rugându-i-se neîncetat să 
mijlocească la tronul ceresc pentru 
pacea şi întărirea sa în credinţă. 

 
 

Protos. Daniil Oltean,  
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi !   
Galaţi, 2000 

 

 

 

Saint Jean Chrysostome 
(vers 350-407) 

Jeunesse - Anthusa, mère de Jean, perdit tôt son 
mari et sa fillette, et reporta tout son amour sur son fils 
unique. En plus d'une bonne éducation chrétienne, elle lui 
fournit la meilleure instruction possible dans la grande ville 
d'Antioche sous la conduite de Libanios, le plus célèbre 
rhéteur grec de ce temps. Jean perfectionna si bien son grec 
qu'il devint le plus grand orateur grec chrétien: d'où son 
surnom chrysostome (bouche d'or) depuis le 6e siècle. 
Baptisé tard en 368, Jean étudia les sciences religieuses 
durant 3 ans à la rude école de Diodoros, et fut ordonné 
lecteur de son église. 

Après la mort de sa mère en 372, il alla vivre en 
ermite au désert de Syrie durant six ans; il y abïma sa santé 
par trop d'austérité et dut revenir à Antioche en 378 pour se 
guérir. Son évêque Mélèce l'ordonna prêtre en 386, et lui 

confia la prédication dans l'église 
principale; ce qui était alors 
exceptionnel, car la prédication 
dominicale était réservée à l'évêque. 
De plus, même simple diacre, Jean 
avait commencé sa carrière 
littéraire en publiant “Sur la 
virginité” (382), “Sur Babylos” (382) 
et “Commentaire sur la Genèse” 
(386). 

Affaire des statues - Le 
peuple d'Antioche, écrasé par les 
impôts, en 387, brisa les statues de 
l’empereur et de sa famille sur la 
place publique. Théodose ler, 
courroucé, menaça de détruire la 
ville. Dans l’attente de cette cruelle 
punition, Jean soutint son peuple 
pendant 21 jours, prêchant un long 
sermon quotidien au peuple réuni 
dans l'église: «Ne soyons pas 
abattus par cette menace 
effrayante; pensons à prendre soin 
de nos âmes; c'est plus important. 
Déjà quelques-uns ont changé leur 
vie, passant du péché à la vertu. 
L'affliction devint pour eux une 
fournaise purifiant l'âme. Que 
penseront de vous les païens si 
devant la peur de mourir, vous 
devenez aussi terrifiés qu'un lièvre 
chétif. - Oh, empereur! Punissez-
nous si vous le voulez, mais 
montrez-nous plus de bonté 
qu'auparavant” (Hom 6 et 21). 
Finalement Théodose pardonna,
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 moyennant réfection des statues. 

Cette victoire et l’éloquence de Jean attirèrent sur 
lui les yeux de tout l'Orient, en plus des ouvrages qu'il 
continuait d'écrire. Il prit la «défense de la vie monastique” 
en réfutant ses détracteurs (en 385) et en donnant 
«L'exhortation à Théodore moine” qui avait laissé la vie 
monastique (388). Son livre «Sur le sacerdoce” (388) exalte 
la dignité du prêtre qui reçoit «un pouvoir que Dieu n'a pas 
donné aux anges”, et marque l'importance du ministère de 
la Parole qui éduque les âmes et fait goûter les mystères 
divins. 

Évêque - En novembre 397, le patriarche de 
Constantinople décède; l'empereur Arcadius va chercher 
Chrysostome d'Antioche pour en être l'évêque successeur; 
l'ordination eut lieu le 26-fevr.-398. Aussitôt Jean entreprit 
la réforme de son peuple par une prédication avant 
toutmoraliste, visant à la pratique des vertus 
ou contre les vices plus répandus : luxe, 
paresse, médisances. Il insiste sur 
l'estime du travail : «Ne regardons 
jamais le travail [manuel] comme 
une honte, ne méprisons pas les 
ouvriers de forges ni les 
cordonniers ni les fermiers.» Un 
jour, il loue des prêtres-
fermiers présents à la messe : 
«C'est fête pour nous de les voir 
ici; tantôt ils mènent les 
boeufs sous le joug, tantôt ils 
montent en chaire, tantôt ils 
manient la serpe, tantôt ils 
purifient les âmes de leurs 
péchés” (Ad pop. Ant.19:1). 

Saint Jean veut des 
chrétiens apôtres : «Le Christ 
nous a laissés ici-bas pour que 
nous soyons lumière... et levain 
dans le peuple... spirituels parmi les 
charnels. - Rien de plus vain qu'un 
chrétien non appliqué à sauver les 
autres” (Hom. X,5). Il imposa la résidence aux 
prêtres errants; il organisa le culte, ajoutant des 
chants, processions, vigil es et fêtes de martyrs, en un tout 
structuré qui devint la LITURGIE BYZANTINE de Saint Jean 
Chrysostome, encore célébrée de nos jours, Sa sollicitude 
pour les pauvres et les veuves a passé à l'histoire; tous les 
revenus de son évëché allaient aux pauvres et il 
considérait son patriarcat comme un vaste hôpital rempli 
d'aveugles, de sourds ou d'handicapés. 

Saint Jean fut un exégète fertile, ami du sens 
littéral; il commenta la Genèse, 58 Psaumes, Isaïe et 
presque tout le Nouveau Testament : 178 homélies sur 
Matthieu et Jean. Sa dévotion pour Saint Paul s'exprima 
par environ 250 homélies : une mine inépuisable! «Qui me 
donnerait d'embrasser le corps de Paul, d'être cloué sur 
son tombeau... ce corps qui portait tant de cicatrices et 

semait partout la parole du Christ... voix plus terrible que 
tout tonnerre sur les démons... ce coeur qu'on pourrait 
appeler le coeur de la terre entière : vraiment, c'était le 
Coeur du Christ... et le Lion de l'Esprit Saint” (Rom 32: 3-5). 
Saint Jean Chrysostome écrivit quelques traités spirituels: 
sur la virginité, Sur la souffi'ance, Les Catéchèses 
baptismales dont 8 découvertes en 1967 au mont Athos; 
mais il n'eut pas à s'engager dans de longues controverses 
sur la divinité du Christ ou de l'Esprit Saint. 

Persécution - Par ses nombreux sermons souvent 
moralisants, Saint Jean Chrysostome s'attira des ennemis : 
des évêques jaloux Sévérien, Théophile, surtout 
l'impératrice Eudoxie à qui il reprochait de façon voilée le 
luxe, la fierté et la saisie illégale d'un domaine. Le 

patriarche Théophile d'Alexandrie, venu à 
Constantinople en août 403, réunit un 

synode [«du Chêne”] et fit déposer Saint 
Jean comme étant irascible et disciple 

d'Origène; l'armée exila Saint Jean 
en Bithynie tout près. Les chrétiens 

fidèles firent vite sérieuse 
bagarre qui força l'impératrice à 
rappeler Saint Jean en son 
diocèse quelques jours plus 
tard. En décembre 403, de 
nouveaux sermons irritant le 
couple impérial provoquent un 
2e exil de Saint Jean, que ne 
put arrêter même le Pape 
invoqué. Deux soldats 

l'emmènent à Cucusa (Turquie) 
où il séjourne 3 ans; Saint Jean 

reste pourtant en contact avec ses 
fidèles, par lettres et même recevant 

leurs visites. L'empereur irrité à bout, en 
aoiit 407, exile Chrysostome à 1500 km plus 

loin, à Pitsunda sur la rive nord de la Mer 
Noire. Par marches forcées, Jean s'en va sous un 

soleil de feu ou dans les orages; mal nourri, exténué, il meurt 
en route le 14 septembre 407, âgé de 58 ans: sa fête 
liturgique est fixée au 13. Le grand patriarche fut vite 
reconnu comme un saint pasteur et l'un des deux piliers 
Pères de l'Église. Dès 428, sa fête apparut dans le Synaxaire 
liturgique Byzantine et en 438 l'empereur Théodose II fit 
rapatrier ses reliques dans l'église des Saints Apôtres à 
Constantinople. 

Doctrine - La sûreté de sa doctrine lui mérita d'être 
proclamé docteur de l'Église par le Concile de Chalcédoine en 
451. Une de ses thèmes plus chères de prédications était 
notre incorporation au Christ : «Le Christ fait notre union 
avec lui de plusieurs manières. Il est la tête, nous le corps : 
pas d'espace entre les deux. Il est le fondement, nous
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l'édifice; Lui la vigne, nous les sarments; lui l'Époux, nous 
l'épouse; Lui la voie, nous les voyageurs; nous le temple, Lui 
le résidant; Lui l'aîné, nous les frères; Lui la vie, nous les 
vivants; Lui la lumière, nous les illuminés. Tout cela parle 
d'union, tout cela indique qu'Il ne peut demeurer 
d'intervalle, fut-ce le pluspetit [entre nous et LUI]. Qui se 
sépare même très peu [du Christ] verra la brèche grandir et 
entrainer sa perte 

Saint Jean Chrysostome écrivit en 407, pendant 
son dernier exil au coeur des montagnes d'Arménie, son 
beau livre «Sur la Providence de Dieu” Il y montre sa 
confiance inébranlable en Dieu providence et les raisons de 
le faire, malgré les épreuves. 

“Mon ami, si tes malheurs finissent par cesser, dès 
la vie présente, glorifie Dieu. Si les événements tournent au 
pire, même alors, rends grâces et ne te scandalise pas, 
sachant bien que la providence de Dieu est infinie, qu'on ne 
peut l'expliquer et que, de toutes façons, les choses 
aboutiront au but qui convient, soit dans la vie présente, 
soit dans la vie future” 

 
Alcide Laplante, DTh. Pères de L’Eglise,  

Montréal, 2006 
 
 

 

 

Actualitatea învăţăturilor 
Sfântului Ioan Gură de Aur 

(Fragmente din Opera cu conţinut moral) 
Despre Dumnezeu 
 
“Cuvântul lui Hristos să locuiască îmbelşugat întru 

voi, învăţându-vă toată înţelepciunea şi povăţuindu-vă în 
psalmi, în imne şi în cântări duhovniceşti, cântând prin har 
în inimile voastre Domnului. Şi tot ceea ce faceţi, cu cuvântul 
sau cu fapta, toate să le faceţi întru numele Domnului Iisus, 
mulţumind prin El lui Dumnezeu şi Tatăl” (Col 3,16-17). 
Aşadar, omule, dacă mănânci sau dacă bei, dacă te însori, 
dacă pleci undeva, toate în numele lui Dumnezeu fă-le, adică 
cheamă-L pe El ca ajutor. În toate, mai întâi roagă-te Lui şi 
apoi apucă-te de treabă. Vrei să grăieşti şi să împărtăşeşti 
cuiva un cuvânt? Fă rugăciune mai înainte. De aceea şi noi 
punem la începutul epistolelor noastre numele Domnului. 
Căci acolo unde e numele Domnului, toate merg bine.  

De te aşezi la masă, şi înainte şi după. mulţumeşte lui 
Dumnezeu şi înainte şi după. Nimic lumesc să nu fie la tine. 
Toate fă-le în numele Domnului şi atunci toate îţi vor merge 
bine. Unde adaugi numele lui Dumnezeu toate sunt cum 
trebuie. 

Despre credinţă şi fapte 
  
Fie că gândeşti, fie că săvârşeşti ceva, lucrează 

împreună cu Dumnezeu. cheamă pe Fiul şi mulţumeşte 
Tatălui. Căci unde este chemat Fiul este chemat şi Tatăl şi 
când I se mulţumeşte Acestuia, [Tatălui], I se mulţumeşte şi 
Fiului. Acestea să le învăţăm nu numai cu vorba, ci să le 
împlinim şi cu fapta. Nimic nu este deopotrivă cu numele 
acesta. Acest nume este pretutindeni minunat. Cel ce rosteşte 
acest nume îndată s-a umplut de bună mireasmă. 

După cum semănătorii n-au nici un folos dacă 
aruncă seminţele pe cale, tot aşa şi noi n-avem vreun folos 
de pe urma numelui de creştin, dacă faptele noastre nu sunt 
pe măsura numelui. 

Vă aduc martor de credinţă pe Iacov, fratele 
Domnului, care zice: „Credinţa fără fapte este moartă” (IIacov 
II, 17). Este deci nevoie de fapte; fără de ele nici numele de 
creştin nu ne poate fi de folos. 

 
Despre creşterea şi educarea copiilor 
 

Auziţi acestea şi voi, părinţilor şi voi mamelor, 
misiunea şi răspunderea creşterii copiilor nu vă va fi fără 
plată. Nu este puţin lucru ca odraslele dăruite nouă de 
Dumnezeu să fie afierosite lui Dumnezeu. Dacă temeliile 
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începutului educaţiei vor fi bune, mare vă va fi plata; iar 
dacă veţi neglija aceasta, mare vă va fi osânda.  

Auziţi acestea, voi, părinţilor! Creşteţi pe copiii voştri 
întru învăţătura şi certarea Domnului, cu multă băgare de 
seamă. Tinereţea are nevoie de mulţi purtători de grijă, 
dascăli, pedagogi, îngrijitori şi hrănitori. Este de dorit să poată 
fi stăpânită, să fie sub control. Dacă de la început şi din cea 
mai fragedă vârstă a copilăriei îi vom pune nişte hotare bune, 
după aceasta nu vom avea nevoie de multe osteneli, ci 
obişnuinţa va deveni lege.  

Să nu-i lăsăm să facă ceva din cele plăcute şi 
vătămătoare şi nici să le facem totdeauna pe placul lor, ci 
mai cu seamă să-i ţinem în întreaga înţelepciune şi 
cumpătare, fiindcă abuzul de acestea pierde tinereţea mai 
mult decât orice. 

Mare comoară avem în copiii noştri ! Să ne îngrijim de 
ei, iar aceasta să o facem ca nu cumva vicleanul diavol să ne 
piardă chiar pe noi. Să ne îngrijim de a încredinţa pe copilul 
nostru unui dascăl, care ar putea să-i dezvolte întreaga lui 
înţelepciune, 

Cercetează tu părinte, sufletul copilului, învaţă-l să fie 
om bun şi cinstit, fiindcă astfel va putea să dobândească şi 
avere şi faimă şi nume bun.  

Mamelor! Îngrijiţi-vă mai ales de fiicele voastre, căci 
este vrednică de cinste pentru voi o astfel de grijă; luaţi 
seama bine şi mai cu seamă învăţaţi-le să fie evlavioase, 
demne, să dispreţuiască averile, să fi sobre şi fără pretenţii în 
îmbrăcăminte şi numai în felul acesta aduceţi-le la 
căsătorie. Cu chipul acesta nu numai pe ele, ci şi pe bărbatul 
pe care îl vor avea 1-aţi mântuit şi 1-aţi scăpat din 
neajunsuri; şi nu numai pe bărbat, ci şi pe copii. Că dacă 
rădăcina este bună, ramurile se vor întinde tot mai bine, iar 
pentru toate acestea veţi lua neîndoielnic plată. Fiica ta, 
astfel trebuie să iasă din casa părintească la căsătorie, 
precum iese un luptător de la locul de antrenament, având 
toată ştiinţa şi înţelepciunea sau precum un aluat care 
trebuie să dospească întreaga frământătură şi să o prefacă 
în pâine bună.  

Şi băieţii trebuie să fie cuviincioşi, cu demnitate şi 
întreaga pricepere, încât să aibă laudă şi de la oameni şi de 
la Dumnezeu. Să se înveţe a-şi păzi pântecele, a fugi de lux, a 
fi economi şi cumpătaţi. Căci numai aşa vor putea fi de folos 
lor înşile şi vor face bucurie şi cinste părinţilor ; cu chipul 
acesta, toate vor fi spre slava lui Dumnezeu şi spre a noastră 
mântuire, întru Hristos Iisus Domnul nostru. 

 
Despre deznădejde şi nepăsare 
 
În viaţa creştinului, deznădejdea şi nepăsarea sunt 

distrugătoare. Pe cel care a căzut în păcat, deznădejdea nu-l 
lasă să se ridice iar pe cel care este în picioare, nepăsarea îl 

face să cadă. Deznădejdea îl lipseşte pe om de bunătăţile pe 
care le-a dobândit iar nepăsarea nu-l lasă să scape de relele 
care îl apasă. Nepăsarea îl coboară din ceruri, pe când 
deznădejdea îl coboară de tot în prăpastia răutăţii. Iată cât de 
mare este puterea celor două patimi! 

Diavolul a fost la început un înger bun; dar pentru că 
s-a purtat cu nepăsare, a fost stăpânit de deznădejde şi a 
căzut într-o asemenea răutate, încât nu se mai poate ridica 
din ea. Faptul că el era bun la început ni-l arată Domnul: 
“Am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer” (Luca 10, 
18). Asemănarea diavolului cu un fulger vădeşte lumina pe 
care o avea el mai înainte şi cât de mare şi puternică a fost 
căderea lui. 

 
Pavel era hulitor şi prigonitor al lui Hristos. Dar pentru 

că nu s-a lăsat cuprins de deznădejde, s-a ridicat din păcatul 
său şi a ajuns să fie asemenea îngerilor. Iuda era apostol; dar 
pentru că a arătat nepăsare, s-a făcut trădător. Tâlharul de 
pe cruce, cu toate că a făcut atâtea răutăţi, nu a 
deznădăjduit şi, astfel, a intrat primul în rai. Fariseul, pentru 
că s-a mândrit, a căzut din înălţimile virtuţii, pe când 
vameşul, pentru că nu a deznădăjduit,  s-a ridicat deasupra 
virtuţii fariseului. Omul nu trebuie să deznădăjduiască, pentru 
păcatele sale, dar nici să nu fie leneş şi uşuratic la minte. 
Când ştim că suntem păcătoşi, nu trebuie nici să 
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deznădăjduim, nici să fim 
uşuratici la minte şi leneşi, căci 
amândouă acestea ne-ar duce la 
pieire.  

Adică deznădăjduirea ne 
impiedică de a ne ridica din 
căderea în păcate, iar uşurătatea 
minţii face ca şi cei ce stau, să se 
poticnească şi să cadă.  

Aceasta, aşadar, ne 
răpeşte binele pe care il posedăm 
iar aceea, adică deznădăjduirea, 
nu ne lasă să ne eliberăm de relele 
sub care noi suspinăm.           

Usurătatea minţii ne 
impinge iărăşi afară din cer, unde 
noi ne aflam, iar deznădăjduirea 
ne aruncă în bezna răutăţii.   

Socoteşte omule cu 
dreptate puterea amândurora, 
atât a uşurătăţii de minte, cât şi a 
deznădăjduirii! 

 
Despre răbdarea în suferinţe 

 Cât de multe neplăceri nu 
întâmpinăm noi, în toate zilele şi ce suflet tare se cere, spre a 
nu fi cineva supărat şi nerăbdător, ci a proslăvi, a lăuda şi a 
cinsti pe cel ce îngăduie a veni asupra noastră astfel de 
ispite? 

Cât de multe nenorociri şi întâmplări neaşteptate nu 
dau peste noi? Şi totuşi cineva trebuie să înăbuşească 
gândurile cele rele şi să nu îngăduie limbii a grăi lucruri 
păcătoase. Încă şi fericitul Iov a răbdat mii de patimi şi totuşi 
n-a încetat de a proslăvi pe Domnul. 

Intre noi însă sunt oameni, care când li se va 
întâmpla ceva rău, când sunt jigniţi de cineva, sau cad în 
boală, îndată izbucnesc din ei hulele. Ei suferă chinul bolii, 
dar folosul ce ar putea să-l tragă dintru aceasta, pentru 
mântuirea lor sufletească şi-l răpesc ei înşişi.  

Ce faci o, omule ? Huleşti tu pe Dumnezeu 
binefăcătorul tău, mântuitorul tău, apărătorul şi purtătorul 
tău de grijă? Nu bagi de seamă oare, că alergi la prăpastie, şi 
te asvârli însuţi pe tine în fundul cel mai adânc ? Oare prin 
hulire faci tu suferinţa ta mai lesnicioasă ? Nu ! Tu o sporeşti 
prin nerăbdarea ta şi prin păcatul tău, şi-ţi faci chinul şi mai 
straşnic. 

Dar poate nu poţi tăcea cu totul, de durere. Iată, eu 
nu-ţi poruncesc să fii cu totul mut. Insă în loc de a huli pe 
Dumnezeu, tu trebuie să-L proslăveşti, în loc de a cârti 
asupra Lui, tu trebuie să-L cinsteşti şi să-L lauzi. Mărturiseşte 

Domnului păcatele tale, adu laudă 
lui Dumnezeu şi prin aceasta îţi 
vei uşura suferinţele tale, 
apropiindu-se Dumnezeu iarăşi de 
tine, prin harul său cel bogat, 
întru ajutor. Dimpotrivă, dacă 
huleşti pe Dumnezeu, alungi de la 
tine ajutorul Lui. 

Gândeşte încă, că pe cât 
de mai mare este suferinţa, cu 
atât mai slăvită este şi cununa 
răsplătirii; cu cât mai mult aurul 
arde în cuptor, cu atâta se face 
mai curat; cu cât mai îndelungat 
şi mai departe pluteşte 
neguţătorul cu corabia pe mare, 
cu atâta mai multe mărfuri 
adună. 

Dacă ai grea luptă cu 
boala şi cu sărăcia., socoteşte 
însă, că prin aceasta Lazăr a 
dobândit mântuirea. Fiindcă el, 
suferind cu răbdare sărăcia, boala 
şi părăsirea, a fost luat în sânul 
lui Avraam. 

Aşadar, răbdarea în 
suferinţă este o faptă bună atât 

de mare, încât ea chiar şi pe cei mai mari păcătoşi îi 
slobozeşte de datoria lor cea grea; iar când ea se află la un 
om mai dinainte drept, ea îi dă cea mai mare siguranţă 
despre fericirea cea cerească. Pentru cei drepţi răbdarea în 
suferinţă este o cunună strălucită, care luceşte mai luminat 
decât soarele; iar celui păcătos ea ii este de ajuns pentru 
iertarea călcărilor de lege ale sale. 
 

Despre folosul postului 

 Mulţi creştini, nedând o prea mare importanţă 
postului, îl ţin fără tragere de inimă sau nu îl ţin deloc. Şi 
totuşi, trebuie să primim postul cu bucurie, nu cu frică şi 
părere de rău, căci nu este înfricoşător pentru noi, ci pentru 
diavoli. Mult poate face postul, mai ales când este însoţit de 
sora sa bună, care este rugăciunea. De aceea, Hristos a spus: 
« Acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune 
şi cu post «  (Mat. 17, 21). 

Aşadar, dat fiind faptul că postul îi alungă departe 
pe vrăşmaşii mântuirii noastre, trebuie să-l iubim, nu să ne 
temem de el. Trebuie mai degrabă să ne temem de mâncarea 
multă, mai ales atunci când este însoţită de beţie, pentru că 
ea ne supune patimilor, în vreme ce postul, dimpotrivă, ne 
scapă de patimi şi ne dăruieşte libertatea duhovnicească.  
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De ce dovadă a binefacerilor postului mai avem 

nevoie, atunci când ştim că el luptă împotriva diavolului şi 
ne izbăveşte de robia păcatului? 

Pe de altă parte, dacă vrei să cercetezi bine lucrurile, 
vei vedea că postul are grijă de sănătatea trupului. Iar dacă 
nu crezi cuvintele mele, întreabă-i pe doctori, să-ţi dea ei 
mărturie mai bună. Aceştia spun că sănătatea este 
menţinută prin cumpătare la mâncare, pe când lăcomia duce 
la tot felul de boli, care distrug trupul. Aşadar, să nu ne 
temem să postim, căci postul ne scoate din multe rele.  

Dar şi când postim, nu ajunge să ne abţinem de la 
diferite mâncăruri, ci trebuie să postim şi sufleteşte. Există 
primejdia ca, ţinând posturile rânduite de Biserică, să nu 
avem nici un folos. Din ce cauză? Pentru că ne ţinem departe 
de mâncăruri, dar nu ne ţinem departe de păcat; nu mâncăm 
carne, dar mâncăm sufletele celor săraci; nu ne îmbătăm cu 
vin, dar ne îmbătăm cu pofte trupeşti; petrecem ziua în post, 
dar ne uităm la lucruri ruşinoase. În felul acesta, pierdem 
folosul postului.  

De aceea, postul de mâncare trebuie însoţit de 
îndepărtarea de orice păcat, de rugăciune şi de luptă 
duhovnicească. Numai astfel vom aduce jertfă bine-plăcută 
Domnului şi vom avea mult folos 
 
 Despre Sfânta Împărtăşanie 
 

Vai ce minune! Masa cea de taină este pregătită, 
Mielul lui Dumnezeu este junghiat pentru tine, preotul se 
nevoieşte pentru tine, foc duhovnicesc izvorăşte din 
preacurata masă, heruvimii stau împrejur, serafimii, care cu 
şase aripi îşi acopăr feţele, zboară pe deasupra, toate puterile 
cele netrupeşti, împreună cu preotul, se roagă pentru tine, 
focul cel duhovnicesc se pogoară, sânge curge din precurata 
coastă în potir, spre curăţirea ta şi tu nu te înfricoşezi, că 
eşti găsit mincinos în acest înfricoşător ceas?  

Să nu 
socoteşti că este 
pâine, nici că este 
vin ceea ce vezi!  
Nu este ca celelalte 
mâncări nicidecum. 
Ferească 
Dumnezeu! Să nu 
gândeşti aşa! Ci, 
după cum ceara, 
unindu-se cu focul, 
nu pierde nimic şi 
nimic nu 
prisoseşte, tot aşa 
socoteşte că se 
întâmplă şi aici! 

Sfintele taine intră în fiinţa trupului.  
De aceea când ne apropiem să ne împărtăşim, să nu 

socotim că ne împărtăşim cu dumnezeiescul Trup, ca din 
mâna unui om, ci să socotim că ne împărtăşim cu 
dumnezeiescul Trup, ca din cleştele de foc al serafimilor, pe 
care l-a văzut Isaia (Isaia VI, 6-7); iar cu dumnezeiescul sânge 
aşa să ne împărtăşim ca şi cum am atinge cu buzele 
dumnezeiasca şi preacurata coastă a lui Hristos 
  
 

Imnografie hrisostomică 
 

Condac  
Pe luminătorul a toată lumea, pe stâlpul şi întărirea 

Bisericii, pe povăţuitorul pocăinţei, pe doctorul şi 
tămăduitorul bolnavilor, pe apărătorul şi ocrotitorul celor 
necajiţi, pe Ioan, trâmbiţa cea de aur sunătoare, gura cea de 
miere izvorâtoare, pe dascălul şi învăţătorul nostru, veniţi 
binecredincioşilor să-1 lăudăm. Să aprindem făcliile dragostei 
celei luminătoare şi către dânsul să cădem, aducându-i 
această cântare: Bucură-te, Ioane Gură de Aur, prealuminate 
învăţătorule a toată lumea! 
 

Icos  
 
Luminătorule şi învăţătorule, Părinte, cel ce cu 

învăţăturile tale ai luminat toată lumea, luminează-ne şi pe 
noi cu rugăciunile tale, ca să-ţi aducem această cântare de 
laudă: 
Bucură-te, Ioane, fericit slujitor al Domnului Iisus Hristos; 
Bucură-te, că din copilărie ai fost binecredincios; 
Bucură-te, că din gura ta râuri de învăţătură au izvorât; 
Bucură-te, că prin tine Dumnezeu S-a proslăvit; 
Bucură-te, că, prin minunile tale, înţelepţii s-au ruşinat; 

Bucură-te, că, prin 
învăţăturile tale, 
multă lume s-a 
învăţat; 
Bucură-te, că ai 
fugit de slava 
omenească; 
Bucură-te, că ai 
iubit viaţa monahi-
cească; 
Bucură-te, al necă-
jiţilor mângâietor; 
Bucură-te, Ioane 
Gură de Aur, prea-
luminate învăţăto-
rule a toată lumea!
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Despre blândeţe, răbdare  
şi smerenie 

(Înţelepciune filocalică*) 
 

Blândeţea este cea dintâi roadă a bunătăţii. 
Dumnezeu odihneşte în inimile celor blânzi iar sufletul 
tulburat devine sălaşul diavolului. (Sf. Efrem Sirul) 
Să biruim prin blândeţe înţeleaptă pe cei ce ne batjocoresc! 
să lăsăm să-i pedepsească Dumnezeu şi cugetul lor iar nu 
mânia noastră. (Sf. Grigorie Teologul) 
Răutatea se înmoaie şi se potoleşte cu blândeţea iar nu cu 
altă răutate.(Sf. Ioan Gură de Aur) 

Răbdarea este leac împotriva mâniei şi a tuturor ocărilor şi 
defăimărilor din partea oamenilor. (Sf. Antonie cel Mare) 
Unde nu este răbdare, acolo nu este nici iubire. (Sf. Grigorie 
cel Mare) 
Plăcut lui Dumnezeu nu eşti doar dacă nu faci răul ci mai 
ales dacă rabzi cu tărie răul care ţi se face. 
Dumnezeu ne trimite adeseori necazuri pentru ca să 
ne întărească în răbdare. 
Nimic nu derutează mai mult pe defăimători decât blânda 
răbdare şi resemnare a celor defăimaţi. (Sf. Ioan Gură de Aur) 

Smerenia şi frica de Dumnezeu sunt mai presus decât un 
ocean de fapte bune. Smerenia se naşte din strâmtorare, 
pătimire şi tăcere. (Pateric) 
Adevărata smerenie se arată în faptul că primim cu 
seninătate şi stăpânire de sine ocările, defăimările şi 
învinuirile mincinoase. (Sf. Isaac Sirul) 
Pentru a dobândi smerenia se cuvine să primeşti necazurile 
ca pe un lucru firesc. Să te defaime oricine şi să nu te 
mângâie altcineva decât Dumnezeu. (Sf. Nicodim Aghioritul) 
Pe omul care nu are smerenie îl cunoşti deîndată ce-l auzi 
că vorbeşte de rău şi judecă pe altul; mândria îl împiedică 
să-şi vadă propriile păcate dar în schimb vede şi judecă pe 
ale altora. (Sf. Ioan Scărarul) 
Dumnezeu smereşte mai întâi, apoi înalţă, pe când diavolul 
înalţă mai întâi iar apoi umileşte şi striveşte. 
Pe când mândria este moartea virtuţilor şi viaţa păcatelor, 
smerenia este moartea păcatelor şi viaţa virtuţilor. (Sf. Ioan 
Gură de Aur). 
Cu cât mai înalt vrei să ridici aşezământul virtuţii, cu atât 
trebuie să sapi mai adânc temelia smereniei. (Fer. Augustin) 
Fericiţi sunt ochii pe care omul, din pricina smereniei, nu 
îndrăzneşte să-i ridice către Dumnezeu. (Sf. Isaia Pustnicul) 
Să avem convingerea că în toată clipa îl mâhnim pe 
Dumnezeu, prin faptele noastre. Fără această smerenie nu 
ne putem mântui. (Părintele Cleopa al Sihăstriei) 
*Filocalie = iubire de binele şi frumosul duhovnicesc 

A B C - u l  v i e ţ i i  
c r e ş t i n e  

 
- Ascultă întâi şi mai apoi vorbeşte.  
- Binecuvintează şi nu blestema.  
- Credinţa în Dumnezeu să-ţi fie tăria şi călăuza vieţii.  
- Înconjură cu dragoste pe semeni căci 
  “dragostea acoperă mulţime de păcate”.  
- Zideşte-te şi întăreşte-te zilnic prin rugăciune. 
- Stai departe de poftele trupeşti. 
- Caută şi află totdeauna partea bună a lucrurilor. 
- Bucură-te de lucrarea harului lui Dumnezeu în fiinţa ta. 
- Să nu nesocoteşti şi să nu umileşti pe nimeni din semenii 
tăi.  
- Judecă-te pe tine însuţi şi nu pe alţii, căci judecata este a 
lui Dumnezeu.  
- Lumina sufletului şi paza minţii să-ţi fie totdeauna 
Cuvântul dumnezeiesc. 
- Munceşte cu drag şi elan, ca pentru Dumnezeu, oriunde te-
ai afla.  
- Împotriveşte-te oricărui rău şi nu te lăsa covârşit de păcat. 
- Rabdă ispita şi vei risipi primejdia păcatului. 
- Jertfeşte-te pentru binele aproapelui.  
- Ştiinţa şi înţelepciunea adevărată să le dobândeşti numai 
întru frica de Dumnezeu.  
- Taci atunci când nu poţi împărtăşi celor din jur cuvinte de 
zidire. 
- Ţinuta ta să fie totdeauna modestă, decentă, pilduitoare.  
- Caută pacea şi dreptatea şi lucrează neostenit neprihănirea.  
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F ra ţ i  români  or todocş i  !  
H a i d e ţ i  

să ne unim forţele şi 
să sporim jertfa, 
ca să dobândim, 

pentru 
Comunitatea  
românească  

Înă l ţarea  Domnulu i  
din Montréal, 

s f â n t  l o c a ş  
d e  î n c h i n a r e  !  
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Cuvânt de folos pentru cei ce-şi fac Biserică 
 
Harul şi ajutorul lui Dumnezeu au coborât peste credincioşii 

comunităţii „Înalţarea Domnului”- Montréal şi Dumnezeu vrea aici 
o casă a Lui, în care să fie preamărit de către toţi cei cu inimă 
curată. 

Mulţumiri tuturor celor care pun „cărămizi duhovniceşti” la o 
zidire sfântă, şi celor care fac aceasta din ceasul cel dintâi şi celor 
care s-au alăturat cu toată râvna, de-a lungul timpului. Dumnezeu 
priveşte cu dragoste către toţi: celui dintâi îi răsplăteşte şi pe cel din 
urmă îl miluieşte ... 

Stăruiţi, fraţi români, în credinţă şi slujire, nu pregetaţi să 
lucraţi în via Domnului, rămâneţi tari în adevărul ortodox al Bisericii 
noastre strămoşeşti, nu uitaţi neamul din care vă trageţi, nici limba 
voastră românească şi rugaţi-vă pentru părinţii şi fraţii voştri care 
sunt în suferinţă şi necazuri. Acestea toate le veţi putea împlini 
într-un locaş al vostru, ortodox şi românesc. 

Ajutaţi-vă preotul, acum, la început de ctitorire şi totdeauna, 
căci prin el vă sfinţiţi, iar preotul, la rându-i, prin voi se înţelepţeşte 
şi se întăreşte în slujirea şi misiunea încredinţate lui de Dumnezeu.  

Nu uitaţi că singura Biserică, cea mai veche şi care a păstrat 
neştirbită predania apostolică, fără schimbare sau rătăcire, este 
Biserica Ortodoxă, din care facem şi noi parte.  

Rugaţi-vă lui Dumnezeu să vă păzească de ispite şi de păcatele 
cele multe, mai cu seamă de cel al dezunirii, în zidirea bisericii la care 
năzuiţi. Această biserică nu trebuie să fie numai una de cărămizi ci 
mai cu seamă una a inimilor unite în duhul Ortodoxiei. Aceasta 
zideşte cu adevărat Casa Domnului, în care El va locui întru Slavă şi 
Iubire...    

Pr. Gheorghe Calciu    
 

 



  14 Răscruce de vremuri în Ortodoxia românească  

Patriarhul Teoctist a trecut 
la Domnul 

Prea Fericitul Teoctist, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, a trecut la cele 
veşnice luni, 30 iulie, la ora 
17.00, la Institutul Clinic 
Fundeni din Bucureşti. P.F. 
Părinte Teoctist a fost supus 
în aceeaşi zi unei intervenţii 
chirugicale pe care o trecuse 
cu bine. În perioada 
postoperatorie, pe fondul unor 

suferinţe cronice, a dezvoltat o suită de complicaţii cardiace 
care au culminat cu o oprire a cordului, ce nu a răspuns la 
manevrele de resuscitare. Vestea morţii sale a surprins şi a 
îndoliat întreaga Biserică Ortodoxă Română. P.F. Părinte 
Teoctist a condus Biserica Ortodoxă Română peste 20 de ani, 
păstorind în vremuri de prigoană a credinţei creştine. După 
aflarea tulburătoarei veşti, în toate eparhiile Patriarhiei 
Române, s-au tras clopotele bisericilor pentru Patriarhul 
românilor şi s-au oficiat slujbe de pomenire. 

Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist s-a născut la 7 
februarie 1915 în satul Tocileni, judeţul Botoşani, ca cel de-al 
zecelea copil al familiei Dumitru şi Marghioala Arăpaşu, 
primind la botez numele de Teodor. Între 1921 şi 1927 urmează 
cursurile şcolii primare în satul natal, iar în anul 1928 intră ca 
frate la Schitul Sihăstria Voronei, din judeţul Botoşani. În anul 
1929 este admis la Seminarul Monahal de la Mănăstirea 
Neamţ,iar între 1932-1940 urmează cursurile Seminarului 
Teologic Monahal de la Mănăstirea Cernica, de lângă 
Bucureşti. La 6 august 1935, depune voturile monahale la 
Mănăstirea Bistriţa, Neamţ, primind numele de Teoctist.  

La 4 ianuarie 1937, Mitropolitul Pimen al Moldovei 
aprobă hirotonia monahului Teoctist în treapta de ierodiacon. 
A fost hirotonit de arhiereul Ilarion Băcăoanul, în Biserica 
„Precista“ din Roman, pe seama Mănăstirii Bistriţa. Între 1940-
1944 urmează cursurile Facultăţii de Teologie a Universităţii din 
Bucureşti. În această perioadă a fost rânduit de patriarhul 
Nicodim, în diferite ascultări la birourile Arhiepiscopiei 
Bucureştilor şi apoi în postul de diacon la Catedrala 
patriarhală. În 1945 obţine licenţa în Teologie cu calificativul 
„magna cum laudae“. La 1 martie 1945, la cererea sa, este 

transferat în postul de preot la Catedrala mitropolitană din 
Iaşi, apoi la la 25 martie 1945 mitropolitul Irineu Mihălcescu îl 
hirotoneşte ieromonah la acest sfânt lăcaş. În martie 1946 este 
numit mare ecleziarh al Catedralei mitropolitane din Iaşi şi este 
ridicat la rangul de arhimandrit. 

Între 1946-1950 îndeplineşte, pe rând, funcţiile de mare 
ecleziarh al Catedralei mitropolitane, exarh al mănăstirilor, iar 
din anul 1948, ocupă postul de vicar administrativ al 
Mitropoliei. Între 1946-1947 urmează cursurile Facultăţii de 
Litere şi Filosofie la Universitatea din Iaşi. 

La propunerea patriarhului Justinian Marina, la 28 
februarie 1950, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române îl 
alege Episcop-Vicar Patriarhal. La 5 martie 1950 este hirotonit 
Episcop de către patriarhul Justinian Marina, mitropolitul 
Firmilian al Olteniei şi episcopul Chesarie al Dunării de Jos. 
Între 1950 şi 1954 este rectorul Institutului Teologic din 
Bucureşti, având în acelaşi timp şi atribuţiile de Secretar al 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi de Vicar al 
Arhiepiscopiei Bucureştilor. La 28 iulie 1962 Colegiul Electoral 
Bisericesc l-a ales Episcop al Aradului, Ienopolei şi 
Hălmagiului, având sub jurisdicţie deopotrivă Vicariatul de la 
Gyula şi doua protopopiate din Banatul Sârbesc. În aprilie 1963, 
Congresul Episcopiei Ortodoxe Române din America l-a ales în 
postul de Episcop de Detroit, SUA, iar Sfântul Sinod a aprobat 
alegerea şi i-a acordat rangul de Arhiepiscop. Din cauza 
neacordării vizei, n-a putut lua în primire conducerea efectivă 
a Episcopiei Ortodoxe Române din America. Între 1969-1970 a 
suplinit Episcopia Oradiei.  

La 28 ianuarie 1973, Colegiul Electoral Bisericesc îl 
alege Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, iar la 25 
septembrie 1977 - Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al 
Moldovei, fiind instalat la 12 octombrie 1977. Între iulie 1980 şi 
ianuarie 1882 suplineşte postul de Arhiepiscop al Sibiului şi 
Mitropolit al Transilvaniei. La 9 noiembrie 1986 este ales 
Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei şi 
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. A fost înscăunat în 
Catedrala patriarhală de mitropoliţii ţării în prezenţa 
patriarhilor Ierusalimului şi ai Bulgariei, a reprezentanţilor 
tuturor Bisericilor Ortodoxe, ai Bisericii Romano-Catolice, ai 
Bisericilor Protestante şi a reprezentanţilor forurilor de Stat, la 
16 noiembrie 1986. 

Dumnezeu să-l odihnească şi să-l aşeze în ceata 
drepţilor ! 

Ziarul “Lumina“  05-08-2007 
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Prea Fericitul Daniel, 
patriarhul înnoirilor 

Gramata sinodală la întronizarea  Prea Fericitului 
Părinte Patriarh Daniel 

Adresată „iubitului 
cler şi popor dreptcredincios 
din de Dumnezeu păzita 
Arhiepiscopie a Bucureştilor şi 
Mitropolie a Munteniei şi 
Dobrogei şi celor din cuprinsul 
întregii Patriarhii a Bisericii 
Ortodoxe Române, tuturor 
ascultătorilor şi cititorilor ei”, 
Gramata se deschide cu 
cuvintele: „Har şi pace de la 

Dumnezeu, Părintele nostru din ceruri, iar de la Noi 
binecuvântare arhierească” şi continuă:  

„Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a aşezat 
în Sfânta Sa Biserică scaune şi vrednicii mici şi mari şi, prin 
trimiterea din ceruri, în chipul limbilor de foc a Prea Sfântului 
şi de viaţă făcătorului Duh, peste Sfinţii Săi ucenici şi 
apostoli, i-a întărit întru propovăduirea cuvântului 
Evangheliei Sale, iar prin punerea mâinilor, într-o 
neîntreruptă înlănţuire de la sfinţii apostoli şi până astăzi, 
toţi slujitorii Bisericii lui Dumnezeu şi păstorii turmei lui 
Hristos se fac vrednici a fi părtaşi aceloraşi daruri şi haruri. 

Ca smeriţi urmaşi ai lor, facem cunoscut tuturor, că 
prin trecerea la cele veşnice în ziua de 30 iulie 2007 a 
Fericitului întru pomenire Patriarhul Teoctist Arăpaşu, a 
rămas vacant scaunul de Arhiepiscop al Bucureştilor, 
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române. 
            Pe temeiul articolului 130 alin. “d” şi “p”, din Statutul 
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, 
prin adresa nr. 3353/2007, a fost convocat Sfântul Sinod în 
şedinţă extraordinară, pentru desemnarea a trei candidaţi, 
dintre ierarhii eparhioţi, iar prin adresa nr. 3373/2007, a fost 
convocat în aceeaşi zi de 12 septembrie 2007, Colegiul 
Electoral Bisericesc pentru alegerea de Arhiepiscop al 
Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al 
Bisericii Ortodoxe Române, dintre cei trei candidaţi 
recomandaţi de Sfântul Sinod.  
            Ca urmare, după săvârşirea slujbei Te-Deum-ului, în 
Catedrala Patriarhală, la orele 17,00, Colegiul Electoral 
Bisericesc s-a întrunit în aula Palatului Patriarhiei Române, 
unde, sub preşedinţia Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nicolae 
al Banatului, ierarhul în cea mai veche hirotonie întru 

arhiereu, în ordinea dipticelor, a ales, după rânduielile 
bisericeşti, în scaunul vacant de Arhiepiscop al Bucureştilor, 
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române, pe Înalt Prea Sfinţitul Părinte Dr. Daniel 
Ciobotea, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care s-a arătat 
vrednic de chemarea la această înaltă demnitate, prin 
statornicia în mărturisirea dreptei credinţe, a Sfintei Biserici 
Ortodoxe de Răsărit, prin pilduitoarea şi întreita slujire 
învăţătorească, sfinţitoare şi conducătoare, ca arhiereu al lui 
Hristos, prin neobositul zel misionar, prin larga lucrare 
pastorală şi social-caritativă în slujba păstoriţilor, prin 
promovarea, întărirea şi înnoirea lucrării administrative 
bisericeşti în Arhiepiscopia Iaşilor, prin cultivarea relaţiilor 
frăţeşti cu membrii Sinodului Mitropolitan, prin împlinirea 
răspunderilor încredinţate de Sfântul Sinod, pentru 
reprezentarea Bisericii Ortodoxe Române în forumurile 
bisericeşti internaţionale şi la întrunirile teologice inter-
ortodoxe şi inter-creştine, activităţi pentru care a fost distins 
cu funcţii, onoruri şi titluri academice, prin activitatea ca 
profesor de teologie, care a elaborat apreciate lucrări 
ştiinţifice teologice, sute de studii şi articole necesare 
instruirii studenţilor teologi şi clerului ortodox român, 
precum şi pentru fondarea de viabile instituţii teologice, 
culturale şi social-caritative, dând dovezi de ascultare faţă de 
Sfântul Sinod, de respectare şi împlinire a legilor ţării.  
            Potrivit articolului 130 alin. “u” şi articolului 131 alin. 
“l”, din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii 
Ortodoxe Române, Noi, membrii Sfântului Sinod, am procedat 
la examinarea şi cercetarea canonică a acestei alegeri, în 
şedinţa noastră din 12 septembrie 2007 şi găsind că alegerea 
s-a îndeplinit cu păzirea tuturor formelor şi rânduielilor 
legale, am validat şi aprobat alegerea Înalt Prea Sfinţitului 
Mitropolit Dr. Daniel Ciobotea în scaunul vacant de 
Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Dobrogei şi 
Munteniei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi Preşedinte 
al Sfântului nostru Sinod.  
            Ca urmare, astăzi, duminică, 30 septembrie 2007, după 
oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala Patriarhală, în prezenţa 
membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a 
Preşedintelui României, a reprezentanţilor înaltelor foruri şi 
autorităţi de Stat, a delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe, ai 
celorlalte Biserici şi organizaţii creştine mondiale, a celorlalte 
Biserici şi Culte din ţară, de faţă fiind mulţi clerici şi 
credincioşi din Arhiepiscopia Bucureştilor şi din întreaga 
Biserică Ortodoxă Română,  
            Noi, Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, Bartolomeu, 
Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Teofan, 
Mitropolitul Olteniei, Nicolae, Mitropolitul Banatului, Petru, 
Mitropolitul Basarabiei, Serafim, Mitropolitul Mitropoliei 
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Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord şi 
Iosif, Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei 
Occidentale şi Meridionale, săvârşind Doxologia întronizării 
în Catedrala Patriarhală, înmânăm Prea Fericitului Părinte 
Daniel, în numele Sfântului Sinod, după rânduiala 
tradiţională, însemnele slujirii patriarhale: Gramata Sinodală, 
mantia patriarhală, crucea şi engolpioanele patriarhale, 
camilafca albă şi culionul alb cu cruce, precum şi cârja 
arhipăstorească şi-l aşezăm, potrivit chemării şi vredniciei, în 
tronul patriarhal.  

            Constatând dragostea de care se bucură în 
rândurile noastre, ale clerului, credincioşilor, monahilor şi 
monahiilor Bisericii Neamului nostru şi aprecierea din partea 
tuturor celor prezenţi, care prin aceasta dau mărturie de 
preţuirea de care se bucură înlăuntrul şi în afara ţării, fiind 
încredinţaţi că Prea Fericirea Sa va fi şi mai departe pildă de 
dragoste frăţească, de neobosită lucrare, bună înţelegere şi 
înţelepciune părintească, spre a ne fi tuturor călăuză şi 
îndemn, întru întărirea, apărarea şi cinstirea tuturor 
învăţăturilor Sfintei Evanghelii, în duhul Sfinţilor Apostoli, 
Sfinţilor Părinţi şi al păcii între oameni şi popoare, îl 
recomandăm tuturor celor din cinul preoţesc şi călugăresc, 
precum şi tuturor dreptcredincioşilor creştini din de 
Dumnezeu păzită Arhiepiscopie a Bucureştilor, Mitropolie a 
Munteniei şi Dobrogei şi Patriarhie Română, pe Prea Fericitul 
Părinte Patriarh Daniel, îndemnând pe toţi să-l respecte şi să-
l asculte cu toată supunerea, ca pe Chiriarhul legiuit al lor şi 
Întâistătător al nostru, ca Patriarh şi Preşedinte al Sfântului 
Sinod, înţelegând şi noi să ne plecăm, cu toată voia, 
arătându-i în toate împrejurările cinstire şi ascultare, ca fraţi 
întru Domnul, dorindu-i să păstorească cu râvnă, blândeţe, 
dreptate şi iubire de popor, stăruind cu răbdare şi 
înţelepciune în lucrarea  necontenită a propovăduirii 
cuvântului lui Dumnezeu şi privind pururea la dreptarul şi 
plinitorul credinţei noastre, Domnul şi Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos, Păstorul cel Bun,  căruia I se cuvine toată 
mărirea, cinstea şi închinăciunea, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. Amin. 30 septembrie, 2007. (cf. site www.Patriarhia.ro) 

 

 

A fost pusă piatra de temelie a 
Catedralei Mântuirii Neamului din 

Bucureşti 
La 29 noiembrie 2007, la Bucureşti a avut loc slujba 

de punere a pietrei de temelie şi a sfinţirii locului destinat 
construirii noii Catedrale patriarhale. Slujba a fost oficiată de 
P. F. Părinte Patriarh Daniel, împreună cu membri ai Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu preoţi şi diaconi ai 
actualei Catedrale patriarhale. Noua Catedrală va fi construită 
pe terenul situat în Calea 13 Septembrie, între Ministerul 
Apărării Naţionale şi Parlamentul României.  

Lucrările de construcţie şi de amenajare a Catedralei 
Patriarhale vor începe în 2008 şi ar putea dura aproximativ 
şase ani, iar costurile noului locaş vor ajunge la 400.000.000 
de euro, potrivit purtătorului de cuvânt al Patriarhiei,           
Pr. Constantin Stoica. Jumătate din sumă va fi alocată pentru 
construcţia la roşu, care va dura aproximativ trei ani, restul 
banilor urmând să fie cheltuiţi pentru lucrările de finisaj, 
pictură, împodobirea locaşului şi instalarea reţelei electrice şi 
a încălzirii, activităţi care ar putea dura încă trei ani. 
Catedrala va avea o capacitate de aproximativ 5.000 de 
persoane, proiectul prefigurând şi o piaţă pentru un număr 
mult mai mare de credincioşi. Ansamblul arhitectural va 
cuprinde Catedrala, aşezămintele patriarhale şi un parc 
public.  

Ideea înălţării unui locaş de cult reprezentativ pentru 
poporul român a fost pusă prima dată în 1887. La acea dată, 
România îşi cucerise Independenţa de stat (1877) şi fusese 
proclamată regat (1881) iar Bisericii Ortodoxe Române îi fusese 
recunoscută autocefalia. 

După primul război mondial şi desăvârşirea unităţii 
de stat a României, în 1918, Patriarhul Miron Cristea (1925 – 
1939) a reluat în 1929 ideea construirii Catedralei Mântuirii 
Neamului, stabilind ca amplasament Piaţa Unirii, unde a şi 
pus piatra de temelie a acesteia. În februarie 1999, Patriarhul 
Teoctist a sfinţit şi a pus ca piatră de temelie, tot în acest loc, 
o cruce. 
 La adunarea sinodală din 3 martie 2005, Patriarhul 
Teoctist a anunţat plenul Sfântului Sinod despre hotărârea 
Consiliului Naţional Bisericesc din 22 februarie 2005, prin care 
se acceptase un teren propus de Primăria Capitalei în Calea 13 
Septembrie.  

Terenul are în jur de 11 hectare. Biserica Ortodoxă 
Română a cerut retrocedarea acestui teren, întrucât acolo au 
fost demolate câteva biserici, între care Spirea Veche, Izvor şi 
Albă Postăvari, iar alte două au fost translate pe alt 
amplasament: bisericile mânăstirii Mihai Vodă şi a Schitul 
Maicilor, 

www.patriarhia.ro
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     Sorin Marinescu           George Filip 
 

      Rugă şi vis de copil       Testament       Copacii 
 
Maica Domnului,  Măicuţă  … 
Fă-mi degrab bisericuţă! 
De-ar putea să fie 
Ca de jucărie. 
 
Prin uşa de la intrare  
Să nu poţi trece-n picioare, 
Să pleci capul şi genunchiul 
Şi să urce numai gândul. 
  
Fă-mi-o Maică într-o noapte,  
Noaptea sfântă de colind 
Când copii cântând pe Domnul,  
Dalbe lumânări aprind. 
Un copil umblând cu steaua  
Bucuros să mi-o vestească 
Şi pe Pruncul sfânt să-L cânte  
Şi pe Tine, Maica noastră. 
 
Fă-mi-o Maică, Măiculiţă 
Într-o largă poieniţă 
Cu  flori mari de romaniţă 
Să trec numai printre flori 
Pân-s-ajung la-nchinători. 
 
De-abia să se vadă,  
Din flori şi din fân 
S-o ştie doar Domnul  
Cel Mare şi Bun 
 
Şi, sub adieri aline,  
Fân şi flori să se încline,  
Ca la rugăciune,  
Cu închinăciune, 
Până la pământ. 
 
Apoi târnosească-o Domnul 
Cu mir şi aghiasmă,  
din apă de rouă. 
Şi scumpă podoabă  
să[ne fie nouă. 
 
Noaptea, liniştea din stele 
Să coboare-asupră-i  
tainică tăcere 
 

 
Iară licuricii,  
candele aprinse, 
Ţine-vor făclia  
celor necuprinse 
Greierii cu toţii,  
ţârâind uşor 
Vor cânta în coruri  
şi-n înalt sobor. 
 
Maica Domnului, Măicuţă  
Fă-mi degrab bisericuţă ! 
Nu mai mare ca prescura 
Lăcaş a toată făptura. 
 
Fă-mi-o la tulpina  
unui mic stejar 
Înalţă-i Tu turlă,  
ridică-i altar. 
Să coboare-n într-însa  
din  înalt ceresc 
Sfântul şi curatul  
Har dumnezeiesc. 
 
Stejărelul tânăr, temeinic să 
crească 
Şi urcând spre-înalturi  
să o ocrotească. 
 
Iar bisericuţa 
mică să rămână, 
Cât un bob de smirnă 
Cât s-o ţii în mână  
Şi întrânsa pururi  
deplin să domnească 
Mila Lui cea mare  
şi dumnezeiască. 
 
 
Maică Sfântă, acesta 
E scump visul meu … 
Fă-mi bisericuţă  
Eu mă rog mereu! 
Şi-aşeaz-o temeinic  
în sufletul meu. 
 

 
cine îşi înjură ŢARA  
fie blestemat - să fie  
apăsat cu munţi de doruri  
până-n neagra veşnicie. 
 
 
neamul cine-şi ponegreşte,  
ars de ură şi de patimi,  
când o fi şi-o fi să plângă,  
să n-aibă-n pupile - lacrimi. 
 
 
cine limba lui şi-o uită,  
pribegind prin lumi străine,  
n-ar avea de doine parte  
când e trist printre destine. 
 
 
cine glia lui şi-o rupe  
şi-n felii de dor o-mparte  
să nu aibă loc de-o cruce 
şi de prunci să n-aibă parte. 
 
 
...glia, limba, neamul, ŢARA 
ŢARA, neamul, limba, glia 
Si-un popor ce nu se frânge 
Niciodată : ROMÂNIA ! 
 
 
Din volumul de versuri 
“Ţara din lacrimă”, 
Râmnicu Vâlcea, 2006 
 

 
Copacii Ţării sunt eroi.  
Ei au ţinut feciorii-n braţe  
Când moartea hâtră-i 
căuta  
Să-i sfâşie sau să-i înhaţe. 
 
Copacii Ţării sunt bunici.  
La vremile de Cosânzene  
Ne-au povestit ce-i dorul-
dor  
Prin nopţile cu sânziene. 
 
Copacii Ţării sunt martiri,  
La marea vremilor 
răscruce  
Ei trupurile şi le-au dat 
Şi s-au mutat în Sfânta-
cruce. 
 
Eroi, bunici şi mari martiri,  
Pe prispa gliei milenară, 
Cu cei ce-au fost, cu cei 
ce-or fi,  
Copacii sunt oşteni de 
ŢARĂ... 
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Părintele nostru, Gheorghe, 
îndelung pătimitorul şi 

neîncetat rugătorul 
 

(„in memoriam”, la un an de la trecerea sa  
la cele veşnice) 

 
A vorbi 

despre părintele 
Gheorghe Calciu 
înseamnă a pomeni 
cu veneraţie 
numele unuia din 
marii mărturisitori 
români pentru 
Hristos, ai 
zbuciumatului 
secol XX. Dascălul şi 
sacerdotul – pur şi 
simplu omul care a 
fost – se constituie, 
dincolo de moarte, o 
pildă vie pentru 
contemporani ca şi 
pentru generaţiile 
ce vor urma. Din cele ce se scriu postum despre el, ca şi din 
propriile mărturii – o memorialistică de un dramatism adânc 
dar şi luminos purificatoare - înţelegem că a suferit mult, 
pentru verticalitatea convingerilor sale, pentru crezul său 
neabătut, pentru curajul şi forţa sa misionară şi 
mărturisitoare. 

L-am cunoscut îndeaproape, după căderea 
comunismului, la locul pastoraţiei sale, pe continentul 
american, prin mijlocirea fiilor mei, marcaţi şi ei şi fascinaţi, 
dimpreună cu o întreagă pleiadă de tineri ai ultimelor decenii, 
de statura sa ferm duhovnicească.  Înfăţişarea sa fizică, 
neimpozantă, până la o vreme şi mai apoi, până la sfârşitul 
vieţii, ascetică, sugerând apartenenţa la cinul monahal, 
ocrotea, în sinea interioară, o extraordinară combustie şi 
înflăcărare duhovnicească. Cuvintele sale, îmbibate de 
mireasma şi adâncimea Scripturilor şi în duh paterical, erau 
şi mângâietoare şi încurajatoare şi însufleţitoare şi 
mustrătoare, precum un  „bisturiu duhovnicesc”, amendând 
punctual, cu fermitate, precizie şi clarviziune căderile şi 
ridicările, sporul şi urcuşul duhovnicesc al ucenicilor şi 
păstoriţilor săi. 

După ultima detenţie, consecinţă a mesajului 
creştin, antitotalitar, din ”Cuvintele către tineri”, receptat cu 
entuziasm, ca o resurecţie, de către aceştia şi care-i vor 
cultiva o memorie vie, pioasă şi recunoscătoare, părintele 
descinde pe continentul american, cel atât de secularizat şi 
desacralizat.  

Având în faţă un uriaş orizont misionar, sexagenar 
fiind, s-a mobilizat ca un brav ostaş al lui Hristos, neobosit şi 
ardent, purtând părinteşte grijă duhovnicească, în primul 
rând compatrioţilor şi celor de-o credinţă cu a sa. Biserica 
ostenelilor sale pastorale, din Alexandria-Washington 
devenise, în ultimii ani de viaţă şi parohiat, un reper ortodox 
şi românesc de mare interes, la proporţii de pelerinaj, pentru 
mulţi din înstrăinaţii ajunşi aici de pe vechiul continent.  

M-am rugat împreună cu el şi am luat pulsul 
sublimei sale trăiri creştine şi mistice. Avea o sobrietate 
blândă, o adâncime şi o forţă de pătrundere a cuvântului, 
cum rar mi-a fost dat să întâlnesc.  

A simţit totdeauna prezenţa şi lucrarea lui Dumnezeu 
în viaţa lui, cu toate încercările dureroase şi devastatoare pe 
care le-a traversat şi care nici pe departe nu l-au doborât ci, 
dimpotrivă, l-au întărit, l-au păstrat neclintit, l-au înnobilat 
şi transfigurat. 

 Răspunzând chemărilor, a poposit în ultimii ani şi la 
Montréal, aşteptat aici cu emoţie şi având el însuşi dor şi 
drag de numeroşii săi ucenici, din zona canadiană. L-am 
primit, cu multă căldură sufletească, în două rânduri, în cele 
două biserici ale slujirii mele preoţeşti. M-au impresionat 
înţelepciunea şi tactul părintelui, întru ostoirea setei de 
cuvânt duhovnicesc a ascultătorilor săi dar mai ales 
ardoarea cu care era abordat ca duhovnic, cât de părinteşte 
şi cu „darul lacrimilor” chiar, decurgea spovedania şi cât 
confort sufletesc şi seninătate aducea, la final, celor ce 
ajungeau sub epitrahilul său. 

Este memorabilă dorinţa nostalgică, mărturisită 
adeseori, devenită în ultima vreme demers energic, de a se 
reîntoarce să-şi afle liniştea bătrâneţelor şi odihna de veci în 
pământul românesc, pământul înaintaşilor şi leagăn al 
credinţei, pământul suferinţelor şi martiriului său. Bunul 
Dumnezeu i-a împlinit şi această din urmă năzuinţă ..  

Îl păstrăm cu luare aminte în rugăciunile noastre 
pentru cei adormiţi şi-l aducem în prezentul realităţii 
euharistice proscomidind şi pentru el la fiecare liturghisire, 
fiind încredinţaţi că de acolo, dintru  Cele Înalte, se roagă, la 
rându-i, neîncetat, pentru noi. 

 
Socotească-l Dumnezeu în ceata aleşilor Săi !  
                                     
                      
    Preot Dr. Nicolae Stoleru 
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Cu dragoste şi evlavie 
 
O viaţă de mărturisitor 
 

 Cine poate să vorbească despre părintele Gheorghe 
Calciu, despre viaţa sa de mărturisitor al lui Hristos? Doar 
îngerii în ceruri şi oamenii cu viaţă sfântă aici, pe pământ. 
Deci cum aş putea eu să vorbesc despre suferinţa, despre 
lucrarea dragostei, despre jertfa continuă întru Hristos a 
părintelui Gheorghe Calciu? Şi cine dintre noi ar putea să o 
facă? Puţini, foarte puţini. Doar aceia care, alături de el, au 
dus cununa muceniciei neamului românesc şi au 
mărturisit, prin fapta dragostei şi a credinţei pe Domnul 
Nostru Iisus Hristos. 

Dar un lucru este fără de tăgadă. Părintele 
Gheorghe Calciu L-a mărturisit continuu pe Hristos, cu 
dragoste, prin întreaga sa viaţă. Iar pe cei care s-ar îndoi 
de locaşul pregătit părintelui de Bunul Dumnezeu în ceata 
Mărturisitorilor, îi întreb: Dacă părintele Calciu nu va 
ajunge în Ceruri, atunci ce speranţă am putea avea noi, 
ceilalţi, cu păcatele, compromisurile şi neputinţele 
noastre? Noi nădăjduim doar în mila şi dragostea 
Domnului, căci „la oameni aceasta e cu neputinţă, însă la 
Dumnezeu toate sunt cu putinţă”. (Matei 19, 26) 

Nu putem să cuprindem aici toate cele pe care 
părintele Gheorghe Calciu le-a făcut necontenit pentru 
Biserică, punând mai presus de orice ascultarea de Domnul 
nostru Iisus Hristos şi mărturisindu-L în orice clipă, prin 
lucrarea şi cuvântul său, urmând cu prisosinţă sfatul 
dumnezeiescului Învăţător: „Aşa să lumineze lumina 
voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele 
voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din 
ceruri. ” (Matei 5, 16) 

 
Puterea rugăciunii şi a postului 
 
Dacă ar fi să spunem un singur lucru despre 

părintele Gheorghe Calciu, acesta este că avea o putere 
deosebită în rugăciune. Câte nu a rugat părintele pe 
Dumnezeu? Câte nu a rugat părintele pe Maica Domnului? 
Întrebaţi numai pe cei care au fost la părintele şi i-au cerut 
ajutor. Şi veţi vedea câte lucruri minunate a făcut: bolnavi 
care şi-au găsit alinarea, oi rătăcite întoarse la turma lui 
Hristos, certuri împăcate, familii reunite, situaţii disperate 
rezolvate şi multe altele, toate vrednice de sinaxar. 

Această putere deosebită se baza pe viaţa de post şi 
rugăciune a părintelui. Părintele a avut până în ultima clipă 

un mare respect pentru viaţa de post şi rugăciune. 
Recomanda fiilor duhovniceşti postul tradiţional creştin-
ortodox, fără ulei şi fără vin, exceptând dezlegările de 
rigoare. Era permanent încurcat de insistenţa multora, care 
doreau să ţină postul mai uşor, ca, mai nou, în România, 
sau ca la grecii din America, adică plin de dezlegări la peşte 
şi cu dezlegare la ulei şi vin în fiecare zi. Îmi spunea: „Ce să 
facem, ca să nu-i pierdem nu le spunem să nu-1 ţină aşa, 
dar nici să-1 ţină aşa, ci noi recomandăm în continuare, 
postul aşa cum trebuie ţinut". Şi postea părintele, la 80 de 
ani, post negru, de dimineaţa până seara. Şi asta nu rareori. 
Şi atunci nu ne mirăm că avea putere asupra celui necurat. 
 Cine a ajuns la scaunul de spovedanie  al părintelui, 
ştie cum, după lungile spovedanii, se ridica din genunchi cu 
picioarele parcă mai amorţite decât părintele, dar cu sufletul 
uşurat şi plin de pace şi dragoste. Căci părintele avea o ţinută 
cu totul smerită, ca duhovnic, la spovedanie. Îngenunchea în 
faţa ta şi stătea aşa toată spovedania, rugându-se cu 
adevărat, împreună cu tine, pentru iertarea păcatelor şi 
dăruindu-ţi nu numai iertare, dar şi putere de luptă 
împotriva păcatelor. 
 Noi ştim ce am văzut şi ce am auzit de la părintele 
Gheorghe Calciu. Şi, pentru cele ce le-am văzut şi pentru cele 
ce le-am auzit, facem aceste mărturisiri, cu dragoste şi 
evlavie. 
 

Un fiu duhovnicesc,  
Prof. Univ. Mihai Boicu  

 
(din volumul ”Viaţa Părintelui Gheorghe Calciu ... ”, Ed. Christiana, Bucure;ti, 2007 ) 
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Pentru Românii care-şi 
neagă apartenenţa la 

România şi identitatea de 
român  

Am auzit mulţi români spunând: “A, mai lasă-mă 
cu România,..... ", în timp ce dădeau tot creditul şi lauda 
altor naţiuni străine. Sunt unii care nici nu vor să audă de 
România şi se comportă ca şi cum ar fi alergici, atunci 
când încerci să-i identifici ca fiind români. Neagă în fel şi 
chip apartenenţa lor la România şi nu vor să fie asociaţi 
cu ea. De multe ori aceştia încearcă să vorbească în 
engleză sau în altă limbă, oricare limbă, numai româneşte 
nu. Se îmbracă într-un anume fel, îşi însuşesc obiceiuri 
străine, îşi schimbă prietenii, în încercarea zadarnică de a 
deveni altceva, de a-şi dizolva identitatea lor într-o 
cultură străină. 

Zadarnic fac ei toate acestea, pentru că niciodată 
nu vor putea să nu mai fie români. Dacă te-ai născut 
român, român vei muri, ducând cu tine aceste încercări 
nedemne de a te ascunde de propria ta obârşie.  

Dacă nu te-ai fi născut acolo, ci altundeva, n-ai 
mai fi fost tu cel care acum fugi de leagănul tău, de 
părinţii şi fraţii tăi, români şi ei, ca şi tine. 

Bune sau rele, lucrurile şi realităţile pe care le-ai 
trăit în România sau cu românii, te-au schimbat şi au 
contribuit la ceea ce eşti acum. N-ai mai fi aşa cald, nu ai 
mai avea bucuria şi familiaritatea pe care le simţi acum în 
cercul tău de români, dacă România ar dispărea din 
sufletul tău. 

 Ce este România? Este o ţară care oricând poate 
deveni mai bună şi, dacă acest lucru încă nu s-a 
întâmplat, este din cauza noastră, pentru că fiecare dintre 
noi avem o vină tot aşa de mare pentru relele care sau 
întâmplat, pentru că nu am luat atitudine atunci când am 
fost în impas, am căutat calea cea uşoară, am participat 
la rău prin atitudini de genul: "ce mă priveşte, ce pot să 
fac eu? ". Iar pentru cei care cred că au făcut bine, le 
amintim că binele care nu este după Dumnezeu, după 
învăţătura Sa, este rău. Lumea toată moare de acest bine 
care nu este făcut cum trebuie, ci după cum crede fiecare.  

România este deci locul în care ne-am născut şi 
acest lucru nu poate fi schimbat, România este şi viaţa 
noastră, pe care am trăit-o pe acel pământ şi nici acest 
lucru nu poate fi schimbat. Ceea ce poate fi schimbat este 
răul, păcatul, necredinţa şi ruşinoasa atitudine de a minţi, 
fugind de identitatea ta. 

Unii Români vorbesc de rău ţara lor chiar în 
Biserica Românească din diasporă, ei care au avut parte de 
mângâiere sufletească sau ajutor material datorită 
faptului că, într-un colţ sau altul al pământului fiinţează 
o Bisericuţă Românească. 

Dacă viaţa ta merge bine, dacă nu te afli în vreun 
rău sau dacă ai scăpat până la urmă dintr-o situaţie mai 
mult sau mai puţin rea, este pentru că Dumnezeu a 
binevoit să treci de acel impas iar Dumnezeu lucrează în 
primul rând prin Biserică. În această lume, adeseori rece, 
indiferentă şi ostilă ţie,  ajungi oare să găseşti, cu uşurinţă, 
o binefacere dezinteresată, reală şi curată?  

Bisericile diasporei româneşti sunt poate mici şi 
modeste, ca şi construcţie, dar sunt şi se cuvine să fie 
pline de duh şi fără de ele, mulţi ar rămâne cu sete în 
suflet, în mediul arid al înstrăinării, aflaţi într-o foame şi 
sete spirituală acută şi dureroasă. 

Material ne poate fi bine şi aici şi acolo, dar 
sufletul are nevoie de un anumit tip de hrană, pe care nu o 
vom găsi decât în duhul Creştin Ortodox, care încă mai 
caracterizează România. 

Identitatea ta trebuie păstrată cu grijă, căci puteai 
fi un inert spiritual, un robot al lumii occidentale dar eşti, 
iată, un român plin de spirit, cu toate că, acel spirit a cam 
adormit în fiinţa ta. 

 Dumnezeu a rânduit ca tu să te naşti în România 
şi să ai bucuria de a fi român, căci sunt mulţi care nu au 
această bucurie.  Cultura occidentală este dominată de 
materialism, fără duhul cel viu, fără conştiinţa şi 
înţelegerea vieţii, aşa cu le are acest popor român creştin. 
Confortul material nu înseamnă a trăi cu adevărat bine. 
Viaţa deplină şi mulţumitoare sufleteşte, înseamnă mult 
mai mult. 

Bucură-te Române că ţara ta a fost binecuvântată 
cu mari daruri, cu Sfinţi mulţi, cu un suflet viu şi cu 
dăinuire în veşnicie, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu.  

Daniel Podbereschi 
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Internetul şi mântuirea 
 
lnternetul... O nouă unealtă a lumii moderne în 

jurul căreia gravitează nenumărate discuţii de 
profunzime, care vizează rostul şi rolul social al acestuia, 
aspectele pozitive şi negative sau implicaţiile bune ori 
rele, asupra celor mai diverse aspecte ale vieţii umane, 
inclusiv asupra măntuirii. Această chestiune interesează 
acum, pentru că mulţi şi-au pus problema efectelor 
utilizării internetului asupra vieţii duhovniceşti a unui 
creştin responsabil. 

Deşi trăim înconjuraţi de nenumăratele realizări 
ale unei societăţi moderne, fără chiar să le băgăm în 
seamă pe cele mai multe dintre ele, atunci cănd vine 
vorba de câteva anume, tonul abordărilor este plasat 
undeva între alarmant şi apocaliptic. Televiziunea este 
una dintre aceste realizări, internetul ar fi alta. Teologii 
severi descoperă în televiziuni mai degrabă efecte dis-
trugătoare de suflete decât beneficii, iar criticii 
internetului ar desfiinţa reţelele de calculatoare, dacă ar 
putea. Dacă le asculţi argumentele, deloc de neglijat, nu 
poţi să nu observi influenţele nefaste asupra psihicului 
uman, asupra imaginaţiei, a activităţii cerebrale sau a 
tipului de civilizaţie în care trăim. (nu poţi ocoli nici 
faptul că excesul de televiziune, anumite programe tv 
sau anumite domenii internet lezează morala religioasă), 
aduc ispite uriaşe chiar şi pentru cei întăriţi 
duhovniceşte şi pot pierde definitiv sufletele unora dintre 
cei care stau lipiţi de ecranul tv sau de monitorul de cal-
culator. Este imposibil să nu observi cum copiii sunt, în 
mare măsură, sclavii computerelor în reţea şi cum 
înlocuiesc deseori realitatea cu virtualul, sau cum adulţii 
neglijează comunicarea în familie, în favoarea serialelor 
sau a meciurilor. Exemplele efectelor nefaste ar putea 
continua iar tabloul astfel obţinut este unul cu siguranţă 
destul de sumbru, pentru a justifica tonul alarmist al 
diferiţilor critici ai televiziunii şi ai internetului. Din 
perspectivă teologică, teama unora dintre critici este 
justificată, însă numai până la un punct. 

Ceea ce uită constant cei care sunt sincer 
îngrijoraţi este faptul că atât televiziunea, cât şi 
internetul sunt doar două unelte. Fără viaţă şi voinţă 
proprie, dar cu o mare capacitate de atracţie. De aceea, 
dacă ar fi să vedem care este adevărata sursă a peri-
colului legat de internet sau tv, atunci trebuie neapărat 
să ne întoarcem către cel care deţine butonul: omul. 
Acesta este singurul capabil de a naşte sau a îndepărta 
pericolul în care se află atunci când pierde măsura şi 
discernămăntul, faţă în faţă cu internetul sau cu 

televiziunea. Aşadar, omul este cel care trebuie educat 
corect, şi nu unealta este aceea care trebuie blamată. 
Sfântul Petru Damaschinul vorbea despre felul în care nu 
băutura e rea, ci beţia, nu mădularele trupului, ci reaua 
lor folosire, nu femeia, ci desfrânarea. Îmi permit să 
parafrazez spunând că nu internetul e rău, ci utilizatorul 
lipsit de discernământ şi cuviinţă. 

 
Cristian Tabără, ”Lumea Credinţei”, I-2006 

 

Părintele Galeriu  
despre Internet 

 
« Atât cât reuşesc eu acum să interpretez, 

generalizarea Internetului cred că are o însemnătate la fel de 
mare ca răspândirea tiparului lui Guttenberg, începând din 
1473. Parcă se face un salt în comunicare.  Un salt care 
deschide şi alte forme de explorare. Acum comunicarea se 
poate face direct, imediat, on-line, cum spun internauţii, cu o 
diversitate şi o arie de răspândire extraordinară. Se cere 
înobilarea acestui instrument tehnic care, prin conţinutul 
mesajelor sale, poate să spiritualizeze uriaşa “pânză de 
păianjen” ce înconjoară globul.  

 Vedeţi, acum, în această epocă, mai bine zis, sfârşit 
de epocă şi început de epocă, ştiinţa însăşi vine în 
întâmpinarea religiei. Exprimând realul, ştiinţa bate la porţile 
spiritului şi dă mărturie pentru Creator, exprimându-L, nu zic 
definindu-L, (pentru că Dumnezeu nu poate fi definit… ; un 
Dumnezeu definit ar fi un Dumnezeu finit)… ci tâlcuindu-L, 
dacă vreţi, drept conştiinţa fundamentală a existenţei, a 
Universului.   

Omul revine acum la interioritatea lui cea mai 
adâncă şi de acolo spre  interioritatea cea mai adâncă a 
universului, aşa cum zicea psalmistul: “adânc pe adânc se 
cheamă”. În altă parte acelaşi psalmist spune că “Dumnezeu 
a pus în vistierii, adâncurile”, adică adâncul din noi se află în 
vistieria lui Dumnezeu ».  
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Scrisoare către părinţi 
 

 
Şcoala 

Duminicală de 
sub patronajul 
Bisericii Ortodoxe 

Române       
"Înălţarea 

Domnului" 
 din Montréal, se 
află actualmente 
în cel de-al 
treilea an de 
activitate. 

Iniţiativa 
înfiinţării acestei 
şcoli a avut ca 
punct de plecare 
grija şi 

preocuparea 
pentru copiii 

comunităţii noastre, ca aceştia să păstreze credinţa 
ortodoxă, să ştie să vorbească româneşte, să nu-şi 
piardă identitatea naţională, să cunoască obârşiile 
înaintaşilor şi marile repere ale istoriei neamului nostru, 
să preţuiască adevărat cultura şi civilizaţia 
românească, prin valorile ei fundamentale. Aşa am 
observat că fac şi celelalte etnii, cu care convieţuim 
aici, pe pământul canadian, fără ca acest lucru să 
afecteze în vreun fel integrarea şi adaptarea copiilor lor 
în societate. 

Observăm grija pe care o au aceste etnii de a-şi 
conserva şi afirma moştenirea cultural-spirituală, în 
rândul generaţiilor lor tinere şi considerăm că trebuie să 
procedăm şi noi la fel, cu copiii noştri. Dacă societatea 
canadiană le cere să fie bilingvi, vorbind franceza şi 
engleza, nu vedem de ce copiii noştri n-ar putea vorbi, pe 
lângă acestea şi limba lor maternă. Intrând de timpuriu în 
sistemul educaţional canadian, care îi va ordona mental, ei 
vor ajunge să-şi îmbogăţească vocabularul, în limbile 
oficiale ale statului, în vreme ce limba română şi modelul 
cultural românesc vor rămâne în plan secund sau le vor 
ajunge străine de-a binelea. Limba română se va cultiva 
ocazional şi precar, doar în relativ puţinul timp cât copiii 
noştri se află cu părinţi lor, acasă. Se observă la aceştia 
tendinţa de a nu mai vorbi limba română, chiar şi la scurt 
timp după venirea aici, în condiţiile integrării accelerate în 
sistemul educaţional canadian. Este nevoie şi socotim de 

datoria noastră să veghem ca religia, limba română, 
duhul şi sentimentul românesc, sădite în familie, să nu se 
stingă, ci să fie cultivate şi continuate, de asemenea şi sub 
patronajul Bisericii, aşa cum se întâmplă în practic toate 
comunităţile româneşti din diasporă, mai vechi şi mai noi. 

Trăind aici putem fi mândri că suntem români. 
Coeficientul nostru de inteligenţă, ataşamentul la tradiţie, 
statornicia credinţei, sunt doar câteva argumente. Copiii 
noştri sunt cei care vor reprezenta comunitatea 
românească în viitor, de la ei aşteptăm să fie păstrătorii, 
continuatorii şi susţinătorii tradiţiilor româneşti, 
neînstrăinaţi de proprii lor părinţi şi statornici în credinţa 
strămoşească. Pentru aceasta însă, ei trebuie să fie 
pregătiţi corespunzător. 
Şcoala noastră Duminicală, alături de predarea religiei, 
limbii române şi istoriei neamului, găzduieşte deopotrivă un 
cerc de pictură de icoane pe sticlă şi respectiv un cerc de 
muzică. Aceste activităţi sunt conduse de profesori cu 
pregătire de specialitate în ţară, însufleţiţi de aceleaşi 
sentimente şi preocupări pentru copiii noştri, munca lor 
fiind benevolă, neremunerată. Cursurile şcolii noastre sunt 
gratuite, contribuţia fiind doar pentru rechizitele şcolare şi 
materialul didactic. 
 

Vă adresăm călduros şi stăruitor îndemn ca, 
punând la inimă chemarea noastră, 

să vă îndreptaţi copiii spre " Şcoala Duminicală 
" a bisericii noastre. 

 
Chiar dacă suntem oarecum la început de drum, 

un început timid şi modest, am avut realizări frumoase, în 
anii care au trecut şi rezultatele s-au văzut mai ales la 
copiii care au avut continuitate în frecventarea cursuritor 
şcolii noastre. Speranţa noastră este că răspunsul 
dumneavoastră, al părinţiilor, va fi pozitiv şi, cu timpul, 
sprijinul va fi din ce în ce mai mare, pentru ca şi rezultatele 
copiilor noştri să fie din ce în ce mai semnificative iar 
iniţiativa educativă pe deplin justificată. 

 
Pentru înscrierea copiilor la “Şcoala Duminicală” 

apelaţi: (514) 748 6730 sau (450) 671 3748 
 
                   

Daniela Bochiş, directoarea Şcolii Duminicale 
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Martiri pentru Hristos,  
din România, 

  în perioada regimului 
comunist 

         Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune al 

Bisericii Ortodoxe 
Române, Bucureşti, 

2007 
 

Lucrarea, care are un  
caracter ecumenic şi 
este consacrată 
creştinilor care şi-au 
dat viaţa pentru 
credinţa în Hristos, în 
perioada regimului 
comunist din 
România, este 
rezultatul cercetărilor 
întreprinse în 
intreaga ţară, într-o 

perioadă de patru ani, de către Bisericile Ortodoxă Română, 
Romano-Catolică şi Evanghelică din România, cu scopul 
realizării unui martirologiu creştin al României.  

Criteriile hotărâte de către iniţiatorii proiectului, 
pentru stabilirea statutului de martir au fost următoarele: 
moarte violentă (împuşcare, spânzurare, îngheţare, 
înjunghiere, îngropare de viu, privaţiune de hrană şi apă etc.), 
în urma chinurilor suferite în temniţă sau într-o perioadă de 
timp imediat următoare detenţiei, ura persecutorului faţă de 
credinţă şi Biserică, acceptarea conştientă a martirului etc.  

Lucrarea, aflată la prima ediţie, include biografiile şi 
împrejurările martiriului a 240 de creştini, dintre care 207 au 
fost ortodocşi, 30 romano-catolici şi 4 evanghelici. 
Majoritatea acestora au fost clerici (episcopi şi preoţi), 
profesori de teologie, avocaţi, ţărani, comercianţi şi studenţi.  

Realizarea acestui volum constituie o contribuţie 
românească, la un proiect european de identificare a 
martirilor creştini din secolul al XX-lea (în numeroase ţări 
europene au apărut sau urmează să apară lucrări similare), 
cu scopul de a sublinia şi din această perspectivă, valorile 
creştine comune ale culturii şi civilizaţiei europene, ca temelie 
şi liant pentru comunitatea europeană, aflată în proces de 
edificare.  

Contemporani cu noi sau cu părinţii noştri, nenumăraţi 
martiri au murit în închisorile comuniste. Ei au suferit 

pentru credinţă, apărându-şi până la capăt libertatea de a 
crede în Dumnezeu. Mulţi ani, eroilor anonimi li s-au ridicat 
statui doar în inimi. Dar acum, o carte despre credincioşii 
ortodocşi şi de alte credinţe, ucişi în închisorile comuniste, a 
fost lansată sub egida Patriarhiei Române. Este, această 
iniţiativă, o recunoaştere oficială a suferinţei.  

Volumul, având 802 pagini, a apărut la editura 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti. La cercetările pentru alcătuirea lui au contribuit 15 
autori, coordonaţi de un comitet de 10 reprezentanţi ai cultelor 
din România, care s-au folosit de arhivele CNSAS, ale 
tribunalelor, ale Ministerului Justiţiei sau de probele orale ale 
cunoscuţilor martirilor care sunt evocaţi. 

Pagini consistente din carte sunt dedicate deopotrivă 
unor nume cunoscute din cultura română, din deceniile IV-VI, 
ale sec XX, precum Vasile Voiculescu ori Mircea Vulcănescu.  

Medicul Vasile Voiculescu, arestat în 1958 şi acuzat 
de uneltire contra orânduirii sociale, pentru păstrarea 
legăturii cu intelectualii care frecventaseră cercul "Rugul 
Aprins", de la Mănăstirea Antim, a fost condamnat la cinci 
ani de temniţă grea, cinci ani de degradare civică şi 
confiscarea totală a averii. A fost purtat prin închisorile de la 
Jilava şi Aiud. Vasile Boroneanţ, un deţinut politic, încarcerat 
alături de el, îşi aminteşte că Vasile Voiculescu era blând şi 
împăciuitor în celulă. "Se crease în jurul lui un cerc de 
profitori care, uneori, îi luau chiar mâncarea, fără să-l 
întrebe măcar. Deşi operat, s-a repezit asupră-i, să-i ia 
mâncarea, un „coleg”  de celulă iar răspunsul lui, la riposta 
celorlalţi, a fost: "Lăsaţi-l, că şi el e creatura lui Dumnezeu şi 
dacă s-a repezit s-o ia, înseamnă că el are nevoie mai mare 
decât mine de această mâncare".  

Mircea Vulcănescu s-a îmbolnăvit de tuberculoză, 
după un episod înfiorător, petrecut în închisoarea Jilava, în 
1948. Dezbrăcaţi total, în plină iarnă, într-o celulă rece, mai 
mulţi deţinuţi au trebuit să îndure câteva nopţi de îngheţ şi 
bătăi. Gheorghe Bălănescu, unul dintre ei, îşi aminteşte 
altruismul total al lui Mircea Vulcănescu, care s-a oferit să 
se întindă pe jos, transformându-se în "aşternut" cald pentru 
fostul primar al Jilavei, bolnav de tuberculoză pulmonară. 
Vulcănescu s-a lungit pe cimentul rece, pentru ca suferindul 
să doarmă peste el, protejându-l astfel prin căldura propriului 
corp. Dimineaţa, gardienii îi "încălzeau" zilnic cu bastoanele 
de cauciuc. În acea perioadă, Vulcănescu s-a îmbolnăvit şi el 
de tuberculoză pulmonară şi a murit, doi ani mai târziu.  

Această carte a martirilor din închisorile comuniste se 
cuvine cercetată cu luare aminte şi considerată un memento 
dureros al istoriei recente a neamului românesc. 

 
 Globalnews/Biserica org. 
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