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ROMÂNIA A RÃMAS FÃRÃ PÃSTOR

Astãzi, pe o cãldurã de foc ce continuã sã biciuiascã þara ca ºi
cum ar dori sã ne trezeascã la o realitate uitatã dar esenþialã, s-a dus
la Domnul într-o fracþiune de secundã Prea Fericitul Patriarh Teoctist. Nimic
nu ne îngãduia sã ne închipuim cã aceastã clipa va sosi acum ºi nimic
nu pãrea sã ne anunþe deznodãmântul ce s-a produs ca o ºtire rea,
de fulger cãzut dramatic asupra omenetului de la noi, necãjit ºi prea
de tot încercat. Pãrea cã, în fibra lui tare, de þãran moldovean cu
vechimea ºi tãriile rãzeºiei, niciodatã nu se va cuibãri moartea care,
însã, vine întotdeauna ca un fur în noapte, pãºind fãrã sã se audã ºi
fãrã a se presimþi. Stãtea drept, senin ºi înþelept ca un brad pe care
nici un tãietor nevrednic nu s-ar fi sumeþit sã se încerce a-l atinge mãcar.
Acum s-a stins ca o lumânare: o moarte de om bãtrân. L-au rãpus Rãul
acestor zile, nevrednicii învoiþi în facerea de rele, iscoadele ºi mulþimea
de alcãtuiri neisprãvite ce ne stricã viaþa, istoria ºi þara. 

În doar câteva minute, oameni pe care abia îi întâlnesc din când
în când ori apropiaþi ºi-au împãrtãºit unii altora vestea cea rea ºi neaºtep-
tatã. Era doar un semn de neliniºte ºi de amãrãciune? Era mai degra-
ba un semn de deznãdejde cãci de astãzi România a rãmas fãrã Pãs-
tor. A fost omul marilor încercãri ºi chezaºul trecerii noastre printr-un
pustiu despre care abia când îi vom întrevedea cu adevãrat încheierea
vom înþelege cât a fost de plin de pericole ºi noi cât am fost de primej-
duiþi. Cãci, pentru a scãpa turma ºi a putea îndruma poporul sãu,
Patriarhul biblic s-a oferit drept pradã nemernicilor ce sunt fãcuþi pen-
tru stricare, neînþelegere ºi cuvânt nepotrivit, luând asupra sa pedepse
nemeritate ºi dispreþuiri incredibile venite de la oameni mãrunþi. 

Însã, în felul lui, a biruit. Cãci „viaþa ºi faptele“ ce i se vor scrie
odatã fãrã impulsivitatea sangvinarã a condeielor tocmite de azi vor
cuprinde semnificaþii ce încã ne scapã deºi pentru cine ºtie sã priveascã
sunt vãzute încã de acum. Dorise sã ajungã a pune piatra de temelie
la Catedrala Mântuirii Neamului ºi nu a mai ajuns, ratându-ne astfel cã,
poate, pentru români vremea simbolului colectiv încã nu a venit. Dar a
putut sã clãdeasca o Mânãstire a Sfinþilor Români ridicatã în chiar oraºul
rãului, în cãpiºtea spoielii ºi în locul stãpânit de Satana unde numai rugã-
ciunile celor cinci sfinþi enigmatici ce se roagã necontenit pentru ca
Bucureºtii sã nu se surpe îl mai þin în fiinþã. Aceasta este, poate, o
potrivire cu un sens mai înalt ºi, dacã are un înþeles, atunci înþelesul
este o enigmã ce meritã þinutã minte ºi desluºitã în pãrþile ce ne sunt
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NOTÃ ASUPRA EDIÞIEI

Prezenta culegere de evocãri, eseuri ºi documente s-a alcãtuit în doar
câteva zile, sfârºindu-se la scurt timp dupã ce Patriarhul României
s-a dus la locul de veºnicã odihnã din catedrala de pe Dealul Mitropoliei
din Bucureºti. Scopul schiþat iniþial nu a avut în vedere analiza istorio-
graficã sau reconstituirea de biografie ci întocmirea unei foi de tem-
peraturã emoþionalã obþinutã de la intelectuali de toate vârstele ºi din
tot locul românesc; alcãtuirea finalã depãºeºte, însã, acest obiectiv
constituind, poate, un documentar de epocã util celor care, în viitor,
vor cerceta vremurile de rãscruce de acum, „vieþile paralale“ ale celor
ce le-au definit ºi „modelul românesc“ dedus din fapte — ºi nu din ver-
siuni prefabricate — ce va constitui reazemul celor ce vor mai fi pe
acest pãmânt dupã noi. 
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I. ANI ªI FAPTE — PATRIARHUL TEOCTIST
DESPRE VIAÞA ªI LUCRAREA SA 

Anii, viaþa ºi slujirea creºtinã 
Sunt recunoscãtor, în primul rând, Bunului Dumnezeu, care mi-a

dãruit viaþa aceasta. De copil am învãþat, de la vatrã ºi înþelepciunea
pãrinþilor mei — sfinþi pururea pentru mine —, o datã cu însemnãtatea
chemãrii clopotului la slujbele Bisericii, pãstrarea rânduielilor ei ºi cã
trebuie sã mulþumesc lui Dumnezeu ºi pentru darul vieþii. 

Era greu pentru ei, cãci eram zece copii, cu ei 12, în anii 1915,
când am venit eu pe lume, în plinã pregãtire pentru rãzboi. Dar nu am
auzit de la ei decât cuvinte de încurajare, de nãdejde în Dumnezeu.
Nu aºteptau ajutoare din nici o parte, nu aºteptau sã primeascã ceva
fãrã muncã, daruri sau drepturi. Tatãl meu ºi mama mea purtau ei înºiºi
de grija gospodãriei ºi nu le lipsea nimic. ªi nu posedau altceva decât
acea gospodãrioarã foarte modestã pe care o mai vãd astãzi, când merg
spre sat, de la Iaºi spre ªtefãneºti, pe malul Prutului sau spre Huºi,
unde mai sunt încã sate cu gospodãrii, cu case acoperite cu stuf, ca
aceea pe care ochii mei au vãzut-o o datã cu lumina zilei. 

Ce valori nepreþuite, morale, se cultivau într-o asemenea familie!
Nu se auzeau minciuni, vorbe deºarte despre vecini sau despre alþii.
Ci, dimpotrivã, numai lucruri frumoase. Pot sã spun câtã însemnãtate
avea respectul pentru semeni. Cel puþin doi din familie trebuia sã fie în
fiecare sãrbãtoare ºi duminica la bisericã. Aceºtia doi mergeau la bi-
sericã pregãtiþi ºi aduceau acasã anafurã, daruri ale Duhului Sfânt din
sfinþenia Bisericii, aduceau binecuvântare, aduceau cuvânt ziditor de
bucurie. Aceasta este comuniunea, una dintre frumuseþile Ortodoxiei,
ale românilor, ale familiei româneºti. 

„Mânãstirea satului meu“ 
Aº vrea sã cinstesc memoria învãþãtorului meu de la ºcoala pri-

marã, Gheorghe Romanescu, un om deosebit, cu suflet ales ºi cunoºtinþe
enciclopedice, un adevãrat profesor universitar, cãruia îi pãstrez o fru-
moasã amintire. De la el am învãþat nu numai religia, cãci mergea cu
noi la bisericã, dar ºi istoria, cu domniile voievozilor, mãreþia lor ºi, de
asemenea, literatura, pe Eminescu ºi pe alþi mari scriitori ai noºtri. Un
adevãrat apostol a fost acest bãrbat, fiu de preot, care m-a ajutat chiar

accesibile. Cãci în visul neîmplinit al Patriarhului Biblic stã poate îndru-
marea noastrã esenþialã ce ne spune cã ne vom mântui ca neam prin
sfinþii noºtri ºi, deci, prin noi înºine cãci acum rãmânem ºi suntem numai
în mâna lui Dumnezeu. 

Alþii vor veni dupã cum se va întâmpla ºi poate cã vor face ca sã
fie uitat sau aºezat în penumbra Patriarhul vremurilor nedesluºite însã
Cel ce le ºtie pe toate nu îl uitã ºi ne va ajuta ºi pe noi sã-l preþuim mai
cu dreptate pe feciorul de þãrani din satul Botoºenilor lui Eminescu cu
cât timpurile vor fi mai apãsãtoare ºi încercãrile mai mari. 

Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l aºeze în ceata drepþilor, acolo unde
îi este locul.

Aceste cuvinte le-am scris dintr-o datã la doar câteva minute dupã
ce aflasem cã în Dealul Mitropoliei veniserã zilele de doliu ºi peste tot
începuserã sã batã clopotele cu dangat prelung ºi rar. Apoi le-am tri-
mis în cele patru zãri cãtre cei ce socoteam cã ar fi trebuit sã afle ºi
sã cadã pe gânduri.

La doar puþinã vreme, au început sã vinã din toate pãrþile rãspun-
suri pe care, într-un anumit fel, le aºteptam iar în zilele ce urmarã aces-
tea se strânserã unul peste altul, începând sã constituie un documentar
a cãrui semnificaþie depãºea însemnãtatea clipei ºi se proiectau înainte
ºi înapoi cu lungi ecouri ramificate. Atunci mi-am dat seama cã aces-
tea trebuiau adunate ºi publicate fiindcã erau o întâie participare la o
„moºtenire“ ce va trebui descrisã mai stãruitor ºi însuºitã în ceea ce
va rãmâne dincolo de rumorile zilei.

Cãci, în esenþa ei, acþiunea Patriarhului Teoctist va fi recunos-
cutã abia atunci când se vor stinge relele ºi gura vorbitorilor de cuvinte
deºarte va amuºi ºi va fi înþeleasã drept ceea ce a ºi fost: o expresie
a unui strat de ruralitate de vârstã aproape insondabilã, peste care
adaosul monahal a venit parcã de la sine ºi l-a sedimentat. Era deopotrivã
„un stareþ“ — adicã un bãtrân înþelept — „un gospodar“ ºi „un þãran“ care
încheia o epocã ºi poate cã deschidea încp una, creindu-i un model de
nobleþe a locului unde încap nu diplomã, hrisov ºi uric ci însãºi fapta ºi
jertfa neînþeleasã. În alte veacuri, rostul lui ar fi fost între „bãtrânii buni“,
judecãtor în prispa bisericii ºi dascãl de juni, povãþuitor de familii ºi fãcã-
tor de pace; însã a apucat sã fie un pãstor de poporeni ºi un îndrumã-
tor în vremuri grele, el, „ultimul Mare Þãran“. 

ARTUR SILVESTRI 
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Aº fi dorit sã port în cãlugãrie numele Teodorit. Gãsisem în cro-
nica mânãstirii Bistriþa numele unui ierodiacon care scria foarte frumos,
Teodorit, din secolul trecut, monah învãþat, trãitor în Hristos ºi bun slu-
jitor. Am transmis prin cineva dorinþa mea stareþului Ghenadie care,
primind din mâna mea foarfeca, a tãiat din pãrul meu zicând: „Se tunde
robul lui Dumnezeu, fratele nostru Teoctist, monah, în numele Tatãlui
ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin.“ ªi aºa mi-a raãmas numele, potri-
vit rânduielii noastre bisericeºti. 

Am întâmpinat ºi multe greutãþi, dar Dumnezeu mi-a îndreptat
paºii ºi în preajma unor mari ierarhi ºi a celor patru Patriarhi ai Bise-
ricii noastre de dinaintea mea. Mã consider, cu recunoºtinþã, fiul
duhovnicesc al Patriarhului Miron Cristea, care a întemeiat Seminarul
de la mânãstirea Cernica, unde am învãþat opt ani, între 1932-1940,
aflându-mã zilnic sub vegherea pãrintelui arhimandrit ºi profesor Chesarie
Pãunescu, directorul Seminarului, apoi Episcop al Dunãrii de Jos, ºi a
unor profesori de mare valoare ºi neuitatã amintire pentru mine. De la
ei am învãþat foarte multe lucruri pentru viaþã, pe lângã cele didactice. 

Dictatura comunistã, anti-creºtinã 
Mult mai târziu, în anul 1945, aflându-mã la Iaºi, în ascultarea

marelui teolog ºi Mitropolit Irineu Mihãlcescu ºi direct a Prea Sfinþitu-
lui Episcop-Vicar al acestuia, Justinian Marina-Vasluianul, iar din anul
1950, când acesta devenise Patriarh, în calitate de Episcop-Vicar al
sãu, prin alegerea Sfântului Sinod, am fost martorul multor frãmântãri
din viaþa sa ºi a Bisericii noastre, strãbãtând deceniile grele de con-
fruntare pe faþã, cu rãni ºi victime, în lupta aprinsã cu dictatura comu-
nistã, care, ºi în þãrile ortodoxe vecine nouã, a dat lovituri nespus de
grele Bisericii acestora. Numai cei ce au cunoscut îndeaproape frãmân-
tãrile de care am amintit pot înþelege povara apãsãtoare care a fost
pe umerii Ierarhilor, preoþilor, monahilor ºi credincioºilor Bisericii noas-
tre Ortodoxe Române.

Aºa se explicã unele atitudini ale Ierarhilor de atunci, în scopul
protejãrii lucrãrii pastorale, aºa se explicã ºi contactul cu autoritãþile
locale de atunci, îndeosebi dupã anul 1977, când s-a desfiinþat Comisia
Monumentelor Istorice, interzicându-se astfel cu desãvârºire continuarea
lucrãrilor la bisericile ºi mânãstirile monumente istorice. La Iaºi, erau
ºantiere deschise la Sfinþii Trei Ierarhi, la Golia, la Cetãþuia, la Galata
ºi în alte locuri, deci nu se putea continua lucrãrile. Ce aveam de fãcut?

ºi atunci când, dupã absolvirea ºcolii, am plecat la mânãstire fãrã ºtirea
ºi învoirea familiei, a pãrinþilor, lãmurindu-i sã mã lase sã-mi urmez dru-
mul chemãrii mele.

Aºadar, eu am ieºit, pot zice, dintr-o mânãstire, care era satul
meu natal, adãpostit între colinele blânde ale Botoºanilor, cu datini fru-
moase ºi oameni credincioºi, cu prunci sãnãtoºi ºi tineri plini de virtuþi,
unde nu se auzise de pãcatele ºi rãtãcirile pe care ni le prezintã astãzi
presa ºi televiziunea, încât þi se întunecã sufletul ºi te încrâncenezi de
câte se petrec zilnic în lume. Am ieºit din mânãstirea satului meu ºi
am intrat în altã mânãstire, la Vorona, ce se aflã la vreo 30-40 km de
casã, dar care atunci mi se pãrea foarte departe, dincolo de orizont. 

De acolo, la înãlþarea Sfintei Cruci din anul 1929, am mers la
Schitul Vovidenia. O zi deosebitã trãiam la Vovidenia în Vinerea Lumi-
natã când, potrivit rânduielii mânãstireºti, se fãcea procesiune cu icoana
fãcãtoare de minuni de tot soborul, în frunte cu Prea Sfinþitul Stareþ
Nicodim Munteanu, înconjurat de arhimandriþi ºi diaconi, urmat de un
impresionant cortegiu de monahi ºi elevi, cu cântãrile Izvorului Tãmã-
duirii ºi Hristos a înviat. În sunetele clopotelor, urcam aleea de brazi de
curând plantaþi, spre biserica Vovideniei ºi ne opream în poiana cu izvorul
ei minunat, unde se sãvârºea sfinþirea apei ºi se sfinþeau prin stropire
toþi cei de faþã ºi toata firea înconjurãtoare. An de an acest luminat
ceremonial pascal se desfãºura potrivit unei strãvechi tradiþii, din neferi-
cire pãrãsitã. 

Când eram elev la Seminarul Teologic Monahal de la mânãstirea
Cernica, între anii 1932-1940, împreunã cu Pãrintele Arhimandrit
Grigore Babus, acum preot slujitor la Catedrala Patriarhiei noastre, tre-
buia, o datã cu trecerea în cursul superior, sã fim cu toþii monahi, sã
depunem, adicã, voturile monahale. Potrivit hotãrârii Patriarhului de vie
amintire Miron Cristea, ctitorul seminarului, s-a introdus aceastã
prevedere în regulament, de a nu fi admis în cursul superior decât dacã
eºti monah. 

Povestea numelui Teoctist 
Eu am depus voturile monahale la 6 august 1935, la mânãstirea

Bistriþa de lângã Piatra Neamþ, ctitoria domnitorului Alexandru cel Bun,
când am primit ºi numele de Teoctist, prin cuvântul vrednicului stareþ
Ghenadie Caraza, vestit pe Valea Bistriþei, între cei mai distinºi dintre
stareþii mânãstirilor noastre voievodale. 

6 7



Patriarhul Justinian a recuperat
Mânãstirea Radu Vodã 

Patriarhului Justinian Marina îi datorãm Seminarul de la Radu Vodã.
Când a fost ales Patriarh, biserica aceasta era închisã, iar clãdirea din
jur ocupatã de o ºcoalã a partidului comunist. Patriarhul Justinian a
avut curajul, credinþa, dar ºi iscusinþa sã afle soluþii pentru a obþine resti-
tuirea Mânãstirii Radu Vodã ºi redarea rostului ei. A restaurat ºi a pic-
tat biserica, a consolidat clãdirile, a adus mai mulþi slujitori ºi a orga-
nizat aici cãminul ºi spaþii pentru cursurile preoþeºti ºi Seminarul
Teologic al Mitropoliei Munteniei ºi Dobrogei. Ceea ce este semnifica-
tiv pentru noi este cã a ales sã fie înmormântat aici, ºi nu la Catedrala
Patriarhalã unde, dupã regula ºi pravila cunoscutã, se aflã înmormân-
taþi cei doi Patriarhi înaintaºi ai sãi. A fãcut aceasta din dragoste pen-
tru aceastã ctitorie ºi din smerenie. 

Pãrinþii profesori ºtiu cã la rugãciunea de dimineaþã de la Insti-
tutul Teologic venea patriarhul Justinian ºi nu se putea sã nu fie prezent
rectorul. În fiecare dimineaþã ºi în fiecare searã, unul dintre profesori
era de serviciu la cancelarie pentru a fi la îndemâna studenþilor, dor-
nici sã punã întrebãri. Parcã-l vãd pe regretatul Teodor Popescu, marele
nostru profesor de Istoria Bisericii Universale. El nu a putut sã fie hiro-
tonit preot, pentru motive canonice. Dar viaþa lui se desfãºura ca ºi a
unui preot. Nu lipsea niciodatãdin mijlocul studenþlor când aceºtia se
împãrtãºeau ºi dupã ce se împãrtãºeau. În general, toþi profesorii par-
ticipau pe rând, seara ºi dimineaþa, la orele de meditaþie. Unii slujeau
în sobor, iar mirenii se împãrtãºeau, în fruntea studenþilor, mai ales în
cele patru posturi. 

Preoþii, profesorii, arestaþi ºi întemniþaþi 
Toate acestea se datoreazã conºtiinþei preoþeºti a Bisericii, pe

care a promovat-o ºi a slujit-o Patriarhul Justinian, imprimând-o preo-
þilor formaþi de Bisericã. Venea zdrobit de putere de la întâlnirile cu
reprezentanþii autoritãþilor de stat, unde era judecat pentru prea marea
lucrare a Bisericii. La întoarcere, ne spunea celor de faþã: „Am biruit,
am biruit, Teoctist, ºi de data aceasta!“ Mergea întotdeauna cu mapa
plinã de lucrãri, pe care o avea dinainte pregatitã, cãci nu se ºtia când
era întrebat: „Pentru ce atâtea seminarii?“; „Pentru ce atâta activitate
bisericeascã?“; „De ce atâtea reviste teologice?“; „Pentru ce atâtea

Am mers la autoritãþile de stat, le-am spus care era situaþia ºi le-am
cerut ajutor. Mi s-a spus cã dacã nu le cerem bani ºi materiale, putem
sã lucrãm. ªi am lucrat. 

Moldova era pustiitã de nãvãlirea sovieticã 
Privind înapoi, la anii 1945-1947, vãd lumea de atunci a Moldovei

ºi pe Pãrintele Justinian, ca Arhiereu-Vicar ºi colaborator la Mitropolia
Moldovei ºi Sucevei, unde mã aflam ºi eu, chemat la Iaºi de marele
Mitropolit-cãrturar Irineu Mihãlcescu. Moldova de atunci era într-o stare
jalnicã, de pe urma rãzboiului greu ºi a nãvãlirii armatelor sovietice, dar
ºi a secetei nemaiîntalnite din acei ani. L-am însoþit pe Pãrintele Arhiereu
Justinian Vasluianul în primele sale drumuri prin Moldova ºi l-am vãzut
intrând în bordeiele în care se adãpostiserã oamenii rãmaºi fãrã case,
în urma rãzboiului ºi a bombardamentelor, care distruseserã satele ºi
oraºele, încât din acele târguri „patriarhale“ de altãdatã nu mai era decât
amintirea, încãrcatã de tristeþe ºi descurajare. Însãºi capitala Moldovei,
frumosul oraº Iaºi, acum, în anul 1945, lipsit de luminã electricã, de
încãlzire, de apã, ajunsese fãrã chip ºi asemãnare, doar cu tãbliþele cu
numele pietelor ºi ale strãzilor, miºcate zgomotos de vânt pe ruinele
fostelor clãdiri. 

Ca unul care m-am învrednicit sã fiu sfinþit de Pãrintele Justinian
Arhiereu, mãrturisesc cã de la el am învãþat foarte multe lucruri în admi-
nistraþie. M-a format ºi ca ierarh al Bisericii noastre în cei aproape 13
ani de vicariat la Patriarhie. ªi-a consacrat primele activitãþi arhiereºti
îngrijirii orfanilor din Modova, antrenând la aceastã lucrare clerul ºi pe
credincioºii Arhiepiscopiei. Aºa am învãþat de la el, ca de la un mare
dascãl, pastoraþia practicã, din întâlnirile sale cu preoþii ºi cu protopopii
din vremea aceea, unde încerca sã aline durerile pãrinþilor pentru
pierderea copiilor, sã aducã înseninare în sufletele orfanilor, ale copiilor
ºi tinerilor, intervenind chiar pentru ei peste hotare. 

Peste ani, prin 1961, când l-am însoþit pe Patriarhul Justinian,
împreunã cu alþi colaboratori ai sãi, care astãzi nu mai sunt printre noi,
ºi cu ministrul Cultelor de atunci, profesorul Dumitru Dogaru, într-o vi-
zitã la minele din Petroºani ºi la uzinele siderurgice de la Hunedoara,
mare mi-a fost mirarea, dar ºi bucuria, sã-i aud pe doi tineri ingineri
spunându-i: „Noi suntem orfanii, Prea Fericite Pãrinte Patriarh, pe care
i-aþi salvat de la foamete în 1945.“
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Niciodatã nu am cedat jurisdicþia Basarabiei 
Mitropolia Basarabiei, cu episcopiile ei, cu ierarhii ei, cu clerul ºi

cu credincioºii ei, n-a fost pãrãsita niciodatã de Biserica strãmoºeascã.
Niciodatã nu s-a dat nici un cuvânt de renunþare la jurisdicþia Patriarhiei
în Basarabia sau sã se recunoascã de Sfântul Sinod jurisdicþii strãine
bisericeºti pe acele pãmânturi româneºti. Ci, dimpotrivã, în decursul
acestei perioade au existat deci semnele dragostei materne a Bisericii
pentru fiii ei de dincolo de Prut. Nu mai spun cã ierarhii veniþi din Basara-
bia — din cauza împrejurãrilor nãprasnice, prin cotropirea ºi ocuparea
Basarabiei — pe care i-am cunoscut ºi cu care am slujit, cã Mitropoli-
tul Efrem Enãchescu de la Chiºinãu, Episcopul Dionisie Erhan de la Cetatea
Albã, Mitropoliþii Visarion Puiu ºi Tit Simedrea ai Bucovinei, erau ierarhi
de o rarã simþire româneascã. 

Dupã 1944, am asistat la unele dintre întâlnirile lor ºi ºiu cã
lãcrimau atunci când îºi aminteau de evlavia, de trãirea ortodoxã a
creºtinilor de peste Prut. Ei s-au dus în mormânt cu aceastã dragoste
ºi cu gândul la ceea ce ºtiau ei cã au lãsat acolo, bogãþia de credinþã
ortodoxã pe care nu o vedem manifestându-se în altã parte aºa cum
se manifestã în sfânta noastrã Basarabie. 

Se cuvine, pentru slava lui Dumnezeu ºi pentru însemnãtatea
prezenþei ºi arhipãstoririi Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, dr. Iustin
Moisescu, sã evoc cele ce s-au petrecut cu înmormântarea sa. Boala,
suferinþa lui au fost necruþãtoare. Era un timp foarte greu în 1986,
când se dãrâmau biserici, spitale, monumente istorice în jurul Sfintei
noastre Patriarhii. Se zvonea ºi despre intenþia autoritãþilor de a muta
de aici Patriarhia, ceea ce s-a confirmat, apoi, când am fost eu ales
Patriarh, în luna noiembrie, din acelaºi an. 

Duhul diabolic 
ªi în vâltoarea acelor evenimente se simþea în vãzduh un duh mut,

un duh diabolic, ce lucra — ºi care lucreazã ºi acum — ca sã împiedice
ridicarea Catedralei Mântuirii Neamului pe care a gândit-o Miron Cristea,
cel dintâi Patriarh, s-o aducã la îndeplinire. ªi era o problemã chiar ºi
cu mormântul de aici, în care odihneºte trupul Pãrintelui Patriarh Iustin
Moisescu, pentru cã stãpânirea de atunci cerea sã fie dus la una din-
tre mânãstirile din preajma Capitalei, ori la Cãldãruºani, ori la Cernica.
Atunci Dumnezeu mi-a dat tãrie, eu fiind în situaþia de a-l urma ca

mânãstiri?“; „De ce dã Biserica oblãduire atâtor condamnaþi politici?“,
unii dintre aceºtia fiind specialiºti de mare valoare, care erau margi-
nalizaþi, scoºi în afara societãþii, dar angajaþi ºi ocrotiþi de Bisericã. Sin-
gurã Bisericã, prin Patriarhul Justinian, am putea spune, îi primea, dându-le
posibilitatea sã lucreze ºi sã-ºi câºtige existenþa. El nu admitea ca preo-
þii sau profesorii care fuseserã arestaþi sã nu fie repuºi în rosturile de
unde fuseserã luaþi ºi întemniþaþi. Aºa a fost cazul Pãrintelui Profesor
Dumitru Stãniloaie ºi al multor preoþi. 

Legãturile sufleteºti cu fraþii de peste Prut 
S-a fãcut tot ce era posibil în perioada de dictaturã pentru a se

menþine legãturile sufleteºti cu fraþii de peste Prut. Îmi amintesc cum
prin anii 1951 ºi 1952 se depuneau eforturi pe lângã Patriarhul
Justinian ca sã primeascã un apocrisiarh al Patriarhiei Moscovei la
Bucureºti ºi sã trimitã, de asemenea, la Moscova un apocrisiarh român
din partea Patriarhiei. Mitropolitul Moscovei, Nicolae Krutitki, care con-
ducea relaþiile externe ale Bisericii Ruse, un mare teolog ºi un mare
pãrinte duhovnicesc, unul dintre ierarhii ruºi pe care i-am cunoscut în
perioada anilor ’50, ca ºi Patriarhul Alexei, de altfel, un om de o cul-
turã remarcabilã, stãruiau din raþiuni politice ca eu sã merg la Moscova
ca reprezentant al Patriarhiei Române. Fiind Episcop-Vicar ºi rector al
Institutului Teologic, Patriarhia nu putea sã-mi îngãduie plecarea, deºi
la vârsta mea de atunci eram atras de perspectiva învãþãrii unei limbi
strãine. Limba rusã, pentru teologie ºi pentru culturã, în general, înseam-
nã un mare câºtig. 

Nu-mi dãdeam seama însã cã schimbul de reprezentanþi putea
fi o pagubã pentru independenþa Bisericii noastre. Patriarhul Justinian,
prevãzãtor ca totdeauna, n-a consimþit, motivând ca la Bucureºti n-ar
avea rost o parohie rusã pentru cã în afarã de membrii Ambasadei nu
sunt alþi credincioºi ruºi ca sã se justifice prezenþa unui prelat rus. În
continuare, Patriarhul Justinian a adus în discuþie problema românilor
de peste Prut care nu aveau cãrþi, care nu puteau sã slujeascã în limba
românã ºi a solicitat personal Patriarhului Alexei, de repetate ori, sã
ne sprijine pentru a putea avea legãturi cu cei din Basarabia. Aceasta
s-a soldat cu trimiteri de cãrþi de slujbã ºi cu primirea unor tineri teo-
logi din Basarabia la studii la Zagorsk, la Moscova sau la Leningrad. 

10 11



metru cu metru, pilonii de lemn de la temelie, cu o fundaþie trainicã din
beton armat. 

Mã gãseam, în 1986, în situaþia dureroasã ºi dificilã a demolãrii
bisericilor în Bucureºti, care însã nu m-a descurajat, ci mi-a dat tãria
de a face ceva pentru salvarea lor. Dumnezeu m-a luminat, atunci ºi
mi-a scos în cale un suflet credincios, pe cunoscutul inginer construc-
tor Suman, care conducea lucrãrile de construcþii ale cãminului studenþilor
Facultãþii noastre de Teologie. Cu sprijinul ºi înþelegerea acestuia ºi cu
dãruirea familiei de arhitecþi ºi ingineri în rezistenþã Constantin Pave-
lescu, în condiþiile ºi cu posibilitãþile de atunci, am consolidat ºi refãcut
aceastã frumoasã bisericã, iar pictorul I. Samoilã a restaurat admirabi-
la picturã a celebrului Gh. Tãtãrãscu. Dacã nu se intervenea urgent ºi
cu curaj, n-am mai fi avut astãzi aceastã adevãratã catedralã în Bucureºti. 

Sfinþii neamului românesc 
Când eram student la Facultatea de Teologie a Universitãþii din

Bucureºti, îi auzeam pe profesorii noºtri din elita învãþãmântului teolo-
gic, între care profesorul de Istorie Universalã Teodor M. Popescu, profe-
sorul de apologeticã Ioan Gh. Savin, profesorul ºi arhimandritul Iuliu Scrib-
an ºi alþi teologi ºi istorici ai noºtri, glãsuind cu tânguire, la fiecare
deschidere solemnã de an universitar, ca toate popoarele ºi Bisericile
Ortodoxe surori au aºezat în ceata sfinþilor ºi cinstesc dupã cuviinþa pe
unii dintre fiii lor care au bineplãcut lui Dumnezeu, rânduind ºi zile de
prãznuire a lor, numai noi, românii, nu avem în calendar sfinþi din nea-
mul nostru. ªi se întrebau cu întristare: oare atât de smeriþi, atât de
nevrednici ºi de nevolnici suntem noi, românii, ca sã nu avem în calen-
dar sfinþi odrãsliþi de însãºi Biserica noastrã ºi din sânul neamului româ-
nesc ºi pe care deja pe unii îi ºtim ºi îi cinstim? 

Toatã lumea ºtia cohorta de sfinþi plãmãdiþi de evlavia poporului
nostru în decursul istoriei, dascãlii noºtri de suflet ºi de credinþã, din
care au rãsãrit martiri, mãrturisitori, apãrãtori ai Ortodoxiei în Transil-
vania ºi mari trãitori în Hristos din rândurile credincioºilor, cuvioºilor,
preoþilor ºi ierarhilor, care din veac au strãlucit atât pe bolta Bisericii
strãmoºeºti, cât ºi în cer, în faþa Prea Sfintei Treimi. În 1950, vredni-
cul de fericitã pomenire Patriarhul Justinian Marina, cu profesorii de
teologie de atunci, rãspunzând unor repetate ºi îndreptãþite cereri din
partea credincioºilor ºi datoritã existenþei unui adevãrat cult faþã de înain-
taºi de-ai noºtri, renumiþi prin credinþa ºi jertfa lor, a hotãrât întocmirea

locþiitor, deocamdatã, ºi am þinut cu tot dinadinsul ca sã fie înmormân-
tat aici, în rând cu ceilalþi Patriarhi, ceea ce nu se potrivea, cum spuneam,
cu opinia reprezentanþilor politici de stat. ªtiu despre aceasta Pãrinþii
Mitropoliþi care erau în Sinodul Permanent, în 1986, ºi fostul ministru
al Cultelor de atunci, cãrora le-am spus cã nu sunt dornic sã candidez
la postul acesta de mare rãspundere, când aspectul Bucureºtilor era
degradant ºi descurajant ºi sã vin de la Iaºi aici, ca sã urmez, sã port
jugul acesta greu. 

Am þinut cu tot dinadinsul sã fie înmormântat aici ºi m-a ajutat
mult fie iertatul pãrinte Ioan Neamu, un preot de mare valoare, pe care
l-a avut consilier economic Prea Fericitul Iustin, ºi l-am avut ºi eu, fiin-
du-mi ºi coleg la Teologie. I-am spus atunci hotãrârea mea ministrului,
cã nu se poate în altã parte, numai dacã dânsul, Prea Fericitul Iustin,
sau familia ar fi avut scris cã vrea sã fie dus în altã parte. Noi eram
datori sã-i îndeplinim dorinþa, cum a fãcut Patriarhul Justinian. Dar dacã
noi nu avem nimic scris, tradiþia noastrã sfântã ºi rânduielile bisericeºti
ne obligã sã urmãm pilda înaintaºilor, de aceea locul de odihnã al Patri-
arhului nostru este în catedrala pe care a restaurat-o, pe care a înfru-
museþat-o în timpul arhipãstoririi sale. Dar nu mi s-a dat rãspuns
afirmativ. Pãrintele consilier Neamu a început sã sape aici, în catedralã.
ªi a doua zi, ministrul mi-a dat telefon ºi m-a întrebat unde va fi înmor-
mântat. „N-am stabilit cã în catedralã, domnule ministru?“, i-am rãspuns.
„Dar eu nu mi-am dat avizul“ — mi-a replicat. „Nu-i nimic, noi nu vã obli-
gãm la aceasta. Este rânduiala noastrã, a Bisericii, urmãm o tradiþie“
ºi atunci am zis: „Aici va fi“ ºi nu s-a mai întâmplat nimic. 

Salvarea bisericilor 
În 1986, când Sfântul Sinod ºi Mãritul Colegiu Electoral Bisericesc

m-au chemat la slujirea patriarhalã, am gãsit biserica Sf. Spiridon Nou
cu zidurile Sfântului Altar în primejdie de a se dãrâma, din pricina lucrãrilor
de construire a metroului, ce au provocat sfântului locaº ºi casei paro-
hiale un adevãrat dezastru, întâmplat chiar în noaptea Sfintelor Paºti,
fapt care m-a cutremurat. Am simþit atunci o mare tristeþe ºi mi-am
amintit de anii când vrednicul de pomenire Patriarh Justinian s-a con-
fruntat cu pericolul prãbuºirii bisericii Domniþa Bãlaºa, în urma amena-
jãrii ºi canalizarii râului Dâmboviþa, ºi cum a izbutit el atunci, cu sprijinul
unor ingineri specialiºti, ca Gh. Beleº ºi Dumitru Popescu, sã înlocuiascã,
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II. VREMURI DE CUMPÃNÃ
Gânduri, analize ºi evocãri

Singurãtatea patriarhului 
Dacã ai sta sã numeri în ce calitãþi ºi virtuþi a înotat acest uluitor

ierarh ortodox român pe o perioadã istoricã dintre douã milenii, ai putea
începe cu Credinþa curatã în Dumnezeu! Nici o abatere ºi nici o delãsare
de la împlinirea datoriei! Mi-a spus, la ceas de tainã, de mai multe ori:
Voi plecaþi mereu ºi mã lasaþi singur! Sunt atâtea probleme care cer
rezolvare urgentã! Cum n-aº pleca ºi eu ca voi, dar stau legat aici pe
Dealul Patriarhiei unde bat vânturile din toate pãrþile! Ce ºtiti voi! Apoi
se rezema pe speteaza scaunului ºi privirea ºi-o ducea în zare, iar
pleoapele îi striveau lacrimi de diamant. De fiecare datã am rãmas
dezarmat ºi fãrã cuvânt de apãrare! Eram în faþa unui magnific Patriarh!
Aºa precum îi era ºi Singuratatea!

Am fost martor în anumite momente când modestia ºi smere-
nia se revãrsau în torente peste amãrãciunile ºi îndârjirile de tot felul.
Sã-l vezi având aura iertãrii ºi îngãduinþei paterne! A uimit pe cei care
credeau cã Patriarhul nu va putea ierta niciodatã pe cei care l-au potic-
nit în slova veacului democratic, rãbdând ca stânca nevorbitoare ºi cu
înþelesurile ce aveau sã vinã! Ca nimeni altul, a intuit ºi întrupat puntea
de legãturã între douã milenii, punte peste gâlcevi ºi tãlmãciri. La sfârºit
de douã mii de ani ºi începutul altei mii, cei doi ierarhi apostolici ai lumii:
Teoctist ºi Ioan Paul al II-lea, legau în spiritul pãcii ºi bucuriei, Rãsãritul
de Apus! Numai aceasta dacã ar fi sãvârºit, era de ajuns pentru ca
numele sãu sã nu i se mai ºteargã din memoria Bisericii Universale!

*

Într-un iureº rar întâlnit ºi cu o profunzime care nu poate fi tãgã-
duitã, Pãrintele Patriarh Teoctist a orânduit toate în Biserica Domnu-
lui nostru Iisus Hristos! Sinodul Bisericii lui Hristos din România, întru
sacrã ascultare, a hotãrât drumul Bisericii într-o lume cuprinsã de zbu-
ciumãri aprinse. Lucrãri ce-o sã dãinuie în timp stau deja mãrturie de
neclintit. Oamenii Þãrii au înþeles cã Patriarhia Românã are nevoie de
spaþii potrivite pentru lucrare ºi reprezentare. Oricine vine ºi urcã pe
Dealul Mitropoliei, vede întru desluºire orânduiala care aproape cã
uimeºte, acolo unde, sub rotirea vulturilor cu Crucea în plisc, acum respirã
cu plãmâni sãnãtoºi activitãþi de spirit întru rodire. Dacã Justinian

lucrãrilor pregãtitoare pentru canonizarea primei serii de sfinþi români.
A fost o lucrare mai mult decât istoricã; a fost dumnezeiascã! Ce mare
însemnãtate a avut atunci, în anii 1950-1955, canonizarea sfinþilor
români care au apãrat Ortodoxia ºi neamul nostru ºi cu câtã evlavie au
participat în acele vremuri grele credincioºii la slujbele de vestire a cano-
nizarii sfinþilor români la Patriarhia din Bucureºti, la Craiova, Timiºoara,
Sibiu, Iaºi si Suceava! 

Atunci noi sãvârºeam ºi celebram prima canonizare de sfinþi români
în condiþii foarte grele. Apoi s-a aprobat întreaga listã întocmitã de Sfân-
tul Sinod; n-au fost admiºi, de pildã, sã fie trecuþi în rândul sfinþilor dom-
nitorii Constantin Brâncoveanu ºi ªtefan cel Mare. 

Sfântul Sinod a reluat aceastã lucrare dupã anul 1990 ºi, la pro-
punerea Comisiei Sinodale pentru Canonizarea Sfinþilor Români, care a
desfãºurat o intensã ºi importantã lucrare de documentare în vederea
întocmirii studiilor necesare canonizãrii, la 20 iulie 1992, ne-a învred-
nicit Dumnezeu sã înscriem cu credinþã ºi evlavie în calendarul ortodox
ºi alþi sfinþi din neamul nostru. 

Mãrturisesc acum cã numai Dumnezeu ºtie cu câtã dragoste ºi
iubire mi-am împlinit în viaþa mea, din tinereþe ºi pânã astãzi, îndatori-
rile legate de Biserica noastrã strãmoºeascã. 

TEOCTIST, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

(Documentar Civic Media)
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tulburi din Istoria Neamului Românesc, patriotul luminat care nu doar
prin vorbe ci prin fapte ziditoare, cu curaj, demnitate ºi înþelepci-
une, a apãrat ºi întãrit neamul românesc ºi credinþa strãbunã, îngri-
jindu-se de toþi fiii neamului sãu, fãrã sã-i uite pe cei aflaþi în sufer-
inþã pentru limba ºi credinþa lor, dinlãuntrul ºi din afara hotarelor României.

Noi cei de-acum ºi generaþiile viitoare de covãsneni ºi harghiteni
vom rãmâne veºnic recunoscãtori Preafericitului Pãrinte pentru lucrarea
dumnezeiascã de înfiinþare ºi sprijinire a Episcopiei Ortodoxe Române
a Covasnei ºi Harghitei ºi pentru cã prin harul divin ni l-a dãruit ca
Întâistãtãtor pe Prea Sfinþitul Pãrinte Ioan Selejan, Omul lui Dumnezeu
care a sfinþit aceste locuri, rezidind trainic sfintele altare ale bisericilor
dãrâmate ºi profanate ºi reaprinzând în sufletele noastre tãria credinþei
ºi lumina speranþei.

Rãmas bun, Prea Bunule Pãrinte. Înalþã-Te cu îngerii spre Lumi-
na Învierii, însoþit de rugãciunile noastre fierbinþi cãtre Dumnezeu pen-
tru veºnicã odihnã alãturi de sfinþii ocrotitori ai Neamului Românesc.

Sf. Gheorghe, 2 august 2007
av. IOAN SOLOMON, preºedinte

„Un Înger nevãzut l-a ridicat“
Marii duhovnici nu-ºi încheie lucrarea o datã cu trecerea lor la

cele veºnice. Petrecerea lor prin aceastã lume rodeºte mult timp dupã
ce ei nu mai sunt printre noi. Pilda vieþii lor, cuvintele lor de învãþãturã,
rânduielile aºezate de ei în viaþã nenumãraþilor fii duhovniceºti, aluatul
sãnãtos pus în frãmântare, nãdejdea pe care au sãdit-o în inimile oame-
nilor, toate aduc în lume ºi în sufletele oamenilor roadele Duhului:
dragostea, bucuria, pacea, îndelunga rãbdare, bunãtatea, facerea de
bine, credinþa, blândeþea, înfrânarea, dupã cuvintele Sfântului Pavel
(Gal. 5, 22-23).

Din ziua în care am rãmas fãrã PÃSTOR, simt o sfârºealã, o
durere, ochii îmi sunt plini de lacrimi. Am ascultat mesajele oame-
nilor, care au venit acum deºi târziu. Mi-am amintit ce s-a întâmplat în
vara anului 2004, pe 15 august la Sf. Mânãstire Techirghiol. Preaferi-
cirea Sa oficia Sfânta Liturghie, alãturi de un public numeros. Îl priveam
cu sfialã, înmãrmuritã de alura Sa, de acea mantie nevãzutã pe care
doar cei aleºi ºtiu cum sã o poarte. Nu ºtiu ce s-a întâmplat, dar, dorind
sã se aºeze, a cãzut pe spate. Toþi am încremenit. În spatele scaunului,
nu exista nici un punct de sprijin, doar beton. „Un înger“ nevãzut l-a ridi-
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Patriarhul, de o dârzenie incontestabilã, a trecut corabia Bisericii din dic-
taturi regale prin dictaturi comuniste, pentru cã nu este vorba doar de
dictatura româneascã, Teoctist Patriarhul a avut menirea de a tranzi-
ta Biserica dintr-o laturã a dictaturii comuniste în democraþia care se
zidea pe jertfe, în cei ºaptesprezece ani de nãdejdi, disperãri, furtuni
de tot felul ºi strigãte la Dumnezeul Îndurãrilor! Fost-a omul acesta trim-
is de Dumnezeu la rãspântia mileniilor, pentru a zidi cu tactul ºi înþelep-
ciunea ºtiutã de o lume! În viaþa acestei Þãri au existat ºi existã oameni
de seamã. Sunt contemporani cu noi, azi, printre noi mereu. Sã nu pãlim
de invidie când îi vedem ºi li se rosteºte numele ºi sã ne parã rãu, dupã
o oarecare vreme, cã nu i-am cinstit cum se cuvine întru uriaºa lor muncã
ºi sfântã responsabilitate. Am vãzut pe Duhul Sfânt cum lucreazã pe
deasupra firii, ca s-a sfinþeascã! Am vãzut pe Duhul Sfânt asupra har-
nicului Sinod! Am vãzut cum Duhul Sfânt ne cautã pe toþi fiii acestui
Neam, întru sfântã lucrare mântuitoare! Hotãrât: în aceste uriaºe lucrãri
responsabile, Duhul Sfânt îºi face lucrarea prin bietele inimi ºi mâini de
þãrânã ale preoþimii jertfitoare, purtate în aura împlinirii! Teoctist Patri-
arhul a fost atins de aripa Duhului Sfânt!

CALINIC ARGATU, Episcop de Argeº ºi Muscel

Vestea cumplitã a cernit cu jale
brazii Carpaþilor

Vã comunic mesajul „Forumului Civic al Românilor din Harghita
ºi Covasna“, privind greaua pierdere pe care o suferim cu toþii prin
sãvârºirea din viaþa pãmânteascã a Preafericitului Pãrinte Teoctist. Dum-
nezeu sã-l odihneascã alãturi de Sfinþii Ocrotitori ai Neamului Românesc!

Vestea cumplitã a sãvârºirii din viaþa pãmânteascã a Preaferici-
tului nostru Pãrinte Teoctist Arãpaºu a cernit cu jale brazii Carpaþilor
de Curburã ºi a întristat adânc sufletele tuturor românilor din þinuturile
Covasnei ºi Harghitei. 

Durerea marii pierderi a Bunului Pãrinte se amestecã în inimi cu
recunoºtinþa vie pentru purtarea de grijã ºi râvna pe care Preafericirea
Sa le-a revãrsat cu iubire, credinþã ºi înþelepciune asupra fiilor sãi duhov-
niceºti de sub poalele Carpaþilor, aflaþi în suferinþã, amãrãciune ºi luptã
continuã pentru a-ºi putea pãstra fiinþa naþionalã ºi credinþa strãmoºeascã.

În conºtiinþa noastrã ºi a generaþiilor viitoare, Preafericitul
Pãrinte Patriarh Teoctist va rãmâne personalitatea care, în contrast
cu liderii laici ai politicii vremii, a marcat pozitiv aceste douã decenii
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Nu cred cã este român treaz, azi, care, tocmai pentru cã e
treaz, sã nu simtã cã s-a cutremurat pãmântul, sub picioarele lui...Stau
sã se surpe temeliile Bisericii Lui Hristos, dacã nu ne adunãm puterile
Duhului, cu toþii, ºi dacã nu stãm, cu toþii, roatã, cap lângã cap ºi umãr
lângã umãr, precum stau vitele, iarna, în câmp, când atacã haiticul de lupi…

Unde vede turmã, pribegitã ºi împrãºtiatã, fãrã de Pãstor — acolo
Fiara Satanicã se repede, cu mare urlet ºi poftã de însângerare ºi
întunecare a Luminii Sfinte a Vieþii Duhului…În teribile haite, acum, vor
nãvãli demonii, asupra acestei biete þãri ºi asupra acestui necãjit Neam,
încercând sã sfâºie, ceea ce Preafericitul reuºise a pãstra întreg, întru
Duhul Lui Hristos!

…ªi, ceea ce-i mai trist, vifore mari se vor stârni ºi îngheþate,
dinspre zãri neromâneºti ºi neortodoxe: se vor bate aprig, pentru a obþine
Sfântul Scaun al Pãstoririi Românilor, al Ortodoxiei Românilor — tocmai cei
care duºmãnesc de moarte Ortodoxia Românilor — ºi mai poartã, în
încrâncenatul lor Duh, ºi ura altora, contra acestei Grãdini a Maicii Dom-
nului!!!…Dumnezeu sã ne apere ºi sã ne ajute — iar tu, Prefericite Duh
al Pãstorului Teoctist (Pãstor al Acestor Plaiuri Sfinte, nu trimis de
zãrile zavistiei!), roagã-te, de-acolo de unde eºti, din Ceruri, pentru
Izbãvirea prin UNIRE, a noastrã!

…Vor veni vremuri încã ºi mai grele, de-acum (e aproape de necon-
ceput, dar ãsta-i adevãrul!) — ºi foarte grele încercãri ºi ispitiri încã mult
mai mari decât cele pe care le-am întâmpinat, pânã azi, toþi românii —
ºi, în primul rând, vremuri de mare cutremurare ºi cumplitã încer-
care pentru creºtinii ortodocºi... Diplomaþia Smeritã ºi Luminata
Înþelepciune a Preafericitului au reusit, chiar dacã nu sã facã prea
multe — mãcar au reuºit SÃ NU DESFACÃ... Biserica Românilor
a rãmas, ca ºi Cãmaºa lui Hristos, tot dintr-o bucatã…

Aceasta a ºi fost, de fapt, Misiunea Sfântã, pe Sfântul
Pãmânt al Românilor — Crucea pe care a avut-o de dus în Spate
Pãstorul-Pãrinte Teoctist…

Cãmaºa Ortodoxiei Româneºti nu s-a despãrþit, nu s-a sfâºiat,
ca la alte Neamuri Frãþeºti…ªi aceasta, numai ºi numai mulþumitã
unei bravuri, extrem de discrete, a Întâistãtãtorului B.O.R.

De-acum (nu vreau sã fiu profet, dar ºtiu/intuiesc destule despre
ceea ce se pregãteºte Ortodoxiei...), veþi vedea, dupã vorba Sfintei Scrip-
turi a lui Ioan din Patmos, mulþi hristoºi mincinoºi, mult mai multe satane,
îmbrãcate în sutane, în strai de smerenie...
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cat ºi a continuat oficierea slujbei ca ºi cum nimic nu s-a întâmplat.
ªtiu doar cã la terminarea Sfintei Liturghii, am alergat ºi eu la fel ca
alþii doar sã-l ating. Nu mi-am dorit altceva. A fost ultima mea întâlnire
cu MARELE PATRIARH, într-adevar SINGUR, DOAR CU DUMNEZU.

„Diamantele“ vãzute în ochii Prea Fericitului vorbind de mama Dom-
niei Sale, sunt acum stele. UN MARE PÃSTOR CARE A RÃBDAT ªI A
TRUDIT PENTRU BINELE NEAMULUI ROMÂNESC!

Îmi este foarte greu sã-mi privesc sufletul în aceste zile. Sunt cer-
nitã ºi eu, ca adevãraþii iubitori de neam. Sunt tristã! Aceeaºi tristeþe
care vã macinã ºi pe Dumneavoastrã! Dar „Botoºãneanul“ nu a plecat!
Va fi mereu printre noi, fãcând cinste poporului românesc! Îºi va gãsi
locul în numeroase scrieri ºi cei care l-au umilit poate vor regreta rãul
fãcut. DUMNEZEU SÃ-L IERTE! O pildã pentru fiecare dintre noi! Sã ºtim
sã iubim, sã iertãm, sã ne putem pãstra demnitatea ºi credinþa strãbunã.

Orele scrâºnesc dureros. Un singur lucru regret. Cã nu-mi
permite timpul ºi sãnãtatea sã fiu ºi eu acolo, la marea plecare a
„PÃSTORULUI“.

Cu smerenie ºi cu umilinþã sã cerem Lui Hristos: „Pomeneºte-l,
Doamne, pe Preafericitul PatriarhTeoctist în Împãrãþia Ta“. Sã luãm aminte
la cel ce a plecat dintre noi. Sã aprindem ºi noi o lumânare ºi sã-i iertãm
în gând pe cei care i-au amãrât uneori firea sa duhovniceascã. Sã învãþãm
sã „preþuim gesturile ºi sacrificiul“ pe care le-a pus în slujba Neamului
omenesc.

Am pierdut un mare Pãrinte. Dumnezeu sã-l odihneascã cu Drepþii
în grãdina Sa! Amin.

MARIANA GURZA

A murit cel ce a pãstrat cãmaºa lui
Hristos tot dintr-o bucatã…

A murit Patriarhul Românilor… Oricâte pãcate, greºeli, slãbiciuni
va fi fãcut/avut Preafericirea Sa (monah al Voii ºi Lucrãrii Lui Dumnezeu,
Pãstor Vizionar, dar ºi om a fost, Dumnezeu sã-l ierte!) — da, eu
cred cã Dumnezeu i le va ierta pe toate… — pentru cã a condus Bise-
rica Ortodoxã a Românilor ºi a cârmit-o printre stânci cumplit de
periculoase… — în vremi mai grele ºi mai neguroase de fum, pentru
creºtinism, decât cele ale oricãrei turceºti ori tãtãrãºti nãvãliri! 
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episcopal al Huºilor desfiinþat de guvernarea atee odatã cu anihilarea
ierarhului sãu.

Pãstrându-i în veci memoria, evocãm aceste amãnunte care
întregesc figura lui de slujitor al Corabiei Mântuitorului în vremuri potrivnice
ºi de înþelept întâistãtãtor al ei pe calea unei redresãri naþionale mo-
derne, ne plecam în faþa vredniciei cu care a afirmat rolul important al
spiritului paºnic românesc în înþelegerea ecumenicã ºi reîntregirea Bise-
ricii lui Hristos ºi, rugându-ne pentru odihna lui cu drepþii, amintim con-
semnata noastrã afirmaþie cã, prin persoana Sa, tronul în care a stat
douã decenii a devenit cel al PATRIARHULUI ORTODOX AL TUTUROR
ROMÂNILOR, depãºind prin slujirea spiritualitãþii noastre limitele statale
sau guvernamentale.

CORNELIU LEU, Preºedintele Fundaþiei
„Episcopul Grigorie Leu“

Pentru mine, era o prezenþã veºnicã
De undeva de sus, ochii Preafericitului Teoctist ne privesc. El ºtie

cã ne-a lãsat sufletele pline de tristeþe, el ºtie cã-l vom plânge ºi jeli ºi
iatã, inimile noastre ale românilor unite în durere. Dacã alte lucruri ne
dezbinã, ne îndepãrteazã de credinþã, durerea ne uneºte, durerea ne
apropie. Ce poþi sã spui în aceste momente? Cã inima þi-e plin de tris-
teþe? Cã þi-e greu sã îþi gãseºti cuvintele? Încã nu pot sã cred cã am
rãmas fãrã cel care ne îndruma paºii în credinþã. Pentru mine era o
prezenþã veºnicã ºi trãiam cu senzaþia cã aºa va fi mereu. Eternitate?
Da, în sufletele noastre. Acesta este cel mai înalt mod de a preþui un Om,
sã îl ai în inimã mereu. 

Sã ne rugãm pentru sufletul Pãrintelui Teoctist aºa cum ºi El s-a
rugat pentru ale noastre de cele mai multe ori neºtiut ºi neauzit de noi.
Inima mea este îndoliatã, ochii mei sunt înlãcrimaþi. Sã ne rugãm pen-
tru veºnicã aducere aminte.

LOREDANA A. ªTIRBU

Am deplina convingere cã istoria va ºti sã-i
recunoascã toate meritele 

Am fost surprins de dispariþia, oarecum neaºteptatã, a întâistã-
tãtorului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Pãrinte Patriarh
Teoctist Arãpaºu. Mai înainte de orice, se cuvine sã îl rugãm pe bunul
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Români, plecaþi-vã, toþi, deopotrivã, genunchii, în fierbinte rugã-
ciune — lãsaþi vrajbele fãrã niciun rost ºi zare, care-l bucurã, pânã la
hohot, pe Cel Rãu!!!… 

Sunt deosebit de îngrijorat... — nu pentru mine, pentru cã „ziua“,
pentru mine, treptat, se stinge... — ci pentru copiii mei ºi pentru cei ai
tuturor acelora care nu vor sã se lase de românitate...adicã de
Ortodoxie…

Duh al Pãstorului Teoctist, nu-þi pãrãsi Neamul, ci, de-acolo, din
Ceruri, vegheazã-l, ocroteºte-l, pãstreazã-l întru Sfântã Unire de Duh
ºi-l îmbãrbãteazã, pentru a da piept (cu fruntea sus ºi cu Duhul la Dum-
nezeu-Hristos!) cu teribila vreme ce va sã vinã!!!… TU, CARE ÞI-AI PÃS-
TRAT ªI PURTAT, CU ATÂTA SENINÃTATE, PE UMERI, CEA MAI
GREA CRUCE — ACEEA DE PÃSTOR AL UNIRII NEAMULUI! —
ÎNVAÞÃ-NE ªI SPRIJINÃ-NE, ROGU-TE, ªI PE NOI, SÃ NU FUGIM
DE SUB EA, CI S-O PURTÃM, CU VREDNICIE ªI ÎMPUTERNICIRE
DE DUH, PÂNÃ PE GOLGOTA MORÞII, ªI DINCOLO DE CALVAR
ªI DE MOARTE, ÎNTRU ÎNVIEREA NEAMULUI ROMÂNESC,
NESMINTIT ÎN CREDINÞÃ ªI-N DRAGOSTE DE DUMNEZEU!!!

prof. dr. ADRIAN BOTEZ

Tronul patriarhal al tuturor
românilor ortodocºi

La trecerea întru cele veºnice a Prea Fericitului Pãrinte Teoctist,
fundaþia ce poartã numele episcopului martir Grigorie Leu, fundaþie cãreia
Prea Fericirea Sa i-a fost Stâlp de Întemeiere ºi Preºedinte de Onoare,
evocã personalitatea Sa de îndrumãtor perpetuu care i-a binecuvântat
acþiunile de luminare a satelor ºi de reînnodare a tradiþiilor de moralã
creºtinã în societatea româneascã, i-a încurajat în spirit ecumenic iniþia-
tivele interculturale în cadrul societãþii civile europene ºi a adus Duh
Sfânt asupra fiecãreia dintre Consfãtuirile Naþionale ale Intelectualilor
de la Sate care au stimulat iniþiative moderne de asociere în spiritul obºtilor
ortodoxe româneºti dintotdeauna.

Cunoscând strãdania episcopului Grigorie pentru o ortodoxie activã
în folosul dezvoltãrii naþionale, Prea Fericitul Pãrinte Teoctist a fost din
tinereþea sa monahalã alãturi de aceste idei, a avut curajul maturitãþii, ca
arhimandrit de scaun, de a sluji la înmormântarea ierarhului martir pe
când fraþii sinodali ai acestuia erau îndepãrtaþi de la ceremonie de cãtre
autoritãþile pãgâne ºi ºi-a îndeplinit datoria senectuþii de a reînfiinþa scaunul
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pus mãsuri ample, de adevaratã reformã, în întreaga Bisericã Ortodoxã
Românã. Am avut, în anii urmãtori, prilejul sã constat cã, din acest punct
de vedere, BOR nu a fost doar între primele biserici ortodoxe din lume,
dar ºi printre puþinele care s-au implicat cu toatã resposabilitatea, con-
lucrând armonios, nediscreþionar, inclusiv cu grupãrile neoprotestante,
multe atrase de ideea unui posibil prozelitism mascat. Din câte se ºtie,
pe lângã Patriahia Românã s-a constituit un nou departament care a
contribuit la organizarea de biserici ºi capele în toate penitenciarele din
România. Am admirat, cu acel prilej, modul extrem de deschis cu care
Patriarhul Teoctist aborda problemele, receptivitatea sa la nou, acor-
dul colaborãrii cu toþi cei care puteau ºi doreau sã facã ceva pozitiv în
acest domeniu. Întâlnirea cu Patriahul l-a marcat vizibil pe oaspetele ame-
rican. Mi-a vorbit despre aceasta atât în restul timpului petrecut la
Bucureºti, dar ºi la întâlnirile noastre ulterioare la Washington sau
Toronto. Reþin, între altele, sublinierea fãcutã cu privire la receptivitatea
ºi francheþea Patriarhului ºi obstacolele altor ºefi de biserici ortodoxe,
mai ales din partea lui Alexei al II-lea al Rusiei. Nu e de mirare, aºadar,
cã, mai târziu, Patriarhul Teoctist a adresat invitaþia, istoricã, de singu-
larã semnificaþie, Papei Ioan Paul al II-lea de a face o vizitã în România,
prima într-o þarã în care credinþa ortodoxã este majoritarã. Credem,
cu sinceritate, cã gestul Patriarhului Teoctist, chiar dacã politicienilor
nu le place sã vorbeascã despre aceasta sau sã-i recunoascã importanþa,
a avut mult mai mare ºi decisivã influenþã asupra urgentãrii procesului
de integrare a þãrii noastre în structurile euro-atlantice. ªi cu toate aces-
tea, cu o modestie pe care doar marile spirite o posedã, nici Patriarhul,
nici BOR, nu ºi-au trâmbiþat meritele, reale, majore, în aceastã privinþã.
Am deplina convingere cã istoria va ºti sã recunoascã toate meritele,
dar ºi ezitãrile, celui de-acum plecat la Domnul. O altã faptã cu totul
excepþionalã a Prea Fericitului Teoctist a fost vizita, pe la mijlocul anilor
’90 ai veacului trecut, la Jula, cea mai importantã aºezare a românilor
rãmaºi pe teritoriul Ungariei post-trianonice. Vizita a fost un prilej de
rarã bucurie pentru atât de puþinii români ortodocºi încã nemaghiari-
zaþi prin politica sistematicã — un adevãrat genocid îndreptat împotriva
naþiunii române, de cãtre autoritãþile de la Budapesta.Dupã cum se ºtie,
dupã încheierea Tratatului de la Trianon, care punea, definitiv, capãt spe-
ranþelor guvernanþilor unguri, împotriva minoritãþii româneºti rãmase
în Ungaria s-a pornit un agresiv rãzboi menit a o pedepsi pentru pierderea
Transilvaniei. Una dintre primele mãsuri luate a fost aceea a izgonirii
peste graniþe a tuturor preoþilor ºi dascãlilor români rãmaºi sã îi slu-
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Dumnezeu sã îi dea odihna veºnicã ºi sã îi rãsplãteascã faptele bune,
nu puþine, în slujirea Bisericii lui ºi a poporului din sânul cãruia s-a ridi-
cat. Am avut bucuria sã îl întâlnesc, în mai multe rânduri, pe de curând
plecatul la Domnul Patriarh Teoctist. Îmi aduc cu plãcere aminte, între
altele, de întâlnirile prilejuite de diverse evenimente de pe cuprinsul
Mitropoliei Ardealului (mai ales la instalarea, ca arhiepiscop al Clujului,
a IPSS Bartolomeu Valeriu Anania), dar ºi de întâlnirea, la Palatul Patriar-
hiei ca însoþitor al lui Charles Colson, pe atunci Preºedinte la Prison
Fellowship International, sau de cea de la Gyula (Jula) din Ungaria. Charles
Colson, în calitatea sa de consilier al Preºedintelui Nixon, este arhitec-
tul marelui scandal politic cunoscut în istorie drept cazul Watergate.
Abuzurile greu de crezut ca posibile într-o democraþie ca SUA, ilega-
litãþile de tot felul pe care Colson le-a fãcut, din proprie iniþiativã sau la
solicitarea Preºedintelui Nixon, au fãcut din el una dintre personalitãþile
cele mai temute ale scenei politice nord-americane. Nu e de mirare
cã, odatã cu demisia lui Nixon, el a fost condamnat ºi a ispãºit în
închisoare mai bine de un an. Pe când era în detenþie, s-a convertit,
devenind nu doar unul din principalii propovãduitori ai baptismului ci ºi
iniþiatorul unei organizaþii azi prezentã în aproape întreaga lume. La
începutul anilor ’90 ai secolului trecut, a luat fiinþã, cu sediul în Cluj-
Napoca, Misiunea Creºtinã pentru Închisori, ca filiala româneascã a Prison
Fellowship International. La invitaþia fondatorului ºi preºedintelui filialelei
româneºti, dl. Constantin Asãvoaie, Charles Colson a fost invitat în Româ-
nia. Fiindcã fusesem primul lucrãtor de radio ºi televiziune din România
care a fãcut reportaje despre aceastã organizaþie, am fost invitat sã îl întâl-
nesc pe Charles Colson în Bucureºti (publicasem, cu doar câteva luni
înainte, în Adevãrul de Cluj, un serial consacrat scandalului Watergate,
în care subliniasem ºi contribuþia lui Colson). Între punctele din agenda
oaspetelui american, care mai vizitase România ca trimis al preºedin-
telui Nixon, în anii ’70, a fost ºi întâlnirea cu Prea Fericitul Teoctist. Mãr-
turisesc cã aceastã vizitã m-a emoþionat foarte mult. Mã aºteptam, fiind
puþin familiarizat cu comportamentul marilor ierahi, la o întâlnire strict
protocolarã, sobrã, chiar rece. În schimb, am avut surpriza sã descopãr
un om de o cãldurã cu totul specialã. Prea Fericitul ºi-a tratat oaspeþii
ca pe niºte prieteni, deºi nu îi despãrþeau doar limba, ci ºi opþiuni reli-
gioase diferite. Întreaga discuþie a fost deschisã ºi sincerã. Înaltul ie-
rarh a achiesat, încã din primul moment, la ideea intervenþiei Bisericii
pentru a ameliora atât viaþa deþinuþilor, cât ºi a familiilor acestora. Mai
mult, nu numai cã a agreat iniþiativa, dar, în foarte scurtã vreme, a dis-
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stoparea distrugerii credinþei strãmoºeºti ºi implicit a naþiunii române
rãmasã în Ungaria post-trianonicã. Reuºita Prea Fericitului Teoctist este
cu atât mai semnificativã cu cât, în acea perioadã, dar ºi în prezent,
autoritãþile centrale de la Bucureºti mimeazã doar acþiuni menite a veni
în sprijinul românilor din Ungaria în vreme ce acasã, în mod laº ºi ruºinos,
tolereazã inclusiv fapte de trãdare ale unor reprezentanþi ai minoritãþii
maghiare, acordã bisericilor acesteia bunuri patrimoniale ce nu le-au
aparþinut niciodatã ºi admit umilirea ºi jignirea simbolurilor ºi istoriei
noastre naþionale. Ar fi multe alte lucruri de evocat în aceastã privinþã.

Aº dori sã mã mai refer la un singur lucru doar. În anii 2000-
2002, în majoritatea satelor ºi localitãþilor þãrii, o serie de politicieni,
cu preponderenþã PSD, dar nu numai ei, exercitau presiuni asupra sluji-
torilor BOR, transformându-i în, din pãcate, foarte multe cazuri, în au-
tentici agenþi electorali. În calitate de deputat al României, mi s-a pãrut
nefiresc acest fenomen. ªi, în acelaºi timp, extrem de pãgubos, în timp,
asupra imaginii BOR în rândul populaþiei. De aceea, am luat, în anul
2003, decizia de a adresa Patriarhului o scrisoare (publicatã în nr. 3/57,
octombrie-decembrie 2003, p. 75-77, al revistei Cetatea culturalã). Expri-
mam, în scrisoare, opinii legate de nefirescul situaþiei, subliniind inclu-
siv pericolul sporirii influenþei prozelitismului neo-protestant, ca urmare
a reacþiei credincioºilor faþã de înregimentarea politicã a unor slujitori
ai bisericii. Mai arãtam cã, în opinia mea, preotul are o singurã tribunã
de la care este chemat sã vorbeascã — amvonul ºi un singur partid din
care sã facã parte, al cãrui ºef de necontestat rãmâne Iisus Christos.
Am avut bucuria sã constat cã scrisoarea mea nu a rãmas fãrã ecou.
În proxima ºedinþã a Sfântului Sinod, Patriarhul a propus mãsuri cate-
gorice în aceastã privinþã. În felul acesta, spre norocul BOR, s-a mai
fãcut încã un pas important pentru ieºirea BOR de sub controlul, nefiresc,
abuziv ºi ilogic, al unor vremelnici trepãduºi politici. Am avut, de aseme-
nea, bucuria de a-mi adus ºi eu contribuþia la luarea unei asemenea decizii
importante.

Poate cã, în timp, dacã destinul va vrea, voi extinde evocarea de
azi. Asta ºi pentru a evoca ºi alte momente ºi întâlniri de suflet cu de-acum
de pioasã amintire Patriarh Teoctist.

Fie-i þãrâna uºoarã!
P.S. Decesul Patriarhului Teoctist este, la propriu, o pierdere însem-

natã pentru întreaga Bisericã Ortodoxã Românã ºi credincioºii ortodocºi
români de pretutindeni. Poate cã cel mai îndreptãþit de a-i fi urmat în
scaun ar fi fost Mitropolitul Antonie, dacã moartea nu l-ar fi rãpit atât
de devreme. Nu ca ardelean vorbesc, ci ca unul care vrea, cu adevãrat,
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jeascã pe cei cca 980.000 de români din satele intrate în componenþa
Ungariei. Cei care au refuzat sã-ºi pãrãseascã semenii au fost supuºi
la chinuri inimaginabile, ajungându-se pânã la cruzimi ºi crime care au
înspãimântat lumea civilizatã. Aºa se face cã, în majoritatea localitãþilor,
pe atunci cu populaþie majoritar româneascã, multe lãcaºuri de cult au
fost fie închise, fie aflate în situaþia de a nu-ºi mai putea continua acti-
vitatea. Românii au fost privaþi de dreptul fundamental de a-ºi continua
credinþa strãmoºeascã. În absenþa Bisericii Ortodoxe, au luat un avânt
surprinzãtor cultele neoprotestante, mult mai docile în raporturile lor
cu autoritãþile, mai puþin preocupate de a apãra, pe lângã credinþã, ºi
apartenenþa credincioºilor la etnia românã. Dupã prãbuºirea comunis-
mului, în aparenþã, lucrurile s-au schimbat. Doar în aparenþã. Foarte
puþine din fostele parohii ºi filii ortodoxe ºi-au putut relua activitatea,
atât datoritã lipsei resurselor materiale, cât mai ales datoritã lipsei preo-
þilor calificaþi. Anterior acestei vizite, avusesem prilejul sã mã conving
de starea realã a românilor ºi a credinþei ortodoxe. Grãitor era, în acel
sens, cã din cei 980.000 de români, la recensãmântul din 1991 se mai
declarau români doar în jur de 25.000 de persoane. Autoritãþile maghiare,
fie ele horthyste, comuniste sau democratice au dus ºi continuau sã
ducã o acerbã politicã de deznaþionalizare în rândul populaþiei româneºti.
Doar maghiarizarea, renunþarea la credinþa ortodoxã ºi schimbarea
numelor au permis românilor sã beneficieze de condiþii cât de cât
omeneºti. Ostilitatea faþã de români ºi credinþa lor am simþit-o ºi con-
stat-o chiar ºi pe timpul vizitei Patriarhului Teoctist la Jula. Biserica unde
a avut loc slujba, ca ºi împrejurimile, au fost împânzite de mii de poliþiºti
ºi lucrãtori ai serviciilor secrete maghiare care se manifestau fãþiº. Mã
gãseam la Jula în calitate de realizator de emisiuni religioase pentru
studioul teritorial din Cluj-Napoca al Televiziunii Române. Am urmãrit cu
mare atenþie reacþiile credincioºilor ºi am vrut sã le aflu, multora, opi-
niile. Nu micã mi-a fost surpriza sã constat cã destul de mulþi dintre
cei ce veniserã la întâlnirea cu Patriarhul, deºi vorbeau destul de stri-
cat româneºte, se declarau ortodocºi ºi se simþeau profund onoraþi de
o asemenea vizitã. Întâlnirea Patriarhului Teoctist cu clerul local ºi cre-
dincioºii nu a fost una formalã. La scurtã vreme dupã aceea, dupã dificile
negocieri cu autoritãþile maghiare, s-a reuºit înfiinþarea unei episcopii
proprii pentru românii din Ungaria încredinþatã tânãrului ºi vrednicului
ierarh Sofronie. Chiar dacã autoritãþile ungureºti ºi-au continuat neper-
misa ºi ignobila lor agresiune la adresa credincioºilor, clerului ºi episco-
pului Sofronie, Patriarhul Teoctist a reuºit o performanþã excepþionalã:
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niului de când Biserica lui Christos a fost scindatã. A fost momentul
binecuvântat sã se adune douã personalitãþi cu o lucidã privire ºi înþelegere
asupra lumii contemporane bolnave de înstrãinare ºi de necredinþã. Prea
Fericitul Teoctist n-a fost o cârjã lucrãtoare pe spinarea clerului orto-
dox, cum poate cã s-ar mai fi cuvenit câteodatã. Prea Fericirea Sa a
crezut ºi a aplicat vechea zicere popularã : „Dumnezeu nu bate cu
bãþul…“. Acum la ceasul despãrþirii de Patriarhul Sfintei mele Biserici,
mã încearcã, pe lângã tristeþea pe care moartea mi-o aduce în suflet,
ºi dorul dupã vocea lui blândã, cu un uºor, dulce, accent moldovenesc.
Patriarhul Teoctist s-a pogorât lângã înaintaºii sãi, Întâistãtãtorii Bisericii
Ortodoxe Române, spre gloria ºi trãinicia credinþei neamului românesc.
Aºa sper, fie-mi speranþa — a mea ºi a altor multor milioane de români
ortodocºi — împlinitã de vrednicia ºi tãria de cuget a celui care va veni
sã se aºeze pe Scaunul Patriarhal .

ION MARIN ALMÃJAN

Dragostea desãvârºitã care izgoneºte frica
Aºa dupã cum spunea un mare român, moartea este o trecere

de care sã nu ne temem cãci prin Mântuitorul avem Dragostea
desãvârºitã care izgoneºte frica. Totuºi, de dragoste ar trebui sã ne
temem în sensul sã nu avem lucrarea ei prea sãracã spre folosul
aproapelui. Aºa cum spunea Apostolul Pavel, noi putem totul doar prin
Isus Hristos Mântuitorul care ne întãreºte ºi ne ajutã chiar pe apele
necazului sã umblãm cu privirea þintitã spre Dragostea desãvârºitã care
s-a dãruit spre iertarea pãcatelor noastre.

Dumnezeu sã odihneascã sufletul Preafericitului Patriarh Teoctist!

CORINA-ILEANA CIURAª

Fãrã Pãstor
În plinã caniculã, ce arde þara de la un capãt la altul, o veste ne-a

îngheþat pe toþi — Preafericitul nostru Patriarh Teoctist a plecat la Dom-
nul. Poate cã s-a dus sã mijloceascã pentru noi, pãcãtoºii, sã primim
acea mânã rãcoroasã ºi hrãnitoare pentru trupurile noastre slãbite de
eforturile în a gãsi calea cea bunã ºi dreaptã spre multaºteptata pros-
peritate, ori pentru sufletele noastre clãtinate ºi confuzionate de multele
amãgiri ce vin de peste tot ºi fãrã odihnã. Am rãmas singuri într-o câmpie
arsã ºi pustie. Ea îºi cere jertfa, ºi jertfa s-a oferit pentru mântuirea
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binele BOR, cred cã Sfântul Sinod va avea înþelepciunea de a face alegerea
potrivitã. Or, în aceastã privinþã, cred cã se distinge de departe IPSS
Bartolomeu, nu numai un teolog strãlucit, dar ºi un literat ºi cãrturar
pe care orice popor ºi l-ar dori sã îl aibe. Plus experienþa sa internaþio-
nalã, atât de necesarã în contextul mutaþiilor care se produc ºi la nivelul
relaþiilor în sânul Ortodoxiei ºi pe plan interconfesional. Dumnezeu sã
dea liniºte ºi armonie Bisericii neamului meu, iar Sfântului Sinod inspi-
raþie ºi înþelepciune!

dr. DAN BRUDAªCU

Prea Fericitului Teoctist
Aþi ajuns, Prea Fericirea Voastrã, acolo unde noi toþi am dori a

ajunge! Când ne va chema EL! Nimicniciile lumeºti s-au sfârºit! De acum
vã veþi bucura de liniºtea ºi serenitatea stãrii lângã bunul nostru Dum-
nezeu. Aici, pe pãmântul vremelnic loc al existenþei noastre, mulþi vã vor
huli ºi mult mai mulþi vã vor aminti pentru contribuþia adusã la unirea
neamului întru înþelegere ºi prosperitate. Fie ca noul ales al bisericii sã
ne fie un pãstor de nãdejde, care sã îºi pãstoreascã turma prin iarba
verde ºi grasã. Prosperitatea neamului.

Aºa sã ne ajute bunul Dumnezeu.

CONSTANTIN ROªU PUCU, 
Auckland, Noua Zeelanda

„Din pãmânt suntem ºi în pãmânt
vom merge…“

Trecerea la cele veºnice a Prea Fericitului Pãrinte nu trebuie sã
fie motiv de jale. Din pãmânt suntem ºi în pãmânt vom merge, fiecare
la vremea sorocitã. Unii în puterea vârstei, alþii la adânci bãtrâneþi, cum
s-a întâmplat cu Prea Fericitul Teoctist. Important este ca în timpul vieþii
noastre pãmântene sã fi ascultat poruncile Tatãlui ºi ale Fiului, lãsând
în urma noastrã fapte de laudã întru biruinþa credinþei strãmoºeºti, a
iubirii de aproape, a iubirii de patrie. 

Prea Fericitul Pãrinte a pus umãrul sãu sfânt ºi nu a lãsat sã
cadã biserici pe care Antichristul de la Bucureºti le-ar fi dorit prãbuºite.
Tot prin osârdia Prea Fericitului (ºi nu a gugumanilor care se laudã, încer-
când sã-ºi atribuie acest merit) a fost posibil dialogul cu Vaticanul, vizita
Papei Ioan Paul II la Bucureºti, prima vizitã de acest fel în lungul mile-
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doxe Române. Sfântul Ierarh Vasile cel Mare face parte dintre filosofii
teologi cappadocieni din secolul IV care sunt socotiþi a fi Pãrinþii Cei Sfinþi
ai Bisericii Orientale. Anvergura gândirii Sfântului Ierarh Vasile cel Mare
este atât de cuprinzãtoare, încât prin comparaþie Albert Einstein pare
un mediocru profesor universitar. 

Valorile Bisericii Orientale, apãrate de aceastã funcþie deþinutã
pe vremuri de Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, ne aratã cã nu este acum
prioritate naþionalã ridicarea Catedralei Neamului. Existã deja triste exem-
ple. Când ruºii au înãlþat catedrala neamului lor la Moscova, i-a lovit
nãpraznic revoluþia bolºevicã, iar atunci când sîrbii au început a con-
strui catedrala neamului lor în Belgrad, Iugoslavia s-a dezmembrat ime-
diat prin rãzboaie fratricide. Apoi, este mult prea aproape de memoria
noastrã altã „revoluþie“ ca sã nu fim temãtori. În fine, Bucureºtiul de
azi este atât de agresat de construcþii, încât o nouã construcþie pro-
babil cã literalmente este în contradicþie chiar cu valorile de echilibru
ale bisericii ortodoxe. Cel puþin aceasta este percepþia mea asupra Ca-
tedralei Neamului. Eu consider cã orice bisericuþã ortodoxã cu slujba
þinutã în limba românã frumoasã este catedralã a neamului nostru. Apoi,
nu existã oare catedrala Aghia Sofia la Constantinopol transformatã în
muzeu ºi bine conservatã prin înþelepciunea omului care a fost primul
preºedinte al Turciei laice, generalul Gazi Kemal Mustafa Atatürk? Musul-
manii au realizat o copie arhitecturalã dupã Aghia Sofia, copie chematã
Moscheea Albastrã. Dupã intrarea Turciei în Uniunea Europeanã, Româ-
nia trebuie sã sprijine iniþiativa grupului de þãri ortodoxe (incluzând ºi
Rusia) pentru a construi altã copie dupã Aghia Sofia la Constantinopol,
o copie „albastrã“ destinatã slujbelor ortodoxe.

dr. TITUS FILIPAª

Quae sunt Caesaris, Caesar!
Ultima zi a lunii lui cuptor. S-a stins o candelã? Poate cã nu. Ea

va arde mocnit în inimile românilor ºi va pâlpâi încã multã vreme de aici
înainte.

Vaiet de clopot tras în dungã vesteºte românilor trecerea într-o lume
mai dreaptã a celui care a fost, vreme de peste douã decenii, Întâistãtã-
torul Bisericii Ortodoxe Române.

3 august 2007 — Zi de doliu naþional. La Episcopia Râmnicului,
ca în fiecare an, vâlcenii comemorau personalitatea unui alt „patri-
arh“ — „Patriarhul de Drãgãºani“ cum îi spuneau vâlcenii eruditului preot-
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noastrã. O jertfã mãreaþã, statuarã, impunãtoare, o jertfã rarã, supremã.
S-a dus spre locul luminii dumnezeieºti întru care a lucrat toatã viaþa.
ªi de acolo ne va lumina ºi ne va ocroti ºi pe noi. Fie-i trupului þãrâna
þãrii lui uºoarã, iar sufletului drumul limpede ºi senin spre pacea veºnicã
ºi fericitã. 

VICTORIA MILESCU

Locþiitor al catedrei episcopale din
Cezareea Cappadociei 

Am citit articolul domnului Carol Hârsan din ziarul România Liberã
având subtitlul: „cel mai enigmatic episod din viaþa fostului cap al Bi-
sericii Ortodoxe“. Era acel articol probã mult prea stridentã de josnicã
procedurã jurnalisticã, pentru ca sã fie de noi uitat prea uºor. 

Descrierea unui patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, — iar aceas-
ta se întâmpla chiar între ziua decesului ºi ziua înmormântãrii sale —,
drept un popã hedonist care danseazã între crima abjectã si Busuioa-
ca de Bohotin, aratã uitarea legilor lui Solon de oamenii deþinând pute-
re decizionalã în redacþia ziarului incriminat, precum ºi de ziaristul Carol
Hârsan. Duhul malefic al articolului Cumpãna Patriarhului aminteºte spi-
ritul editorialelor presei din Belgrad controlatã de Miloºevici. Cine doreºte
repetarea tragicului fenomen Vukovar în România? 

Valurile comentariilor de aprobare pe forum la articolul din Româ-
nia liberã erau atât de agresiv orientate împotriva ortodocºilor, încât
literalmente m-au înspãimântat, dar nu pentru viaþa mea fizicã. Vorbesc
aici despre teama pe care o produce nestãvilita revãrsare a rãului în
sine prin mijloacele de exprimare electronice, — aºa aratã în presa românã
celebra Agora display a lui Baudrillard? —, o exprimare neînfrânatã de
vreo autoritate moralã. Îmi amintesc cã unul dintre comentarii suna: „Nu
vom obosi sã repetãm, ortodoxia e mama comunismului, ºi nu invers.“
Parcã era un citat din Raportul Tismãneanu! De altminteri consider cã
valul actual de intoleranþã faþã de ortodoxism provine chiar din acel
„Raport Tismãneanu“.

Bunul patriarh Teoctist este remarcabil mai ales pentru faptul cã
a reactivat funcþia de locþiitor al catedrei episcopale din Cezareea Cap-
padociei pentru patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Personal consi-
der cã aceastã funcþie, deþinutã pe vremuri de Sfântul Ierarh Vasile cel
Mare, este mai importantã decât funcþia de patriarh al Bisericii Orto-
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sã închidã ochii P.F. Teoctist, cã haite întregi de ºacali s-au nãpustit,
muºcând din trupu-i pãmântean, încã nerãcit. Hârdaie cu lãturi au fost
aruncate asupra celui plecat dintre noi ºi în neputinþã de a riposta, ade-
verind „adaptarea“ hulitorilor la adagiul american menþionat de ªerban
C. Andronescu. Ceilalþi continuã sã ragã, solitari sau în cor, aria calomniei.

Intoxicaþi ºi otrãviþi din belºug cu virusul dezinformãrii, alimentaþi
continuu cu „dezvãluiri senzaþionale“ fabricate în laboratoare specializate,
„Divide et impera“ îºi dovedeºte valabilitatea ºi de aceastã datã; românii
nu ºtiu ce sã mai creadã, divizându-se în douã tabere adverse.

Inevitabil, lupta pentru succesorat i-a luat pe nepregãtite pe mulþi
dintre „pretendenþii“ la scaunul patriarhal, prin comparaþie cu dispariþia
papei Ioan Paul al II-lea, în cazul cãruia situaþia a fost mult diferitã, luând
în considerare evoluþia stãrii de sãnãtate a acestuia din urmã. (Din pãcate,
se pare cã succesorul sãu are alte planuri decât sã aducã pacea în
lume)...

Revenind la P.F.Teoctist, dar ºi la P.F. Justinian Marina, ambii huliþi
ca „Patriarhi roºii“, aº dori sã-i vãd, ipotetic, pe toþi delatorii — unii prea
tineri pentru a-ºi aminti condiþiile anilor postbelici, iar alþii netrecuti chiar
de vârsta majoratului — în postura delicatã a celui ce este nevoit sã ia
decizii, uneori cu urmãri imprevizibile, într-un mediu extrem de ostil ºi
împrejurãri pe mãsurã.

Nu voi întreba: „Cine aruncã primul piatra?“ Au aruncat deja prea
mulþi; însã voi întreba: „Sunt ei îndreptãþiþi sã facã judecãþi de valoare?“

Pentru cã nu mã consider un foarte bun creºtin — mea culpa — nu
voi spune: „Iartã-i, Doamne cã un ºtiu ce fac!“, ci „Rãsplãteºte-i, Doamne

dupã gândul ºi faptele lor!“ 

6 august 2007
ION MÃLDÃRESCU

România este la rãscruce 
Le mulþumesc celor care mã þin la curent cu evenimentele majore.

Ca acum: moartea Prea Fericitului Patriarh Teoctist. L-am întâlnit la
începutul anilor ’90 de douã ori ºi de fiecare datã era bine dispus, plin
de umor ºi înþelegere pentru cei din jur. Preafericitul ne-a primit în 1992
pe noi, „fii risipitori“ de pe alte meleguri, a tãiat viþelul cel gras ºi a fost
foarte generos cu noi, un mic grup de privilegiaþi. Cu mine în special,
pentru cã s-a interesat ce ºi cum e cu mine. Am o pozã în care Preaferic-
itul se uitã rãbdãtor la mine, iar eu sunt evident încã nesigur de revenirea

31

istoric ºi patriot, Dumitru Bãlaºa. Coincidenþã? Se spune cã nimic nu-i
întâmplãtor pe aceastã lume ºi Cineva, acolo Sus, le potriveºte pe toate.

Cu ani în urma, pe atunci sufletul conaþionalilor noºtri nu apu-
case sã se altereze în mãsura în care se aflã astãzi, regretatul pro-
fesor ªerban C. Andronescu, într-unul din eseurile sale, fãcea o
comparaþie între spiritul americanului ºi cel al românului: „În þara în care
trãiesc astãzi, SUA, circulã un adagiu: «niciodatã nu-þi lovi adversarul...

decât când este la pãmânt!»“. Adagiul menþionat reflectã mentalitatea
machiavelianã a americanului, în comparaþie cu obiceiul pãmântului de
la noi, aflat sub oblãduirea doctrinei isihaste, de generozitate ºi iertare,
obicei sacru cu câteva generaþii în urmã. Citând pe unul dintre poeþii
contemporani, dintre trãsãturile comportamentale care au metamor-
fozat sufletul românului, cea din versurile care urmeazã este subliniatã
fãrã echivoc:

„...ªi din vreme-n vreme, practicã barbarã /Capul þãrii noas-

tre cade pentru þarã...“

Dupã 1990, românii s-au bulucit sã importe, sã aducã, bun sau
rãu, orice provenea din Occident. Am stat în genunchi ºi din pãcate
încã nu ne-am ridicat în picioare — pupând încãlþãrile Înaltelor Porþi ale
contemporaneitãþii; imitãm de-a valma sau copiem ad litteram. Am
importat sãrbatori pãgâne, apucãturi proaste, doar pentru cã veneau
„de-afarã“. Ne-am pus cercei sau alte „podoabe“ în cele mai intime ºi
sensibile pãrþi ale trupului, asemenea vechilor popoare necivilizate, schi-
monosindu-ne aspectul dupã „cerinþele modei“ sau poluându-ne vãzul cu
„opere de artã avantgardiste“ ºi auzul cu fãcãturi pseudomuzicale de
tip hip-hop-rap-carpato-danubiano-pontice sau de import... 

Revenind la adagiul citat, structural, românul mileniului trei s-a trans-
format în mod radical — în bine dar ºi în rãu. Accesul la informaþie i-a
lãrgit orizontul, însã spiritul isihast a fost înlocuit cu unul de import, strãin
firii sale, cu cultul sãlbatic al urii, al nebuniei colective ºi al distrugerii,
modelat dupã legea talionului ºi supus perceptelor lui Niccolo Machiavelli.

Obiºnuit sã se adapteze vicisitudinilor conjuncturale, dupã 1990,
mult mai mult decât în trecut, douã reguli s-au dovedit a fi predominante
ºi de mare actualitate în viaþa românilor: „Calomniez, calomniez, il en
restera toujours quelque chose“ ºi rezultanta sa „Divide et impera“.

Conformându-se unor comenzi direcþionate, jurnaliºtii de conjunc-
turã, „elitele“ intelectualiceºti sau politicianiºtii de trei parale nu s-au sfiit,
nici când patriarhul Teoctist trãia, sã facã risipã de vopsea neagrã, însã
absenþa unor argumente susþinãtoare ºi convingãtoare i-a obligat sã
se mulþumeascã doar cu bârfa. Din pãcate însã, nici nu apucase bine
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membrii Sfântului Sinod ai Bisericii Ortodoxe Române. Prea Fericitul Patri-
arh Teoctist ºi Papa Ioan Paul al II-lea au rostit discursuri ºi au fãcut
schimb de daruri, câte un Sfânt potir, simbol al necesitãþii refacerii unitãþii
creºtine ºi a posibilei împãrtãºiri din acelaºi potir. 

Cu prilejul vizitei de rãspuns a Patriarhului Teoctist la Vatican, în
octombrie 2002, cei doi capi de Biserici au semnat o declaraþie comunã
prin care îndeamnã la unitatea creºtinilor, acesta fiind primul act încheiat
vreodatã de un Patriarh ortodox ºi un Suveran Pontif, în care se speci-
ficã — lucru foarte important — cã „unitatea tuturor ucenicilor lui Hris-
tos este o cale ireversibilã, pentru care nu existã alternativã. Este calea
bisericii lui Hristos.“ Scopul ºi dorinþa arzãtoare a fiecãrui creºtin o con-
stituie, astãzi, comuniunea plenarã, care nu este absorbire, ci comu-
niune în adevãr ºi dragoste. Într-o Europã tot mai aproape de a deveni
o Mare Familie, deschisã culturii ºi spiritualitãþii tuturor þãrilor unite,
misiunea Bisericii în aceastã lume nouã trebuie sã fie, la rându-i, deschisã. 

Vor trece ani, alte ºi alte evenimente de rezonanþã istoricã se
vor încrusta în rãbojul timpului românesc, alte ºi alte personalitãþi expo-
nenþiale ale lumii ºi ale veacurilor, aleºi ai istoriei ºi ctitori ai ei îºi vor
purta paºii pe pãmântul nostru. Dar vizita în România a Papei Ioan Paul
al II-lea ºi cea a Patriarhului Teoctist la Vatican, ambele deschizãtoare
de drumuri noi, ambele cu neasemuitã încãrcãturã de har ºi Duh Sfânt,
vor rãmâne dãltuite în inimile noastre cu o strãlucire fãrã egal, mândri
cã am fost contemporani cu asemenea prelaþi luminaþi. Îl vom pãstra
mereu viu în sufletele noastre pe Pãrintele Patriarh Teoctist. Dumnezeu
îl are în paza Sa pentru tot ce a fãcut bine ºi a înfãptuit întru dãinuirea
credinþei noastre strãbune.

IOAN BARBU, scriitor, director general al ziarului
„Curierul de Vâlcea“

Mã fascina chipul Lui luminos,
de care vorbeºte toatã lumea

L-am vãzut pe Prea Fericitul Teoctist de multe ori la televizor ºi
i-am ascultat „Cuvintele de învãþãturã“. Mã fascina chipul Lui luminos,
de care vorbeºte toatã lumea, ºi mã captiva blândeþea cu care se adresa.
M-am aflat de douã ori în preajma Sa ºi îmi permit sã evoc aceste „întâm-
plãri“ (una fericitã ºi alta tristã).

...Era pe 26 octombrie 1995, când Prea Fericitului Teoctist i s-a
conferit titlul de doctor honoris causa al Universitãþii din Bucureºti. În
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la normaltate. Dar cum se vede, fugit irreparabile tempus... Dupã cum
scrie ºi Artur Silvestri („România a rãmas fãrã Pãstor“), România este
la rãscruce... Sã ne rugãm pentru cel ce ne-a pãrãsit ºi pentru noul
Patriarh. 

prof. dr. VIOREL ROMAN, Germania

Un ostaº al Domnului s-a înãlþat la Ceruri 
Luni, 30 iulie, la început de sãptãmânã, s-a mutat întru cele veºnice

ÎNTÂISTÃTÃTORUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, PREA FERICITUL
PÃRINTE PATRIARH TEOCTIST. Pãstorul tuturor românilor stã acum de
vorbã cu Dumnezeu, în Împãrãþia Cerurilor.

Vestea cã Pãrintele Patriarh Teoctist nu mai este printre noi s-a
întins cu viteza fulgerului. Cred cã nu este român creºtin, din þarã ºi
dincolo de frunariile ei, care sã nu fi rãmas, la aflarea veºtii, înmãrmu-
rit de durere. Nu-mi venea sã cred cã OMUL acela senin ºi drept ca
un brad, sfãtos ca un înþelept din poveste, cu care am avut ocazia, în
câteva rânduri, sã stau de vorbã, ca de la tatã la fiu, s-a stins într-o
clipitã, ca o lumânare: o moarte de ostaº al Domnului.

Patriarhul Teoctist rãmâne în istorie, peste secole ºi milenii, ca
unul dintre întemeietorii ecumenismului. În octombrie 1992, pentru prima
oarã dupã mai bine de nouã secole de la Marea Schismã, în Italia, la
Prato, a avut loc o întâlnire ecumenicã, unde a participat o delegaþie
mixtã din România: ortodoxã, unitã ºi catolicã de rit latin. Primind de-
legaþia, Suveranul Pontif Papa Ioan Paul al II-lea a spus: „Urez ca un
dialog fructuos ºi senin sã se dezvolte între Biserica Ortodoxã ºi Bise-
rica Catolicã în România, pentru a rezolva problemele puse ºi încã
deschise, dupã o jumãtate de secol (perioada comunistã — n. n.) de
persecuþii tragice împotriva creºtinilor. Credinþa creºtinã a putut sã
supravieþuiascã în România cu toate restricþiile foarte grave ºi datoritã
sângelui vãrsat de un mare numãr de martiri. Dialogul ar putea sã ne
facã sã înaintãm spre deplina unitate pe care Domnul o doreºte pen-
tru ucenicii Sãi.“

Peste ºapte ani, rãspunzând invitaþiei Patriarhului Teoctist, Sfân-
tul Pãrinte Ioan Paul al II-lea fãcea o vizitã istoricã la Bucureºti. Era pen-
tru prima datã, dupã aproape un mileniu, când un Suveran Pontif vizita o
þarã majoritar ortodoxã. Cei doi înalþi prelaþi au întãrit îndemnul la uni-
tatea creºtinilor catolici ºi ortodocºi ºi, mai mult, au luat parte la rugã-
ciuni comune în Catedrala Patriarhalã ºi au asistat, în ziua de 9 mai
1999, la Sfânta Liturghie sãvârºitã în aer liber, în Piaþa Unirii, de cãtre
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Patriarhul Teoctist vãzut din America
Moartea Patriarhului a lãsat în durere pentru o seamã de cre-

dincioºi iar pe alþii i-a lãsat indiferenþi, ca sã nu ne mirãm prea mult,
cã pe unii i-a bucurat. Este aproape firesc (ºi nefiresc pentru creºtini)
asemenea sentimente contrare. Dar dacã te gândeºti la societatea
(nefiresc) de „pestriþã“ în care suntem nevoiþi ca sã trãim, nu ne mai
poate mira nimic. Ceea ce creeazã mirare totuºi este faptul cã se uitã
repede un des citat din Sf. Scripturã care ne aminteºte tuturor cã sun-
tem trecãtori pe acest tãrâm ºi ne vom prezenta, ºi noi într-o zi, în faþa
Dreptului Judecãtor pentru a ne „încasa“ plata pe care o meritãm, bunã
sau rea, dupã cum ne-am pregãtit-o de acum. Iar cel ce este nevinovat
în faþa lui Dumnezeu, „poate arunca primul piatra“ ne spune Sf. Scripturã.
ªi cum nevinovat a fost gãsit atunci de demult ºi acuma întotdeuna sin-
gur Domnul nostru Iisus Hristos, oare cu ce drept ne substituim Celui
Drept sã aruncãm cu pietre atunci când nu este cazul ºi cu atât mai
mult în cineva care nu mai este ca sã poatã rãspunde? Este uºor sã
Vã imaginaþi cele ce vreau sã mãrturisesc. 

Cu acest trist ºi neaºteptat eveniment al morþii Patriarhului Bi-
sericii Ortodoxe Române au apãrut o sumedenie de articole în presa
din România ºi de aiurea în care, în general, oameni cu bun simþ, îºi
exprimau regretul, cum era ºi firesc pentru aceastã, la urma urmei,
grea pierdere. Alþii însã, fãrã nici un fel de menajamente sau poate cumva
o vagã idee, ivitã printre rânduri, cã se poate, din întâmplare, sã nu
cunoascã întregul adevãr asupra unui om plecat prea repede sau prea
târziu din aceastã viaþã. Este doar apanajul lui Hristos sã cunoascã între-
gul adevãr despre toþi. ªi dacã va avea nevoie de ajutorul lui AB, I-o va
cere negreºit. Dar daþi-mi voie sã mã îndoiesc. ªi atunci de ce atâta
înverºunare la unii, sã-l catalogheze în vreo unitate securisticã sau
legionarã numai de ei ºtiutã. A fost Dl. AB coleg de celulã comunistã
sau cuib legionar cu rãposatul Patriarh? A cercetat el toate informa-
þiile care existã, toate arhivele împrãºtiate prin lume, toate mãrturiile
rãzleþe despre personalitatea celui în cauzã? NU. ªi atunci de unde tonul
atât de categoric — de parcã nimic nu s-ar mai putea adãuga la cele
ce a binevoit sã punã el pe hârtie? Iar ziarul, ca ºi oricare ziar, îi lanseazã
aberaþiile împroºcând cu noroi pe Patriarh - fiindcã acuma este vorba
de moartea lui — ºi pe oricine se iveºte la orizont ºi asupra cãruia vrea
sã-ºi verse, cu sete proletarã, nãduful ºi noroiul gândurilor sale.
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faþa Senatului Universitãþii, PF Teoctist a susþinut prelegerea cu titlul
„Biserica ºi Cultura“, punând în luminã legãtura indisolubilã, în istoria
neamului, dintre credinþã ºi culturã. Ce cuvântare era mai potrivitã, în
momentele acelea, când se afla în faþa unor intelectuali? N-a ezitat sã
vorbeascã despre „confruntarea dintre bisericã ºi ºtiinþã, dintre credinþã
ºi rezultatele cercetãrii ºtiinþifice care au existat“. „Situaþia aceasta
decurge din cei 45 de ani de comunism. O bunã parte din intelectuali
s-a îndepãrtat de valori, mai ales cã ne-am aflat sub un ateism militant.
Este, deci, de mare însemnãtate sã refacem aceastã legãturã, sã o
reluãm, fiindcã ea existã, chiar dacã nu s-a manifestat explicit: nu existã
credinþã fãrã culturã ºi nu existã culturã fãrã credinþã!“ — spunea
PF Teoctist.

Prea Fericitul Teoctist a mai vorbit atunci despre marii creatori
ai neamului, care sunt exponenþi ai sufletului ºi cugetului românesc, cã
aceºtia sunt „coloane de luminã ale culturii ºi credinþei neamului nostru“.

Cea de-a doua „întâmplare“ este una a unui moment de mare
tristeþe ºi adâncã durere. În anul 2000, sâmbãtã, pe 20 mai, aveau
loc funeraliile IPS Nestor, Mitropolitul Olteniei, la Catedrala Mitropolitanã
Sf. Dumitru din Craiova. Prea Fericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii Orto-
doxe Române, în fruntea membrilor Sfântului Sinod al BOR, a participat
ºi a condus funeraliile IPS Nestor. Au fost peste douã mii de dreptcre-
dincioºi care s-au perindat prin faþa catafalcului, uimiþi de graba cu care
IPS Nestor a plecat Dincolo, pentru a-ºi lua rãmas-bun. Dupã slujba de
înmormântare, PF Teoctist a gãsit „resurse pentru exclusivitate“: „Dum-
nezeu a hãrãzit altfel dupã cum ne-am fi aºteptat... Datã fiind diferenþa
de vârstã, ar fi fost normal ca Dânsul sã ia parte la funeraliile mele,
iar nu eu la ale Sale...“ Atunci (în 2000), IPS Nestor avea 73 de ani,
iar PF Teoctist — 85 de ani.

Acum, la douã zile de la înmormântarea PF Teoctist ºi la peste
ºapte ani de la înmormântarea IPS Nestor, îmi pun, ºi vã pun întrebarea:
cum se face cã ambii au decedat în spital? Au plecat pe picioarele
lor ºi s-au întors... în coºciuge. Ce fel de medici avem în þara asta?
Se spune cã PF Teoctist avea 92 de ani, adicã... era bãtrân. ªi ce dacã
era bãtrân... trebuia sã-l omoare un oarecare Sinescu de la Spitalul
Fundeni (iar pe IPS Nestor — un oarecare Bãtãiosu de la Spitalul Judeþean
Dolj)? Acum înþeleg de ce preºedintele ºi prim-ministrul României nu
ºi-au lãsat vieþile pe mâinile medicilor români.

05.08.2007
DOINA DRÃGUÞ
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Istoria ne va rezerva revelaþii neaºteptate
Dumnezeu sã-l odihneascã, iar noi sã-l aºezãm în galeria marilor

români! L-am admirat constant, încã de la înscãunare, apreciindu-i luãrile
de poziþii, am suferit din cauza atacurilor mizere la care a fost supus,
ca pãstor de turmã. Prin organizarea vizitei Papei Ioan Paul al II-lea,
patriarhul s-a poziþionat temporar egalul celei mai mari personalitãþi a
sec.XX, cu efecte benefice pentru români.

A fost un om blajin ºi extraordinar de modest ºi discret, istoria
rezervându-ne cred revelaþii neaºteptate... Acum vor urma panegirice,
chiar din partea duºmanilor credinþei ºi, poate similar ca la moartea
lui Coposu, sã urmeze un reviriment ºi chiar materializarea Catedralei
Neamului...

DAN GHELASE

Fericirile Patriarhului Teoctist 
Bunul Dumnezeu a rânduit sã fiu martor direct sau indirect la

câteva momente de graþie din viaþa Patriarhului Teoctist. Momente în
care mi s-a pãrut cã ºi-a atins deplinãtatea numelui sãu ierarhic — acela
de Prea Fericit.

Primul moment l-am urmãrit în direct pe micul ecran, într-o trans-
misie de la Roma.A fost momentul rostirii Crezului în limba românã,
dupã tipiconul originar, împreunã cu Papa Ioan Paul al doilea. Atunci
slavonul Papã s-a fãcut a se poticni la pasajul delicat al purcederii Duhu-
lui Sfânt iar orientalul nostru Patriarh l-a cãlãuzit, ca pe un copil, în vãzul
întregii lumi, pe Calea cea Dreaptã. 

A fost ca ºi cum, pentru câteva clipe, Infailibilul Papã ºi-ar fi depus
la picioarele Ortodoxiei Române „toate cele trei coroane puse una peste
alta“. A fost ca ºi cum, atunci, Papa s-ar fi uºurat de o povarã prea
grea!

La terminarea slujbei, l-am vãzut pe Patriarhul Teoctist plutind pe
treptele podiumului, cuprins de-o indescriptibilã fericire divinã. Atunci
mi-am spus întru sine: „Pãrinte, þi-ai câºtigat cununa de sfânt! Ai croit
o punte, ai plantat un stindard“. 

La celelalte momente am participat personal. A fost, mai întâi,
hramul Mãnãstirii Vorona — Botoºani, la 8 septembrie 2005, Naºterea
Maicii Domnului ºi proclamarea canonizãrii Sfântului Cuvios Onufrie de
la Sihãstria Voronei. Cuviosul Onufrie, sfântul din mãr, care face minuni
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Dragã Domnule AB ºi dragi fraþi români de pretutindeni. Nu am
competenþa necesarã ºi nici Patriarhul Teoctist nu are nevoie de ser-
viciile mele, nici ca avocat nici ca apãrãtor al memoriei sale. Istoria este
mai dreaptã decât ne imaginãm ºi va spune adevãrul ºi despre el ºi
despre noi toþi. Cã Patriahul o fi greºit cumva cu ceva, cândva, nu este
nici o îndoialã. A avut el vreodatã pretenþia cã tot ceea ce a fãcut, a
fost perfect? A susþinut el undeva, cândva, cã a fost fãrã de greºealã?
Însã a apãrat, prin bunãtatea lui, pe oricine era sau se considera nedrep-
tãþit ºi a încercat, într-un fel sau altul, sã ajute.

Dar oameni buni, trebuie sã existe un minim bun simþ ºi un minim
echilibru în tot ceea ce afirmãm. Mai ales în scris. Se vede extrem de
urât de aici, din America, ºi de ori unde din lume ne-am afla, atotºtiinþa
afiºatã ostentativ, fãrã o minimã undã de îndoialã cã poate totuºi nu
ºtim chiar totul în lumea asta ºi altcineva poate adãuga ceva,…când-
va. Astfel, ne facem uºor de râsul lumii!

Aº mai vrea sã vã mãrturisesc o scurtã istorioarã povestitã mie
de regretatul Pãrinte Gh. Calciu Dumitreasa. A fost deseori în Româ-
nia dupã ’89 ºi dragostea sa neþãrmuritã pentru Neamul Românesc
nu se pune la îndoialã nici o clipã. ªi nu cunosc pe cineva sã fi dorit cu
mai multã ardoare împãcarea Exilului cu Þara prin Bisericã mai mult
decât el. Atunci când a fost acuzat de organele „patriotice“ nimeni nu
i-a luat apãrarea. L-au închis; ºi unii oameni ai Bisericii au pactizat cu
închizitorii ºi l-au condamnat. Cert este cã el a fost în Þara de atâtea
ori ºi pentru ca sã-i ierte. ªi i-a iertat din tot sufletul ºi cu adânca sa
dragoste pentru aproapele. Aºa a procedat ºi cu Patriarhul Teoctist.
ªi a acceptat sã slujeascã cu el ºi cu ceilalþi. Desigur, s-au gãsit unii,
reci la inimã ºi mai ales neºtiutori în cele canonice dar autoconsideraþi
atotºtiutori, ca sã-l loveascã sentimental, sã-l condamne zicând, în ºoaptã
sau prin gazete:“ cã nu ar fi trebuit sã slujeascã în sobor cu Patriarhul,
sã-i ierte ºi aºa mai departe. ªi ºtiþi ce a rãspuns Pãrintele Calciu. „Acuma

sunt fericit cã am fost în stare sã-i iert din toatã inima pe cei care

m-au condamnat atunci. Nu este mai mare bucurie duhovniceascã

decât iertarea.“ Iatã, exemple avem destule dacã cumva suntem
nedumeriþi în vre-o acþiune. Iar învãþãturile primite le avem de la ade-
vãraþi mãrturisitori, adevãraþi martiri pentru Hristos ºi Neam. Le urmãm?
Cine poate arunca primul piatra?

Pr. GH. NAGHI, SUA
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danii, precauþii ºi riscuri nenumãrate, înainte de 1989. Bisericã în care
ºi-a tãinuit criptã de rezervã, pentru orice eventualitate... Sau bisericuþa
veche din Tocileni, în care Prea Fericirea Sa a fost botezat! 

Intrând ca om în aceste biserici, nu ca preot slujitor, cu atât mai
puþin ca Arhiereu, am observat cã Pãrintele Patriarh se lasã pãtruns,
cu ochii larg deschiºi, pânã în adâncul sufletului, de Puterea divinã, în
toatã mãreþia Sa, cutremurat de o fericire supusã, ca orice muritor. 

Aceeaºi fericire supusã cred cã l-a însoþit pe Patriarhul Teoctist
pânã în ultimele clipe ale vieþii. Aºa cum Mielul merge la jertfire plin de
fericire pentru pãcatele noastre cele neostoite. 

Un sfârºit demn ºi hotãrât. Un sfârºit care cred cã a fost orân-
duit de Sus, spre comparaþie cu agonia nesfârºitã ºi îndelulng media-
tizatã a colegului de Eden al Prea Fericirii Sale, Papa Ioan Paul al doilea. 

Într-un cuvânt emoþionant, la slujba de pomenire de la Botoºani,
Pãrintele Protopop Lucian Leonte a spus, în lacrimile întregii asistenþe,
cã cerul ºi-a dezlegat bãierile ploilor, de îndatã de sufletul neprihãnit al
Patriarhului Teoctist s-a ridicat la Ceruri. 

Eu cred cã acesta e numai începutul fericirii noastre!

RADU CÃJVÃNEANU 

Rãbdarea cu totul exemplarã
Pentru o clipã ne-am simþit mai sãraci, mai goi de noi înºine, puþin

nedumeriþi, întristaþi...Trebuia sã ne amintim de David care spunea cã
viaþa omului e de 70 de ani, de vrea Domnul, 80; ce este peste 80,
ostenealã ºi chin. Pãstorului nostru i-a fost îngãduit sã fie cu noi peste
90 de ani ºi pentru asta trebuie sã-i mulþumim lui Dumnezeu, care acum
l-a chemat la El. Îl vom însoþi, dupã datinã, cu rugãciunile noastre ºi
atunci nu ne vom mai simþi nici mai sãraci ºi nici mai goi de noi înºine.
Apoi se va ruga pentru noi, cum a fãcut-o ºi când era cu noi ºi, împreu-
nându-ne ruga, vom zidi Biserica Mânturii Neamului. Poate una dintre
„lecþiile“ pe care le-am deprins de la Prea Fericirea Sa a fost, dimpreunã
cu smerenia, rãbdarea cu totul exemplarã. Nu spunea un scriitor cã
românii sunt într-o stare „iovitã“? Când se va scrie o istorie adevãratã
a acelor ani, ºi se va scrie, atunci se vor afla mai multe ºi fi-va ceasul
când cei care s-au pripit sã-l judece dupã cine ºtie ce informaþii sã-ºi
cearã iertare. 

Dar, oricum, moartea pe noi nu ne poate desparte; spunea þãra-
nul român cã cei care pleacã se duc „dincolo“ (cât de frumos tâlcuieºte
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tainice, (inclusiv în familia subsemnatului) este Sfântul care a vegheat
înmugurirea monahalã a Prea Fericitului Pãrinte Patriarh Teoctist, acolo,
în locul retras al Sihãstriei Voronei. 

A fost o zi de basm, în care albastrul divin al Cerului, atât de îndrãgit
de Pãrintele Patriarh, s-a revãrsat în veºmintele Prea Fericirii Sale ºi
asupra întregii creºtinãtãþi adunate în curtea Mãnãstirii Vorona. În faþa
lui lui Dumnezeu, a raclei de argint a Cuviosului Onufrie, a mulþimii de
arhierei ºi a miilor de credincioºi Prea Fericitul Pãrinte Patriarh Teoc-
tist a ridicat Sfintele Daruri cuprins de o tulburãtoare fericire divino-
umanã. Le-a ridicat având mâinile împletite cu cele ale Înalt Prea Sfinþi-
tului Pãrinte Mitropolit Daniel al Moldovei ºi Bucovinei, într-o profundã
ºi vizionarã comuniune arhiereascã. A fost un moment din care m-am
înfruptat ºi eu cu nevrednicie. Atunci când privirea vultureascã ºi ges-
tul bine precizat al Prea Fericitului Pãrinte m-a capturat din mulþime
ºi m-a adus cãtre dânsul, pe când eu nici nu înþelegeam ce se întâm-
plã cu mine. Am putut astfel sã-i sãrut mâna, ca un lujer de floare ºi
sã mã aºez alãturi, preþ de câteva clipe, în fulgerãri de blitzuri ºi priviri
de mulþimi. 

ªi a mai fost revãrsarea unor alte momente pe care aº îndrãzni
sã le numesc clipe de fericire umanã. Au fost Zilele Sfinþilor Botoºãneni,
Onufrie de la Sihãstria Voronei ºi Ioan Iacob Românul ce-ºi odihneºte
trupul neputrezit la Hozeva. Manifestãri iniþiate cu strãlucitã clarviziune
de Î.P.S. Pãrinte Mitropolit Daniel. 

Pelerinajul la Sihãstria Voronei. Întâlnirile cu rudeniile de la Tocileni,
neam de pãstori, oameni aspri ºi iuþi, dar iubitori de Hristos. Care spun,
glumind, cã Prea Fericitul a fugit la mãnãstire de teama tatãlui sãu,
fiindcã a pierdut o oaie. ªi cã, pânã la urmã, a gãsit o turmã întreagã.
Pelerinajul la mormintele pãrinþilor din cimitirul din sat, ca un fiu iubitor
ºi neuitãtor. Inaugurarea ºcolii din Tocileni, care îi poartã numele. Acordãri
de distincþii. Discursuri ale oficialitãþilor. Un cuvânt al Prea Fericirii Sale
cãtre consãteni, presãrat cu glume ºi cu amintiri, care el însuºi ar putea
sã constituie o carte. Agapa arhiereascã,, în care Pãrintele Patriarh
s-a arãtat un desãvârºit comesean... Momente de relaxare cu cântece
populare ºi jocuri pe roluri. Flori, copii, mulþi copii, mângâiaþi pe creºtet
ºi binecuvântaþi.

ªi deasupra tuturora: bisericile! Strãvechea ctitorie ºtefanianã de
la Popãuþi cu picturi unice, ascunse sub straturi de fum ºi nãvalã. Bi-
serica din Victoria Tocileni, ctitorie a Prea Fericirii Sale, ridicatã cu strã-
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Auzind, atunci, la 04 octombrie1994, cã suntem arãdeni, a oprit
în loc ceasornicul vremii Sale, al tuturor audienþelor ºi a stat de vorbã
cu noi timp nemãsurat! Doamne, câtã blândeþe în glas, câtã Luminã,
ne-mãrturisitã de-ajuns, pe chipul acestui Patriarh! Pe chipul acestui
OM!Mi-a dãruit, în clipele acelea, „Cu binecuvântãri“, Vol. I, Slujind altarul
strãbun, apãrut la Editura Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii Orto-
doxe Române, Bucureºti, 1992.

Acum, când lespedea amintirii Sale e umedã încã de lacrimile noas-
tre, vin în genunchi ºi mã rog, asemenea tuturor drept-credincioºilor
neamului meu, vieþuitori la poalele acestui Munte: „DOAMNE, nu ne lãsa
orfani ºi dã-ne cãrãri vrednice sã putem urca aceastã Golgotã a nea-
mului nostru! Dã-ne un vrednic Pãstor, pe mãsura vremii noastre!...“

NICOLAE NICOARÃ-HORIA

Moartea Patriarhului
30 Iulie
În aceastã lunã, în ziua a treizecea, pomenirea Sfinþilor Apostoli

Sila, Silvan, Crescent, Epenetos ºi Andronic. Trecerea la cele veºnice
a Preafericitului Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 

Este ºtirea de ultimã orã care ne face cu o moarte mai înþelepþi
cu o zi. În curând, scoaterea sfintelor daruri se înmulþeºte cu încã un
nume. Pentru o vreme — „Evanghelii cu faþa în jos“. Noi, cei rãmaºi, ne
vom adãuga un nume la rugãciunile noastre. Gânduri pioase într-o clipã
de tãcere. 

*

Sunt oameni pe care ni-I dã Dumnezeu sã aflãm cã singurãtatea
pe pãmânt este doar a celor care o cautã ºi o doresc cu adevãrat. În
aceste clipe gândul pe care-l scriu este poate cel mai curat ºi plin de
speranþã. Subliniez cã nu este un gând trist. Asemenea oameni, cum
a fost Preafericirea Sa Teoctist Arãpaºu, patriarhul de peste 20 de ani
al românilor, nu mor decât decât o clipã ºi de aceea nu sunt trist. Sunt
doar adânc îngândurat. Cei ce vor urma sã ne pãstoreascã simt acelaºi
lucru acum? Aº dori sã fie siguri cã doar o vreme vom fi triºti, dilemati-
ci, dar cuminþi. Se pune în dilemã temeinicia ºi continuitatea. Credinþa
nu se discutã ºi nu se întrerupe. 

Cuvintele mamei:„despre Dumnezeu nu întrebi ºi nu discuþi. Crezi,
te rogi ºi taci.“ 
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Mircea Vulcãnescu aceste cuvinte!), undeva în vecinãtatea noastrã ºi
rugãciunea ne readuce împreunã. ªi e nevoie de multã rugãciune ºi de
mult post ca sã ne putem elibera de „rãul“ acestor vremi. Da, da, rugã-
ciune ºi post în tainã, pentru cã ºtim, altfel, cã ceea ce omul desco-
perã, Dumnezeu acoperã ºi ceea ce omul descoperã, Dumnezeu
acoperã. ªi ce poate fi mai minunat decât rugãciunea în care simþi ºi
te simþi în acea nesfârºitã Iubire în care nu te pierzi ci te regãseºti pe
tine în mãsura în care te împãrtãºeºti cu toþi cei dragi. Aºa cã Pãrin-
tele Patriarh fi-va mereu cu noi în rugãciune, la care ne îndemna mereu
(ca ºi Pãrintele Stãniloae, care ne repeta: sã ne rugãm) ºi atunci tris-
teþea se preschimbã în pace ºi liniºte divinã.

Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

ELENA SOLUNCA

Patrie — Patriarh!
DOAMNE, ce-i puntea aceasta de AER, dintre Numele Patriei ºi

Numele Lui?! 
Numele PATRIARHULUI! Iertatã sã-mi fie întrebarea, dar odatã

aºtept un rãspuns ! Timp de zece ani a fost ºi Episcopul nostru, al Aradu-
lui, Ienopolei, Hãlmagiului ºi Hunedoarei. A pãstorit aici ºi a pãstorit bine!
Amintirile Prea Fericirii Sale sunt încã vii, pretutindenea! S-a dus acum
sã se odihneascã puþin, acolo, unde se „ne-odihnesc“ îngerii... ªi nu a
plecat de pe vatra acestui Dor netradus, decât la chemarea Celui ce
l-a trimis aici, printre noi, pe pãmânt, în pântecele Maicii Sale, în urmã
cu 92 de ani...

La 07 aprilie, 2003, la nouã ani dupã primirea delegaþiei comunei
ªagu, din judeþul Arad, la Patriarhie, delegaþie care purta rugãmintea
tuturor locuitorilor ei de a participa la sfinþirea Bisericii Ortodoxe,
(participare onoratã de Domnia Sa, la 14 Octombrie 1994, de Sãrbã-
toarea Sfintei Parascheva, sãrbãtoare la care þinea atât de mult!), îi
scria, pe o carte poºtalã, autorului acestor gânduri, urmãtoarele cuvinte:
„Vã mulþumim pentru cãrþile pe care aþi avut amabilitatea sã ni le tri-
miteþi ºi pentru frumoasa dvs. scrisoare. Rugând pe Bunul ºi Milostivul
Dumnezeu sã Vã binecuvânteze viaþa ºi strãdaniile duhovniceºti ºi
cãrturãreºti. Cu pãrinteascã dragoste ºi binecuvântare, Patriarhul Bi-
sericii Ortodoxe Române“, înscrisuri care poartã semnãtura Preaferi-
citului Pãrinte!
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sã nu-þi pierzi credinþa“ mã întãresc acum în credinþa cã vom alege bine
ºi vom urma calea ce NE este destinatã în istorie. 

Gãsesc sprijin ºi în ceea ce am citit chiar asearã în cartea pro-
fesorului Artur Silvestri SEMNE ªI PECEÞI la pag. 30, 31: Astfel putem
zice cã a fi þãran nu este a fi primitiv, ci a fi civilizat în raport armonic
cu geografia sedentaritãþii… 

Sunt þãran ca ºi Preafericitul care urmeazã calea ºi semnele Celui
ce l-a destinat sã fie MARELE pãstor, al cincilea dupã coagularea noas-
trã prin credinþã ºi culturã de tip autohton ºi universal. 

Scrierea acestor rânduri mi-a trezit în MEMORIA CA UN CON-
CERT BAROC o amintire de acum câþiva ani când eram prima oarã cu
familia ºi Ioana, nepoþica mea din China, la Muzeul Satului. Avea trei
aniºori, vârsta la care a plecat departe destinatã sã vorbeascã limba
chinezã a celor mai vechi semne rãmase pe pãmânt. Chiar pe prima
alee de la intrare am zãrit o casã din Ruºeþu, judeþul Buzãu, comunã
aflatã la 20 de km de satul meu. M-a ºocat asemãnarea casei cu aceea
a bunicului meu Ghiþã Tache; am intrat pe poartã ºi am început sã strig
pe stãpânii casei în englezã, apoi în românã. 

Tãcerea ce a urmat a fost zdrobitoare pentru sufletul meu. A
fost o clipã care m-a transferat în copilãrie, în neant, în nimic, poate
ºi în dorinþa de a transfigura strigãtul ºi cãutarea prin cãrþile scrise
mai târziu. Se nãºtea în clipa aceea CASA DIN VIS ºi trilogia RÃTÃCIREA
ce voi definitiva în aceastã varã. Am izbucnit într-un plâns pe care nu
l-am putut stãpâni mai bine de o orã. Mã opream ºi porneam din nou.
Am scãldat în lacrimi amintiri atât de dragi mie, m-am legat de chemarea
din adâncuri a unei culturi ºi a unui neam cãruia îi aparþin, aºa cum
lacrima aparþine ochiului in care se formeazã. 

O lacrimã în aceastã zi pentru PÃSTORUL care pleacã azi spre
a intra pe Poarta Mare a trecerii DINCOLO într-o altã ordine, aceea
a jocului elementelor (L. Blaga).

Noi rãmânem încã o vreme sã mai trebãluim prin curþile noas-
tre, sã NE îngrijim vitele cum atât de adânc vorbea unul din nepoþii
PATRIARHULUI, care n-a avut bani sã vinã sã-ºi IA rãmas bun de
la Omul Mare ieºit din familia lui de þãrani. 

Rãmânem sã NE încredem mai mult unii în alþii ºi sã respec-
tãm pe cei aleºi de Dumnezeu sã NE stea în frunte.

AUREL ANGHEL
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Ceea ce mi se întâmplã acum când pãstorul pleacã, acum când
acolo unde merge va duce mesajul de iubire ºi credinþã în Dumnezeu. 

Mã tulburã doar o întâmplare care se leagã de numele ºi fapta
Preafericitului. Am avut la ºcoala de cooperaþie din Buzãu o elevã,
Marinela Arãpaºu, strãnepoata preasfinþiei Sale. Mama ei s-a întors de
la Bucureºti ºi adorit sã vorbeascã ºi cu profesorul diriginte. Purtam
o cãciulã ruseascã, destul de nepotrivitã pentur un profesor. Cu o bunãcu-
viinþã ºi credinþã ce rar am întâlnit, mi-a spus acest lucru, a cãutat în
ganta ce þinea în mânã, a scos o frumoasã cãciulã de astrahan pe care
mi-a dãruit-o. Am vrut s-o refuz, am cerut sã i-o plãtesc.

A rostit doar atât: „Am cusut cãciula pentru Preafericirea Sa Teoc-
tist Arãpaºu, ruda noastrã ºi nu i s-a potrivit. Mi-a spus s-o dãruiesc
cui vreau eu.“ Am rãmas fãrã replicã, o am ºi acum, e unul din lucrurile
la care þin mult. Ce întâmplare ºi ce semnificaþie capãtã aceastã faptã
pe care o povestesc acum, când omul Teoctist Arãpaºu porneºte în
marea cãlãtorie? Câte vor mai fi întâmplãrile pe care acest mare pãs-
tor al credinþei noastre le lasã în urmã? Ce simt acum cei care au fost
priviþi de aproape, ce care i s-au mãrturisit? Dar cei pe care i-a mân-
gâiat pe creºtet ºi le-a dat binecuvântarea? 

Iatã întrebãri într-o clipã care trebuie sã fie luminoasã, pentru a
putea privi cu claritate ºi bucurie înainte. 

Istoria se opreºte o clipã, de vineri porneºte mai departe. Românii
au încã o cale deschisã de cei care nu mor niciodatã. 

Primeºte Doamne rugãciunea mea ºi pe binecredinciosul tãu Teoc-
tist Arãpaºu, pãstorul nostru pornit cãtre tine.

*

Semnele pe care le-am primit prin ultimele mesaje de la profe-
sorul Artur Silvestri au pentru mine o substanþã pe care o consider
oarecum ezotericã. 

Sunt departe de cunoaºterea luptelor din sferele înalte ale pu-
terii. Tot ce pot face este sã mulþumesc pentru încrederea de a primi
aceste mesaje care mã emoþioneazã ºi mã pun pe gânduri. 

ªi mã mai îndeamnã sã mã rog. Fie ca bunul Dumnezeu sã aleagã
pentru poporul nostru soluþia cea mai bunã, sã continuãm sã existãm
ca naþiune cu bunele ºi cu relele noastre, Dar mai ales cu credinþa noas-
trã, pe care o avem ca darul cel mai de preþ. 

Cuvintele tatãlui meu, pe care l-am auzit de multe ori „Poþi sã-þi
pierzi o mânã, un picior, un ochi, poþi sã pierzi caii, cãruþa, orice, dar
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putut sã-l cunoascã pe înaltul prelat ºi ca om ºi sã primeascã sfaturi
ºi poveþe de la el. La sfârºit o mãicuþã blândã ºi o rudã cu semne de
doliu împart celor prezenþi coliva de pe masã. Fiecare primeºte câte
un dãrãb din acea colivã ce are un gust indicibil, (din cele despre care,
categoric, nu poþi spune vreodatã cã te-ai sãturat) ºi apoi spune «Bog-
daproste!». Exact aºa cum se întîmplã la o adunare de familie unde
oamenii mãnâncã în tãcere bucatele fãcute pentru pomenire ºi se gân-
desc, sobru ºi grav, la cel pentru care li s-a dat acea pomanã. Manâncã
ºi se gândesc poate la drumul pe care l-a parcurs aceastã rudã sau
cunoscut al lor, acel bãiat din Tocilenii Botoºanilor (unde, acum s-a vãzut,
locul e înþesat de purtãtori ai numelui Arãpaºu), pânã la acestã poziþie
atât de înaltã în viaþa bisericii ºi a þãrii noastre; la câtã credinþã ºi
îndârjire, la cât destin, la cîtâ valoare ºi stãruinþã la învãþãturã; la câtã
minte ºi câte calitãþi, dar ºi la cât mister duhovnicesc, neînþeles de ei,
i-au trebuit acelui bãiat ca sã strãbatã serpentinele încolãcite ale sorþii
ºi sã ajungã atât de sus. Dar nu se mirã, cãci la Botoºani acest sen-
timent este unul obiºnuit, oamenii avînd a se gândi adesea la cât drum
au trebuit sã strãbatã în sus mulþii plecaþi de pe aceste locuri ºi ajunºi
acolo unde îi vede apoi ºi-i preþuieºte peste poate lume din toatã lumea.
Ei nu se minuneazã, li se pare ceva obiºnuit aici, poate un dat al lor de
la Dumnezeu sã fie rude sau concetãþeni cu atâtea nume mari ale isto-
riei. Acum doar mãnâncã coliva din grâu, miere ºi nuci ºi le pare rãu,
cu adevãrat cã, iatã, pânã acum în fruntea bisericii mari a þãrii fusese
unul de-al lor, plecat de aici ºi având cu el un strop din sufletul lor iar
acum acest miracol s-a sfârºit ºi ei prãznuiesc în felul lor obiºnuit, sim-
plu ºi discret, aceastã tristeþe realã, rugând pe Cel de Sus sã ierte
pãcatele celui plecat, dar ºi pe ale lor care, iatã, abia acum iºi dau seama
cu adevãrat de cât har avuseserã parte pânã acum.

dr. LUCIA OLARU NENATI

Oamenii mari ºi de seamã sunt asemenea
unui acoperiº de casã pentru popor

Dumnezeu sã odihneascã în pace ºi iubire sufletul Prea Fericitu-
lui Patriarh ARÃPAªU TEOCTIST, Întâistãtatorul Bisericii Ortodoxe Române,
ºi sã Judece Dumnezeu pe toþi cei neîmplinitori ai profesiei lor de doc-
tori, pentru care au depus jurãmânt de respectare. Oamenii mari ºi de
seamã sunt asemenea unui acoperiº de casã pentru popor, îndepãrtând
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Coliva de acasã
În biserica „Sfântul Vasile cel Mare“, nou construitã — ºi încã nu

de tot terminatã — din curtea Spitalului Judeþean „Mavromati“ din Botoºani
lumea a învãþat sã vie tot mai cu drag sã-l asculte pe pãrintele Petru
Chirvase, cel ce prin osârdia sa a fãcut cu încetul tot ce trebuia fãcut
pentru ca aceastã bisericã sã capete întrupare. E un preot tânar, lumi-
nos ºi frumos în sens oarecum eminescian (poate de aceea a ºi slujit
o vreme la Ipoteºti!), un pic cam palid de la încercarea indelungatã a
unei boli grele ce l-a muºcat dar apoi l-a iertat, poate ºi datoritã marii
sale osârdii bisericeºti.

În aceasta duminicã enoriaºii veniþi la slujba obiºnuitã rãmân mai
mult în bisericã fiindcã e un moment deosebit: se þine o slujbã de po-
menire în memoria Prea Fericitului Teoctist, Patriarhul Bisericii Orto-
doxe Române, abia trecut la cele veºnice ºi întru grija ºi cãldura þãrânii
strãmoºeºti. Preotul face cele de cuviinþã ºi lumea ascultã cu evlavie
discretã, fãrã nimic din pompa mediaticã a marilor slujbe din Capitalã.
Aici nu filmeazã nimeni, nu vine nimeni sã facã reportaje ºi dãri de seamã
asupra cantitãþii de pietate ºi durere pe care o manifestã participanþii.
Oamenii ar fi putut pleca acasa dupã încheierea slujbei duminicale. Dar
au rãmas în continuare ºi la pomenirea ce a urmat.

În mijlocul bisericii, pe o masã, stã portretul îndoliat al patriarhu-
lui ºi alãturi — o mare colivã de grâu din cele obiºnuite la toate înmor-
mântãrile ºi pomenirile de aici, din Moldova. Preotul cântã «Veºnica
pomenire» iar rudele cu basmale negre se apropie ºi ridicã masa ºi o
clatinã ritmic dupã ritualul strãbun. Oamenii din bisericã se apropie cu
toþii fãrã sã le spunã nimeni ºi-ºi pun mîinile unul pe spatele celui din
faþa sa pânã la cel care susþine ºi leagãnã cu mâinile sale masa cu
pomenirea celui plecat la ceruri. În acest fel masa cu colivã e legãnatã,
de fapt, de toatã lumea din bisericã care devin cu toþii astfel rude celui
adormit. E ca într-o mare familie unde rudele ºi cei ce l-au cunoscut
pe acesta fac acest gest ritualic cu seriozitate ºi concentrare, cu sen-
timentul — poate neconºtientizat — al unei comuniuni, al unei comunitãþi
care se adunã în jurul unuia plecat dintre ei spre a-i insoþi aceastã ple-
care cu zidul lor neostentativ de suflete prezente in aceasta comuniu-
ne. Apoi pãrintele povesteºte amintiri despre cel plecat, bucurându-se
de faptul cã acesta a fost cel care i-a dat vestea admiterii la Facultatea
de teologie ºi despre multele lor intâlniri de-a lungul timpului în care a
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îndrãzneascã mãcar acum, la despãrþirea de El, dacã unii n-au îndrãznit
sã-i pomeneascã întru dreaptã ierarhicã cinstire numele la slujbele din
fiecare duminicã, rugându-se cu deosebitã râvnã doar pentru Alexei,
Patriarhul Rusiei, cu care, l-a drept vorbind, nu prea avem nimic comun.
Dacã n-o vor face nici acum, mãcar noi, zecile ºi sutele de mii de cre-
dincioºi ortodocºi români din nordul Bucovinei ºi din nordul Basarabiei,
din fostul þinut Hotin, sã aprindem în sufletele ºi-n casele noastre câte
o lumânare sau câte o candelã întru veºnica lui Teoctist pomenire, cel
care s-a nãscut cu aproape 93 de ani în urmã într-un sat din imedia-
ta noastrã apropiere de suflet, din zona Botoºanilor. 

Ca sã-i luminãm cu dragoste ºi recunoºtinþã calea spre tãriile
cereºti. Pentru cã s-a rugat la Domnul pentru mântuirea poporului nos-
tru precum nu ºtiu dacã au mai fost alþii în stare. 

Personal o voi face, aºa cum mai bine de zece ani am publicat
cu regularitate în „Arcaºul“, Pastoralele Prea Fericitului pãrinte, rostite
cu prilejul Naºterii ºi Învierii dupã rãstignire pentru pãcatele noastre a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

În aceastã perioadã de circa 15 ani nu odatã am simþit palmele
lui uºoare ca niºte aripi de înger, cuprinzându-mã sau aºezându-mi-se pe
creºtet în semn de alesã binecuvântare, dându-mi putere ºi har întru
Domnul.

În timpul acelor de neuitat întâlniri de suflet ºi credinþã pe care
le-am avut, Prea Fericirea Sa nu mi-a zis altfel decât îmi zice mama ºi
cei mai buni prieteni: Vasilicã.

Poate de aceasta în preajma sa nu mã simþeam altfel decât ca
un copil cuprins de smerenie ºi evlavie în faþa unei icoane sau ca în faþa
multîndurãtoarei mele maici.

Amintindu-mi de acele clipe înãlþãtoare ºi purificatoare petrecute
în preajma Prea Fericitului cu diferite ocazii, mã simt acum, odatã cu
plecarea lui spre corturile celor drepþi, ca un orfan.

O lacrimã de durere se rostogoleºte într-un gol ce mã-nspãimântã
dinlãuntrul fiinþei, rãnind-o pânã-n tãinuitele ei adâncuri.

O las sã curgã în liniºtea-i sfâºietoare, precum curge Prutul prin-
tre douã hotare.

Cine va umple golul lãsat în inimile noastre de plecarea lui, cine
ne va mai îmbrãþiºa cu atâta cãldurã pãrinteascã, rãspândind cu
prezenþa-i lumina binefãcãtoare a Credinþei, a Iubirii de Neam ºi Þarã?
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furtunile ºi relele ce se abat prin lume. Fericite sunt popoarele care au
ºtiut sã-i creascã, sã-i aibã ºi sã-i îngrijeascã. Cu atât mai mult pentru
un Patriarh, cap al Bisericii Creºtine Ortodoxe Române, apãrãtorul
sufletelor de nãvala valurilor pãcatelor de tot felul. Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, Prea Fericitul ARÃPAªU TEOCTIST, a fost un ade-
vãrat protector al creºtinitãþii ortodoxe române din întreaga lume, inclu-
siv a Românilor trãitori în Australia.

DUMNEZEU SÃ-L ODIHNEASCÃ LA SÂNUL SÃU!

IOAN MICLÃU, Australia

In memoriam: Întru pomenirea
lui din neam în neam

Cu întreaga sa fãpturã plinã de înaltã demnitate arhiereascã ºi
jertfelnicie monahalã,

Cu mersu-i apostolic printre mii ºi mii de credincioºi ce aºteptau
cuvântul lui, smerit ºi cuvios, de înþeleaptã povãþuire,

Cu faþa-i iradiind luminã precum feþele sfinþilor din strãvechile noas-
tre altare,

Cu vocea-i blândã ºi molcomã, învãluitã în smirna dragostei de
aproapele, dupã cum ne învaþã Sfânta Scripturã, 

Cu sufletu-i generos, larg deschis cãtre durerile ºi necazurile mi-
lioanelor de români împrãºtiaþi de soartã prin întreaga lume, 

Cu zâmbetu-i încãrcat de bunãvoinþa ce-i înflorea în colþul gurii
uneori când ne aflam în preajma sa,

Pãstorul sufletelor noastre rãtãcite pe drumurile întortocheate
ale vieþii, Prea Fericitul Pãrinte Patriarh Teoctist, Întâistãtãtorul Bisericii
noastre Ortodoxe Româneºti, a fost ºi va rãmâne în inimile noastre,
ale tuturor celor care l-am cunoscut ºi l-am iubit, ca un adevãrat pãrinte,
graþie înaltelor calitãþi duhovniceºti ºi Harului cu care a fost investit de
la naºtere de cãtre Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe care l-a slujit
cu vrednicie apostolicã multe decenii la rând.

În aceste clipe ale vieþii noastre pãmânteºti îndoliate de plecarea
sa, mã gândesc cã slujitorii bisericilor din satele noastre ar trebui sã
dispunã sã fie trase clopotele în ziua când Prea Fericitul nostru pãrinte
patriarh va fi petrecut pe ultimul drum ºi sã facã serviciile divine cuve-
nite întru pomenirea sa la trecerea celor patruzeci de zile cât sufletul
lui va mai fi printre noi, pe pãmântul pãcatelor noastre. Ar trebui sã
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În ceata drepþilor
Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l aºeze în ceata drepþilor, acolo unde

îi este locul pe Prea Fericitul Patriarh Teoctist. Ne vom ruga bunului
Dumnezeu sã-l aºeze alãturi ºi de cei ce se roagã din ceruri pentru
binele naþiei române.

DUMITRU PUIU POPESCU, director ziarul
OBSERVATOR, Canada

Cel care a fãcut pentru neamul lui
scarã spre Cer.

Multã durere ne-a fost dat sã primim astãzi, în aceastã sufocan-
tã zi de sfârºit de iulie!Cuvintele Dv. scrise din jarul inimii mi-au trezit
dorul de a reciti Binecuvântãrile scrise ºi semnate de Prea Fericitul Teoc-
tist care onoreazã douã dintre cele mai importante monografii ale noas-
tre:Techirghiol pentru Europa ºi Drumul Pâinii în istoria Dobrogei. Vi le
trimit ca pe un dar în aceste clipe de mare rãstriºte pentru noi toþi.

Cu puþine ore înainte de a pleca la Paris, scotocind prin sacul cu
interviuri luate într-o viaþã de ziarist, am gãsit pregãtit pentru vreodatã,
când voi putea aduna la un singur loc câte personalitãþi am avut ºansa
sã cunosc ºi sã dialoghez cu ele, acest interviu superb luat Prea Feri-
citului Teoctist. Întregesc, poate, cu aceste superbe rãspunsuri la grãbitele
întrebãri lucrarea ziditoare a celui pe care îl plângem astãzi. Odihneascã-
se în liniºte cu împãcarea cã a fãcut pentru neamul lui scarã spre Cer.

dr. AURELIA LÃPUªAN

Nevoia de înþelepciune
Întristat de vestea pe care am aflat-o cu durere, cu toþii, nãdãj-

duiesc cã, în înþelepciunea sa, Sinodul va reuºi sã meargã pe o cale
prin care va reuºi sã ne apare de venetici ce pândeau un asemenea
moment pentru a declanºa schisme în interiorul ortodoxismului româ-
nesc. Acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de înþelepciune.

CEZAR ADONIS MIHALACHE 

Teoctist, ziditorul de Dumnezeu ºi de neam
românesc. Perspectivã basarabeanã

Poporul român, creºtin prin geneza sa, a avut noroc de Patri-
arhul Teoctist, un adevãrat Ziditor de Dumnezeu, un iscusit apãrãtor
al unitãþii naþionale în una din cele mai debusolate perioade ale existenþei
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Cu aceeaºi dragoste de apostol al creºtinismului sã reverse neþãrmu-
ritã luminã peste noi, pãcãtoºii.

Dumnezeu sã-L odihneascã în pace, în loc de luminã, în loc de
verdeaþã, în loc de odihnã, de unde a fugit toatã durerea, toatã întristarea
ºi supãrarea pe care le-a cunoscut din plin în aceastã viaþã pãmânteascã
trãitã într-o continuã dãruire supremã.

Din neam în neam sã-i fie pomenirea!

VASILE TÃRÂÞEANU, Cernãuþi

Preafericitul Patriarh Teoctist n-a murit,
a plecat la Domnul sã ne pregãteascã

Judecata de Apoi
O vorbã din popor spune: „cine n-are bãtrâni sã-ºi cumpere“.

Pânã mai ieri Neamul Românesc nu avea nevoie sã-ºi cumpere bãtrâni:
l-am avut printre noi pe Înþeleptul bãtrânilor, pe Preafericitul Teoctist,
dar nu l-am ºtiut preþui cum se cuvine.

Au fost vremuri când unii au ridicat piatra, ºi El, iertându-i, s-a rugat
pentru ei. O altã dovadã a celor afirmate este superficialitatea echipei
medicale care a efectuat fatala intervenþie chirurgicalã; dar Preaferi-
citul n-a murit, de aceastã datã a plecat la Domnul sã ne pregãteascã
judecata de apoi. Oare noi cum vom judeca nepãsarea echipei medicale?

A rezistat vremurilor ºi a intrat în noul mileniu „senin ºi înþelept
ca un brad“ (Artur Silvestri) reuºind sã-ºi cârmuiascã credincioºii spre
dreapta judecatã.

A intrat într-un mileniu al îndoielilor; „a fi sau nu religios“ alãturi
de credincioºii Sãi pe care i-a slujit timp de douãzeci ºi unu de ani cu
rãbdare ºi pricepere prin fapte.

Aici, în Nordul cel Nord, creºtinii ºtiu încã un lucru: cum e ziua
înmormântãrii celui trecut la cele veºnice aºa i-a fost inima ºi sufletul
iar Prefericitul Teoctist a avut înmormântarea într-o zi frumoasã; încã
o dovadã cã întreaga viaþã ºi-a dãruit-o credincioºilor. 

Preafericitul Teoctist a avut o dorinþã: ridicarea la loc de cinste a
Catedralei Mântuirii Neamului. Oare cine va veni în Scaunul Patriarhal
va lupta pentru ca visul de-o viaþã al Prefericitului sã prindã contur?
Mi-am pus ºi pun aceastã întrebare, întrucât „vremurile se aratã mereu
potrivnice ºi zidirea...“ ºi acestea ar putea sã mai dureze.

AUREL POP
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ortodoxã, mai ales dupã destrãmãrile din anii 1989-1991, nici apropierea
dintre bisericile creºtine, nici vizita Papei Ioan Paul la Bucureºti. Opera
pãrintelui Dumitru Stãniloaie, unul din cei mai mari teologi ai epocii
moderne a lumii, editarea monumentalã a Bibliei lui ªerban Cantacuzino,
dar ºi noua redacþie a Bibliei cu cel mai adânc comentariu din toate
timpurile ortodoxiei româneºti, realizatã de mitropolitul Bartolomeu
Anania, apoi zidirile mitropolitului Antonie Plãmãdealã în Ardeal, de mare
perspectivã pentru întreaga ortodoxie, învãþãturile duhovnicilor Cleopa
sau Pârvu, dãruirile pãrinþilor Sofian sau Dobzeu, toate astea, ºi multe
altele, au devenit flori binemirositoare ºi preafrumoase ale ortodoxiei
româneºti, fiindcã întâistãtãtorii ei, ºi nu în ultimul rând Patriarhul Teoc-
tist, prezent ºi participant la luarea celor mai importante decizii ale Bise-
ricii Ortodoxe Române dupã cel de al doilea rãzboi mondial, adicã în
cumplitele vremi ale stalinismului ºi Internaþionalei comuniste, ºi-au asumat
ºi responsabilitãþile politice ale epocii, ºi pe cele de interes ortodox ºi
naþional. 

Pãrintele Teoctist a avut o relaþie specialã cu Basarabia. Doi din-
tre cei trei mitropoliþi care l-au întronat în 1986 erau basarabeni, Antonie
Plãmãdealã ºi Nestor Vornicescu. De altfel, anume aceºti basarabeni,
la care ar trebui sã-l adãugãm ºi pe Arhiespicopul Antim Nica, prin vica-
riatele lor la Patriarhia românã, prin alte misiuni ºi zidiri ortodoxe ºi
româneºti, au fost ºi stâlpi de nãdejde ai Pãrintelui Patriarh în cele mai
grele perioade ale activitãþii sale. Patriarhul Teoctist a luptat necontenit,
încã din perioada Patriarhului Justinian, pentru salvarea Basarabiei, a
clerului ºi poporului ei, iar atunci când timpurile au fost mai blânde, a
reactivat fãrã a ezita, ºi, din câte se ºtie, chiar în pofida deciziilor politice
ale acelui moment, Mitropolia Basarabiei, fãcând posibilã re-unirea
Basarabiei cu Patria prin biserica strãmoºeascã. Marile personalitãþi
ale Basarabiei, care i-au fost ºi prieteni apropiaþi, Ion Ungureanu, Grigore
Vieru, Mihai Cimpoi sau Nicolae Dabija, au fost oaspeþi doriþi mereu la
Patriarhie, cu ei a discutat cele mai serioase probleme ale lumii, orto-
doxiei ºi neamului românesc. ªi tot cu ei a pus la cale vizita în Basara-
bia pe care ºi-o proiectase pentru toamna anului 2007.

„Bun, blând, atent“, aºa îl caracterizeazã cei mulþi pe Pãrintele
Patriarh Teoctist. Inteligent, impozant ºi simplu, iubit de oamenii sim-
pli ºi iubitor de oameni simpli, slugã a lor ºi a lui Dumnezeu, el a ºtiut
întotdeauna sã stea drept ºi hotãrât în calea distrugerilor politicianiste,
nu a cedat nimic atunci când a fost vorba de fundamentele ortodoxiei,
de unitatea bisericii ortodoxe române sau de cea a neamului românesc.
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sale moderne. Fiindcã, dacã e sã privim cu seriozitate ºi fãrã mânie în
urmã, observãm cã vremea marilor schimbãri, de fapt a unor fracturi
tragice ale fiinþei umane, care a marcat sfârºitul mileniului II nu doar
politic, ci ºi tehnologic, ºi social, ºi religios, nu ne-a prins nepregãtiþi.
Acest om al desãvârºirilor omeneºti ºi religioase s-a nãscut, parcã spe-
cial, prin pronie dumnezeiascã, într-o numeroasã familie de þãrani
botoºãneni, la hotarul de est al României, în timpul unui devastator rãzboi
(care a dus la întregirea politicã a poporului român), în preajma unor
reforme radicale politice, religioase ºi economice. El a urmat atunci
chemarea cea mai subtilã a inimii ºi a intrat de copil în mãnãstire, a
cunoscut toate bucuriile vieþii religioase, toate poticnirile urcãrii treptelor
acestei lumi, dar ºi toate patimile ºi chinurile prin care a trecut poporul
român în secolul XX.

Când a fost ales Patriarh, în 1986, timpurile se apropiau, ºi acele
ale luminii, dar ºi acelea care ar fi putut prãbuºi naþia românã în deza-
strele de tip iugoslav. Avea atunci ºi pregãtirea teologicã necesarã, ºi
pe cea administrativã, ºi pe cea politico-socialã, dar ºi pe cea a apropierii
de Dumnezeu fãrã de care orice ascensiune în ortodoxie este vânare
de vânt. Lui ºi celor doi patriarhi anteriori, care i-au fost ºi pãrinþi spi-
rituali, Justinian Marina ºi Iustin Moisescu, le datorãm ºi unitatea bise-
ricii ortodoxe române, ºi pãstrarea instituþiilor ei administrative ºi
educaþionale, ºi „iscusinþa de a afla soluþii“ pentru pãzirea ºi restaurarea
sfintelor biserici ºi mãnãstiri, adevãrate citadele ale ortodoxiei ºi poporu-
lui român. Cu toatã ticãloºia vremilor comuniste, ºi în pofida celor care
i-au criticat pe cei trei patriarhi pentru pretinsul colaboraþionism cu fos-
tul regim comunist, iatã cã ºi Putna, ºi Hurezii, ºi Voroneþul, ºi Nicula,
ºi complexul din Dealul Patriarhiei, ca sã dãm numai câteva pilde, nu
au fost închise, devastate ºi distruse din temelii, nu au avut destinul
bisericilor ºi mãnãstirilor din fosta URSS (inclusiv din Basarabia ºi Buco-
vina). Sunt ºi meritele de necontestat ale Patriarhului Teoctist cã în acele
vremi, ticãloase ºi satanice mai sub toate aspectele, poporul român a
rãmas un popor majoritar ortodox, ba chiar biserica ortodoxã românã,
prin marii ei ierarhi, teologi ºi duhovnici, a devenit una din cele mai impor-
tante ale lumii.

Sã recapitulãm. Fãrã pãrticica minþii ºi inimii sale nu ar fi fost
posibilã canonizarea Sfinþilor Ortodocºi ai neamului românesc, inclusiv
cea a lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt sau a lui Constantin Brâncoveanul.
Fãrã Patriarhul Teoctist, fãrã meritele lui de decan de vârstã al patri-
arhilor ortodocºi, nu ar fi fost posibil nici dialogul frãþesc în Biserica
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apare ca o trecere, „marea trecere“ misterioasã spre o altã lume posi-
bilã ºi nu ca un final dramatic. Sigur cã este o trecere „subtilã“ foarte
greu de acceptat ºi înþeles de cei rãmaºi-pentru cã toate mijloacele prin
care se impune credinþa scapã oricãrei demonstraþii logice. 

Ceea ce, da, se poate percepe este durerea, golul rãmas atunci când
pierdem pe cineva. Este un „dezechilibru“ emoþional puternic, ca ºi cum
sufletul s-ar „dizloca“ pulverizându-se în tot corpul, pentru cã durerea
devine de fond, totalã. ªi singura „vindecare“ este tot credinþa. „Crede
ºi nu cerceta”! Aºa de simplu ºi de greu! Cum sã cercetezi cu mijloace
„obiºnuite“ ceea ce scapã oricãrei cercetãri? ªi, cu cât mai controver-
sate devin problema credinþei, a religiei, rolul lor se „încarneazã“ în
conºtiinþa noastra, în sufletul nostru ca indivizi ºi, mai departe în „sufle-
tu unui întreg popor“.

Aºa încât, în vremuri de cumpãnã, ca cele pe care le trãim, apelãm
la ele pentru a ne gãsi echilibrul. Credinþa se impune ca o coloanã ver-
tebralã a Universului Spiritual în care ne desãvârºim ca oameni ºi ca
neam.

„România a rãmas fãrã Pãstor“! Si sufletul unui întreg popor s-a
cutremurat de durere! Eu cred în sufletul acestui popor ºi în puterea
lui de a-ºi gãsi mântuirea prin Credinþã!

Dumnezeu sã-l odihneascã pe acest „magnific Patriarh“! 

NUªA ILISIE, Spania

Neºterse amintiri
Era prin anii nouãzeci ºi... Munceam atunci în funcþia de cores-

pondent special al Agenþiei Române de Presã — ROMPRES. În urbea
Sloboziei se zvonise cã se va înfiinþa Episcopia din zonã. Acestea au
devenit, însã, foarte curând, realitate. Am fost ºi eu invitat la ceremo-
niile respective. Atunci am avut prilejul sã-l cunosc personal pe Înalt Prea
Fericitul Patriarh Teoctist. Am participat nu numai la ceremonia de
înscãunare în funcþie a episcopului Sloboziei ºi Cãlãraºului, Nifon, ci ºi
la masa festivã organizatã cu acel prilej. Bucuria nespusã a fost ºi aceea
de a fi la masã chiar vis-a-vis de Preafericitul. Un om deosebit de comu-
nicativ mi s-a înfãþiºat, schimbând, atunci, cu dânsul o mulþime de idei,
împãrtãºindu-i intenþiile mele de a „produce“ câteva cãrþi. Nu am uitat
acea îndelungã convorbire cu Prea Fericitul Teoctist, OM de mare cul-
turã ºi sfetnic, aºijderea. 
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El a construit ºi a învãþat ºi pe alþii sã construiascã biserica ortodoxã
românã pe terenul dezechilibrat al Globalizãrii, a zidit contraforturi
solide între temeliile cele vechi ale creºtinismului ºi tendinþele renovatoare
din bisericã, inclusiv între cele din lumea catolicã ºi protestantã, a fost
conºtient de necesitatea înnoirilor, inclusiv pe tãrâmul relaþiilor dintre
oameni ºi structurile lor sociale. Aceste merite, în condiþiile nesigure
ale crizelor globale ce bântuie lumea, au fost, se vede, decisive pentru
viitorul României ºi al poporului român mai ales dupã 21 decembrie 1989,
în perioada tulbure a revoluþiilor ºi mineriadelor, a pseudodemocraþiei
ºi a pseudoeconomiei de piaþã, a pseudovalorilor ºi a diversiunilor me-
diatice care s-au abãtut ca uragane nemiloase asupra României ºi a
întregului neam românesc. 

Patriarhul Teoctist, pe numele lui de þãran român Teodor Arãpaºu
(adicã tot cu radical dumnezeiesc în nume, dar ºi cu cel de pãstrãtor
al dorului strãbun), nu a reuºit sã realizeze cel mai mare vis al sãu,
Catedrala Mântuirii Neamului. Se vede cã puterile lui omeneºti, dãruite
de el pentru trecerea prãpãstiilor de dupã 1989, nu au putut birui aiurelile
antinaþionale ºi antiortodxe ale celor care au luat decizii „arhitectonice“
în ultimii ani. Dar, poate, Harul lui Dumnezeu, ne-a trimis supliciul lui
pãmântesc anume în ziua de 30 iulie 2007 pentru a se urgenta ºi
aceastã lucrare a minþii ºi inimii lui întru statornicia dreptei credinþe ºi
a mântuirii neamului românesc. Dumnezeu sã-l odihneascã împreunã
cu toþi drepþii acestei lumi!

Chiºinãu, 31 iulie 2007
ANDREI VARTIC

Vremuri de cumpãnã
„În sunetele clopotelor, urcam aleea de brazi de curând plantaþi,

spre biserica Vovideniei ºi ne opream în poiana cu izvorul ei minunat,
unde se sãvârºea sfinþirea apei ºi se sfinþeau prin stropire toþi cei de
faþã ºi toatã firea înconjurãtoare.“

Desigur, problema credinþei, este, fãrã îndoialã, o problemã foarte
sensibilã, ca ºi cea a sufletului sau a conºtiinþei, încât nu poate fi atin-
sã prin instrumentele ºtiinþei, pentru cã nu existã instrumente „atât de
sensibile!“ Incã nu putem spune cu certitudine unde este sufletul ºi cum
se întâmplã cã ne doare atunci când suferim, deºi el nu existã ca organ.
La fel de sensibilã este ºi relaþia credinþã-moarte. Dacã am atins ne-atin-
sul în sensul credinþei (religioase), atunci (e un lucru deja ºtiut) moartea
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calea adevãrului? Mi-aduc aminte de ce ne spunea Petre Þuþea: «Sunt
prea bãtrân ca sã mai spun vreo prostie. Nu mai am timp ca sã mã
corectez !...» Ce vârstã aveþi, domnule Orescu? 

Aþi scris un articol neserios, care se întemeiazã pe o declaraþie
a Mitropolitului Banatului datã de înaltul prelat agenþiei Newsin la aflarea
tristei veºti: «Mare pierdere pentru Biserica Ortodoxã Românã...
Regretãm moartea lui... Iertaþi-mã, dar atât vã pot spune...» ªi din acest
«atât vã pot spune», care putea fi rostit cu zeci de înþelesuri complet
diferite, iar cel mai probabil este cã sensul acestei propoziþii, pentru
orice om normal, era cã «în acest moment de ºoc ºi durere, nu pot
spune prea multe!“, ªerban Orescu se crede îndreptãþit sã deducã cã
ar fi, iatã, adevãrate toate inepþiile, toate rãutãþile ºi insanitãþile pe care,
de-a lungul anilor, fel de fel de nevrednici, le-au pus în circulaþie publicã,
încercând sã pãteze astfel obrazul Patriarhului Teoctist ºi al înseºi
Bisericii. Încearcã, iatã, ºi numitul ªerban Orescu. Nu va fi ultima încer-
care de acest soi, cãci lucrarea de dincolo de moarte a Prea Fericitului
Teoctist cu siguranþã cã va fi încã ºi mai incomodã pentru netrebnicii
în viaþã.

ªerban Orescu începe prin a-i reproºa Patriarhului pãrerea despre
Nicolae Ceauºescu, «gânditor genial ºi om de stat excepþional“. În 1989,
la data când Prea Fericitul Teoctist a emis aceast apreciere, m-aº fi
încumetat ºi eu sã fac opinie separatã, contrarã chiar. Dar acum, în
2007, mai degrabã zic ºi eu ca Petre Þuþea: «Îl bag în p.... mã-sii pe
ãl care l-o mai înjura pe Nicolae Ceauºescu !“ Numai cã Petre Þuþea,
cu un cap-douã mai deºtept ca noi toþi, spunea asta în primãvara lui
1989, atunci când «Europa Liberã» a lui ªerban Orescu ne informa cã
România lui Ceauºescu dobândise capacitatea de a produce oricând bomba
atomicã. Pãi pentru isprava asta Nicolae Ceauºescu nu poate fi numit «un
om de stat excepþional»? Ca «istoric al ceauºismului“, cum se consi-
derã ª.O., cunoaºte desigur laudele aduse lui Ceauºescu chiar la cel
mai înalt nivel politic al planetei, la Casa Albã, la Buckingham, la Elisée,
mai puþin la Kremlin... Sunt mult mai elogioase decât cele la care, foarte
probabil, Patriarhul a subscris doar, cedând astfel imperativului biblic :
«Daþi Cezarului ce este al Cezarului»! 

Alt neadevãr: cicã «Ceauºescu intenþiona sã dãrâme ºi Patriarhia
ºi obþinuse, în acest scop, consimþãmîntul Patriarhului Teoctist»!... Dupã
câte ºtiu eu — dar istoricii ceauºismului se feresc s-o spunã pe a dreap-
tã, intenþia lui Ceauºescu a fost sã mute Patriarhia, atât de înghe-
suitã în spaþiul de care beneficia înainte de 1989, ºi sã-i construiascã
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La puþinã vreme dupã aceea, l-am reîntâlnit, tot la Slobozia, unde
adãstase pentru a participa la sfinþirea locului catedralei din Slobozia.
A fost o altã fructuoasã ºi îndelungatã întâlnire, ºezând tot vis-a-vis la
ospãþul oferit la marginea pãdurii Peri. O a treia întâlnire cu Preaferi-
citul Patriarh Teoctist a fost la resfinþirea bisericii din satul Vlãdiceas-
ca, moment în care i-am ºi înmânat una din cãrþile mele editate între
timp. În sfârºit, o ultimã ºi interesantã apropiere de Preafericitul a fost
în ziua când a venit la sfinþirea Catedralei din Slobozia. Am încercat,
atunci, sã ajung la dânsul, la sediul Episcopiei, unde adãstase, înainte
de oficierea slubjbei; dar fãrã izbândã. M-am postat în faþa ieºirii din sediu
iar când Prea Fericitul a ieºit pentru a se urca în automobilul care urma
sã-l transporte la locul sãvârºirii slujbei religioase, m-am strecurat cu
repeziciune printre cei prezenþi ºi am deschis uºa maºinii, salutându-l respec-
tuos, dar strecurându-mã, în acelaºi timp, în automobil. ªi-a reamintit
de mine, m-a întrebat ce mai fac. I-am relatat, pe scurt, ultimele mele
realizãri ºi i-am dãruit romanul „Belele“, care tocmai îmi apãruse la Casa
Editorialã „Freamatul“. Am avut vreme, atunci, sã-i ºi povestesc Preaferi-
citului subiectul cãrþii, spunându-i, printre altele, cã în carte scrisesem
despre un presupus sfârºit al pãmântului, prin alinierea planetelor, dar
ºi revenirea la o nouã vieþuire a puþinilor rãmaºi pe Terra, prin voia Dom-
nului. Mi-a mulþumit ºi mi-a promis cã va citi volumul cu pricina. Vestea
decesului Prea Fericitului Patriarh Teoctist m-a cutremurat. Am plâns
de ciudã, resemnându-mã ºi gândindu-mã cã venise timpul sã fie chemat
la Ceruri. Am urrmãrit aproape toate emisiunile difuzate la posturile de
televiziune româneºti ºi m-am cutremurat. 

Dumnezeu sã-l odihneasca în pace!
Cãlãraºi, 4 august 2007

AUREL DAVID

Despre Patriarhul Teoctist numai adevãrul!
Printre minciunitorii care, la moartea Prea Fericitului Teoctist, au

gãsit de cuviinþã sã iasã în lume cu puþinãtatea lor sufleteascã, s-a
numãrat ºi (dl) ªerban Orescu. Spre marea noastrã dezamãgire, ne-a
pus dinainte un text prost informat ºi rãu intenþionat, publicat într-unul
din ziarele cele mai citite, ceea ce înseamnã cã sunt multe persoanele
care au fost contaminate de textul cu pricina. Creºtineºte vorbind, ne
îngrijoreazã vârsta autorului: mai avea-va oare timpul necesar ca sã-ºi
dea seama de ceea ce a fãcut, ca sã se cãiascã ºi sã se îndrepte pe
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îl descalificã total pe Patriarh!... Pãi sigur cã este important sã afli dacã
Patriarhul va fi fost în tinereþea sa camarad de idei cu Noica, cu Eliade,
cu Cioran, cu Mircea Vulcãnescu, cu Ernest Bernea, cu Þuþea, cu Nae
Ionescu, cu Rebreanu, cu Blaga, cu Puºcariu, cu Ion Barbu, Arghezi ºi
alþi legionari sau simpatizanþi ai Miºcãrii... Mai presus de toate acest
detaliu te face sã înþelegi mai bine uriaºa personalitate a Prea Ferici-
tului Patriarh Teoctist! Dar asta cu condiþia sã evaluezi corect datele
problemei. Comuniºtii, care s-au temut atâta de legionari ºi i-au perse-
cutat ca pe nimeni alþii, i-au evaluat corect atunci când au apreciat, încã
din 1946, cã «jumãtate din România a fost în Miºcarea Legionarã!»
ªi trebuie spus cã preoþii ºi cãlugãrii au fost în Miºcarea Legionarã într-o
proporþie ºi mai mare! Informaþie care face ºi ea parte din adevãrul ºi
numai adevãrul despre Prea Fericitul Patriarh Teoctist! 

*

Securitatea a colaborat cu Biserica, ºi nu invers!
Am vrut de mai multe ori, dupã 1990, sã intervin în discuþiile

purtate în jurul ºi mai ales împotriva Bisericii, discuþii care de cele mai
multe ori vãdeau reaua credinþã ºi neºtiinþa ori chiar nerozia partici-
panþilor. Atacurile din ultima vreme pe tema „dosarelor de securitate“
ale unor prelaþi îmi înfrâng lehamitea ºi reþinerile (nu sunt teolog!), împins
de convingerea (sau mãcar speranþa) cã mã pot face util unor cititori
de bunã credinþã, sã nu se lase „sminþiþi“ de la calea cea dreaptã de
energia ºi zelul demigrator al unor critici nãimiþi, mercenari ai scrisu-
lui sau numai rãtãciþi în mass-media ori chiar în guvern. Cazul aºa zisului
ministru al Culturii ºi Cultelor, care prin declaraþiile sale nefericite a dove-
dit un singur lucru: cã nu are habar de felul cum se desfãºoarã actul
(taina) spovedaniei. Le ofer ztuturor acestora urmãtoarele pãreri:

1. O bunã parte din aceste atacuri ºi critici aþintite asupra Bise-
ricii Ortodoxe Române sunt (par a fi) expresia unei strategii ad-hoc
concepute, conºtientã de însemnãtatea Bisericii în societatea româ-
neascã, de rolul ei ca instituþie de ultim ºi cel mai puternic reazem spi-
ritual. Sondajele au pus mereu în evidenþã încrederea constantã a
publicului românesc nu în partidele politice, nu în ideologii, nu în guvern,
parlament sau preºidenþie, ci în Bisericã, ªcoalã ºi Armatã. Dacã existã
adversitate instituþionalizatã faþã de noi, românii, ºi faþã de România —
ºi existã aceastã adversitate, ea nu putea sã ocoleascã Biserica, ba chiar
a vizat-o cu predilecþie. Aºadar, o bunã parte din aceste atacuri la adresa
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un sediu nou, alãturi de Mãnastirea Vãcãreºti care urma sã fie reabi-
litatã, atribuind în acea zonã a Capitalei spre folosinþa Patriarhiei un spaþiu
generos, reprezentativ pentru BOR, oarecum dupã modelul Vaticanului.
Nu e prea tãrziu sã aflãm detaliile acestui proiect, proiect care, se pare,
contrazice imaginea unui Ceauºescu demolator diabolic de biserici! Dar
cui îi convine azi adevãrul despre Ceauºescu?! 

Culmea lipsei de profesionalism pentru un istoric român este sã
emitã opinii întemeiate pe raportul, jenantul raport al comisiei Tismãneanu.
ªerban Orescu nu se jeneazã sã facã carte de cãpãtâi din aceastã mi-
zerie. Patriarhul Teoctist, zice ª.O., «a ajuns în fruntea BOR datoritã
loialitãþii dovedite faþã de conducerea Partidului Comunist“, adevãr indis-
cutabil devreme ce aºa «stã scris în Raportul Comisiei Tismãneanu din
decembrie 2006“. Nota bene, majusculele R... ºi C... îi aparþin respec-
tuosului ª.O.... Respectuos ºi servil cu toate haimanalele comuniste ºi
cominterniste, ªerban Orescu este nemulþumit cã «pânã azi nu s-a spus
clar dacã defunctul Patriarh a colaborat sau nu cu Securitatea». Nu
pricep de ce ar trebui sã ni se spunã asta, când este la mintea oricui
sã ºtie ori sã-ºi imagineze cã dacã România are duºmani, ºi are !, acei
duºmani nu pot ocoli Biserica Ortodoxã Românã ca þintã prioritarã a
acþiunii lor distructive! O fi fãcut Securitatea multe greºeli, crime chiar,
dar va fi fãcut ºi lucruri bune. ªtim bine bunãoarã cã a existat o secþie
a Securitãþii pentru combaterea iredentismului maghiar, alta anti-KGB.
Multe diversiuni anti-româneºti s-au petrecut prin mijlocirea unor sectanþi,
a unor culte sectante, a cãror existenþã ºi activitate a fost sã îngrijoreze
deopotrivã Biserica ºi Securitatea! Numai puþinã minte sã ai ºi oleacã
de bunãvoinþã de român, ºi e destul ca sã înþelegi cã Securitatea avea
motive sã colaboreze cu Biserica, nu ca sã bage la puºcãrie oamenii,
ci ca sã apere efectiv interese româneºti vitale! ªerban Orescu nu are
de unde sã cunoascã aceste lucruri? Nu cunoaºte nici cã Biserica,
prin anii 60, i-a încredinþat Pãrintelui Teoctist o importantã funcþie ºi
rãspundere în diaspora româneascã? Ca istoric, ªerban Orescu ar putea
sã se intereseze de ce Securitatea nu i-a dat ierarhului Teoctist vizã de
plecare spre misiunea sa printre românii din strãinãtate. Poate aflã ºi
ne spune ºi nouã care Gogu Rãdulescu sau Miron Constantinescu s-a
opus misiunii pe care Biserica i-o încredinþase vrednicului ierarh Teoc-
tist. Pe cine din conducerea de atunci a PCR l-o fi deranjat informaþia
cã, în tinereþea sa, cãlugãrul Teoctist «ar fi fãcut parte din Miºcarea
Legionarã». «De odioasã aducere aminte», nu uitã sã precizeze ªerban
Orescu, pentru care azi, în anul de graþie 2007, aceastã eventualitate
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Se impune sã efectuãm o comparaþie riguroasã în acest sens,
inclusiv la nivelul învãþãmântului teologic ortodox din þãrile fost-comu-
niste, ºi sunt convins cã se va ajunge astfel la concluzia cã în România
comunistã s-a produs un veritabil miracol. Personal aº zice cã
diferenþa faþã de celelalte ortodoxii trecute prin comunism a fãcut-o au-
tenticitatea credinþei la români, organicitatea acesteia, credinþã care
nu putea ceda sau slãbi decât „odatã cu viaþa“. Nu sunt vorbe goale
aceste aprecieri. Cred în ele ºi, deocamdatã, nu am altã explicaþie pen-
tru faptul cã românii ºi-au pãstrat credinþa mai bine decât fraþii lor
ortodocºi bulgari sau ruºi, albanezi (ºi greci din Albania) sau ucrainieni,
armeni etc. Când spun însã români, îi am în vedere ºi pe preoþi, clerul
ortodox, precum ºi cinul monahal, mãnãstiresc. Pe scurt, Biserica Orto-
doxã Românã.

3. În privinþa relaþiilor cu Securitatea, poate cã nu ar strica sã
pornim de la detaliul cã foarte mulþi securiºti ºi-au botezat copiii. Unii,
pe ascuns. Dar nu se ascundeau de Partid sau de ... Securitate, ci de
publicul larg, sã nu le dea un „prost exemplu“. Se pare cã astea erau
directivele reale, cele propriu-zis practicate. La fel se petreceau, în mare
secret, ºi cununiile la activiºtii de partid ºi la securiºti. Era însã un secret
al lui Polichinelle...

Alt detaliu: ziariºtii care ºi-au imaginat cã preoþii ortodocºi tur-
nau la Securitate tot ce aflau de la credincioºi în timpul spovedaniei nu
fac decât sã se dea de gol cã habar nu au ce înseamnã actul spovedaniei.
Cã prin bisericã nu prea au dat aceºti acuzatori închipuiþi. Ca ºi ministrul
Iorgulescu. Vorbesc din ce au vãzut în filme...

În principiu, între Bisericã ºi Securitate era exclus sã nu existe
anumite relaþii. Chiar ºi o colaborare. Dar trebuie vãzut sensul acestei
colaborãri ºi scopul urmãrit. Bunãoarã, dacã eu, subsemnatul, sunt pus
în faþa clasicei „indiscreþii“: aþi colaborat cu Securitatea?, eu voi
rãspunde nu. Un nu hotãrât! 

Aº rãspunde însã afirmativ la întrebarea Securitatea a colaborat
cu dumneavoastrã? Da, Securitatea a colaborat cu mine! S-a întâm-
plat dupã ce am publicat cartea lui Dumitru Mãrtinaº despre Originea
româneascã a ceangãilor din Moldova. Plecând la Cluj-Napoca
împreunã cu Mircea Mâciu, directorul editurii, în avion l-am cunoscut
pe „nea Ionicã“, un ofiþer de securitate (colonel?), însãrcinat sã asiste
la lansarea cãrþii. De la Mircea Mâciu am aflat cã acel „nea Ionicã“ era
specialist în iridenþa maghiarã. Mi-a spus „nea Ionicã“ cine va participa

59

Bisericii se explicã prin angrenajul la care sunt articulate: propaganda
antiromâneascã, anti-românismul ca politicã instituþionalizatã.

2. Prestaþia Bisericii Ortodoxe Române sub regimul comunist nu
poate fi judecatã în sine, ci numai prin raportare la celelalte biserici
ortodoxe supuse ºi ele aceloraºi „probe“. Adicã prin comparaþie cu orto-
doxia bulgarã, albanezã, rusã, ucraineanã º.a.m.d. Aceste biserici ortodoxe,
spre deosebire de suratele lor catolicã, protestantã etc., sau de alte
culte (mahomedan sau mozaic), au fost în situaþia de a supravieþui numai
ºi numai prin puterile proprii, fãrã ajutor din afarã. Numai ºi numai prin
osârdia clerului ºi puterea de credinþã a poporenilor din fiecare þarã
socialistã! Cu acest preþ s-a plãtit autocefalia de care se bucurã ortodocºii
din toatã lumea.

Or, din aceastã perspectivã privind lucrurile — ºi nu vãd de ce ar
fi mai corect alt punct de vedere!, ortodocºii români ºi preoþimea orto-
doxã românã au reuºit mai bine ca oriunde în altã parte a „lagãrului
socialist“ sã pãstreze credinþa, sã practice ritualul ºi tradiþia ortodoxã,
creºtinã, sã sporeascã numãrul ºi frumuseþea semnelor dupã care
pãmântul românesc se aratã a fi, fizic vorbind, o þarã creºtinã, orto-
doxã. ªi când spun semne, am în vedere bisericile ºi mãnãstirile din
Þarã. Oricât se vor mira unii ºi oricât ne doare amintirea bisericilor „demo-
late“, sã fim cinstiþi ºi sã recunoaºtem cã în decembrie 1989 numãrul
bisericilor din România era mai mare decât în 1944! Informaþia
mi-a furnizat-o Ioan Alexandru în 1988, când mi-a spus ºi numãrul exact
al bisericilor ridicate din temelie sau renovate dupã 1965. Mãrturisesc,
nu mi-a venit sã cred, dar nu puteam nici sã nu-l cred pe fratele Ioan...
Aºtept sã fiu corectat în aceastã chestiune de persoane mai avizate
asupra subiectului.

Mai important este însã cã puterea credinþei a fost aºa mare la
români încât au cedat înfrânte ºi ruºinate toate stratagemele oficiale
care au încercat sã-i lipseascã pe români de taina botezului sau a cununiei,
de mângâierea troparilor de înmormîntare sau de binefacerile spove-
daniei. ªi asta spre deosebire de toate celelalte spaþii ortodoxe trecute
prin calvarul ateismului de stat. Cunosc direct, de la preoþii Bisericii
Adormirea Maicii Domnului din Constanþa, care au slujit toþi patru la
cununia mea, cã deseori veneau la ei, în mare tainã, aºa ziºi turiºti bul-
gari, cerându-le sã-i cunune ori sã-i boteze. Sau chiar amândouã sluj-
bele, pe rând, în acelaºi pãtrar de orã. ªi asta pentru cã în Bulgaria,
vechi teritoriu ortodox, viaþa creºtineascã a scãpãtat sever în anii comu-
nismului atotbiruitor.
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cu o stare de lucruri inexistentã, dar previzibilã, posibilã. Anacronic faþã
de viitor! Un viitor în care sunt tot mai mulþi românii care nu mai cred...

Greºeala cea mai mare însã, ºi mai descalificantã, este conþinutã
în aprecierea cã „dacã în urmã cu 127 de ani poporul român se arãta
dispus sã plãteascã cu sânge pe câmpul de luptã suveranitatea politicã
a statului care îl reprezenta, astãzi acelaºi popor, în marea sa majori-
tate, se aratã a fi pregãtit sã punã capãt acestei suveranitãþi“. Apreciere
bazatã pe o premizã falsã: Constituþia din 2003. Ignora domnul ziarist
rãspunsul adevãrat pe care l-au dat românii în 2003 la referendum.
Cinstit vorbind, în octombrie 2003 românii au respins Constituþia ºi noile
prevederi, inclusiv cele referitoare la integrarea noastrã în acea Europã,
fãrã naþiuni. În faþa lui Dumnezeu, poporul român a rãspuns negativ la
referendum. De ce dl ziarist ºi toþi colegii sãi, toatã presa, toatã mass
media, nu consemnazã adevãratul rezultat al Referendumului trucat la
ordinul Lui Adrian Nãstase?! 

Cu prima ocazie, când la Bucureºti vor guverna persoane alese
într-adevãr prin vot democratic, liber exprimat ºi corect înregistrat, vom
avea posibilitatea ºi motivele necesare ca sã declarãm nul referendu-
mul din 2003. ªi presa româneascã, inclusiv domnul Petre Guran, cãci
pe dînsul îl citãm, dintr-un articol publicat în „Ziua“, va afla astfel cã nu
existã în România acea nici urmã de „mare majoritatea“ de români dispuºi
„sã punã capãt suveranitãþii naþionale“. Nu existã nici ca minoritate cât
de cât semnificativã!

Teza domnului Petre Guran este cã Biserica Ortodoxã Românã,
ca bisericã legatã de ideea naþionalã, intrã astfel în contradicþie ºi în
dezacord, în disensiune cu aceastã „mare majoritate“ de bezmetici inexis-
tenþi, inventaþi de Petre Guran, indivizi care ºtiu, sperã sau cred cã „în
mai puþin de doi ani naþiunea politicã românã va fi istorie“. Eu, aseme-
nea români nu am întâlnit însã decât ca muncitori cu gura prin presa
româneascã!

Pledoaria acestor ziariºti sunã ca un ecou brusc resuscitat al co-
minternismului, care s-a clãdit ca ideologie ºi strategie pe speranþa
bezmeticã în dispariþia de pe o zi pe alta a naþiunilor, pe credinþa cã inter-
naþionalismul proletar va vindeca toate rãnile ºi neajunsurile societãþii
umane, ale omului, în general. Cã acest proiect bolºevic de anihilare ºi
extirpare a simþãmântului naþional era absurd ºi contra naturii, a firii
umane, s-a vãzut din aceea cã exact sub presiunea sentimentelor naþio-
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din partea adversã ºi cam ce întrebãri îmi vor pune. Adicã el, securis-
tul, m-a informat pe mine! Nu eu pe el!...

Mi-e uºor sã-mi imaginez situaþii ºi probleme cu care Biserica se
confruntã de sute de ani, cum ar fi problema sectelor, de interes ºi
pentru vremelnica securitate comunistã. În mod evident în asemenea
chestiuni Securitatea s-a subordonat Bisericii ºi amândouã s-au mani-
festat în slujba interesului naþional, al oamenilor, al cetãþenilor. Nu-mi
închipui cã securitatea nu avea habar de sovieticii ºi bulgarii care veneau
sã se creºtineze în bisericile româneºti. Dar are vreo importanþã cum
a aflat Securitatea de ei? Nici-de-cum! Ci definitoriu este cã spre deose-
bire de ceea ce se întâmpla în celelalte þãri socialiste, Biserica Orto-
doxã Românã a asigurat dreptcredincioºilor ei accesul integral la
binefacerile ortodoxiei. Cine are interes ºi pune atâta patimã ca acest
adevãr sã nu fie ca lumea conºtientizat de societatea româneascã?

În fine, dacã se va produce o deblocare totalã a arhivelor secu-
ritãþii, trebuie luat în calcul ºi alt efect, cel mai neaºteptat: vom descoperi
cã Securitatea nu a fãcut numai poliþie politicã („nu-i dracul chiar aºa
de negru!“), cã a fãcut ºi lucruri bune, iar atunci când vom da peste
reversul pozitiv al maleficei instituþii, probabil cã vom consemna momente
de colaborare a securitãþii cu Biserica. Colaborare care, sunt convins,
continuã ºi azi. O colaborare a SRI ºi SIE la opera Bisericii Creºtine.
Sper!...

4. Recunoaºterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, petre-
cutã în 1885 ºi ridicarea la patriarhat a întâistãtãtorului ei (1925), au
fost în urmã cu un an sãrbãtorite de societatea româneascã cu senti-
mentul cã prin cele douã consfinþiri se împlinea „desãvârºirea instituþii-
lor necesare existenþei naþionale absolut independente“. Sentiment
„anacronic“, clama în 2005 un ziarist fãrã noroc, raportând aceste aniver-
sãri la perspectiva iminentã ºi irevocabilã a aderãrii noastre la Uniunea
Europeanã, o Europã — ne explica nefericitul — „fãrã naþiuni, formatã numai
din culturi ºi limbi diferite“. ªi asta deoarece, urmând exemplul celor-
lalte guverne europene, „statul român se pregãteºte sã renunþe (sic!)
la o parte însemnatã din formele suveranitãþii naþiunii române ºi este
foarte probabil (s.n.) sã renunþe cu desãvârºire la ideea de suvera-
nitate naþionalã dacã (s.n.) proiectul de federalizare europeanã se va
impune în noua structurã politicã a Uniunii Europene“. Dupã cum se
vede, Petre Guran descoperã posibilitatea de a fi anacronic în raport
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fi acceptate atâta vreme cât cetãþenii României se aflã în faþa celei
mai dizolvante acþiuni anti-identitare la care au fost supuºi vreo-
datã. Statul este apãrãtorul ºi garantul pãstrãrii identitãþii
naþionale“.

Din pãcate pentru acest soi ciudat de ziariºti, aceeaºi funcþie,
de apãrãtor ºi garant al identitãþii naþionale, ºi-a asumat-o ºi Biserica
Ortodoxã. ªi nu de ieri, de alaltãieri, ci dintotdeauna, încã de pe vre-
mea când nu exista un stat român, dar exista un popor român ºi o
bisericã româneascã. O numim bisericã naþionalã cãci a avut rolul cel
mai important în constituirea ºi afirmarea românilor ca naþiune cu o
identitate proprie inconfundabilã.

ION COJA

Noi trebuie sã recunoaºtem vrãjmaºul
Bucureºtiul „nostru“ este sub un atac nimicitor. Iatã ce spunea

ºi despre ce spunea avertizând Prea Fericitul Teoctist, când pomenea
de „vrãjmasul“!

Dar încã mai poate fi o posibilitate.
Poate acest atac sfruntat va atrage dupã sine un rãspuns nimi-

citor din partea Puterii sub a cãrei pavãzã stau Bucureºtii. Iar dacã nu,
înseamnã cã rostul „nostru“ este ºi mai imperativ.

Nu este clipa sã cedãm, acum este „scãldãtoarea Vitezda“!
Ceea ce a fãcut Prea Fericitul este în tãrâmul miracolului. Nu ºtiam,

dar nici nu sunt surprins, cã a numit pe faþã pe cei care îi stau împotrivã:
„Vrãjmaºul“. Oricum timpul nu lucreazã pentru „ei“.

Cred în chipul cel mai limpede cã „noi“ trebuie sã recunoaºtem
vrãjmaºul, sã îi ºtim cãile dar la nici un caz sã nu devenim obsedaþi cu
descrierea lui. Asta i-ar face plãcere cãci direct ºi indirect ne-am arãta
fricã ºi fascinaþi. Îi ºtim numele ºi cãile dar, dincolo de asta, grija noas-
trã este cum sã îl eliminãm ºi trece în non-existenþa unde aparþine. Exact
aºa cum se spune, la noi a fost mereu „ondulare“, cucerire ºi contraofen-
sivã ºi întotdeauna biruinþã a arhetipului, a modelului veºnic. Iar acest
fenomen este în tot locul. „Formele“ rezistenþei, aºa de frumos enu-
merate uneori ºi, între ele, superbul „gospodãresc“, se înfãþiºeazã sub
nenumãrate haine dar întotdeauna reuºesc sã reimpunã „modelul“.

ALEXANDRU NEMOIANU, SUA
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naliste (ale balticilor, ale românilor din Basarabia, ale caucazienilor etc.)
s-a prãbuºit ºandramaua sovieticã internaþionalistã, cominternistã. 

Trebuie sã fii orb sã nu vezi cã proiectul cominternist nu a fost
abandonat odatã cu dispariþia statului sovietic, ci este reluat din direcþia
opusã, venindu-ne acum din Occident promisiunea unei lumi „eliberate“
de povara conºtiinþei naþionale. Propagandiºtii acestei noi ordini mon-
diale sunt deseori descendenþi biologici ai cominterniºtilor de odinioarã.
Nu ºtiu în ce situaþie se aflã dl Guran al nostru ºi nu încerc sã pricep
din detalii biografice de unde-i vine aversiunea faþã de ataºamentul
Bisericii Ortodoxe Române la valorile naþionale („cuvîntul naþional
acþioneazã pe faþa Bisericii ca un vitriol care desfigureazã“!…), dar po-
ziþia sa, mãrturisitã în „Ziua“, este ºubredã prin faptul cã mizeazã pe
perenitatea proiectului unei Europe comunitare „în care naþiunea nu mai
are vocaþia de a întemeia o putere politicã“. Dimpotrivã, chiar dacã aces-
ta ar fi proiectul, o Europã comunitarã nu va rezista decât ca organiza-
þie a naþiunilor europene unite, ca State(le) Unite ale Europei, aºa cum
a fost preconizatã încã de la început: o Europã a Patriilor.

Dacã românii, intrând în U.E., vor constata cã aceasta încearcã
sã transforme Europa „într-un continent fãrã naþiuni, ci format din cul-
turi ºi limbi diferite“, românii se vor simþi pãcãliþi, minþiþi, ºi putem fi
siguri cã vor fi primii care se vor grãbi sã iasã din monstruoasa com-
binaþie. Au mai fãcut-o ei o datã, când cu CAER-ul. Din exact aceleaºi
motive: atentatul la suveranitatea ºi identitatea naþionalã, pentru români
inacceptabil ºi intolerabil.

Altminteri, textele dlui Guran ºi ale altor breslaºi trebuie citite ca
dovezi ale neputinþei unora de a accepta realitatea ºi binefacerile naþio-
nalismului, ale românismului. Din seria de articole care au dezbãtut
prestaþia „activistului“ Paul Goma, activist al românismului ºi al intran-
sigenþei morale, ne facem datoria sã-i recomandãm lui Petre Guran tex-
tul semnat de Dan Culcer, rezident în Occident de zeci de ani. Citez deci,
spre uzul ºi în folosul lui Petre Guran. Dixit deci Dan Culcer cãtre Guran
& co., eiusdem farinae: „sã înceteze sã atace românismul, patrio-
tismul ºi naþionalismul ca pe niºte plãgi. Sã nu uite cã naþionalis-
mul, sau, dacã vreþi, „românismul“ este constructor de identitate
statalã. Cã naþionalismul (...) este o reacþie naturalã contra do-
minaþiei strãine sau hegemoniei unui grup etnic în sânul aceluiaºi
stat (...) Dizolvarea sau simpla slãbire a statului-naþiune nu pot
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Nici mãcar marile imperii n-au scãpat de blestemele ctitorilor din-
tâi, Basarabii, atunci când au pus foc ºi au jefuit Mãnãstirea Tismana!
Când rãzboiul dintre turci ºi austrieci fãcu din Sfânta Mãnãstire Tismana,
garnizoanã pentru bãtãlii armate, Dumnezeu pedepsi aceste imperii cu
destrãmarea. Dupã cum se ºtie, în lunga disputã dintre turci ºi aus-
trieci, pentru prima datã odihna Sfântului Nicodim fu pângãritã, rãzboiul
ducând la ascunderea moaºtelor în dealurile din afara mânãstirii!

Nici pânã în zilele de astãzi moaºtele n-au mai fost gãsite! Dar
tot la fel, de atunci, de imperiul otoman ºi de cel austriac, se alese pra-
ful prin blestemul lui Nicodim de la Tismana, ele nerevenindu-ºi vreo-
datã la faima avutã!

Pentru cã degetul lui din Sfânta Mânãstire ºi moaºtele lui ce stau
ascunse nu departe în munte, vegheazã! Cine trece prin apropierea lor,
prin vãile Tismanei, pentru cã sunt ascunse în mai multe pãrþi, omul
se lumineazã, o puternicã forþã îi lecuieºte bolile ºi-l face sã exclame
tuturor: „Am fost la Tismana!“ Iar cine a fost la Tismana o datã, mai
vine aici sã se închine! Nimeni altul nu ºtia mai bine decât PF Teoctist,
despre sãlãºuirea duhurilor sfinte din jurul Mânãstirii Tismanei! Pentru
cã atunci când predecesorii sãi acceptaserã cazãrmi în mãnãstire ºi
profanaserã peºterile Sfântului Nicodim pentru ascunderea de aur ºi
argint, o urgie comunistã de o jumãtate de secol se abãtu asupra
României. Mânãstirea fu chiar pe punctul de a fi desfiinþatã definitiv de
comuniºti! O salvarã egumenii prin credinþa ºi sacrificiul lor, cu toate
cã fu transformatã în chinovie de maici. De altfel, toþi Patriarhii României
s-au simþit obligaþi sã facã voia lui Dumnezeu la Tismana, pentru ca
înãlþimea funcþiilor lor sã fie deasupra înãlþimii unui egumen plin de har
dumnezeiesc cum erau egumenii de la Tismana, din rândul cãrora s-au
ridicat marii mitropoliþi ai þãrii noastre de la Dionisie Lupu încoace ºi
chiar mai înainte!

Iatã ce spunea la 23 septembrie 2006, PF Teoctist la Tismana:
„Astãzi, când toþi cei prezenþi admirãm aceastã preafrumoasã mãnã-
stire, nu putem sã nu rememorãm vrednicia Mitropolitului Firmilian al
Olteniei, înaintaºul Nostru ºi al Înalt Prea Sfinþitului Teofan, care a înþe-
les ca nimeni altul valoarea de tezaur a acestei mãnãstiri, centru de
spiritualitate ºi culturã ortodoxã, ctitoritã de Sfântul Nicodim de la
Tismana... Când i-am urmat Mitropolitului Firmilian al Olteniei în jilþul
mitropolitan, adesea am admirat lucrarea sa de aici, amintindu-mi cuvin-
tele sale pline de înþelepciune, adresate Maicii Stareþe ºi celorlalte maici.
Glasul domol care, uneori, voia sã arate ºi o mustrare pe care noi, ceilalþi,
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Zile grele pentru Sfânta Mânãstire Tismana
1. Am rãmas cu durere în suflet
„Ridicarea la ceruri a PF Pãrinte Teoctist înseamnã o mare pier-

dere, mai ales pentru Sfânta Mãnãstire Tismana. Fusese Mitropolitul
Olteniei între anii 1977-1986, cât timp fusese patriarh Iustin Moisescu
(1977-1986), iar când se rugase pentru Sfântul Nicodim cel Sfinþit de
la Tismana, e sigur cã primise misiune de la Dumnezeu sã continue
refacerea Tismanei, la fel ca înaintaºii sãi.

Avea sã o spunã chiar PF Teoctist, în 24 septembrie 2006, aici
la Tismana, în grandioasa comemorare a Sfântului Nicodim: 

„Prima lucrare de restaurare a vrednicului Mitropolit Firmilian, plin
de har ºi de adevãr, a fost la aceastã mãnãstire, în special la bisericã
ºi la pictura ei, reuºind sã-i redea frumuseþea cea dintâi, decupând pic-
turile realizate în timp ºi punând în valoare mãreþia primei picturi.“

În 1986, când a fost nevoit sã rãreascã drumurile Olteniei pen-
tru cele ale Patriarhiei, drumurile Tismanei, de care s-a simþit întotdeau-
na legat, au rãmas tot prioritare pe vechea agendã de mitropolit a
Sfinþiei Sale.

Pentru cã n-a fost nici unul din cei trei patriarhi dinaintea venirii
lui ca mitropolit al Olteniei, Miron Cristea (între 1925-1939), Nicodim
Munteanu (1939-1948) si Iustinian Marina (1948-1977), care sã nu
fi primit misiune de la Dumnezeu pentru a sãvârºi cele nedesãvârºite
de predecesori la Tismana, ºi tot la fel, nici unul nu a împlinit decât în
parte porunca. ªi vai, cumplite vremuri s-au abãtut asupra þãrii când
Tismana a fost uitatã! Minunate vremurile, când ea a prosperat! Aido-
ma lui Mircea cel Bãtrân care bãtuse pe turci la Rovine, dupã ce i se
închinase lui Nicodim de la Tismana, ºi pierduse bãtãlia la Nicopole pen-
tru cã nu i se închinase ºi se înfrãþise fãrã voie în luptã cu Sigismund
al Ungariei, nici patriarhii României n-au putut sãvârºi pe deplin vrerea
lui Dumnezeu la Mânãstirea Tismana, lãsând neîmplinirile urmaºilor. PF
Teoctist ºtia ce sarcinã grea avea la Tismana care cerea pãstrarea sfinþe-
niei locurilor de aici lãsate de Sfântul Nicodim, trimisul lui Dumnezeu
pentru sfinþirea lor veºnicã! 

Ele nu trebuiau nici uitate, nici pângãrite vreodatã chiar în cel mai
mic fel!

Când voievozii de dupã Mircea cel Bãtrân au ignorat Tismana,
rãzboaiele ºi jafurile din þarã au þinut-o lanþ, iar cei care au jefuit ei însãºi
Tismana, ºi-au terminat viaþa cu gâtul în ºtreang. 
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simþit nevoia, bãtrân fiind, sã împlineascã trei lucruri înainte de a pleca
la Domnul:

— sã-ºi cearã iertare de la martirii Tismanei, alãturi de alþi mar-
tiri anticomunisti, care au murit în închisorile comuniste!

— sã-ºi ia rãmas bun de la zecile de mii de credincioºi de la Tismana,
simþind cã de o altã manifestare de o asemenea anvergurã cum a fost
aceea, nu va mai avea parte. 

— sã evite a da o sugestie pentru viitorul succesor la Patriarhie
deºi ar fi putut-o face foarte bine intr-o asemenea mare adunare de
nivel european!

De ce n-a sugerat succesorul? Pentru cã PF Teoctist ne-a dat o
mare lecþie la Tismana, aºa cum ne-a dat-o ºi în cuvântãrile privind Ca-
tedrala Neamului. 

PF Teoctist nu spunea direct ce vrea pentru ca numai cei cu har
dumnezeiesc sã-l înþeleagã! 

Sunt lucruri care nu se spun, pentru cã ele se fac numai de cãtre
Dumnezeu!

E o regulã pe care a învãþat-o PF Teoctist prin Sfântul Nicodim
cel Sfinþit de la Tismana: „ci numai ei singuri sã-ºi aleagã egumen, prin
voia lui Dumnezeu“!

2. IPS Teofan, iubitorul de Tismana, a rãmas singur. 
Ridicarea la ceruri a PF Pãrinte Teoctist, a fãcut ca Înalt Prea

Sfinþitul Teofan care, aºa cum spune însuºi Patriarhul, „a înþeles ca nimeni
altul valoarea de tezaur a acestei mãnãstiri, centru de spiritualitate ºi
culturã ortodoxã, ctitoritã de Sfântul Nicodim de la Tismana“, sã con-
tinue singur lucrarea de la Tismana.

Spuneam cã numai cei cu har dumnezeiesc puteau sã-l înþeleagã
pe Prea Fericitul Patriarh iar IPS Teofan se bucurã a fi unul dintre aceºti
aleºi de Dumnezeu, pãzit tot timpul chiar ºi de duhul de viaþã mona-
halã lãsat la Tismana de Sfântul Nicodim. 

Când Maica Bartolomeea a suit singurã în vârful Cioclovina,
rãmânând acolo printre fiarele sãlbatice ºi iarna, mirenii au socotit-o ne-
bunã! Singurul care a ºtiut cã prin ea vorbea duhul lui Nicodim a fost
IPS Teofan. A dat bani ºi a refãcut schitul vechi de acolo lãsat de se-
cole în pãrãsire, fie ºi numai pentru faptul cã, la început, un singur om,
pãtruns de spiritul monahal nicodimian, isihast, de retragere în singurã-
tate ºi rugãciune, avea nevoie de acel locaº.

IPS Teofan a luat toiagul mare cu sine ºi sfintele odãjdii la spinare
ºi a urcat la pas cu mirenii in vârful muntelui ca sã sfinþeascã schitul.
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o rãstãlmãceam în felurite chipuri, dovedea faptul cã vorbea din suflet,
cã trãia sfinþenia acestui loc ºi adevãratul duh de viaþã monahalã sta-
tornicit aici de Cuviosul Nicodim, un mare sfânt care ne-a fãcut cunoscuþi
pe noi, românii, pânã la marginile pãmântului, cu sfinþenia vieþii sale,
cu dãruirea sa faþã de Dumnezeu ºi cu statornicia sa în dreapta cre-
dinþã… Iatã, iubiþii mei, astãzi beneficiem de roadele lucrãrii acestor mari
sfinþi ai noºtri, cum este ºi cel pe care îl sãrbãtorim în acest an ºi, în
mod special, în aceste zile, Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfinþit de la
Tismana. Numai rugãciunile lui l-au luminat pe Înalt Prea Sfinþitul Mitro-
polit Firmilian, mare iubitor de culturã ºi artã, sã înceapã acea lucrare
de amplã restaurare, rãmasã mãrturie peste veacuri, cu marele pic-
tor George Rusu, nepotul Patriarhului Miron Cristea“.

O zi mai târziu, PF Teoctist mai spunea:„…îl felicit din toatã inima
pe Înalt Prea Sfinþitul Mitropolit ºi Arhiepiscop Teofan pentru iniþiativa
aceasta de a face din ziua de trecere la cele veºnice a Sfântului Cuvios
Nicodim, iatã, o întâlnire atât de frumoasã ºi a ne urca cu toþii în zãrile
albastre ale Sfântului ºi Dumnezeiescului Duh.

Vã mulþumim, Înalt Prea Sfinþia Voastrã, ºi felicitãm mãnãstirea,
colaboratorii Înalt Prea Sfinþiei Voastre, pãrinþii protopopi care ne-au însoþit
astãzi la Sfântul Potir. Este forþa cea mai mare, iubiþii mei, sã nu ne
lipsim de Trupul ºi Sângele Domnului, de Sfânta Împãrtãºanie. Este mãr-
turia iertãrii pãcatelor ºi a moºtenirii vieþii celei veºnice, care este mai
presus de cugetul nostru. De aceea este bine ca sã avem pilda Sfân-
tului Nicodim ºi a altor mari pãrinþi din aceastã mãnãstire, care ºi-au
dat sufletul pentru credinþã, aºa cum este ºi neuitatul stareþ al mãnãs-
tirii, pãrintele Arhim. Gherasim Iscu. A murit în închisorile comuniste
apãrând credinþa ºi dând mãrturie de anii grei, de cele cinci decenii pe
care le-am strãbãtut pentru a ne salva credinþa, în frunte cu Patriarhul
Justinian. ªi, iatã, mãrturii, cum gãsim ºi din domeniul acesta, cãlugãrii
ºi preoþii peste tot au fost apãrãtorii credinþei, apãrãtori neînfricaþi ºi
chiar dacã au alunecat unii din ei, dar ei au fãcut-o pentru a sluji mãnãs-
tirea, pentru a sluji Biserica, pentru a-ºi face datoria. Nu se poate com-
para cu nici o altã serie de semeni ai noºtri care ºi-ar face din dosarele
fostei Securitãþi glorii din trecut sau din prezent. ªi preoþimea a fost la
datoria ei, a fost la închisoare, a trecut de la moarte la viaþa cea veºnicã,
asemenea acestui chip, cunoscut în vremea aceea, ca al pãrintelui
Gherasim ºi mulþi alþii din istoria noastrã.“

Atunci, la 24 septembrie 2006, în marea adunare de creºtini
veniþi aici cu zecile de mii, eu sunt convins cã la Tismana, PF Teoctist a
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Cred cã mi se vor mai împlini multe visuri pe Valea Tismanei. Se
vor sfinþi alte schituri la loc liniºtit ºi se vor reface biserici! Se vor asigu-
ra creºtinilor, din ce în ce mai mulþi ºi mai tineri, locuri de cazare liniºtite
pentru pelerinajul lor, înalþilor clerici loc de întruniri pe teme teologice
iar mãicuþelor, le va fi lãsatã mãnãstirea aºa cum ºi-au dorit-o: o oazã
de curãþenie, de sfinþenie ºi de liniºte.Duhul Sfântului Nicodim se coboarã
din nou pe toatã Valea Tismanei! 

Nu scriu aceste rânduri pentru a-i aduce laude IPS Teofan ºi a
mã înfrupta ºi eu din ele ca un lacom! Din contra, va trebui sã mã aºtept
sã mã certe toatã lumea, inclusiv Inalt Prea Sfinþia Sa, pentru cum gân-
desc eu Valea Sfântã a Tismanei ca un Bethleem românesc! Le spun
tuturor simplu, scriu dupã cum îmi dicteazã Dumnezeu! N-am scris nicio-
datã la comandã, m-aº fi fãcut atunci ziarist! M-apuc de scris ºi la ora
12 noaptea; dacã la sfânta mânãstire se cântã Mezonoptica, eu de
ce-aº dormi? Scriu liber ºi din inimã, pentru cã lucrând în politica noas-
trã cuprinsã de diavoli, simt cã se vor asmuþi fariseii ca vulturii asupra
Tismanei ºi iubitorilor ei.

Nici nu ºtiþi ce le poate pielea diavolilor dâmboviþeni cei mari! I-am
vãzut ieri pe unii din ei spurcând Patriarhia cu crucile lor false, din creºtet
pânã în pãmânt! Farisei neobrãzaþi, care þineau creºtinii la respect cu
veºnicele lor garduri albastre, care fac parte din garderoba proprie pe
oriunde se duc! 

40 de zile de-acum încolo, Înalt Prea Sfinþitul Nostru Teofan va fi
þinta atacurilor de tot felul, mai rãu ca Iisus pe drumul Golgotei!

Luaþi aminte jurnaliºti nesãbuiþi ºi televiziuni plãtite cu arginþi furaþi!
Nici Prea Fericitul Teoctist n-a îndrãznit sã-l urce pe scaunul Patri-

arhiei pe IPS Teofan, cu atât mai puþin voi, aceasta va fi lucrarea lui
Dumnezeu însuºi!

Nu va amãgiþi, nu-l veþi putea, nici jos da, nici sus urca, luaþi aminte!
ªi veþi fi atinºi de mari blesteme, voi ºi fariseii voºtri, dacã nu ne

lãsaþi pe noi creºtinii în voia noastrã! 
Doar Dumnezeu îl va urca în Scaunul Patriarhal ºi harul sfânt pe

care i l-a dat Sfântul Nicodim cel Sfinþit de la Tismana!
Prin rugãciunile credincioºilor se va sui acolo IPS Teofan, nu prin

trucurile voastre de farisei! 
Tismana, la 4 august 2007

Prof. NICOLAE N. TOMONIU 
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Eram acolo! Iatã ce mi-am notat: 
„ Filmam ºi fotografiam, nefiind prea atent la ce se întâmplã, pânã

în clipa când am auzit crucea sfântã bãtând în uºã ºi un glas puternic
care ne-a cutremurat:

„– Deschide uºa!“
„– Deschide uºa!“, auzeam repetat pe toate vãile de la picioarele

noastre ºi am cãzut cu toþii instantaneu, paralizaþi, în genunchi, simþind
o putere divinã în jurul nostru!

Muþiserã pânã ºi pãsãrile cerului ori nu le mai auzeam noi de
emoþie! Când uºa s-a deschis, faþa IPS Teofan era rãvãºitã de o con-
centrare nemaivãzutã sub privirile îngrozite ale protopopului care remar-
case ce înseamnã a avea cu adevãrat puteri dumnezeieºti cerute în
asemenea momente de sfinþire! 

Cred cã Înalt Prea Sfinþitul a adunat aici în vârful muntelui, tot
atâtea duhuri sfinte câte erau deja rãspândite peste întregul munte! 

Moaºtele Sfântului Nicodim trebuie sã fie pe aici pe undeva, prin
vreo grotã ascunsã.

Cred cã a chemat de peste tot duhurile lor ºi ni le-a adunat pe
toate aici, în schitul acesta!“

Nu cred cã cineva mi-a mai fãcut mie voia, un mirean printre mulþii
muritori de rând, cât mi-a fãcut-o acest om cu darul lui Dumnezeu!

Am vrut sã urc la bãtrâneþe, la schit în fiecare an, cum urcam
în copilãrie? Urc acum de douã ori pe an! Pentru cã sunt douã hramuri
ce se prãznuiesc ºi douã schituri sfinþite unde se pot retrage în liniºte,
pentru rugãciune, evlavioasele mãicuþe ºi mirenii credincioºi. Am vrut
ca sã renascã duhul sfânt al lui Nicodim în toatã Valea Tismanei? Iatã
cã a renãscut iar cei care confiscaserã averile sfintei mânãstiri sunt
loviþi acum de blestem! Dacã s-au putut aduna, într-o singurã zi de toam-
nã la Tismana, zeci de mii de credincioºi, dacã au putut toþi sã sãrute
sfintele moaºte ºi icoana fãcãtoare de minuni pe Valea Sfântã a Tisma-
nei, înseamnã cã Prea Fericitul Teoctist ºi ucenicul lui de nãdejde IPS
Teofan au readus în Sfânta Vale a Tismanei lumina ºi harul sfânt de
altãdatã!

Hrisoavele Basarabilor, ce includ daniile lor Sfintei Mânãstiri dar
ºi blestemele acestora pentru aceia care nu le vor respecta porunca,
sunt pe cale a fi din nou împlinite! Sub stãruinþa IPS Teofan, Valea Tisma-
nei avea sã devinã iarãºi loc sfânt de rugãciune, aºa cum ºi-l dorise atât
de mult Sfântul Nicodim de la Tismana.
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cã nu prea ai avut de ales, dar parcã, totuºi, poate cã ai fi putut sã te
opui ºi sã nu accepþi colaborarea cu comuniºtii.

Patriarhul Teoctist: Prea Fericite ºi Bunule Dumnezeu, n-am avut
tãrie ºi curaj. Aºa am crezut eu cã este bine: sã fiu supus ºi umil. Dacã
a fost bine sau nu, nu ºtiu. În schimb, sunt convins de un lucru: am
fãcut exact ceea ce mi-a dictat conºtiinþa ºi ceea ce am crezut eu cã
trebuie sã fac în momentul acela. Ce-aº fi avut de câºtigat dacã m-aº
fi opus ºi m-aº fi luat de comuniºti? Pãi n-aº fi avut absolut nici o ºansã
de a câºtiga. ªi-atunci, în faþa unui adversar atât de puternic, de bine
echipat ºi care deþinea întreaga putere, am continuat linia înaintaºilor
mei: Capul plecat sabia nu-l taie! Ce mi-am zis? Cu smerenie ºi rãbdare
vom trece ºi hopul ãsta ºi va cãdea ºi comunismul. Iar între timp,
m-am gândit cã este mult mai bine sã mã fac frate cu sistemul ºi sã
trec lacul decât sã mã opun lui ºi sã nu rezolv nimic. Aºa am crezut ºi
aºa am acþionat. Ce spune Apostolul? „Tot sufletul sã se supunã înal-
telor stãpâniri, cãci nu este stãpânire decât de la Dumnezeu; iar cele
ce sunt, de la Dumnezeu sunt rânduite. Pentru aceea, cel ce se
împotriveºte stãpânirii se împotriveºte rânduielii lui Dumnezeu. Iar cei
ce se împotrivesc îºi vor lua osânda.“ (Romani 13, 1 ºi 2)

Dumnezeu: Bine, asta a fost înainte de decembrie 89. Dar dupã,
de ce n-ai fãcut ºi dumneata cum a fãcut Mitropolitul Banatului Nico-
lae Corneanu ºi sã recunoºti în faþa tuturor cã ai colaborat cu securi-
tatea? De ce n-ai deconspirat întreaga conlucrare care a existat între
Biserica Mea ºi oamenii sistemului?

Patriarhul Teoctist: Am vrut s-o fac, ºi chiar m-am retras câte-
va luni în liniºte la mãnãstire ca sã mã rog, sã mã reculeg ºi sã decid
de ceea ce este de fãcut. ªi, în cele din urmã, mi-am zis cã nu pot
crea panicã. Pãi aproape toþi preoþii Bisericii au semnat cã vor cola-
bora cu securitatea. Iar ierarhii mei, cu toþii, fãrã excepþie, n-au avut
de ales ºi au fost obligaþi sã facã ºi sã dea raportul. Ce-ar fi însemnat
sã facem totul public imediat? Pãi ne sãrea tot poporul în cap. Aºa,
am lãsat sã cadã praful, sã aºteptãm evoluþia politicã ºi socialã, iar
atunci când va fi cazul ºi opinia publicã va fi pregãtitã, sã scoatem totul
la ivealã. Ce vinã am avut eu ºi Biserica de faptul cã oamenii politici de
dupã ’90, în frunte cu Iliescu, n-au ezitat sã se foloseascã de Bisericã
pentru a câºtiga profit electoral?

Dumnezeu: Dar la înmormântarea Elizabetei Rizea ºi a lui Ion Gavrilã
Ogoranul de ce nu te-ai dus? De ce dupã ’90 nu te-ai alãturat ºi nu i-ai
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România, Grãdina Maicii Domnului,
va fi apãratã mereu

Am purtat în mine o vie simpatie pentru un Patriarh cu faþã se-
ninã, blândã, prietenoasã. El ne-a þinut uniþi peste douã decenii în mis-
teriosul ritm datator de viaþã al þãrii. O legãturã, care acceptã lacrimile
tristeþei, luminând adevãruri ascunse dar ºi bucurii nestinse. De
aceea, ideea de a alcãtui aceastã carte, despre o asemenea persona-
litate este beneficã pentru noi toþi. Tot ce se aflã între coperþile ei se
aseamãnã unor versuri din care picurã lumina. Lumina cea adevãratã.
Aºa am avut un Patriarh: adevãrat, împovãrat de gânduri sfinte ºi...
cât de singur!...

Multe lucruri îºi propusese. Reuºise sã desãvârºeascã, în parte,
proiectul ce împânzea þara cu biserici noi. Îºi dorea sã se refacã sta-
bilimentele balneare necesare slujitorilor bisericii. N-am avut privilegiul
sã-l cunosc personal. Dar ceea ce a întreprins a primit întotdeauna accep-
tul credincioºilor adevãraþi. Aºa va fi ºi acest omagiu, acest volum care
îi recunoaºte meritele. Tot ceea ce se aflã între aceste coperþi, ca vi-
traliile unei catedrale, vegheazã sã nu se piardã lumina din noi ºi cre-
dinþa cea adevãratã. Acest lucru ºi l-a dorit ºi cel de-al cincilea Patriarh
al României, PF Sa Teoctist. România, Grãdina Maicii Domnului, va fi
apãratã mereu de credincioºii ei adevãraþi. ªi ei se aflã pretutindeni cu
gândul la credinþa neamului. Acest lucru ne va întãri ºi ne va arãta calea.

ELISABETA IOSIF

Dialog posibil la judecata din urmã
a Patriarhului Teoctist

Dumnezeu: Ia zi, Prea Fericite, de ce ai colaborat cu securitatea
ºi cu Ceauºescu?

Patriarhul Teoctist: Iubite ºi Sfinte Pãrinte, n-am avut de ales. În
situaþia anilor ’80 din România, aºa era situaþia ºi aºa am crezut de
cuviinþã, mi s-a pãrut singura soluþie posibilã ºi aºa am crezut cã este
cel mai bine pentru a asigura supravieþuirea Bisericii. Sper cã aþi pri-
mit rugãciunile ºi mãtãniile mele de iertare ºi de pocãinþã, ºi sper cã
aþi citit în gândurile ºi simþirile mele cele mai sincere ºi cele mai intime.
Una fãceam, cu totul alta gândeam ºi simþeam în realitate.

Dumnezeu: Da. Da. Stai liniºtit, þi-am primit toate rugãciunile, þi-am
ascultat toate gândurile ºi þi-am citit tot timpul în adâncul inimii. ªtiu
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Dumnezeu — cea care cu-adevãrat rãmâne. Aceasta e crucea noastrã
de zi cu zi, într-o lume dezDumnezeitã. Cruce pe care fratele Teoctist
a dus-o pânã în clipa din urmã. A purtat-o cu pasul sigur al celui care
ºtie pe Cine-l urmeazã. A dus-o cu abnegaþia celui ce nu are îndoieli. A
dus-o având în faþã lumina nefãcutã, Lumina Mântuirii. 

Petrecerea sa din aceastã vale a plângerii ne oferã prilej de reme-
morare. Sub cârmuirea sa, Cuvântul Domnului a reintrat in ªcoalã. ªi
în Armatã. Se aflã alãturi de cei suferinzi, în spitale — dar ºi în puºcãrii.
Se aflã unde-i este locul: peste tot locul! ªi nu e puþin lucru...

Precum Apostolul, în rãstimpul trecerii sale pe acest pãmânt,
fratele Teoctist s-a vãdit a fi „vas preþios“ — unealtã a Lucrãrii Domnu-
lui. Poate de aceea Domnul, în Înþelepciunea Sa, l-a þinut pânã la atât
de adânci bãtrâneþi. Odinioarã, pentru a proclama peste veacuri puterea
Sa, Domnul a rãsturnat Imperiul Roman bizuindu-se pe 12 oameni
umili — pescari, vameºi, croitori de corturi. În zilele noastre, pentru a ne
da din nou semn al Puterii Sale, Domnul a reintrat în viaþa românilor
purtat de un moºneag, cãruia cârmuirea atee i-a îngãduit accederea
în scaun pe considerentul cã, oricum, „n-are zile multe“. A avut zile mai
multe decât s-ar fi crezut, dar mai ales a avut FAPTE mai multe decât
s-ar fi putut închipui. ªi de aceea, zic vouã cã acesta nu-i lucru omenesc!

Pentru toate acestea, Fratele Teoctist meritã odihnã. ªi nu ori-
unde, ci de-a dreapta Tatãlui. Dumnezeu sã-l odihneascã! 

Prof. TUDOR PÃCURARIU 

Despre buna rânduialã
Era, la cei peste nouãzeci de an ani, mai tânãr decât mulþi, avea

o tinereþe în spirit ºi dreaptã staturã. Pãrul alb, ochii umezi, faþa blândã,
vorba duioasã, venind mereu din inimã, sã aline, sã lumineze, un bãtrân
sihastru care de fapt nu îmbãtrâneºte niciodatã, coborâtor din munþii
Daciei, ce acceptase povara scaunului patriarhal. Un Daniil sihastru con-
temporan cãruia voievozii þãrii ar fi trebuit sã-i batã la uþã, cerându-i
sfat de tainã. Însã conducãtorii noºtri au fost fie mult prea suficienþi
lor înºiºi, fie liber cugetãtori, adicã sãraci cu duhul. Buna rânduialã cã
voievodul sã vinã la schimnic ca la un povãþuitor, lege a vremurilor, pe
timpul lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt ºi a lui Burebista, pare cã s-a uitat.
Neamul nostru nu se va mântui pânã nu vom avea conducãtori care
sã doreascã Împãrãþia lui Dumnezeu, pentru el ºi pentru supuºii sãi.
Acei conducãtori care sã prefere un drum cãtre bisericã ºi cãtre locul
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susþinut pe cei care s-au opus ºi au luptat din toate puterile împotriva
comunismului?

Patriarhul Teoctist: De fricã, Doamne. Ce-ar fi însemnat sã-mi arãt
prezenþa lângã ei, lângã luptãtorii anticomuniºti? Pãi imediat m-ar fi ca-
talogat adversarii ºi duºmanii Bisericii de „legionar“, de „fascist“. Iar mie,
numai asta nu-mi mai trebuia, sã mã catalogheze oamenii rãuvoitori ºi
anticreºtini de „legionar“. Frica pãzeºte via, iar în cazul meu, am preferat
sã fiu precaut ºi sã evit eventualele acuzaþii care s-ar fi putut inventa.

Dumnezeu: Bine, Pãrinte, te iert, ºi te dezleg de toate pãcatele.
În definitiv, sã ºtii cã nu aveam nevoie de explicaþiile tale, cãci oricum
ºtiam rãspunsurile. Am vrut numai sã te încerc ºi sã vãd dacã îþi menþii
aceeºi poziþie. Uite ce este, în Faþa Mea dumneata nu ai pãcãtuit. Aºa
cum bine ai spus, toate sunt rânduite de Mine, iar comunismul, ºi el,
l-am rânduit ºi l-am lãsat sã existe. Iar voi, cei care nu aþi avut curajul
sã vã opuneþi ºi sã luptaþi împotriva lui, de mult v-am iertat ºi binecu-
vântat smerenia ºi umilinþa, atâta timp cât n-aþi fãcut rãu altora ºi n-aþi
fãcut exces de zel în conlucrarea cu comuniºtii. Mergi liniºtit în Rai, Pãrinte
drag, ºi cautã-þi un loc unde sã stai alãturi de toþi cei mântuiþi cãci ºi
dumneata þi-ai câºtigat mântuirea. 

Nota autorului: Înainte de scrie despre moartea Patriarhului Teoc-
tist mi-am fãcut un aspru examen de conºtiinþã. Cum sã scriu tocmai
eu despre el!? Tocmai eu care n-am exitat o secundã sã-l tratez de comu-
nist, de securist, de KGB-ist chiar (vezi declaraþia Patriarhului de la Mosco-
va), etc.!? ªi totuºi, pânã la urmã, „am îndrãznit“. Nu de alta, dar parcã
îmi este un pic teamã ca nu cumva intransigenþa anticomunistã din Bise-
ricã sã nu fi fost cumva dãunãtoare. Bunã, rea, Dumnezeu ºtie, iar acest
dialog imaginar tocmai asta îºi propune sã releveze. La urma urmei,
judecata cea din urmã tot Domnului îi aparþine. Iar în cazul Primului Pãs-
tor al României, am convingerea cã Dumnezeu Tatãl l-a iertat ºi i-a ofe-
rit mântuirea.Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l odihneascã-n pace!

Pr. MARIAN COSTACHE, Montreal, Canada 

Sub cârmuirea sa, Cuvântul Domnului se
aflã unde-i este locul: peste tot locul!

Fãþãrnicia clipei e taina cumplitã a acestor vremi. Despre aceeaºi
clipã a vieþuirii noastre co-existã douã versiuni: cea trâmbiþatã pe toate
lungimile de undã ºi cea tainicã, adevãratã, adesea ºtiutã doar de
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Credem cã nu greºim dacã vorbim de o adevãratã pedagogie reli-
gioasã pe care o profesa cu un talent ºi un har care nu se întâlneºte
întotdeauna ºi la toþi slujitorii bisericii noastre. În vorba lui înþeleaptã,
în timbrul ei cald ºi melodios, se concentra întreaga înþelepciune a poporu-
lui, întreaga iubire divinã, pe care o dorea instituitã ºi în viaþa mirenilor,
în gândirea ºi comportamentul lor.

Înãlþarea sa la ceruri într-un sfârºit de iulie de foc a fost urmatã
de zile în ºir de ploaie, pe care o invocase în bisericã împreunã cu toþi
credincioºii, parcã, sã ne dovedeascã, fãrã echivoc, cã Dumnezeu l-a
ascultat, i-a împlinit ruga cea grea de temeri cã norodul lui va suferi
dupã un an atât de secetos. Urcat la dreapta Tatãlui, cãruia i-a slujit
cu întrega sa fiinþã fizicã, sufleteascã intelectualã ºi, mai ales clericalã,
cert, Pãrintele Teoctist ne vegheazã de-acolo de sus, dintre îngeri ºi
stele, dintre cei buni ºi drepþi, pe care Dumnezeu ºi i-a luat alãturi ca
modele de viaþã pentru cei rãmaºi pe pãmânt. 

Patriarhul Teoctist a fost un mare iubitor de oameni, un excepþion-
al vorbitor, ºi spun acest lucru pentru cã, de fiecare datã când îl auzeam
vorbind, era atât de distins, distincþie izvorâtã din vasta culturã teolog-
icã ºi umanistã, din limbajul specific celor special trimiºi pentru a se
face înþeleºi de toþi mirenii, încât trãiam un sentiment de înãlþare spir-
itualã, culturalã, moralã, care venea dinspre Sfinþia sa cãtre noi, oamenii
de rând. 

A fost un mare patriot ºi un mare militant pentru pãstrarea fiinþei
naþionale a poporului român. Sub patriarhatul sãu s-au construit nu numai
biserici, mânãstiri, lãcaºuri de cult, muzee bisericeºti, dar s-a zidit ºi
conºtiinþã naþionalã, conºtiinþã de neam care întãreºte ºi coaguleazã
energiile acestuia, îi dã putere sã lupte cu forþele ostile, dinãuntru ºi
din afarã, nu puþine, care conlucreazã ºi urzesc de zor destrãmarea
teritorialã, economicã ºi nu mai puþin moralã a acestui strãvechi neam
european. A manifestat o grijã deosebitã faþã de situaþia românilor aflaþi
în minoritate numericã din Covasna ºi Harghita, la care venea spre a-
i ajuta ºi încuraja sã-ºi pãstreze identitatea naþionalã ºi tradiþiile. Prezenþa
Sfinþiei Sale la o Universitatea de Vara din anii 2000-2001 a constitu-
it un real eveniment ºtiinþific în care s-a antrenat la dezbateri cu un entuzi-
asm ºtiinþific ºi tineresc incredibil. Întâlnirea a constituit momentul de
vârf al discuþiilor ºi al satisfacþiei de a-l avea în mijlocul nostru ºi de a
analiza problemele arzãtoare ale timpului nostru. 
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de rugãciune, în dauna unei petreceri la Golden-Blitz ori a unei confe-
rinþe ateiste, pe tema subjugãrii naturii-mamã. Înainte de a-ºi dori sã
se integreze printre þãrile bogate ale lumii, România trebuie sã-ºi do-
reascã sã fie mai curatã trupeºte ºi sufleteºte, sã-ºi pãstreze ºi sã-ºi
învie vechile rânduieli. 

Agresiuni diverse s-au abãtut asupra neamului ºi bisericii sale.
„Bate-voi pãstorul ºi se va risipi turma“, a fost planul nefârtatului. Nu
Patriarhul era vizat ci biserica ºi credincioºii sãi. Sub masca unei aºa-
zise reforme se ascund interese strãine de neam, acum, ca ºi în 1989.
Din fericire turma s-a strâns în jurul Pãstorului, câini vrednici i-au stat
alãturi, de pazã. La auzul veºtii cã România a rãmas fãrã Pãstor, jivinele
ies din nou din pãduri. Nu cred cã vor izbuti nici de data aceasta. Însã
aceastã stãruinþã a lor în rele e un motiv serios de reflecþie pentru noi
ca ºi pentru Pãstorul ce va veni.

GHEORGHE ªEITAN

I.P.S. Patriarhul Teoctist — personalitate de
patrimoniu naþional — s-a înalþat la ceruri

În ziua de 30 iulie 2007, într-o zi toridã de varã, pe neaºteptate,
asupra tuturor românilor, s-a nãpustit vestea cã Prea Fericitul Patriarh
Teoctist, pãrintele ºi duhovnicul nostru, a trecut la cele veºnice. Pen-
tru moment, o tãcere totalã, care spunea mai mult decât oricâte cuvinte,
s-a aºternut în sufletele noastre. Parcã un stâlp al întregului neam româ-
nesc se mutase de lângã noi, printre stele, tocmai când aveam mai
multã nevoie de El ºi de rugãciunile Lui pentru a ieºi din focul ce atins-
ese þara, pãdurile, câmpul ºi risca sã ne ia ºi pâinea de la gurã. Parca-
l vedeam ºi auzeam cum se ruga pentru ploaie, pentru maibinele ºi mai-
buna înþelegere între oameni, pentru iubirea aproapelui ºi întrajutorarea
lui. 

Predicile lui erau nu numai ale unei fiinþe nãscute pentru a sluji
semenii, pentru a-i orienta spre o viaþã trãitã în duh, cinste ºi iubire,
ca un trimis al lui Dumnezeu, mai ales, dacã avem în vedere cã de la
14 ani a intrat în viaþa monahalã ca sã fie slujitor al Domnului, pe acest
pãmânt, mult prea zbuciumat ºi lovit de secole de rele ºi dureri, dar ºi
ale unui om cultivat, ale unui cãrturar, trãitor între cãrþi ºi iubitor, prac-
ticant al învãþãturilor lor, care îi deveniserã principii de viaþã, pe care
le transmitea cu întreg patosul sufletesc credincioºilor sãi. 
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tensiuni sau neînþelegeri: „pentru cã toþi suntem fiii aceluiaºi Dumnezeu
ºi iubirea de semeni trebuie sã ne uneascã pe toþi“. 

Pãrintele Patriarh Teoctist s-a nãscut la 7 februarie 1915, în
Tocileni, judeþul Botoºani. A urcat treptele ierarhiei clericale de la baza
ei, de la 14 ani, ca frate la Schitul Sihãstria, apoi la Mânãstirea Verona,
dupã care a urmat perioada de cãlugãrie unde a primit ºi numele de
Teoctist. În 1945, a fost hirotonit ca ieromonah la Catedrala metropol-
itanã din Iaºi ºi a absolvit ºi Facultatea de Teologie din Bucureºti cu cal-
ificativul de Magna cum laude. Dupã trecerea la cele veºnice a Patri-
arhului Iustin Moisescu, a devenit locþiitor al Patriarhului la 31 iulie 1986.
Apoi, a fost numit Arhiepiscop al Bucureºtilor, Mitropolit al Ungrovlahiei
ºi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. 

Cei 21 de ani de Patriarh nu au fost uºori, Sfinþia Sa trebuind
sã facã faþã tuturor loviturilor date bisericii ortodoxe prin demolarea
sau translatarea, în cel mai bun caz, de cãtre cuplul dictatorial, a bis-
ericilor ortodoxe în locuri cât mai dosnice, ascunse de ochii oamenilor.
Dar structura sa de personalitate puternicã, de fiu de la þarã, obiºnuit
cu munca ºi cu greutãþile vieþii oamenilor simpli, talpa acestei þãri, fãrã
de care poporul român n-ar fi mai existat pe harta Europei, a rezistat
tuturor încercãrilor, reuºind sã pãstreze treazã, vie credinþa ortodoxã
în sufletele oamenilor. A traversat o perioadã istoricã dintre cele mai
dificile, viaþa sa de Patriarh semnificând un arc peste douã regimuri
social-politice, fiecare cu traumele ºi cu neîmplinirle sale. 

Dar dintre toate aceste neîmpliniri, cea mai mare cu care s-a
stins a fost neputinþa de a construi Catedrala Mântuirii Neamului, în
care ºi-ar fi dorit sã fie îngropat, ca ctitorie de vârf a Sa, care ar fi
încoronat cu succes întreaga-i activitate ºi viaþã de ieromonah-cãlugãr.
N-a fost sã fie aºa. Dihonia politicã ce s-a instaurat dupã 1990 între
politicieni a fãcut ca aceºtia sã nu cadã de acord cu repartizarea unui
loc pe care l-ar fi meritat o asemenea clãdire-simbol al credinþei nea-
mului românesc, nãscut nu fãcut credincios. 

Decorarea de cãtre Preºedintele României Traian Bãsescu a Patri-
arhului Teoctist cu Ordinul Steaua României în grad de Colan, confer-
itã dupã trecerea sa în rândul celor drepþi ºi sfinþi, aºezatã lângã sicriu,
alãturi de tabloul Patriarhului, a venit prea târziu. Aceastã distincþie,
prima ce se conferã unui cetãþean român, ar fi avut o altã rezonanþã
dacã ea ar fi fost primitã în mainile sale ce þineau Biblia ºi Sceptrul de

77

A fost ºi o mare personalitate de atitudine, de reacþie, care nu
a rãmas indiferentã la fenomenele negative, prezente în subteranul soci-
etãþii noastre, dar ºi împrumutate ºi mult exacerbate ºi practicate de
lumea „civilizatã“ occidentalã, care nu corespundeau tradiþiei noastre
strãbune sau moralei noastre religioase ºi laice, ca homosexualitatea,
prostituþia, drogurile. ªi-a spus cu curaj ºi fermitate atitudinea faþã de
devierile comportamentale ale homosexualilor, s-a împotrivit, pe bunã
dreptate, susþinut de enoriaºi ºi de populaþie, manifestãrilor stradale
ale homosexualilor, acceptate de autoritãþile noastre politice ºi publice,
fãrã pic de cunoaºtere ºi înþelegere a specificului nostru naþional, ca
popor de bun simþ, având ca valori de preþ ruºinea, respectul faþã de
familie ºi de copii, demnitatea de fii ai lui Dumnezeu, creaþi dupã chip-
ul ºi asemãnarea lui. 

O altã trãsãturã ce îl aºeazã în palmaresul personalitãþilor de
seamã ce constituie panteonul culturii ºi spiritualitãþii româneºti a fost
talentul de diplomat ºi negociator, capacitatea de a împãca, de a înm-
lãdia ceea ce nu se putuse înmlãdia aproape o mie de ani, dupã marea
schismã de la 1054, anume biserica catolicã ºi biserica ortodoxã, prin
invitaþia fãcutã Suveranului pontif, Papa Ioan Paul al II-lea, de a vizita
þara noastrã în mai 1999. Prin aceastã vizitã, Patriarhul Teoctist a real-
izat o punte, poate chiar un pod puternic, între ortodocºi ºi catolici,
între poporul nostru, pãstrãtor al credinþei strãbune, ºi popoarele de
credinþã catolicã, unite sub semnul credinþei în acelaºi Dumnezeu, ca
fii de aceeaºi credinþã ai lui. Primirea cãlduroasã ºi numeroasã pe care
poporul român i-a fãcut-o Suveranului pontif, îmbrãþiºãrile cãlduroase
ºi sincere dintre cei doi ierarhi, fraþi de aceeaºi religie creºtinã, a fost
o demonstraþie plauzibilã cã toate tensiunile ºi conflictele umane se pot
stinge dacã se pun în joc spiritele curate, cinstite, nobile, cu idealuri
comune spre binele tuturor celor care îi urmeazã pe drumul credinþei. 

Vizita Patriahului Teoctist la Vatican în octombrie 2002, a parafat
legãtura puternicã între cele douã biserici ºi a deschis ºi poarta spre
drumul ecumenismului, al împãcãrii tuturor religiilor, în virtutea princip-
iului cã toate sunt reflectare a existenþei aceluiaºi Dumnezeu, care
primeºte diferite nume în diferite þãri ºi culturi. Într-o cercetare socio-
logicã pe tema contactului dintre culturi, realizatã în judeþul Constanþa,
într-o comunitate etnicã de tãtari, un tãtar mi-a exprimat cât se poate
de simplu de ce între români ºi tãtari sau alte etnii nu ar trebui sã fie
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III. SCRIERI MAI PUÞIN CUNOSCUTE

Pãstorul care s-a ridicat la Cer lãsându-ne singuri, neprivegheaþi,
doar înveºmântaþi în tristeþe ºi dor, un Sfânt ºi un Om în acelaºi timp,
a binecuvântat douã dintre monografiile noastre. Frumuseþea vorbe-
lor Domniei Sale ne-au rãmas astãzi alinare ºi îmbãrbãtare. Citindu-le,
sã îngenunchem cu pioºenie ºi profund respect.

AURELIA LÃPUªAN

Cuvânt de preþuire
Spre bucuria noastrã ºi a generaþiilor viitoare, geografia, istoria —

atât de bogatã ºi de frumoasã —, civilizaþia ºi spiritualitatea Dobrogei
constituie un patrimoniu de mare preþ ºi se cuvine sã arãtãm întrea-
ga noastrã recunoºtinþã tuturor celor care ºi-au dãruit munca, priceperea
ºi talentul lor pentru punerea în valoare a acestei moºteniri. Cel ce
zãboveºte cu privirea ºi cugetul pe miile de pagini consacrate patrimo-
niului religios, deseori însoþite de planºe, fotografii sau hãrþi, devine fãrã
sã-ºi dea seama contemporan cu evenimentele care au lãsat urme
adânci în spaþiul dintre Dunãre ºi Marea Neagrã.

Toate plaiurile locuite de români dintre începuturile existenþei lor
ca popor în istorie pãstreazã comorile scrise sau dãltuite în piatrã ca
într-o uriaºã arhivã tãinuitã. Dobrogea însã adaugã acestor comori primele
strãluciri ale Tainei Creºtinãtãþii, adusã ºi descoperitã strãmoºilor noºtri
daco-romani de Sf. Apostol Andrei, cel întâi chemat la propovãduire de
Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dacã Imperiul roman, prin întinderea
sa geograficã, prin civilizaþie, cãile de comunicaþie pe uscat ºi pe apã
ºi mai cu seamã prin limbã, culturã ºi adorarea zeilor, având în centru
cultul împãratului, a pregãtit ºi apoi a înlesnit pãtrunderea ºi rãspândi-
rea între neamurile din imperiu a Adevãrului Învierii lui Hristos, aceeaºi
situaþie, acelaºi freamãt ºi aceleaºi cãutãri se constatã ºi în aria
popoarelor barbare din nordul ºi din vestul Pontului Euxin — cum numeau
grecii Marea Neagrã —, favorizând întemeierea pe acest þãrm ospita-
lier a vestitelor cetãþi: Tomis, Histria, Callatis ºi altele.

Lesnicioasa cãlãtorie pe apã, pânã a ajunge în porturile primitoare,
a corãbiilor încãrcate cu mãrfuri preþioase, precum mãrturiseºte
mulþimea amforelor descoperite în aceste pãrþi, fertilitatea reliefului dobro-
gean, darnic ºi în vremea noastrã cu cei care-l lucreazã cu osârdie,

79

Pãrinte Patriarh când era în viaþã, mãcar, dacã nu atunci când sfinþea
înãlþarea Marii Catedrale a Mântuirii Neamului Românesc. 

Cu toate acestea, poporul român i-a cinstit osârdia cu care a servit
înalta misiune de a pãstra credinþa ortodoxã în sufletul lui cu o partic-
ipare care a depãºit inclusiv capacitatea forþelor de ordine de a o opri
sã-l vadã ºi sã-i mulþumeascã. L-au cinstit ºi onorat cu prezenþa la funer-
alii, de asemenea, multe feþe bisericeºti de diferite culte din þarã, mulþi
oaspeþi din strãinãtate reprezentanþi ai tuturor religiilor ºi cultelor — semn
cã a fost o mare personalitate ºi a plecat în veºnicie cu aceastã înaltã
investiturã a vieþii sale. 

Pentru tot acest palmares de calitãþi, pentru dãruirea ºi profun-
zimea cu care a slujit Biserica Ortodoxã Românã, pentru dragostea neþãr-
muritã faþã de oamenii simpli din care s-a nãscut ºi s-a înãlþat la cea
mai înaltã demnitate clericalã, pentru þinutã demnã, frumoasã, albã,
impecabilã în care se îmbrãca la marile evenimente ºi sãrbãtori, pen-
tru cultura umanistã ºi teologicã temeinicã pe care ºi-a însuºit-o ºi a
manifestat-o într-un limbaj de o frumuseþe rarã în toate predicile ºi dis-
cursurile Sale, pentru diplomaþia ºi spiritul concesiv necesar în momentele
de crizã sau neînþelegeri pe care l-a dovedit în relaþiile bisericeºti cu
alte state ºi biserici, pentru modul exemplar în care a reprezentat Bis-
erica Ortodoxã ºi ROMÂNIA în strãinãtate, pentru vigoarea cu care a
susþinut ca poporul român sã-ºi pãstrze credinþa ºi tradiþiile ºi în cadrul
Uniunii Europene, uniune multi culturalã ºi multiconfesionalã, noi con-
siderãm urmãtoarele: 

I.P.S Patriarhul României TEOCTIST trebuie considerat o avere
naþionalã, un patrimoniu naþional, o personalitate ce se poate înscrie
în bunurile umane naþionale, ce aparþine naþiei, poporului român.
I.P.S. a ºtiut cu mãiestrie sã conducã poporul român, vitregit ºi
de cei dinãuntru ºi de vecinii neprieteni, pe drumul credinþei, al
încrederii în Dumnezeu ºi în puterea sa atotstãpânitoare ºi bine-
fãcãtoare.

Dumnezeu sã-i dea liniºtea necesarã ºi sã-l þinã în rândul celor
drepþi ºi buni! În plus, sperãm, ca de-acolo, din albastrul infinit,
Sfinþia Sa cântã ºi se roagã: 

Doamne, ocroteºte-i pe români!
Dr. MARIA COBIANU-BÃCANU
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Miron a cumpãrat un imobil pentru gãzduirea preoþilor pe timpul trata-
mentului, înzestrându-l ºi cu un paraclis închinat Sf. Fanurie. Din acest
modest început, înaintaºii mei, patriarhii Justinian (1948-1977) ºi Justin
(1977-1986), au realizat ceea ce se vede acum.

Cel dintâi a adus în anul 1949 frumoasa bisericã din lemn, mo-
nument istoric, de la stâna regalã de lângã castelul Peleº, aflat în prag
de distrugere de cei fãrã Dumnezeu, salvând-o ºi montând-o aici piesã cu
piesã, participând personal la aceastã lucrare, dupã spusa martorilor.
Prin eforturi mari în obþinerea avizelor de rigoare, a organizat ºantierul
pentru înãlþarea clãdirii cu etaj din dreapta, a cantinei, punând bazele
celui de-al doilea corp al cãminului preoþesc, pe care l-a terminat vred-
nicul sãu urmaº, patriarhul Justin. Paralel cu acestea, s-a organizat
viaþa monahalã, prin rânduirea unor vrednice cãlugãriþe ºi surori, cãlãuzite
de stareþã, asigurându-se bisericii slujitori de pilduitoare vocaþie litur-
gicã. Înconjuratã de cele douã clãdiri impunãtoare ca arhitecturã ºi
împreunã cu celelalte edificii, alei ºi pergole cioplite, cu îndemânare ºi ta-
lent, în piatra de Techirghiol, ca ºi colonele pridvoarelor, biserica predo-
minã întregul aºezãmânt monahal, închinat ºi admirat de milioane de
credincioºi ºi turiºti din þarã ºi de peste hotare. De reþinut cã acest
aºezãmânt a devenit cunoscut nu numai fraþilor români de pretutindeni,
ci a fost îndrãgit ºi de numeroºi reprezentanþi ai altor Biserici ºi con-
fesiuni creºtine de pe toate meridianele globului pãmântesc. Este grãi-
toare aceastã prezenþã în deceniile pline de încercãri pentru credinþã,
când Biserica Ortodoxã din România împlinea, ºi pe aceastã cale, prin-
cipiile de iubire ºi slujire în Duhul Aceluiaºi Dumnezeu, adicã ecumenismul
cel autentic. Ca orice organism viu, mânãstirea a crescut, întregindu-ºi
mereu fiinþa ºi vocaþia în duh ºi faptã, în culturã ºi artã, ca leagãn de
liniºte sufleteascã ºi izvor tãmãduitor al trupurilor ºi al inimilor. Icoanele
expuse în frumoase vitrine constituie, de asemenea, o bucurie, mai ales
pentru cei tineri, icoane provenite din atelierul mânãstirii, aflat într-un
spaþiu luminos, prielnic vãzului lãuntric cu care pictorul dã viaþã culo-
rilor. Cu înþelegerea ºi sprijinul prof.univ.dr. Adrian Rãdulescu, în unele
încãperi de la intrarea în incintã s-a amenajat o colecþie de icoane din
patrimoniul mânãstirii, împreunã cu fragmente de coloane ºi capitele
mãrturisitoare ale bisericilor episcopale din Sciþia Micã, cu harta itine-
rarului Sf. Apostol Andrei.

Altar de rugãciune ºi slujire a celor suferinzi ºi oazã de sãnãtate
ºi liniºte trupeascã ºi sufleteascã, mãnunchiul de maici ºi surori, cãlãuzite
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precum ºi existenþa unei populaþii numeroase ºi statornice, remarcatã
de cãtre însuºi geograful Strabon, au fãcut din Sciþia Micã o arie atrãgã-
toare pentru societatea greco-romanã din întregul bazin mediteraneean,
devenind astfel un pãmânt al fãgãduinþei. Prezenþa aici a unor vestiþi stra-
tegi ai antichitãþii, ca Filip II, Alexandru Macedon, Lisimach, biruiþi de cãtre
viteji autohtoni trataþi apoi cu omenie ºi cu daruri scumpe, tãlmãceºte
îndeajuns rolul ºi importanþa acestui colþ de lume ºi interesul cu care
acesta a fost apoi anexat Imperiului roman. Faima Sciþiei Mici avea sã
se plineascã desãvârºit prin venirea Sfântului Aportul Andrei, care a
propovãduit aici Cuvântul lui Dumnezeu. Ne sunt cunoscute tuturor roa-
dele îmbelºugate ale Sfintei Evanghelii pe pãmântul dintre Dunãre ºi Mare,
pãstrând în brazda lui sfinte tezaure liturgice ºi altare cu Sfinte Moaºte.

Am insistat poate mai mult decât ar fi trebuit asupra acestei
moºteniri din primele secole creºtine, care ne îndatoreazã a-i da va-
loare nu numai prin studii aprofundate, ci ºi prin strãdania rãbdãtoare
a descoperirii celor ce se aflã încã tãinuite în pãmântul dobrogean, pen-
tru bunul motiv de a le fi vãzut ºi admirat ca pe niºte mãrturii ale
încreºtinãrii noastre ºi cu preþuire ºi respect pentru neuitaþii învãþaþi
întâlniþi în incintele cetãþilor, celebrând în dogoarea soarelui bucuria scoa-
terii la ivealã din huma secolelor a numeroase potire, cruci episcopale,
candele, altare, mozaicuri ºi inscripþii de mare însemnãtate. În unul din
aceste pelerinaje, însoþindu-l pe fericitul de pomenire patriarhul Justi-
nian, i-am auzit cuvintele de încurajare adresate cunoscuþilor specialiºti:
profesorilor Canarache, Radu Vulpe, Ion Barnea, Adrian Rãdulescu, Vasile
Drãguþ ºi alþii. Pe lângã foarte preþioasele studii de cuprindere ºi adâncime
istoricã din volumul intitulat „Istoria Dobrogei“, semnat de consacraþii
cercetãtori Adrian Rãdulescu ºi Ion Bitoleanu, monografia de faþã a ora-
ºului Techirghiol, prima în existenþa acestei localitãþi, întregeºte imaginea
unei noi dimensiuni a Dobrogei — cea a îngrijirii sãnãtãþii ºi miraculoa-
sei vindecãri a suferinþei omului. Pe lângã numeroºi specialiºti ºi devotaþi
slujitori ai Sanatoriului din Techirghiol, am cunoscut pe doamna dr.
Cornelia Dãrângã ºi pe neostenitul director actual, dr. Vlad Moraru, care,
cu râvnã de apostol, împreunã cu colaboratorii sãi, fac din acest sana-
toriu un punct de legãturã cu centre de specialitate din strãinãtate.

Un rol al efectului tãmãduitor al apei ºi nãmolului din lacul Techirghiol
este mânãstirea de maici din acest oraº, înfiripatã de cel dintâi patri-
arh al bisericii noastre, Miron Cristea. Convins de adevãrul cã Iisus
Hristos este doctorul sufletului ºi al trupului, în anul 1928, patriarhul
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demnitatea cetãþeneascã, cerute de principiile libertãþii ºi democraþiei,
de conºtiinciozitate, dreptate ºi de moralã în viaþa socialã.

Împãrtãºind preþuirea ºi dragostea mea tuturor cititorilor aces-
tei monografii, îi încredinþez cã timpul consacrat unei lecturi ziditoare
de suflet reprezintã pentru fiecare dintre noi un mare câºtig întru
luminarea minþii ºi întru pãstrarea ºi preþuirea vieþii.

TEOCTIST, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Text reprodus din lucrarea Aurelia Lãpuºan, ªtefan Lãpuºan, Techirghiol

pentru Europa, Editura Alma, Galaþi, 1999.

*

Cuvânt înainte
Momentul unui jubileu care consemneazã, într-o lucrare de refe-

rinþã ºi-n adevãrate file de cronicã, multiple aspecte din truda de se-
cole a celor ce pregãtesc “pâinea noastrã cea de toate zilele“ este un
prinos de cinstire ºi recunoºtinþã pentru cei ce adaugã la hrana sufle-
teascã din Rugãciunea Domneascã ºi pe cea trupeascã.

Poate nicãieri îngemãnarea grijii pentru suflet ºi trup ºi realizarea
acesteia nu este mai semnificativã ca în Dobrogea.

Sãmânþa creºtinismului sãditã de Sfântul Apostol Andrei, cel întâi
chemat la apostolat, a rodit mulþimea de martiri, sfinþi, ierarhi jertfi-
tori, bazilici ºi mânãstiri spre îndestularea duhovniceascã a credincioºilor.
Aceºtia, la rândul lor, în duhul aceleeaºi credinþe, au fãcut ca pãmân-
tul aceste sfinþit ºi cu sudoarea frunþii lor sã hrãneascã atât pe cei care,
din neam în neam sãlãºluiesc aceastã glie, dar ºi pe cei care, atraºi de
frumuseþile mirifice ale deltei ºi mãrii, întâlnesc aici ºi „Drumul Pâinii în
istoria Dobrogei“ presãrat cu frumuseþea ºi efortul muncii omului.

Cartea de faþã prezintã cu mãiestrie acest drum al pâinii, din anti-
chitate pânã în zilele noastre ºi aratã cum aceastã pâine a hrãnit ºi pe
localnici ºi pe oaspeþi. Vedem pe acest drum, vechiul ºi primitivul plug
alãturi de cel nou ºi puternic, râºniþa anticã gãsitã în ruinele unei bazi-
lici, moara de vânt ce înnobileazã orizonturile dobrogene, aidoma unei
biserici de lemn, construcþiile industriale de panificaþie ale zilelor noas-
tre, iar în umbra tuturor omul ºi sufletul sãu care a înfãptuit toate aces-
te minuni.

Mai mult, evidenþierea dezvoltãrii acestui domeniu de activitate
pune în valoare o întreagã tradiþie legatã de respectul omului pentru
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duhovniceºte de mai bine de douã decenii ºi jumãtate de Prea Cuvioasa
Stareþã Semfora, mânãstirea din Techirghiol, unicã în creºtinism, radia-
zã necontenit puterea vindecãtoare a Mântuitorului Hristos. Desãvârºind
acest principiu evanghelic, vrednica ºi curajoasa stareþã Semfora a folosit
bunãvoinþa directorului Sanatoriului, dr. Vlad Moraru, ºi a amenajat la
parterul clãdirii din dreapta, de la intrare, o adevãratã bazã de trata-
ment balnear. Dacã adãugãm acestora cã alãturi de incinta mânãstirii,
pe aleea Sf. Pantelimon, se aflã ºi vila arhiereascã, ziditã de acelaºi
sfânt patriarh Justinian pentru gãzduirea membrilor Sfântului Sinod, veniþi
la tratament, ne dãm seama de opera ºi activitatea misionarã ºi
samariteanã înfãptuitã de acest Pãrinte al Bisericii Ortodoxe Române
în deceniile de dictaturã totalitarã comunistã ºi atee.

Aºadar, prin armonie duhovniceascã, arhitectonicã ºi artisticã,
Mânãstirea „Sf. Maria“ din Techirghiol poate fi numitã „perla litoralului“
ºi la propriu, ºi la figurat. Principiul patristic „ora et labora“, experimen-
tat în Ortodoxie din primele secole de viaþã monahalã ºi trudã, aici con-
stituie „pâinea cea spre fiinþã“ a sufletului ºi a trupului. Aici se tãlmãceºte
clipã de clipã cã Ortodoxia nu este teorie sau însingurare, nici fugã de
lume ºi cu atât mai mult dispreþuire a vieþii, ci întrupare permanentã
a iubirii ºi a dãruirii de sine pânã la jertfã, spre a-L sluji, astfel, pe Dum-
nezeu, aducând lumea ºi oamenii în comunitatea treimicã.

Din visteria bucuriei personale ºi a preþuirii de iniþiatorii ºi fãptu-
itorii acestei monografii, Aurelia Lãpuºan ºi ªtefan Lãpuºan, prima carte
despre aceastã localitate, am rãspuns astfel dorinþei domnului dr. Vlad
Moraru, cunoscut prin zelul ºi entuziasmul sãu molipsitor pentru mai
binele Sanatoriului, adãugând, prin multiplele sale acþiuni, valoare
Techirghiolului. Pe lângã numeroasele merite pe care le are, ca orice
carte, cea pe care o aveþi în mânã este prima lucrare consacratã aces-
tei aºezãri, vestitã prin lacul vindecãtor ºi prin fruntaºii ei ºi nu mai puþin
prin spiritualitatea ºi bogãþia tradiþiilor pãstrate aici, ca în fiecare loca-
litate româneascã. Când cãlãtorul întâmpinã aici un aºezãmânt mona-
hal de importanþã religioasã a Mânãstirii „Sf. Maria“, având alãturi ºi
Sanatoriul cu slujitorii sãi plini de bunãvoinþã, completate cu impunã-
toarea bisericã parohialã, aceastã imagine se imprimã adânc în inima
ºi amintirea tuturor. ªi, iatã, iubite cititor, eu sunt unul dintre aceºtia.
Popasul sãrbãtoresc închinat Techirghiolului gãseºte localitatea în atmos-
fera înnoitoare, dãtãtoare de nãdejde a pãstrãrii respectului reciproc
între etnii, prin credinþã, culturã, datini ºi, mai ales, prin cinstea ºi
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mãnãstirea în care ne aflãm. Lãcaºul era foarte modest, cu o sin-
gurã maicã. Se numea maica Nectaria. Locul acesta este deosebit
de semnificativ ºi în adâncimea istoriei creºtine ºi în actualitate.
Împrejurãrile speciale în care se afla Biserica româneascã în 1948,
la o înfricoºatã trecere în alt sistem, un prag mare, greu de depãºit,
au dus la o nouã fazã, creând ceea ce putem numi în istorie un pa-
radox al ei.

– În ce sens?
– Faptul cã o bisericã ortodoxã într-un regim ateu, comunist, a

dobândit ºi ºi-a modelat, ba chiar a îmbunãtãþit moºtenirea ei, poate fi
apreciat astãzi ca un paradox.

– Un exemplu la ceea ce aþi spus este chiar mãnãstirea Techirghiol.
– Exact. Primul patriarh al României, Miron Cristea, a dobândit

un teren aici-aºa cum scrie ºi în monografia dumneavoastrã, „Techir-
ghiol pentru Europa“, o lucrare bine fãcutã, cu multã acribie — ºi a sta-
bilit o strajã pe care mai apoi patriarhul Iustinian Marina, în 1948, a
aflat-o: o mãicuþã ºi o clãdire modestã. Împrejurãrile au fãcut sã avem
astãzi aceastã clãdire modernã ºi aceastã bisericã care predominã spi-
ritualitatea dobrogeanã: biserica prin vechimea ei, iar organizarea noas-
trã bisericeascã impunându-se pe plan ecumenic. Mai mult, este vorba
ºi de vocaþia mãnãstirii de îngrijire a celor care au nevoie de tratament
balnear. Acestea au fost gândul ºi scopul pe care le-a avut patriarhul
Miron Cristea. Apoi patriarhul Iustian Marina le-a împlinit cu fapta, adicã
prin aducerea aici a actualei biserici din lemn.

– Care sunt cel mai vechi amintiri pe care le aveþi în legãturã
cu acest loc?

– Am asistat ºi eu, în 1949, la momentele în care patriarhul
Iustian, personal, lucra la aceste materiale foarte preþioase, la bi-
serica adusã aici de la straja þãrii, de la Câmpina. Eu cred cã însãºi
prezenþa bisericii aici ºi organizarea vieþii monahale au ridicat foarte mult
pe litoral viaþa bisericeascã.

– Se poate vorbi despre un model de slujire în noile condiþii impuse
de regimul comunist?

– Chiar aºa este: un model de slujire a semenilor. Sub dictatu-
ra comunistã acest aºezãmânt probeazã felul cum biserica a lucrat ºi
a ºtiut sã înfrunte tocmai acþiunea de distrugere a ei. Prin izvoarele ei
de inspiraþie, prin slujirea lui Dumnezeu ºi a oamenilor a derutat duºmanul
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muncã, pentru rodul pãmântului, pentru pâine. Aceastã tradiþie ne aduce
permanent în faþã faptul cã pâinea constituie elementul fundamental de
referinþã la cele mai de seamã momente din viaþa noastrã. Pe lângã
hrana de bazã ºi de zi cu zi, cu ea sãvârºim jertfa cea nesângeroasã
înfãptuitã real de Mântuitorul Iisus Hristos pe Cruce, prin ea, sub formã
de prescure ºi colac, ne aducem aminte de înaintaºii noºtri ºi ne regãsim
în comuniune cu toþi semenii ºi cu toþi cei mai dinainte adormiþi pãrinþi
ºi fraþi ai noºtri. ªi poate cã trebuie sã mai amintim aici cã pâinea repre-
zintã ºi simbolul unitãþii umanitãþii, aidoma fenomenului prin care ea
însumeazã pãmântul, spicul, munca omului, toate dãtãtoare de viaþã.

Citind o asemenea carte, mai mult decât a realiza o simplã infor-
mare despre evoluþia unui fenomen, va trebui sã simþim acel fior al trudei
de zi cu zi pentru obþinerea pâinii, sã dezvoltãm respectul în rândul tutu-
ror faþã de pâinea ca bun esenþial pentru viaþa noastrã ºi mai mult decât
atât, sã ne apropiem de ea cu acea atitudine de sfinþenie pe care tre-
buie sã o avem la Sfânta Euharistie.

Pentru autorii acestei lucrãri, Aurelia Lãpuºan ºi ªtefan Lãpuºan,
pentru iniþiatorul acesteia, Fotini Teodorescu, dar ºi pentru cititorii ºi
mai ales pentru acei mulþi ºi anonimi ostenitori pe acest vechi ºi lung
drum al pâinii, îndreptãm un gând de preþuire ºi cinstire ºi rugãm pe
Bunul Dumnezeu sã binecuvânteze munca ºi strãdaniile lor. Fie de a ob-
þine în veci de la pãmântul sfânt al þãrii pâinea noastrã cea de toate zilele!

Palatul Patriarhal, 7 noiembrie 2001

TEOCTIST, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Apãrut în Aurelia Lãpuºan, ªtefan Lãpuºan — Drumul Pâinii în istoria Dobro-

gei, Editura Dobrogea, Constanþa, 2001

„În Dobrogea a fost primul lãcaº natural
de rugãciune creºtin“

Interviu cu Prea Fericitul Teoctist, Patriarhul României

– Vã aflaþi la Techirghiol, un loc de început de creºtinism, ºi în
preajma unei mari sãrbãtori, dragi nouã, tuturor creºtinilor, Sfânta Maria.
Vorbiþi-ne mai întâi despre prezenþa Domniei Voastre aici, în legãturã
cu aceste douã repere creºtine.

– Am cunoscut Dobrogea în urmã cu trei decenii ºi am
îndrãgit-o foarte mult. Am întâlnit-o pentru prima datã tot aici, în
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Maica Domnului, mamã a neamului omenesc
– Trãim sub emoþiile marii sãrbãtori creºtine de la 15 august —

Sfânta Maria. Preziceri de tot felul anunþã cã la noi fi-va cândva o mare
grãdinã a Fecioarei Maria. Aºa s-a pronunþat ºi Sanctitatea sa Papa
Paul al doilea când a venit în România. Vorbiþi-ne despre aceastã sem-
nificaþie.

– Maica Domnului este consideratã în toatã obºtea creºtinã ca
mamã a neamului omenesc, mângâietoarea ºi ocrotitoarea lui. Þara
noastrã a fost ocrotitã mereu de Maica Domnului. Domnitorii români
au ales aceastã sãrbãtoare pentru toate marile biserici ºi mãnãstiri din
þarã. Am trãit în toate aceste decenii în interiorul acestor lãcaºuri ºi
vã pot spune cã au constituit o pârghie puternicã de rezistenþã pentru
apãrarea credinþei ºi pentru strãbaterea prin valurile vieþii comunismu-
lui. Asemãnarea fãcutã de cãtre Sanctitatea Sa Papa Paul al doilea pre-
cum cã þara noastrã ar putea fi o grãdinã a Maicii Domnului a fost o
mare mulþumire pentru noi toþi. Este o voce din aceastã emisferã care
a vãzut România ºi a spus asemenea cuvinte extraordinare.

– Doi Sfinþi Pãrinþi ai creºtinãtãþii, Prea Fericirea Voastrã ºi Papa
Ioan Paul al doilea, v-aþi întâlnit în România ºi este acest fapt cel mai
important eveniment al sfârºitului acestui mileniu. Care sunt astãzi roa-
dele acestei vizite memorabile?

– Aceastã vizitã a încheiat cele douã milenii de viaþã creºtinã
neaºteptat de frumos. Vizita a fost solicitatã din 1990 ºi nu a fost de
la sine.

– Când l-aþi cunoscut prima datã pe Sanctitatea sa Papa Paul
al doilea?

– În 1984, cu prilejul unor conferinþe în nordul Italiei, la Riva del Garda.
Apoi am plecat la Roma, unde am participat la o audienþã publicã ºi
fiind foarte aproape de Papã, la sfârºitul întrevederii, am discutat mai
stãruitor decât cu ceilalþi, dupã ce a aflat cã eram din România. Eram
atunci mitropolit la Craiova. A doua oarã, în 1989, am fãcut o vizitã
oficialã în India. Am întrerupt la Roma în aºteptarea cursei de Bombay.
Am fost invitat de Cardinalul Willy Brams, preºedintele Congregaþiei pen-
tru unitatea creºtinã, ºi alþi prieteni italieni, la Vatican. În dimineaþa când
trebuia sã mã întâlnesc cu Papa, ambasadorul nostru Enache a venit
îngrijorat sã mã avertizeze cã Bucureºtiul îmi interzice aceastã vizitã.
Eram, însã, pregãtit pentru orice repercusiune. Fiind cazat în incinta
Vaticanului, nu era de conceput sã nu mã întâlnesc cu Papa. Convorbirea
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ºi în loc sã piardã, biserica a câºtigat foarte mult. Nu numai aici, în
Dobrogea, ci în toatã þara.

– Este interesant sã reiterãm aceastã luptã de rezistenþã a bi-
sericii în anii dictaturii.

– În acel timp s-au restaurat mãnãstiri, s-au înfiinþat unitãþi de
învãþãmânt teologic, s-a organizat viaþa bisericeascã pe temelii
trainice, cu un statut al bisericii aprobat în 1948 ºi care se aflã ºi acum
în funcþiune. Luãm ºi modelul acestei mãnãstiri. Sã ne amintim cã, în
acea vreme, preoþii ºi familiile lor nu erau admiºi la toate instituþiile de
tratament sau odihnã. Se socotea cã ei rãspândeau idei nesãnãtoase
pentru oamenii muncii. Patriarhul a conceput astfel un sistem de asis-
tenþã socialã dupã modelul de la Techirghiol, impunând prezenþa bis-
ericii în societate. Mai mult, aici nu veneau în anii aceia doar preoþii, ci
ºi românii de peste hotare, ºi preoþi de la alte biserici ortodoxe, dar ºi
protestante.

– Un ecumenism practic pentru o perioadã tulbure în care nu
era vorba de aºa ceva…

– Biserica ortodoxã românã tocmai cã a dezvoltat acest ecu-
menism practic. Aº concluziona cã, iatã, peste începuturile noastre
creºtine în Dobrogea — cele mai autentice, cele mai lucrãtoare — locurile
acestea au devenit un important model social, nu numai liturgic, pre-
cedând ideea de dialog teologic, de ecumenism. Un simbol al lucrãrii
sanmaritene a bisericii. Iar maica stareþã Semfora a organizat aceastã
mãnãstire ca sã fie ca toate celelalte de acest fel, dar independentã,
aparþinând doar canonic de Arhiepiscopia Bucureºtilor. Asemenea
aºezãmânt mãnãstiresc nu au alte biserici. El este rod al trecutului româ-
nesc foarte trist — cinci decenii de dictaturã comunistã — dar ºi dovada
permanenþei unei biserici dinamice, vii. Aceastã mãnãstire actualizeazã
peste milenii doctrina sfinþilor pãrinþi ai Dobrogei: Sfântul Ioan Cassian,
Dionisie cel Smerit.

– Se confirmã cã una dintre prioritãþile româneºti este cea legatã
de afirmarea spiritului ecumenic Cât de mari sunt astãzi personalitatea
ºi aria de cunoaºtere a acestor învãþaþi creºtini?

– Foarte mare. Dionisie cel Smerit este asemuit de cãtre unii
teologi de astãzi cu marele teolog din secolul al cincilea, Dionisie Ario-
pagitul. O discuþie mai largã care încurajeazã circulaþia ideilor ar putea
fi promovatã ºi de mass-media. 
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unei delegaþii bisericeºti, din care am avut fericirea sã fac ºi eu parte,
a vizitat bisericile reformate, anglicane ºi protestante din multe þãri
europene.

– Se dovedeºte astfel cã biserica noastrã a fost mereu una
deschisã Occidentului, dar pãstrând tradiþia creºtinã, româneascã. Din
cele citite am înþeles cã romanizarea noastrã s-a fãcut ca o necesitate
a creºtinismului, iar astãzi, din nou, avem misiunea de a fi o punte între
Occident ºi Orient.

– Un popor de sintezã, de credinþã rãsãriteanã, dar de culturã
ºi izvor daco-roman care suntem — ne-am construit istoria noastrã ºi
spiritualitatea pe aceste temelii. Astãzi bisericile din lume sunt atente
cu noii ºi m-aº referi doar la singurul exemplu recent: am sfinþit bise-
rica româneascã din Caracas — Venezuela ºi acolo m-au primit episco-
pul romano-catolic ºi Nupþiul papal cu atenþii deosebite participând la
întâmpinare ºi slujba noastrã.

Nostradamus a fãcut previziuni despre viitorul României.
Lumea sã se sperie cã va veni anticristul pe pãmânt?

– Ce ne puteþi spune despre toate vorbele care circulã astãzi în
legãturã cu apropiatul sfârºit al lumii, cu pogorârea anticristului pe
pãmânt?

– Acest lucru circulã cu destulã îndoialã, cu micã dozã de cre-
dibilitate. Nu este prima datã în cei 2000 ani de creºtinism când s-au
fãcut asemenea pronosticuri: pe vremea Sfinþilor Apostoli, chiar ºi pe
vremea Mântuitorului. El spune :“Nu voi ºtiþi vremurile ºi anii“. Încã pe
pãmânt fiind a spus despre sfârºitul lumii ºi cea de-a doua venire a fiu-
lui lui Dumnezeu cã nimeni nu ºtie. Aceste zvonuri sunt izvorâte din nesi-
guranþa socialã, politicã a zilei de astãzi. A sãrãciei accentuate a
poporului. Ele duc la proliferarea acestor vorbe, a ghicitorilor rãspân-
dite chiar de televiziune a cãrei menirea nu este asta. Nu au nici o valoare
în optica bisericii ºi a Sfinþilor Pãrinþi, care promoveazã optimismul în
viaþa fiecãrui om ºi în colectivitate. În lumina Taborului — schimbarea la
faþã -una din recentele mari sãrbãtori creºtine, se are în vedere toc-
mai faptul cã omul îl are pe Dumnezeu, are calea, adevãrul ºi viaþa.
Cât timp eºti în calea credinþei ºi în legãturã cu duhovnicul ºi te
împãrtãºeºti cu trupul ºi sângele Domnului, nu ai de ce te teme.

– Socotiþi un pãcat aplecarea spre preziceri, ghicit, farmece?
– Oamenii sunt ºi aºa destul de necãjiþi. Pãcat cã instituþiile noas-

tre mass-media, care ar trebui sã zideascã — aºa cum am vãzut cã faceþi
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noastrã de jumãtate de orã a decurs între patru ochi ºi atunci am abor-
dat probleme care zidesc raporturi între biserici, între popoare. Nimic
nu s-a vorbit despre diferenþele confesionale sau despre situaþia greco-
catolicilor, ci despre rolul lui Mircea Eliade, sau al Movileºtilor, ajutorul
nostru cãtre polonezi în 1940 ºi altele. Aþi vãzut cã în cuvântãrile de
acum Papa a amintit de Eminescu, de cultura noastrã ºi a declamat
ca un imn: Tu, Românie, grãdina Maicii Domnului, care faci legãtura
dintre Apus ºi Rãsãrit.

– A fost o vizitã venitã de la sine, nu impusã de raþiuni politice?
– A fost de la sine. Sigur cã noi, biserica, am cãutat sã demons-

trãm celor care impuneau atunci, înainte de Revoluþie, ºi solicitau, agre-
sau chiar, ca sã se facã aceastã vizitã, cã nu este împlinirea ei, ci tre-
buie bine pregãtitã. Roadele ei? De la sine înþeles cã altele sunt acum
raporturile în interior, între noi, cu biserica romano-catolicã ºi greco —
catolicã. Roadele sunt binefãcãtoare ºi pe plan extern. Avem în Italia la
ora aceasta aproape 20 de parohii, la Roma funcþioneazã douã. Ni s-a
dat de curând o bisericã foarte importantã unde a fost martirizat Sfân-
tul Apostol Pavel, o mãnãstire celebrã a fost acordatã comunitãþii
româneºti. Sunt invitat acolo ºi mã voi duce, cãci la dragoste se rãspunde
cu dragoste. Suntem în dialog continuu cu Vaticanul, ca sã nu mai vorbesc
de roadele culturale, diplomatice ºi chiar politice. Nu ne atribuim toate
acestea doar nouã, Bisericii ortodoxe române .

– ªi în þarã? Care mai sunt relaþiile cu romano-catolicii, cu greco-
catolicii?

– Am sfinþit recent douã catedrale mari în judeþul Mureº — la
Reghin ºi la Bistra Mureºului. Aflându-mã acolo, l-am vizitat pe cardi-
nalul Todea, care este pensionar ºi suferind. Era de datoria mea sã fac
aceastã vizitã. În general este o atmosferã de frãþietate, de destindere.
Este tot o roadã a vizitei Papei, evident. Vom constitui conferinþele inter-
confesionale ºi alte manifestãri de acest fel. Facem atâta cât trebuie
convinºi cã toþi mergem spre un þel comun. 

Punte între Occident ºi Orient 
– Ca sã supravieþuim în istorie ne-am ostenit mult, ne mai oste-

nim ºi acum. Care sunt relaþiile Bisericii ortodoxe cu lumea?
– Trebuie sã cunoaºteþi cã Biserica ortodoxã românã a avut ºi

a pãstrat relaþii foarte apropiate cu Vaticanul, cu toþi marii cardinali ºi
cu bisericile catolice din Austria, Germania, Þãrile de Jos. Patriarhul
nostru, Iustian Marina, este primul dintre rãsãriteni care, în fruntea
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O biografie cu toate încercãrile, alunecãrile, cu greutãþile, dar ºi
puþinele bucurii pe care le-am trãit ºi pentru care mulþumesc bunului
Dumnezeu. M-a stãpânit totdeauna gândul sã colaborez cu cei din jurul
meu ºi sã nu pun altora jugul pe care nu l-am încercat mai întâi eu. Þin
ºi pretind acest lucru: mai mult curaj, mai dinamice faptele. Suntem
confruntaþi cu foarte multe probleme, ºi bisericeºti ºi sociale, confrun-
taþi întâi de toate cu egoismul nostru personal. Orice fel de reînnoire
a lumii ºi a oamenilor, aceastã schimbare la faþã, se sãvârºeºte necon-
tenit pentru cel credincios din interior, fiecare în parte. Viaþa creºtinã
este ca o scarã — aºa cum este scara de la mãnãstirea Suceviþa sau
Voroneþ — scara cerului, pe care urcã ºi coboarã îngerii lui Dumnezeu.
Si aceºtia suntem fiecare din noi. Trebuie sã tindem doar spre urcuº,
spre împãrãþia Lui. Asta zideºte Biserica noastrã, zi dupã zi. Ne tre-
buie mai multã râvnã, mai multã credinþã ºi optimism. Aºa vom birui
totul. Avem un popor cult, bun, rãbdãtor. Rugãciunea este calea, este
arma duhovniceascã a regãsirii cu noi înºine ºi a unuia cu celãlalt. Este
calea reconcilierii ºi a pãcii între oameni.

„Prezenþa Sfintei Peºteri a Apostolului Andrei este o mãr-
turie istoricã, este dovada Apostoliei învãþãturii Bisericii noastre“

– Am putea încheia discuþia de faþã cu câteva aprecieri despre
creºtinismul în Dobrogea ºi despre Apostolul Andrei.

– Am cunoscut nemijlocit realitãþile vieþii religioase ale Arhiepis-
copiei Tomisului care pãstoreºte credincioºi ortodocºi din Dobrogea. Aici
a pãtruns la strãbunii noºtri daco-romani cuvântul Evangheliei Mântui-
torului nostru Iisus Hristos. Þinutul dintre Dunãre ºi mare este binecu-
vântat prin fertilitatea pãmântului inundat de lumina ºi cãldura soarelui,
dar ºi de razele Soarelui Dreptãþii, credinþa ortodoxã. Aici trãiesc aceiaºi
buni creºtini, preoþi ºi monahi, slujind ºi vestind Evanghelia Mântuitoru-
lui nostru Iisus Hristos, adusã aici de Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi
chemat sã-L urmeze pe Domnul.

– Ce semnificaþii are peºtera Sf. Apostol Andrei astãzi pentru
lumea creºtinã?

– Peºtera a devenit prin secole sanctuar mântuitor. Aici, în
peºterã, a poposit, s-a adãpostit, s-a rugat a sãvârºit „Frângerea Pâinii“
— adicã Sfânta Euharistie, un ucenic al Mântuitorului Hristos, în persoana
Sfântului Apostol Andrei. În acest spaþiu odrãslit, ferit de învãlmãºeala
specificã unui port, ca acel ce fãcea legãtura între cetatea Tomisului
ºi Imperiul Roman, Apostolul Andrei, trimis de Duhul Sfânt sã predice
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dv. în suplimentul „Spiritualitate“ (al cotidianului „Cuget liber“) — sã aducã
luminã în sufletele tinerilor, iatã, rãspândesc tot felul de lucruri care
degradeazã fiinþa umanã.

– ªi care încurajeazã proliferarea sectelor, a celor ce-ºi cautã
aiurea liniºtea ºi împãcarea sufletului.

– Mãrturisesc — ºi am fãcut-o de atâtea ori — îngrijorarea Sfân-
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române faþã de invazia sectelor ucigã-
toare a unitãþii de credinþã prin prozelitism, nu numai a iehoviºtilor, atât
de agresivã. Ortodoxia nu înstrãineazã oamenii între ei, ci îi adunã pe
fãgaºul învãþãturii Mântuitorului Hristos, a Sfinþilor Apostoli ºi Pãrinþi.
Ea promoveazã ºtiinþa, cultura ºi tot ceea ce este îndreptat spre bine-
facerea ºi împlinirea omului ºi a vieþii sale. Tocmai de aceea Ortodoxia
este agresatã din toate pãrþile de secte ºi secularism. Aþi vãzut cum
sectarii îºi construiesc case de rugãciune, chiar în preajma ºcolilor, cum
iehoviºtii nãvãlesc þinând adunãri ºi congrese, construind aºa zise cen-
tre umanitare. Unde nu este simþitã prezenþa Duhului Sfânt, nu este
Biserica cea adevãratã, întemeiatã de Domnul Hristos, creºtinii care
se lasã amãgiþi de alte învãþãturi se înstrãineazã ºi de Bisericã, ºi de
neam, ºi de pãrinþi, ºi de fraþi, ºi de surorile lor. Biserica ºi neamul ne
adunã ca într-o albie a veºniciei ºi aceasta este împãrãþia lui Dumnezeu. 

– Vã rugãm sã ne spuneþi câteva lucruri despre Dv., despre
începuturile vieþii monahale.

– Sunt dintr-o familie de agricultori pe care o stimez mult ºi mã
rog pentru ea, cãci nu a mai rãmas nimeni dintre ai mei în viaþã. Dum-
nezeu mi-a purtat paºii ºi eu, de la foarte tânãrã vârstã, am luat calea
mãnãstirii. Aproape de satul meu, la o mãnãstire unde am rãmas pânã
am început studiile seminariale la Bucureºti, apoi facultatea. Am intrat
în toate aceste slujiri bisericeºti câte pot exista, începând cu cele foarte
simple de la mãnãstire — asemenea celor din casa pãrinþilor mei — ºi
pânã la treapta de astãzi. Mã socotesc de atunci, fãrã întrerupere, în
ascultarea bisericii. Am fost ales vicar administrativ, apoi episcop la
Bucureºti, vicarul patriarhului Iustinian, mult timp, apoi episcop la Arad.
În 1963, am fost ales episcop al românilor din America, dar nu mi s-a
acordat viza, am devenit mitropolit la Craiova, mai târziu la Iaºi, iar din
1986, la Bucureºti, în misiunea pe care o am ºi astãzi. Am pãstorit,
de asemenea, credincioºii din episcopia Oradiei, din mitropolia
Transilvaniei. 
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IV. SÃ ÎMPLINIM VISUL PATRIARHULUI
ACUM: ÎNÃLÞAREA CATEDRALEI

MÂNTUIRII NEAMULUI 

Sã-i cinstim prezenþa printre noi ºi sfânta amintire ºi sã împlin-
im ultimul sãu proiect: obþinerea aprobãrii necesare ºi începerea
construirii Catedralei Mântuirii Neamului!

Patriarhul României ºi-a dedicat întreaga sa viaþa Mântuitorului
Iisus Hristos ºi Neamului Românesc. Prea bunul Pãrinte Patriarh ºi-a
fãcut publicã cea mai fierbinte dorinþã a sa, care devine astãzi, practic,
testamentarã: înãlþarea Catedralei Mântuirii Neamului. Din nefericire pen-
tru Biserica Ortodoxã Românã ºi cei 20 de milioane de credincioºi ai ei,
timp de 17 ani Pãrintele Patriarh a fost plimbat de la Ana la Caiafa de
cãtre toate autoritãþile statului ºi diriguitorii lor, de la Iliescu la Bãsescu.
Dorinþa sa ºi a tuturor donatorilor pentru ridicarea Catedralei — începând
cu primul dintre ei, alt regretat Întâistãtãtor, Papa Ioan Paul al II-lea —
se împotmolise ultima datã la Guvern, care nu mai aproba Ordonanþa
promisã privind terenul atribuit Bisericii. La ultima sa aniversare, de 92
de ani, în februarie anul acesta, Pãrintele Patriarh reafirma dorinþa sa
fierbinte de a-ºi vedea visul cu ochii, în numele credincioºilor acestui neam.
De aceea, acum mai mult decât oricând, reprezentanþii statului trebuie
sã-ºi repare greºelile ºi pãcatele ºi sã împlineascã visul Patriarhului pen-
tru a permite Bisericii sã ridice Catedrala Mânturii Neamului chiar de mâine.

Facem Apel cãtre toate instituþiile responsabile ale Statului, în frunte
cu preºedintele României, primul ministrul ºi primarul general al Capi-
talei, sã dea curs de urgenþã cererii naþiunii ºi a Pãstorului ei.

„Speranþa creºte pe mãsurã ce o pãstrezi“ spunea Pãrintele
Patriarh referitor la visul sãu cel mai mare, ridicarea Catedralei Nea-
mului. Prea Fericitul Teoctist a urmat un drum lung în viaþã, de la întâii
paºi în monahism ºi pânã la înaltele responsabilitãþi de Patriarh al Bise-
ricii Ortodoxe Române. Anii sãi nu au fost lipsiþi de greutãþi. ªi dupã
cãderea comunismului, Biserica românã ºi Patriarhul sãu au fost împroº-
caþi cu mizerii, acþiuni organizate de servicii speciale cu înclinaþii antiro-
mâneºti, fãrã a se reuºi însã sã se clatine credinþa strãmoºeascã a
românilor. Dimpotrivã! Visul ridicãrii Catedralei la timpul potrivit a fost
nãruit însã de agresivitatea diabolicã a unor gãºti anticreºtine susþinute
activ de „Reþeaua antiromâneascã“.

VICTOR RONCEA 
Vã invitãm sã semnaþi acest apel prin trimiterea unui mesaj la

office@civicmedia.ro sau victor.roncea@civicmedia.ro ºi totodatã sã îl
daþi mai departe. 
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Evanghelia în Sciþia, a descoperit acest loc de rugãciune ºi învãþãturã,
înconjurat de o importantã ceatã de ucenici devotaþi. Sub cãlãuza lui
au fãcut cunoscut celor ce trãiau în aceste þinuturi — strãbuni ai noºtri,
Cuvântul Mântuitorului Hristos. Aceastã sfântã peºterã, numitã a Sfân-
tului Apostol Andrei, este primul lãcaº natural de rugãciune creºtin de
pe cuprinsul patriei noastre. Prezenþa Sfintei Peºteri este o mãrturie
istoricã, este dovada Apostoliei învãþãturii Bisericii noastre, învãþãturã
pãstratã cu credincioºie ºi jertfe de secole. Fãrã aceastã peºterã, ca
document de netãgãduitã valoare, fãrã statornicia în credinþã a uceni-
cilor Sfântului Andrei, fãrã tãria mãrturiei lor, pãstratã apoi cu aureolã
de tradiþia vie, aici, în Dobrogea, fãrã pãstoria primilor episcopi tomi-
tani, a bisericilor ºi scrierilor patristice, din acest spaþiu al strãmoºilor
noºtri, creºtinismul românesc nu s-ar fi dezvoltat în sobornicitatea ºi
comuniunea Bisericii Universale, cum este prezentat în Istoria Bisericii
Ortodoxe Române.

– Noul an ºcolar începe odatã cu anul bisericesc, iar peste puþin
timp vom pãºi în al treilea mileniu creºtin…

– Cu pãrinteascã dragoste binecuvântãm tinerele vlãstare ale
neamului nostru, iubiþii elevi chemaþi sã dobândeascã lumina cãrþii, distinºii
dascãli care aprind ºi pãstreazã vie flacãra culturii, ºtiinþei ºi dragostei
de învãþãturã în inimile ºi sufletele lor ºi pe toþi ceilalþi care au misiunea
creºterii, educãrii ºi formãrii lor. Concordanþa dintre anul ºcolar ºi cel bise-
ricesc semnificã legãtura totalã care trebuie sã existe între bisericã ºi
ºcoalã, între religie ºi ºtiinþã, între credinþã ºi viaþã. Învãþãtura de fiecare
zi trebuie consideratã ca o permanentã rugãciune, pentru cã numai
atunci lumina învãþãturii înnobileazã ºi purificã sufletul. Îl rugãm pe Bunul
Dumnezeu sã caute cu milostivenie asupra tinerilor noºtri ºi sã trimitã
în inima ºi în mintea lor duhul înþelepciunii, al ºtiinþei ºi înþelegerii.

A consemnat AURELIA LÃPUªAN

Interviul a fost luat la Mânãstirea Techirghiol ºi a apãrut sub titlul „Rugã-
ciunea este calea, este arma duhovniceascã a regãsirii cu noi înºine ºi a unuia
cu celãlalt. Este calea reconcilierii ºi a pãcii între oameni. Interviu cu Prea Feric-
itul Patriarh Teoctist.“ Supliment Spiritualitatea, Cuget liber, an 13, nr. 3123,
septembrie 2000, pag. 3-7.
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traducãtor, director revista „Cetatea Literarã“, Cluj-Napoca • Victoria Milescu
(n. 1952) — scriitoare, traducãtoare, eseist, Bucureºti • prof. dr. Titus
Filipaº (n. 1944) — scriitor, filosof al culturii, editor-delegat revista on-line
„Monitor Cultural“, Craiova • prof. dr. Viorel Roman (n. 1942) — istoric,
Universitatea Bremen, Germania • Ioan Barbu (n. 1938) — scriitor, direc-
tor „Curierul de Vâlcea“ • Dan Ghelase (n. 1943) — preºedinte ARTRAD,
Bucureºti • Elena Solunca (n. 1942) — scriitor • Aurel Anghel (n. 1938) —
scriitor, Buzãu • Aurel Pop (n. 1949) — scriitor, redactor-ºef „Citadela“,
Satu-Mare • Andrei Vartic (n. 1948) — scriitor, istoric, Chiºinãu • Aurel
David (n. 1936) — scriitor, editor, fondator Radio „Voces Campi“, Cãlãraºi
• Alexandru Nemoianu (n. 1948) — istoric, editor „Informative Bulletin“,
Jackson, Michigan, SUA • Nicolae N.Tomoniu (n. 1944) — scriitor, preºedinte
„Fundaþia Tismana“ • Ioan Miclãu, Australia (n. 1940) — scriitor, director
revista „Iosif Vulcan“, Cringilla • Radu Cãjvãneanu (n. 1949) — scrii-
tor, jurnalist, Botoºani • Vasile Tãrâþeanu, Cernãuþi (n. 1945) — scriitor,
director revista „Arcaºul“ • Doina Drãguþ (n. 1953) — scriitoare, Craiova
• dr. Lucia Olaru Nenati (n. 1949) — scriitoare, Botoºani • Nicolae Nicoarã-
Horia (n. 1951) — scriitor, Arad • Ion Mãldãrescu (n. 1941) — scriitor,
Râmnicu Vâlcea • Pr. Marian Costache (n. 1972) — Montreal, Canada
• Elisabeta Iosif (n. 1939) — scriitoare, Bucureºti • prof. dr. Ion Coja
(n. 1942) — scriitor, lingvist, Bucureºti • Dumitru Puiu Popescu, Canada
(n. 1944), director ziarul „Observatorul“, Montreal • Loredana ªtirbu
(n. 1970) — scriitoare, Satu-Mare • Pr. Gheorghe Naghi, SUA
(n. 1950) — istoric al Banatului • Aurelia Lãpuºan (n. 1948) — istoric,
autor de monografii locale, Constanþa • Tudor Pãcurariu (n. 1959) —
istoric literar, Bucureºti • Corina-Ileana Ciuraº (n. 1966) — scriitoare,
Arad • Cezar Adonis Mihalache (n. 1971) — scriitor, redactor-ºef ziarul
„Naþiunea“, Bucureºti • Nuºa Ilisie, Spania (n. 1959) — scriitoare, tra-
ducãtoare • Victor Roncea (n. 1970), jurnalist, preºedinte „Civic Media“,
Bucureºti • Gheorghe ªeitan (n. 1949) — etnolog, istoric, Tulcea •
dr. Maria Cobianu-Bãcanu (n. 1941) — sociolog, specialist în antropolo-
gie culturalã, Bucureºti 
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V. VOCI ªI SEMNE

Aceastã succintã înºiruire de autori ce au contribuit cu mai scurte
sau mai întinse însemnãri la constituirea acestei cãrþi nu are propriu-zis
un rost bio-bibliografic ºi nu acesta a fost scopul pentru care aceasta
s-a fãcut. Aici, de fapt, se întrevede o semnificaþie mai profundã nu doar
a schiþei de „carte mare“ ce ar fi trebuit, poate, sã fie acest volum ci
ºi a naturii celor ce s-au învrednicit, ºi s-au prezentat cu grãbire, sã
participe la clãdirea ei. Cãci dintre cei chemaþi sã vinã, numai unii au
avut bunã-voire, înþelegere a clipei ºi a dezideratelor ei ºi spiritul jert-
felnic trebuitor pentru a o face posibilã . 

Ei sunt, cu precãdere, „cãrturari“, adicã oameni ai cãrþii, „fãcând
ºi citind cãrþi“; sunt conformaþii intelectuale solide ºi nu creaturã de
„ºcoala nouã“ care nu ºtie nimic ºi îºi dã cu pãrerea despre toate; sunt,
în sfârºit, oameni pentru care emoþia nu este un cuvânt din limba românã
sau o noþiune din cartea de psihologie ci o realitate ce o încearcã, îi
cuprinde ºi îi defineºte. Apoi, mai sunt ºi din cei cãrora li s-a dat „darul
lacrimilor“, al simþului vremurilor de rãscruce ºi poate ºi al clarviziunii. 

Imaginea în sine emoþioneazã. Cãci oricine ºtie a privi atent ºi
pãtrunzãtor — ºi nu are aºezatã pe ochi pânza nesimþitoare a rãului
nevrednic — înþelege cã aceºtia chiar dacã sunt o parte mãruntã din
„oastea þãrii“, sunt însã o parte elocventã, ce vorbeºte rãspicat despre
ea ºi o ilustreazã strãlucit în ceea ce însemneazã aceasta „model ºi
exemplu“. Sã le citim ºi noi numele ºi unele dintre fapte, cãci ºi ei au
fost vrednici, fiecare în felul lui: 

Calinic Argatu (n. 1944) — Episcop de Argeº ºi Muscel, cãrtu-
rar, autor a numeroase cãrþi în teme de istorie bisericeascã • Ioan
Solomon (n. 1954) — preºedinte Forumul Civic al românilor din Harghi-
ta ºi Covasna, avocat, jurnalist • Mariana Gurza (n. 1955) — scriitoare,
jurnalist, Timiºoara, editor-delegat „Abecedar de cuget românesc“ • prof.
dr. Adrian Botez (n. 1955) — scriitor, director revista „Contraatac“, Adjud
• Corneliu Leu (n. 1932) — scriitor, preºedinte Fundaþia „Episcopul Gri-
gorie Leu“, director revista „Albina“, Bucureºti • Constantin Roºu Pucu,
Noua Zeelanda (n. 1949) — scriitor • Ion Marin Almãjan (n. 1940) —
scriitor, jurnalist, important factor de coagulare culturalã, director revista
on-line „Luceafãrul Românesc“ • dr. Dan Brudaºcu (n. 1951) — scriitor,
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