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L-am cunoscut în perioada celor 10 ani, cât
a stat în isihia din poienile văratice ale chinoviei
de maici, fondată de Cuviosul Iosif, ucenic al
Sfântului Paisie de la Neamţ. A zugrăvi în
cuvinte chipul para-digmaticului Mi-tropolit-
nepereche, Bartolomeu Anania, este, fără
îndoială, o provocare pentru orice mânuitor al
condeiului. Repe-
rele biografice ale
distinsului ierarh
cărturar se cunosc
în detaliu, pentru că
viaţa şi activitatea-i
s-au desfăşurat ca
pe o scenă des-
chisă, nu în ascuns.
Lumina se pune în
sfeşnic, nu sub
obroc, cum ne-a
învăţat şi Hristos. Şi
cum distinsul ierarh era un făclier al luminii,
Dumnezeu l-a înzestrat cu lumina Lui, care nu
se va stinge niciodată.

Pentru că de 10 ani Înaltul Mitropolit nu
mai este fizic printre noi, biografii lui s-au
străduit să-i creioneze portretul în cuvinte, să-i
structureze opera şi să-i aureoleze perso-
nalitatea, încât este greu să mai găseşti vreun
ungher al vieţii sale unde să se fi aşezat negura
uitării, sub care s-ar mai ascunde ceva autentic,
inedit. Totuşi, fiecare dintre cei care au avut

imensa şansă de a-l fi cunoscut, sau de a-i fi stat
în preajmă, atunci când scotocesc prin ungherele
amintirilor proprii şi silesc raţiunea să meargă
pe firul lor, mai descoperă câte ceva din ceea
ce nu s-a spus.

Aşa cum Dumnezeu este acelaşi pentru toţi
şi diferit pentru fiecare, tot aşa şi unii dintre
noi, dacă, de-a lungul timpului, cu unele
persoane am avut o legătură tainică, fiinţială,
care ne-a marcat viaţa pentru totdeauna, putem,
la un moment dat, relata un lucru inedit, care
poate fi revelatoriu pentru mulţi.

Iată un astfel de caz. În ziua de 30
decembrie 1990, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel, în vremea aceea Mitropolit al Moldovei
şi Bu-covinei, a decis să mă hirotonească preot
în cadrul Sfintei Liturghii, oficiată în Biserica

„Adormirea Maicii
Domnului” din Mă-
năstirea Văratec.
Fiind o zi obişnuită,
a fost invitat să
slujească şi Părin-
tele Arhimandrit
Bartolomeu. De
obicei, Sfinţia Sa nu
cobora la Liturghie
decât în duminici şi
sărbători mai mari.
De data aceasta, la

invitaţia Înaltului Mitropolit, a părăsit masa de
lucru şi a venit la Sfânta Liturghie. Într-un astfel
de context, la vremea potrivită, conform
tipicului bisericesc, sunt desemnaţi doi slujitori
care să însoţească pe cel rânduit la hirotonie în
ritualul liturgic, până la momentul când ierarhul
liturghisitor începe rugăciunile de invocare a
Duhului Sfânt, prin care candidatul este investit
în sublima demnitate de ministru al tainelor lui
Dumnezeu. Între cei doi slujitori, Înaltul
Mitropolit a desemnat pentru aceasta şi pe

ANAMNEZĂ
- Mitropolitul

Bartolomeu Anania
la Văratec -

Preot Valeriu Anania, în sobor
la Mănăstirea Văratec, 1985

Cuvântul Ierarhului
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Arhimandritul Bartolomeu. Aşadar, Mitropolitul
Clujului de mai târziu, mi-a fost naş de hirotonie,
iar aceasta a creat o înrudire spirituală deosebită,
pentru mine fiind o mare cinste şi constituindu-se
ca un moment inedit din viaţa mea.

O altă amintire inedită îmi vine acum în
minte. După momentul Văratic, drumurile
noastre s-au despărţit. La câteva zile după
hirotonia în iero-
monah, eu am ple-
cat la Paris unde am
rămas aproape 10
ani pentru apro-
fundarea studiilor
teologice şi nu
numai. Anii au
trecut şi a binevoit
Dumnezeu ca, în
zorii mileniului III
să fiu chemat la
înalta demnitate de
arhiereu al Sfântu-
lui Sinod al Bisericii noastre. Mare mi-a fost
bucuria reîntâlnirii cu Părintele Mitropolit
Bartolomeu, care din 1993, la propunerea
Patriarhului Teoctist şi la insistenţa
Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei de atunci,
a părăsit casa şi masa de scris de la Văratec,
pentru a-şi începe misiunea arhipăstorească în
ţinul românesc din partea de Nord a Transilvaniei.
Astfel, din anul 2000 ne-am regăsit cu bucurie
în Sfântul Sinod, având şi răgazul să stăm câteva
ore la taifas, depănând amintirile de demult. În
dialog cu el, aceste amintiri deveneau un paradis
din care nu te putea izgoni nimeni.

După câţiva ani, un prieten din zona Bistriţa
Năsăud m-a ivitat la o pomenire a părinţilor lui,
în cimitirul din comuna Galaţii Bistriţei.
Potrivit rânduielilor bisericeşti, trebuia să cer
binecuvântarea chiriarhului locului, IPS
Mitropolit Bartolomeu. Am dat atunci un

telefon să îi cer binecuvântare. Răspunsul mi-l
amintesc şi acum: „Vlădica, ai toată
binecuvântarea şi... te felicit că ai găsit timp
să-ţi serveşti prietenii”!

Aşadar, am cunoscut mai îndeaproape pe
ieruditul ierarh, în anii când a locuit la Mănăstirea
Văratec. Îl ştiam de mai multă vreme, în calitatea
sa de Director al Tipografiei Institutului Biblic de

la Bucureşti, eu fiind
student pe atunci la
Institutul de Grad
Universitar „Sf.
Ecaterina”, dar nu
interacţionasem
niciodată.

Măn ăs t i re a
Văratec a ocupat
mereu un loc spe-
cial inima mea. Nu
e locul şi momen-
tul să dau glas
amintirilor cărora

li se datorează acest fapt. În familia mea
lărgită, de măcar trei generaţii, în soborul
de maici, am avut rudenii apropiate care au
aparţinut acestui loc plin de har. Veneam
adesea să le văd, dar şi să mă întâlnesc sau
să ascult un cuvânt de folos al
personalităţilor ecleziastice şi al
duhovnicilor care au menţinut candela
aprinsă a spiritualităţii monahale lăsată
moştenire de la întâiul ei ctitor, Sfântul
Cuvios Iosif, dar şi al personalităţilor
culturii române, care frecventau această
mănăstire, unică în felul ei, cu o rânduială
călugărească dublă, cenobitică şi
idioritmică. Acestea sunt câteva dintre
argumentele evocării marelui ierarh cărturar.

†IOACHIM,
Arhiepsicopul Romanului şi Bacăului

Văratecul şi literatura (Valeriu Anania alături de
personalităţi ale timpului: Profira Sadoveanu,

Velisar Teodoreanu ş.a. - 1982)
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Hristos Domnul, aflat în sinergie cu
Biserica, Se prezintă ca o taină minunată. În
timp ce este slăvit în cer, este prezent totodată
pe Pământ, în Sfântul
Potir, transformând în
acest sens, starea de cer
într-o realitate istorică,
pământească. Astfel, slu-
jirea euharistică în Bi-
serică nu se prezintă
asemenea unei realităţi
paralele cu cea a cerului,
ci este însăşi cinstirea
adusă în ceruri. În acelaşi
mod, taina dintre Hristos
şi Biserică este extinsă şi
către Episcop, preot şi
diacon, astfel încât,
autoritatea lui Hristos se
reflectă în slujirea Epis-
copului şi prin acesta, în
slujirea preotului şi a diaconului. Episcopul
nu este înţeles drept un interpus al harului
divin, ci exprimă tipul şi emanarea mistică a
autorităţii lui Hristos, Arhiereul prin
excelenţă. Având conştiinţa acestei autorităţi
şi a comuniunii ce izvorăşte din Potirul

Jertfă şi Unitate

* Hrisovul Sinaxei preoţilor Protopopiatului
Oneşti - ediţia a XXI-a (fragment).

Euharistic, prin harul Episcopului, preoţii
Protoieriei Oneşti, aflaţi sub ocrotirea
Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan

Teologul, au conferit zilei
de 15 Ianuarie valoare
teologică, istorică şi cul-
turală, aceasta devenind o
zi-reper în calendarul
duhovnicesc al Eparhiei
precum şi prilej de săr-
bătoare, marcată astăzi de
cea de-a XXI-a ediţie a
Sinaxei preoţeşti.

În debutul anului
mântuirii 2021, decretat de
Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, An
omagial al pastoraţiei
românilor din afara
României şi an comemo-
rativ al celor adormiţi în

Domnul; valoarea liturgică a cimitirelor, ne-
am adunat astăzi, la ceas aniversar al Zilei
Culturii Naţionale, ca semn al autorităţii

Comunitate, Comunicare, Comuniune, Cuminecare*
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Ierarhului nostru întru Hristos, Înaltpreasfinţitul
Părinte Ioachim, şi ca exprimare a unităţii
Euharistice şi ecleziale, ce izvorăşte din această
autoritate, primind binecuvântarea lui
Dumnezeu, după cuvântul Sfântului Apostol
Pavel: „Cel mai mic se binecuvintează de către
cel mai mare” (Evrei 7, 7).

În Cuvântul Pastoral adresat cu prilejul
sărbătorii Naşterii Domnului, Înaltpreasfinţitul
Părinte Ioachim sur-
prinde importanţa
acestei unităţi atât în
duh, cât şi în cuget şi
simţire, amintind de
românii care se află în
afara graniţelor ţării şi
de credinţa ce-i defi-
neşte ca neam: „La
nivel mondial suntem
pe locul al cincilea în
ceea ce priveşte nu-
mărul migranţilor,
însă, în călătoriile
fiilor şi fiicelor aces-
tui neam, credinţa în Dumnezeu rămâne
paşaportul care desemnează orientarea în
spaţiul intercultural şi interreligios mondial.
În pelerinajul prin această lume eclectică,
globalizantă, relativizantă, cei care şi-au
păstrat credinţa prin aceasta îşi structurează
identitatea în raport cu ceilalţi sau cu lumea.
Înlăuntrul bisericii sau în izolare, în ţară sau
în străinătate, în lumea reală sau în spaţiul
virtual, românul creştin rămâne un om al
rugăciunii, care îşi conduce viaţa în ritmul
liturgic al sărbătorilor”.

Deşi anul care s-a încheiat, a constituit o
provocare pentru comunitate, totuşi credinţa
şi duhul filantropic al Înaltpreasfinţitului
Părinte Ioachim a întărit şi mai mult misiunea

Bisericii de a fi în sprijinul persoanelor
defavorizate sau afectate de pandemie. În acest
context, Protopopiatul Oneşti a depus eforturi
considerabile pentru a susţine o serie de
proiecte filantropice. (...) În ceea ce priveşte
scopul prezenţei noastre astăzi, la Centrul
Eparhial, el este justificat de:

1.Slujirea Sfintei Liturghii în jurul aceluiaşi
Potir al iubirii dumnezeieşti, alături de autoritatea

harică a Episcopului eparhiot. Ea surprinde
bucuria spirituală de rememorare a farmecului
preoţiei îmbrăcat în sărbătoarea Liturghiei
Arhiereşti, arătând că Hristos Dumnezeu este
izvorul unic al identităţii noastre de credinţă, care
ne uneşte într-un trup, într-un gând şi într-o
lucrare cu ierarhul şi prin el, cu toţi credinicioşii.

2. Sub aspect social – filantropic, a XXI-
a ediţie a Sinaxei Protopopiatului Oneşti aduce
în atenţie achiziţionarea unui aparat medical,
intitulat Panou Rollerboard, destinat pacienţilor
bolnavi de COVID – 19, internaţi pe secţia de
ATI, pentru a fi rulaţi sau transferaţi orizontal
printr-o procedură sigură. Aparatul va fi dăruit
reprezentanţilor Spitalului Municipal Oneşti,
„Sfântul Doctor Luca al Crimeii”.

4
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3. Sub aspect cultural, data de 15 ianuarie, zi

în care sărbătorim personalitatea poetului patriot
Mihai Eminescu, s-a statornicit în conştiinţa
preoţilor Protoieriei Oneşti, deja ca o tradiţie prin
care este marcată şi Ziua Culturii Naţionale. În
acest sens, Grupul Psaltic al Protoieriei Oneşti
vă va propune un moment de anamneză exprimat
prin melos şi lirism.

4. Sub aspect pastoral-
misionar, dorim şi ne
propunem ca în Anul
omagial al pastoraţiei
românilor din afara Ro-
mâniei să organizăm o serie
de pelerinaje atât în ţară cât
şi în afara graniţelor. În mod
concret ne dorim să ajun-
gem ca închinători şi
cinstitori de Dumnezeu, atât
la Mănăstirile Nemţene, cât
şi la Parohii româneşti din
Italia, în colaborare cu Protopopiatele din
Padova şi Torino.

5. Sub aspect liturgic, importanţa Anului
omagial închinat şi comemorării celor
adormiţi în Domnul, precum şi valorii liturgice
a cimitirelor, se doreşte a fi evidenţiată prin
cinstirea eroilor neamului din cimitirele şi
monumentele refăcute, de pe cuprinsul
Protopopiatului Oneşti, prin slujbele de
pomenire ale deţinuţilor din perioada comunistă,
întemniţaţi la Târgu Ocna, în zilele de 18
Februarie şi 9 Martie, împlinind cuvântul
Sfântului Ioan Gură de Aur: „Să ne rugăm pentru
cei morţi, punând şi pe alţii să se roage şi dând
săracilor milostenii pentru sufletele lor“ (Omilia
a IV-a către Filipeni). Totodată, valoarea liturgică
a cimitirelor va fi pusă în lumină prin atribuirea
unor nume, care să confere identitate fiecărui
cimitir din Protoieria Oneşti.

„Întâi pomeneşte, Doamne, pe
Înaltpreasfinţitul Părintele nostru
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi
Bacăului, pe care îl dăruieşte Bisericii
Tale întreg, cinstit, sănătos, îndelungat
în zile, drept învăţând Cuvântul
Adevărului Tău”. Amin!

5

Având binecuvântarea Înaltpreasfinţitului
Părinte Ioachim, Sinaxa preoţilor
Protopopiatului Oneşti deschide seria
manifestărilor cultural-religioase, social-
filantropice şi pastoral-misionare pe care ni
le propunem pentru anul 2021, cunoscând că
„nimic nu ne face imitatori ai lui Hristos, ca

zelul pentru binele semenului” (Sf. Ioan Gură
de Aur, Cuvântul XXV la Epistola I Cor. 3).

Momentul festiv se încheie, prin oferirea
unui dar din partea Înaltpreasfinţiei Sale,
tuturor preoţilor participanţi la Sinaxă. Printre
cele oferite se vor regăsi şi pomelnicele
preoţilor Protoieriei Oneşti, a Episcopilor
Romanului adormiţi în Domnul precum şi a
deţinuţilor din perioada comunistă, întemniţaţi
la Târgu Ocna, aceasta constituind o ofrandă
adusă tuturor celor din veac adormiţi.
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În limbajul liturgic al Bisericii Ortodoxe
Române s-a împământenit o utilizare generică
a termenului „sinaxă”,
pentru a descrie o liturghie
specială oficiată de
ierarhul eparhiot, la care
participă în general preoţii
dintr-un protopopiat sau
din mănăstirile de pe
cuprinsul eparhiei, alături
de credincioşi.

Termenul „sinaxă” însă
ascunde în sine o bogăţie
semantică ce descoperă
viaţa liturgică şi trăirea
teologică a creştinilor pri-
melor veacuri. Fără să fie o
expresie ceremonială, cu-
vântul „sinaxă“ descrie,
raportându-se la forma
cultului divin, o transpunere
în Biserică a serviciului iudaic de la Sinagogă
din timpul Mântuitorului Hristos. Pentru a evita
crearea unei confuzii între adunările creştinilor
şi adunările iudeilor, autorii primelor veacuri
creştine au folosit termenul de „sinaxă”, care,
asemenea  termenului de „koinonia”, face
trimitere la trupul mistic al lui Hristos, adunând
în sine pe toţii fiii lui Dumnezeu. În sinaxă
devenim o singură pâine şi un singur trup, după
cum suntem părtaşi la aceeaşi pâine: „Că o pâine,

un trup, suntem cei mulţi; căci toţi ne
împărtăşim dintr-o pâine”(1 Cor 10, 15 ).

Cu toate acestea, în zorii naşterii Bisericii,
Sinaxa şi Euharistia constituiau două realităţi
separate şi independente. Sfântul Iustin
Martirul, în Apologia sa menţionează prezenţa
Sinaxei înaintea Euharistiei: „Iar în aşa-zisa
zi a soarelui, se face adunarea tuturor celor
ce trăiesc la oraşe sau la sate şi se citesc
Memoriile apostolilor sau scrierile
profeţilor, câtă vreme îngăduie timpul. Apoi,

după ce cititorul înce-
tează, Întâistătătorul ţine
un cuvânt prin care
sfătuieşte şi îndeamnă la
imitarea acestor frumoa-
se învăţături. Apoi, ne
ridicăm în picioare toţi
laolaltă şi înălţăm
rugăciuni, după care,
încetând noi rugă-
ciunea, se aduce pâine şi
vin şi apă, iar Întâistă-
tătorul înalţă deopotrivă
rugăciuni şi mulţumiri,
cât poate mai multe, la
care poporul răspunde
într-un glas, rostind
Amin. Şi se dă fiecăruia
să se împărtăşească din

cele ce au fost consfinţite prin Euharistie,
iar celor care nu sunt de faţă, li se trimite
euharistia acasă, prin diaconi.”1 Pe de altă
parte, Sfântul Ipolit, în Tradiţia Apostolică,
menţionează în două instanţe că Euharistia este
precedată de Botez şi Mirungere, dar în
niciunul din cele două cazuri nu este însoţită
de Sinaxă.

În ciuda originii separate şi a scopului
distinct, în sec. al II –lea d.Hr. Sinaxa preceda

Pr. Dr. Petru Pavăl

Sinaxa Euharistică -
trecut şi prezent

6
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în mod normal Euharistia din cadrul serviciul
divin public în zilele de Duminică. În sec. al
IV -lea d.Hr. aceste realităţi liturgice au
continuat să fie distincte, urmând ca de la
sfârşitul sec. al IV -lea şi începutul celui de-al
V –lea d.Hr. să se constate o fuziune graduală,
ele fiind descrise ca părţi inseparabile ale
aceluiaşi serviciu
divin.

Pentru a observa
particular i tatea
Sinaxei în raport cu
momentul Frângerii
pâinii, vom descrie
modelul adunărilor
creştinilor din Bise-
rica Primară, putân-
du-se constata cu
uşurinţă tiparul iu-
daic din sinagogă,
format din citiri publice ale textelor vete-
rotestamentare, cântări de psalmi, predici şi
rugăciuni.

Astfel,  Sinaxa se deschidea prin
următoarele formule de adresare: „Dum-
nezeu să fie cu voi” sau  „Pace vouă”,
ambele cu origine biblică (Rut  2, 4 şi Ioan
20, 19 ), intrate în uzul creştin încă de la
început. Biserica răspundea „ şi cu duhul
tău” (2 Tim 4, 22). În ceea ce priveşte
citirile publice, acestea implicau la evrei
lecturi din Torah, urmate de căntări din
Psalmi şi de lecturarea învăţăturilor
profetice ale Vechiului Testament. Sinaxa
apostolică a preluat acest tipar, la care a
adăugat după citirea profeţilor, fragmente
din Epistolele Sfinţilor Apostoli şi apoi din
Evanghelii. La sinaxele mari, lectura din
Evanghelii era cântată şi nu citită, din
raţiuni practice, pentru a fi mai bine auzită

şi pentru a se distinge de citirile vetero-
testamentare, conferind solemnitate
Cuvântului lui Dumnezeu.

Momentul central al Sinaxei era reprezentat
de predică, adică tâlcuirea Evangheliei şi a
citirilor biblice, particularitatea acestui act fiind
aceea că doar Întâistătătorul Bisericii avea dreptul

să o rostească.
Această raţiune
liturgică emana din
faptul că epis-
copul, în momentul
consacrării sale
primea un dar
special, nu doar
pentru slujirea de
mare preot al
Bisericii, dar toto-
dată şi o harismă
ce-l transforma în

învăţător profetic al Bisericii. Prin prisma
acestei observaţii, Ierarhul se identifică cu
glasul învăţătoresc şi profetic al Bisericii, atât
în raport cu Dumnezeu, ca izvor al înţelepciunii,
cât şi faţă de credincioşii, pe care-i călăuzea.

Cu excepţia situaţiilor neaşteptate, episcopul
era de neînlocuit la predica din cadrul sinaxelor,
chiar dacă în contextul respectiv se afla şi cel
mai bun şi înduhovnicit presbiter. Origen însuşi
a provocat tulburare în secolul al III-lea, prin
încercarea acestuia de a predica la Sinaxa din
Cezareea, deşi gestul său era susţinut de invitaţia
episcopului. Spre sfârşitul sec. al IV-lea se
aminteşte un episod ce-i are protagonişti pe
creştinii din Hippo, care au fost împotriva faptului
că bătrânul lor episcop a delegat la predică pe
nimeni altul, decât pe cel mai mai popular
predicator al vremii, Fericitul Augustin.

Reticenţa creştinilor cu privire la separarea
predicii de Întâistătător, în cadrul Sinaxei,
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surprinde o realitate teologică foarte pregnant
experimentată de Biserica primelor veacuri
creştine, realitate care astăzi este de cele mai multe
ori trecută cu vederea de către preoţi. Astfel,
Episcopul eparhiot a fost şi este etalonul dogmatic
pe care biserica locală îl împărtăşeşte cu întreaga
Biserică Universală şi cu trecutul creştin, până în
timpurile apostolice, acesta având funcţia de
martor solemn, care să exprime şi să asigure
neştirbirea Revelaţiei lui Dumnezeu, exprimată
în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. După cum
menţionează Sfântul Irineu de Lyon, „Biserica,
deşi răspândită prin toată lumea, păzeşte cu
atenţie această învăţătură şi credinţă pe care a
primit-o, ca şi cum ar trăi într-o singură casă.
De asemenea crede în aceste lucruri ca şi cum
ea ar fi avut un sigur suflet şi o singură inimă;
ea predică şi învaţă şi le dă mai departe în
armonie, ca şi cum ar fi avut o singură gură.
Căci deşi limbile de pe cuprinsul lumii sunt
diferite, cu toate acestea sensul Tradiţiei este
unul şi acelaşi. La fel cum Soarele, creaţia lui
Dumnezeu este acelaşi pentru pământ, tot la fel,
lumina şi predicarea Adevărului, străluceşte
peste tot şi luminează pe toţi oamenii care vor
să vină la cunoaşterea Adevărului. Nimeni din
cei ce conduc biserica, deşi extrem de elocvent,
nu poate să spună altceva, căci nimnei nu este
mai presus de Stăpânul şi nici un slab predicator
nu se poate sustrage de Tradiţie.”2

Ceea ce episcopul proclama în predică era
credinţa, tradiţia neschimbată, ca revelaţie
împărtăşită de toate generaţiile de creştini,
bazându-se pe textul scripturistic citit în cadrul
Sinaxei. În acest sens, el rostea cuvântul de
învăţătură, datorită demnităţii sale arhiereşti,
stând aşezat pe tron, în spatele altarului, care
reprezenta scaunul de învăţătură, simbol al
Cuvântului lui Dumnezeu, ce se descoperă pe
Sine lumii, prin gura episcopului.

1 SFÂNTUL IUSTIN MARTIRUL, „Apologia întâia, Cuv.
67”, în Apologeţi de limbă greacă, traducere şi
note de Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. Prof. Olimp
Căciulă, Pr. Prof. D. Fecioru, coll. Părinţi şi
Scriitori Bisericeşti, 2, Editura Institutului Biblic şi
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1980, p. 71.
2 SFÂNTUL IRINEU DE LYON, Contra ereziilor I, X, 2,
vol. I, Editura „Teologie pentru azi”, Bucureşti, 2007,
p. 66.
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O altă caracteristică a Sinaxei era conferită
de caracterul ei universal, fiind deschisă tuturor,
evreilor, păgânilor, precum şi catehumenilor,
care se pregăteau pentru primirea Botezului şi
a Mirungerii. În acest sens, scopul Sinaxei era
acela de a aminti că Biserica a avut şi continuă
să aibă  datoria sfântă de a îngloba în sine pe
toţi oamenii, predicând Evanghelia întregii lumi,
ca martoră a adevărului. Dacă după Sinaxă nu
urma Euharistia, atunci diaconul anunţa sfârşitul
ei, uneori binecuvântat de episcop. În cealaltă
situaţie, în care Euharistia continua Sinaxa, la
rugăciunile ce precedau frângerea pâinii
participau doar creştinii confirmaţi,
catehumenii fiind concediaţi.

În concluzie, constatăm că termenul de
„Sinaxă” nu reprezintă doar un titlul conferit
adunării Euharistice în jurul Ierarhului
eparhiot, ci accentuează, pe de o parte, ideea
de pregătire pentru unirea în acelaşi Trup, prin
gustarea din aceeaşi pâine (1 Cor 10, 15), iar
pe de altă parte, comuniunea cu Întăistătătorul
Bisericii, ca dovadă de netăgăduit a mărturisirii
aceluiaşi adevăr de credinţă, păstrat
neschimbat peste veacuri. Astfel, ascultarea şi
supunerea faţă de Ierarh nu constituie o
îngrădire a libertăţii clerului faţă de o persoană
aflată într-o astfel de demnitate, ci o alipire
de Adevărul profetic-învăţătoresc al
Revelaţiei, pe care Episcopul are datoria de a-l
păstra neştirbit şi de a-l propovădui cu acrivie.
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reuşiseră să strecoare în conştiinţa colectivă
,,duhul” necurat al fricii, minciunii şi idolatriei, să
construiască acel zid imens al resemnării că acel
prezent nu se va termina niciodată.

În ‘87 am început să citesc Biblia. Mi-o
adusese tata pe furiş, pe când lucra în Uzbekistan şi
Turkmenistan. Era o traducere cu binecuvântarea
Sfântului Sinod al B.O.R. si o  păstram într-un prosop
curat, sub pernă, în ,,camera de curat”. După ce mă
spălam pe mâini, sărutam Crucea şi citeam cu
atenţie Facerea, Cartea Regilor sau Faptele
Apostolilor... Şi iată că astfel, în fiecare zi reveneam
la ,,coada” matinală şi la raţia de pâine, la tot ce
poate fi mai umilitor!  Aceasta a fost adevărata

înfăţişare, fără
mască, a Comu-
nismului, după
care unii plâng cu
nostalgie!?

A venit apoi
anul 1989, şi odată
cu el jertfa sutelor
de tineri cu vocile
strigând ,,Cu noi
este Dumnezeu!”
De ce, mi-am
spus? Pentru ca să

nu mai existe ,,cozi” ale fricii şi ameninţării! Pentru
ca să primim în libertate Trupul lui Hristos, Pâinea-
tămăduitoare pentru suflete. Pentru ca să
rememorăm pe cei care, închişi în temniţele ororii
comuniste, şi-au mărturisit credinţa cu curaj. Mulţi
dintre noi ne înşelăm astăzi, în libertate, văzându-ne
drept-mărturisitori ai Ortodoxiei. A fi mărturisitor
înseamnă a avea mai întâi Lumina lui Hristos în
suflet. Cine are urechi de auzit, să audă! [sic!] Acolo,
în subteranul deznădejdii s-a dat adevărata luptă!
De aceea, să mărturisim că Dumnezeul adevărat
este Iisus Hristos, iar Familia mare din care facem
parte, noi românii, este în Biserica Ortodoxă!
Veşnică odihnă şi recunoştinţă tuturor
mărturisitorilor credinţei noastre!

Pe 22 decembrie 1989, mă aflam la Mănăstirea
,,Sfântul Sava”, Berzunţi. Din Găzărie până la Buda
sunt aproximativ 20 de km, pe care îi făceam pe
jos, de dorul slujbei şi al cuvântului de
învăţătură…Participam la slujba Vecerniei, când am
aflat de la Părintele Arsenie (Voaideş) că regimul
comunist a căzut. Ceauşecu nu mai era, fugise cu
un elicopter de pe
clădirea Comi-
tetului Central.
Tocmai acum, la
răscruce de vre-
muri, se picta şi
biserica, iar pic-
torul, parcă vrând
să oprească tim-
pul, scrisese pe
pergamentul unui
sfânt: ,,Astăzi a
căzut comunismul
şi Ceauşescu nu mai e...” Ulterior, la unul dintre
hramurile Schimbării la faţă, am mers să văd dacă
textul se păstrase, dar, minune!…dispăruse.

Brusc, amintirile m-au învăluit. Nu pot să uit
anii ‘85 , ’86, când eram trezit de mama să stau la
rând la pâine, la o ,,coadă” interminabilă, unde toti
erau trişti şi cu feţele schimonosite de frică...
Acelaşi „şir al tristeţii” se forma şi la marmeladă,
măsline, ulei, zahăr, portocale, tacâmuri de peşte,
soia etc. Din nou soia?...iar oase?

De asemenea, am fost contemporan cu acele
vremuri în care tata mergea la Paradele-Omagiu,
închinate ,,iubitului conducător”, spoite cu zâmbete
largi, forţate şi aplauze  de tinichea. După
îndelungate eforturi, ,,tovarăşii din conducere”

În căutarea sfinţilor...
(Cimitirul Bis. Sf. Împăraţi - Târgu Ocna)

Pr. Protopop Ioan Bârgăoanu

Anamneză

9

Gânduri pentru martiri
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Aşezământ pentru
„omenirea pătimindă“

Spitalul-Penitenciar
Târgu Ocna (1851-2021)

Aşa cum a fost cunoscut în istoria de
170 de ani, Stabilimentul este aşezat în partea
de nord-vest a oraşului Târgu Ocna, având ca
vecini  cartierul Ţărăncuţa şi calea ferată, ca
punte de legătură între Moldova şi Ardeal.
Împrejurările care au determinat înfiinţarea
penitenciarului în această localitate, se
datorează în exclusivitate rezervelor
însemnate de sare, de aici. Extracţia sării în
zona Târgu Ocna  era un fel de privilegiu al

boierimii şi ulterior al domnului ţării, până
sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza (1859-
1866), când va deveni monopol de stat. Târgu
Ocna începe să se dezvolte odată cu anul
1434, când Cămărăşia (Centrul Admi-

nistraţiei Ocnelor de Sare) se stabileşte aici,
unde sunt aduşi ca specialişti numeroşi
români din Ardeal. Exploatarea sării se făcea
în mai multe ocne concomitent, dar în una
singură munceau condamnaţii la muncă
silnică, introduşi la începutul osândei şi ieşind

de acolo de două ori pe an, cu ocazia
sărbătorilor religioase, de Crăciun şi de
Paşte. (Fig. 3). Până la Grigore Alexandru
Ghica (1849-1856) condamnaţii la
muncă silnică trăiau în fundul ocnei la
Tg.Ocna. În anul 1851, domnitorul
Moldovei, împreună cu suita sa vizitează
Ocnele şi constată starea jalnică a
condamnaţilor. Astfel, cuprins de mila faţă
de soarta osândiţilor, prin Opisul
domnesc nr.46 din 3 iulie 1851 (Fig.2),
pune la dispoziţie clădirea unui modern
castel, care sa aibă în componenţă o

Manufactură şi un Paraclis cu hramul ,,Sf.
Grigorie Teologu” (Fig. 1).

În Paraclis slujea un preot, căci scopul
înfiinţării Aşezământului era ,,nu numai de a
înfrâna şi pedepsi criminalul, ci şi a îndrepta

Fig.1 Turla Capelei ,,Sf. Grigorie Teologul”

Cms. Şef de Poliţie Penitenciară
Silvia RACU

Fig.2  Opisul de întemeiere
a Castelului pentru ocnaşi-1851
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pe vinovat prin lucrările blânde, omeneşti,
după exemplul Evangheliei.” Slujitorul
Domnului, care locuia în una din încăperile
închisorii, raporta Directorului unităţii
despre rezultatul lucrărilor sale
duhovniceşti, acestea fiind trecute într-o
Condică de conduită, de care se ţinea cont
la liberarea deţinuţilor, după cum citim în
Opisul de întemeiere. Cronicile acelor
timpuri cuprind, dealtfel şi alte gânduri ale
domnitorului, transpuse în respectivul
document:

,,Însufleţit de o simţire filantropică,
asupra nenorociţilor ce se află osândiţi la
groapa ocnelor, a căror suferinţă de
veacuri a fost înăbuşită în adâncul şi
întunericul pământului, fără a se bucura de
lumină şi aer curat ce viază pe tot omul, din
care li se pricinuieşte de multe ori grele boale
şi chiar pierderea vieţii, am venit la cugetarea
de a le uşura a lor tristă soarta […]  Prin
urmare spre a ajunge la acest rezultat, găsim
de cuviinţă a se înfiinţa din veniturile
 Departamentului lucrărilor publice, o
închisoare solidă cu zid împrejur, în apropiere
cu groapa ocnei, spre a lucra după obicei.
[…] Prin urmare, sfatul prin locul competent,

va avea îngrijire a alcătui un aşezământ prin
care va statornici reguli cuviincioase.”

Cu toate că proiectul Castelului a fost
făcut în termenul stabilit, în cursul anului
1852, finalizarea acestui proiect a durat
câţiva ani. Abia la revenirea lui Grigore
Alexandru Ghica, după încetarea regimului
de ocupaţie rusesc, lucrările de zidire a
închisorii au fost reluate sub supravegherea
lui Anastase Panu, încheindu-se la sfârşitul
anului 1855 (Fig.4).

Până la terminarea clădirii închisorii
propriu-zisă, domnitorul dispune scoaterea
ocnaşilor şi instalarea lor în castelul său din

oraşul Târgu Ocna, ce-l dăruieşte în
acest scop. Clădirea, compusă din
parter şi etaj, era prevăzută şi cu subsol
având două beciuri, păstrate până astăzi,
construite din piatră. Parterul era
utilizat ca pavilion administrativ şi de
comandă, iar etajul ca spaţiu destinat
cazării condamnaţilor. Noua clădire a
închisorii, ordonată a se construi de
către domnitor pe acelaşi teren unde
se afla castelul său, avea forma unei
potcoave, iar intrarea în închisoare se
făcea tot pe poarta castelului.

Fig.4  Castelul arestatilor-1856

Fig.3  Ocnaşii se întorc din Salină
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 După zidirea închisorii, regimul de
muncă şi de viaţă al condamnaţilor a devenit mai
bun comparativ cu situaţia anterioară.

Capacitatea închisorii era de 12 camere, iar în
fiecare încăpeau de la 25, până la 30 de
condamnaţi, ceea ce înseamna că în închisoare
puteau fi cazaţi până la 400 de ocnaşi. În
cuprinsul Regulamentului Închisorii, stabilit în
iulie1855, sunt prevăzute măsuri generale cu
privire la regimul de detenţie: timpul petrecut
de deţinuţi, în timpul zilei şi al nopţii, va fi
supravegheat cu mare atenţie, încăperile vor fi
aerisite şi afumate periodic cu răşini, deţinuţii
vor fi scoşi la plimbare zilnic, păstrându-se
regula tăcerii şi vor fi împărţiţi în trei categorii,
după natura şi durata pedepsei ş.a.. Pedepsele
aplicate în caz de nerespectarea Regulamentului
erau: trimiterea din castel la groapa ocnei
înaintea termenului, reducerea programului de
plimbare, închiderea într-o celulă strâmtă şi
întunecoasă sau pedeapsa trupească, folosită
doar în cazuri excepţionale, fără a compromite
sănatatea osânditului. De asemenea, cei închişi
în Castelul ocnaşilor erau pregătiţi în anumite
meserii (Fig.5), pe care să le poată practica şi
după liberare: confecţionarea de fitile, odgoane,
rogojini, roţi, ţesături şi alte obiecte

folositoare. O parte din valoarea obiectelor
confecţionate în atelierele închisorii era
utilizată în folosul Aşezământului.

În anul 1931, cu ocazia unui consult
medical efectuat tuturor condamnaţilor
de către Gen. Dr. Gh. Romanescu, s-a
constatat că mare parte a condamnaţilor
era grav bolnavă de tuberculoză
pulmonară. Se hotărăşte încetarea
folosirii condamnaţilor la muncă, în ocnă,
închisoarea din Târgu Ocna fiind
transformată în Penitenciar Spital, aici
fiind găzduiţi doar condamnaţi bolnavi.
Funcţionează cu acest statut până în 1977,
când, în baza Hotărârii Biroului Permanent
al Comitetului Politic Executiv al C.C. al

P.C.R. şi a Decretului nr. 255/1977, Spitalul
Penitenciar Târgu Ocna este desfiinţat, în
locul lui fiind creat un Cămin de bolnavi
cronici psihici. Închisoarea spital va fi
redeschisă tocmai în 1997, prin Ordinul
Ministrului Justiţiei nr. 1133/C.

 În perioada comunistă (1950-1968), în
puşcăria de la Târgu Ocna au fost închişi şi
deţinuţi politici consideraţi foarte periculoşi,

în scopul iniţierii unui experiment inuman, care
a vizat reeducarea şi demascarea acestora prin
tortură. Surse documentare menţionează un

Fig.5  Corul Penitenciarului

Fig.6  Penitenciarul  Spitalul Târgu Ocna -2020
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număr de 843 de persoane condamnate pentru
delicte politice, dintre care 73 au decedat în
timpul detenţiei. Morţii au fost înhumaţi în
Cimitirul bisericii ortodoxe cu hramul Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena, aflat în imediata
apropiere. Trupurile defuncţilor au fost depuse,
fără sicriu, în gropi individuale sau comune,
nemarcate la suprafaţa solului. Institutul de
Investigare a Crimelor Comunismului şi
Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a
organizat între 2011-2020 o serie de campanii
de investigaţii arheologice în vederea
descoperirii mormintelor deţinuţilor politici
morţi în Penitenciarul Spital de la Castel.

În prezent, Penitenciarul-Spital din Târgu
Ocna este o instituţie aflată în subordinea
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
(Fig.6), a cărui misiune este tratarea deţinuţilor
suferinzi de TBC şi alte bolilor cronice. De
asemenea, în cadrul Serviciului Educaţie şi
Asistenţă Psihosocială îşi desfăşoară activitatea
un Preot-Capelan , un educator şi un psiholog,
misiunea acestora vizând recunoaşterea
demnităţii umane şi a drepturilor egale ale
persoanelor private de libertate, cu respectarea
legislaţiei în vigoare. În fiecare an, la 1 iulie,
bisericuţa amenajată în incinta spaţiului de
deţinere a Penitenciarului băcăuan  îşi serbează
ocrotitorii, pe Sf. Cosma şi Damian- Doctori
fără de arginţi, prilej de bucurie sfântă pentru
cadrele şi deţinuţii aflaţi aici.

Bibliografie:

***, Calendaru pentru români, ilustrat cu
stampe, Editura ,,Tipografia Institutului Albinanul,
an. XV, Iaşi, 1856.
STOICA, Corneliu, Istoria Oraşului Tg.Ocna din
cele mai vechi timpuri până la 1918, Editura
,,Magic Print”, Oneşti, 1999.
ZIDARU, Petrache, Drept execuţional penal,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 1997.

În căutarea sfinţilor
(Cercetările arheologice

de la Târgu Ocna
pentru descoperirea

şi recuperarea osemintelor
deţinuţilor politici

morţi în penitenciar)

În urma unor investigaţii de teren, a
fost identificat şi stabilit locul înhumării
deţinuţilor politici care au murit în timpul
detenţiei din Închisoarea de la Târgu Ocna,
judeţul Bacău. Acesta se află în apropierea
Penitenciarului, în cuprinsul Cimitirului de
lângă biserica ortodoxă cu hramul Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena. Prima
intervenţie arheologică în acest loc a avut
loc în septembrie 2011, aceasta des-
făşurându-se atunci sub egida Centrului de
Investigare a Crimelor Comunismului din
România (CICCR). O a doua campanie de
cercetări în acest sit funerar s-a desfăşurat
în iulie 2013, fiind susţinută de Institutul
de Investigare a Crimelor Comunismului
şi Memoria Exilului Românesc
(IICCMER).

 Din motive obiective, şantierul
arheologic nu a mai putut să continue vreme
de câţiva ani, cercetările fiind însă reluate
în 2018, iar de atunci şi până în anul 2020
s-au mai desfăşurat încă trei campanii,
primele două tot sub egida IICCMER, iar

Istoric Gheorghe PETROV
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ultima sub patronajul Asociaţiei Foştilor
Deţinuţi Politici din România (AFDPR).

Obiectivul investigaţiilor arheologice
îl reprezintă căutarea, descoperirea şi
deshumarea osemintelor foştilor deţinuţi
politici, care au decedat în Penitenciarul-
Spital de la Târgu Ocna. În perioada regi-

mului comunist, acesta a servit pentru
detenţia persoanelor bolnave de TBC, fiind
caracterizat în literatura de specialitate drept
o adevărată ,,Bastilie sanitară” a României
comuniste. Conform unei evidenţe bazate pe
surse documentare, în perioada 1950-1964
la Penitenciarul-Spital din Târgu Ocna au
fost încarcerate, pe diferite termene de
timp, un număr de 843 de persoane,
condamnate pentru delicte politice, dintre
care 74 au decedat în timpul detenţiei.

Printre aceştia s-a aflat şi Valeriu
Gafencu, mort în 18 februarie 1952,
cunoscut şi ca Sfântul Închisorilor, precum
şi părintele  Gherasim Iscu, stareţul
mănăstirii Tismana, care a trecut la cele
veşnice în 25 decembrie 1951. Una dintre
regulile acestui Penitenciar hotăra ca după
deces, trupurile defuncţilor să fie înhumate

fără sicriu, iar mormintele să nu fie marcate
cu cruce. În privinţa localizării acestora, nu
există nici un plan sau vreo evidenţă care să
privească eventuala dispunere în teren a
acestor înhumări. Se cunoaşte doar că
gropile au fost săpate în incinta cimitirului,
pe terenul neocupat atunci de morminte mai

vechi, care să fie vizibile
sau marcate la suprafaţă.

Între anii 1977 şi
1997, timp în care imo-
bilul Penitenciarului a
adăpostit Sanatoriul
pentru bolnavi psihici,
pacienţii decedaţi aici,
care nu au fost puţini, au
fost îngropaţi tot în spaţiul
acestui cimitir. Multe din
aceste morminte, deşi la
început aveau cruce,
nemaifiind întreţinute şi

revendicate, odată cu trecerea timpului au
fost date uitării iar locurile au fost ocupate
de alte morminte. Totodată, mai ales după
anul 1990, spaţiul din cimitir care nu era
ocupat de morminte vizibile a fost parcelat
şi împărţit credincioşilor din parohie pentru
locuri de înmormântare. Ca urmare, în
prezent, terenul cimitirului este aproape în
întregime ocupat de morminte marcate şi
amenajate, chiar dacă ele nu sunt toate încă
ocupate.

În multe cazuri, gropile mormintelor
contemporane au afectat, parţial sau
integral, şi mormintele deţinuţilor sau ale
bolnavilor psihici. Având în vedere această
stare de lucru, intervenţiile arheologice au
fost limitate în spaţiu doar la acele
suprafeţe de teren neocupate încă de
morminte mai recente.
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În cele 5 campanii de săpături
desfăşurate până în prezent au fost executate
un număr de 16 secţiuni arheologice, 9 în
incinta Cimitirului, delimitată de gardul actual
şi 7 în exterior, fiind identificate şi cercetate
un număr de 73 de morminte dintre care 23,
după caracteristicile de înhumare, aparţin
unor foşti deţinuţi. Sondajele practicate în
exterior s-au făcut pe un teren viran situat în

partea de sud-est a cimitirului, aceste
verificări fiind necesare deoarece între timp
au apărut unele informaţii care susţin că şi în
acest spaţiu ar fi fost îngropaţi deţinuţi
politici. Trupurile defuncţilor au fost depuse,
fără sicriu, în gropi individuale sau comune,
ce nu au fost marcate la suprafaţa solului.
Înmormântările s-au făcut într-o zonă
separată a cimitirului, folosită în trecut mai

mult pentru ne-
voile funerare ale
penitenciarului.

Cercetările
de la Târgu Ocna au
o dimensiune re-
cuperatorie, me-
moria fiind, aşa
cum se ştie, ultima
formă de justiţie
omenească po-
sibilă. Cazul deţi-
nuţilor politici
morţi în Peniten-

Bucuraţi-vă, că pământul ţării l-aţi stropit cu sânge!

Pomenirea lor
din neam în neam - 2020
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ciarul-Spital de la Târgu Ocna şi a locului unde
aceştia au fost înhumaţi, face obiectul unui
dosar de cercetare penală, deschis în anul 2018
la Secţia Parchetelor Militare din cadrul
Parchetului General. Pe lângă răspunderea
penală ce poate să revină unor persoane din
fosta Securitate şi din administraţia
penitenciarului, care se pot face vinovate de
moartea acestor oameni, dacă acestea mai sunt
eventual în viaţă, un scop important al acestui
demers este de a se putea identifica osemintele
ce au fost şi care vor mai fi recuperate în
următoarele campanii arheologice. Acest lucru
este posibil doar prin efectuarea analizelor
comparative de ADN, între probele
osteologice recoltate de la rămăşiţele
victimelor şi probele biologice prelevate de
la rudele şi urmaşii acestora.

Cercetările arheologice din acest sit
memorial au fost de la început efectuate de
către un colectiv de arheologi, alcătuit din
Gheorghe Petrov (coordonator şi responsabil
ştiinţific) Paul Scrobotă, Horaţiu Groza,
Gabriel Rustoiu şi Marius Oprea. Lucrările s-au
desfăşurat întotdeauna cu acordul Înaltprea-
sfinţitului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului
şi Bacăului, iar în plan logistic au fost sprijinite
de Primăria oraşului Târgu Ocna, Proto-
popiatul Oneşti (Protopop Pr. Ioan Bârgăoanu)
şi Parohia Ortodoxă Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena din Târgu Ocna (preoţii
Cristian Gabriel Mazilu şi Andrei Turcu).

„Iată, bărbaţii pe care i-aţi pus în temniţă
sunt în biserică... învăţând poporul“

(Fapte 5, 25).
„Doamne,... când Te-am văzut bolnav sau

în temniţă şi am venit la Tine?“
(Matei 25, 40)

Preoţia universală
şi aspecte ale slujirii ei

Ca trimis al Tatălui, Mântuitorul Iisus
Hristos îndeplineşte întreita slujire, de
Învăţător, Ce descoperă voia lui Dumnezeu
şi lucrarea Sa mântuitoare (Ioan 1, 17-18; 5,
20), de Arhiereu, împăcând pe om cu
Dumnezeu, prin jertfa de pe Golgota (Evrei
10, 12) şi pe cea de Împărat,  biruind păcatul
şi conducând astfel omenirea spre Împărăţia
Vieţii veşnice (Ioan 13, 3; 17, 2). Lucrarea
mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu este
nedespărţită de Persoana divino-umană, de
aceea continuă în Biserică până la sfârşitul
veacurilor (Matei 28, 20). Deducem de aici
una dintre cele mai cuprinzătoare definiţii date
Bisericii, ca fiind comunitatea de persoane
chemată la comuniunea liberă cu Mântuitorul
Hristos: „Iată, Eu stau la uşă şi bat; de-Mi va
auzi cineva glasul şi va deschide uşa, voi intra
la el şi voi cina cu el şi el cu Mine“
(Apocalipsa 3, 20).

Ca un imperativ absolut, precum
mlădiţele viţei sunt legate de viţă, neputând
creşte fără ea, la fel şi creştinii nu pot vieţui
fără a rămâne în Hristos- Viţa cea adevărată
(Ioan 15, 5). O altă imagine a Bisericii,
folosită de Dumnezeu în cuvântările Sale, este
aceea de Trup al Său, în care fiecare mădular
are slujire diferită (1 Petru 2, 9), ca preoţie
sacramentală, instituită în mod special, după

Pr. Drd. Simion Purice
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Învierea din morţi şi preoţie generală,
poporul lui Dumnezeu, ce-L mărturiseşte prin
modul său de vieţuire, mai ales în momentele
grele pentru Biserică.

Iată de ce am dori ca în cele ce urmează
să evidenţiem preoţia universală şi slujirea ei,
prin jertfa mărturisirii credinţei în temniţele
comuniste, locuri ale izolării şi torturii
groaznice. Din nefericire, această neagră
perioadă a istoriei recente a făcut atâtea mii
de victime şi în ţara noastră1. Aici, „fiara
roşie”, venită de la Răsărit a căutat să înghită
pe cât mai mulţi creştini nevinovaţi, rămaşi
însă neclintiţi în credinţă, până la sacrificiul
suprem.2

Printre cei care şi-au împlinit preoţia
universală prin martiriu se numără şi tânărul
Valeriu Gafencu, supranumit de colegii de
închisoare „Sfântul închisorilor”. La Aiud, în
jurul lui se formase o mică obşte,  în celula în
care erau închişi, toţi devenind foarte buni
prieteni, „mărturisindu-se unii altora, ţinându-
şi sufletele deschise, năzuind şi rugându-se
împreună, toate fiindu-le de obşte”3. Ioan
Ianolide, autorul cărţii-document Întoarcerea
la Hristos şi care făcea parte din grupul celor
închişi, ne prezintă viaţa duhovnicească
autentică a acestora: „Mica noastră comunitate
era o şcoală a mărturisirii şi a desăvârşirii. Am
învăţat că fiecare patimă se poate înlocui cu o
virtute, prin care Dumnezeu este activ în om.
Orizontul nostru lăuntric s-a lărgit. Am învăţat
să ne iubim, să ne îngăduim unii pe alţii, să ne
răbdăm reciproc, să ne vedem într-o largă
înţelegere umană şi, nepoticnindu-ne de clipă,
să alergăm cu sârg către ţinta finală a slavei
lui Dumnezeu”. Căci aceasta este viaţa veşnică
ca „să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu
adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai
trimis” (Ioan 17, 3).4 Predica de pe munte,

Parabole versificate, alături de Evanghelia
Sfântului Ioan, care circulau printre deţinuţi
reprezentau resursele spirituale ale deţinuţilor,
mare parte dintre ele fiind memorate, date
fiind condiţiile speciale de trai.5

Hristos era de ajuns pentru toţi, însemnând
însăşi viaţa lor, lucru retrăit cu intensitate mai
ales în perioada Sfintelor Sărbători ale
Naşterii şi Învierii Domnului, răstimpuri
sublime de comuniune, dragoste frăţească şi
credinţă curată, rămase vii în memoria
supravieţuitorilor. „Pentru fiecare dintre noi
şi pentru toţi laolaltă, ne spune un alt martor,
Hristos nu era doar un ideal exterior, spre Care
sau la Care voiam să ajungem cândva. El era
însăşi viaţa noastră zilnică, de fiecare clipă,
aveam dorinţa integrării în El ca stil de trăire
permanentă, nu întâmplătoare, ocazională sau
ocazionată de vreun eveniment oarecare, prin
care sau faţă de care să afişăm o atenţie mai
mare”6. Duhul acesta al înnoirii este adus şi la
Târgu Ocna de către Valeriu Gafencu şi Ioan
Ianolide, începând cu luna iunie a anului 1950,
purtând în centrul său efortul isihast de
dobândire a rugăciunii inimii7. Într-un astfel
de context, al mizeriei umane şi disperării,
aproapele devine singurul sprijin în lupta
pentru supravieţuire fizică şi spirituală.
Deţinuţii, care îşi asumă pe deplin suferinţa,
devin pentru ceilalţi lumini călăuzitoare pe
drumul întâlnirii cu Hristos, transformând,
astfel, temniţele comuniste în catacombe de
mărturie creştină.

Unul dintre memorabilele momente ale
acelor vremuri, păstrate de posteritate pentru
totdeauna, este cel al morţii „Sfântului”.
Ultimele sale cuvinte au fost: „Sunt fericit să
mor pentru Hristos. Eu plec, dar voi aveţi de
purtat o cruce grea şi o misiune sfântă.
Îndrăzniţi şi rugaţi-vă! Păziţi neschimbat
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adevărul, dar ocoliţi fanatismul. Ateismul va
fi învins, dar să fiţi atenţi cu ce va fi înlocuit.
Ioane (n.n. Ianolide), să duceţi duhul mai
departe! Aici a lucrat Dumnezeu!”8.

Aşadar, pentru noi, creştinii de azi,
jertfa celor închişi în temniţele comuniste
este o lecţie de slujire, pe care ar trebui să
o cunoaştem şi să ne-o însuşim, căci
mărturisirea face parte din îndatoririle de
căpătâi. Hristos ne încurajează prin cuvintele
Sale: „În lume necazuri veţi avea; dar
îndrăzniţi. Eu am biruit lumea” (Ioan 16,
33). Nu a biruit lumea asemenea unui
conducător, prin forţa armelor, ci a biruit
lumea prin forţa cuvântului şi a Învierii.
Fiecare dintre noi are de înfruntat realitatea
dură a lumii. Câţi dintre noi nu dezarmăm la
cel mai mic eşec, cu consecinţe profunde
şi asupra sufletului? Însă mărturisirea
credinţei şi conştientizarea darului preoţiei
universale ne va ajuta să trecem peste
situaţiile-limită, neuitând că „…oricine
trăieşte şi crede în Hristos nu va muri în
veac” (Ioan 11, 26).
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Biruinţa cerului
Întâlnirea cu Hristos în temniţa comunistă de la Târgu Ocna

Lagărele comuniste de la Piteşti,
Gherla, Sighet, Periprava sau Aiud au fost
adevărate locuri ale infernului, despre
care au mărturisit şi continuă să o facă toţi
cei închişi, maltrataţi şi chiar ucişi pentru
propriile convingeri. Cum au putut să
reziste aceşti oameni în fiare, dar mai ales
printre fiare? Răspunsul  nu poate fi decât
unul singur:credinţa şi rugăciunea, care
au întreţinut permanent nădejdea unor
vremuri mai bune. Imaginea silniciilor la
care au fost supuşi par desprinse dintr-un
film de groază, cu nenumărate episoade.
Erau folosite cele mai crude metode: bătaia
până la sânge, umilirea fizică şi psihică,
izolarea totală, trădarea colegului de
celulă, în urma torturii ş.a..

Mulţi dintre supravieţuitorii
acestor orori vorbesc însă despre un loc

unde regimul de detenţie era unul mai
blând, anume Închisoarea Sanatoriu
Târgu Ocna, Bacău. Ctitorie a
domnitorului Grigore Alexandru-Ghica
(1849–1856), aşezământul a funcţionat
ca Spital Penitenciar cu profil TBC
până în anul 1977, când în baza unei
Hotărâri a Partidului Comunist a fost
desfiinţat, în locul lui fiind creat un
cămin de bolnavi cronici psihici. S-a
revenit la destinaţia iniţială de abia în
1997. Dorim ca în cele ce urmează să
încercăm o rememorare a atmosferei ce
stăpânea acest mediu concentraţional,
în care mulţi au adormit spre veşnică
odihnă şi siguranţa fericirii fără de
sfârşit.

File de Pateric– Pr. Ilie Lăcătuşu
,,Între marii duhovnici şi teologi ce au

trecut prin întunericul închisorilor, o figură
aparte este cea a părintelui Ilie Lăcătuşu. Viaţa
sa a fost închinată Domnului. S-a născut pe 8
decembrie 1909, în satul Crăpăturile din
judeţul Vâlcea, din părinţi apropiaţi de
Biserică, Marin şi Maria Lăcătuşu. Tatăl său
a fost cântăreţ bisericesc. Copilăria la ţară,
farmecul universului ţărănesc i-au deschis
inima spre Dumnezeu, pe care şi-a dorit să Îl
slujească cu toată fiinţa.

Pr. Dr. Daniel Nichita

Între 1930-1934 a frecventat Facultatea
de Teologie din Bucureşti, iar după ce în
septembrie 1934 a fost hirotonit preot al
parohiei Osica-de-Jos, judeţul Olt, a fost
mutat un an mai târziu în Mehedinţi. […] În
1952, odată cu valurile de arestări din
rândurile clerului, părintele Ilie a ajuns la
Canal. Înrăutăţindu-i-se starea sănătăţii, din
cauza muncii extenuante, a fost mutat în 1953
la Târgu Ocna, […] unde viaţa duhovnicească
a atins cele mai înalte culmi, cu fapte demne
de „Vieţile Sfinţilor.” Aici a fost adusă, prin



|„Biserica mărturisitoare”- Nr. 4, anul 2021 -  www.protoieria-onesti.ro

ÎMPREUNÃ SLUJITORI

20

părintele Vasile Serghie, practicarea
Rugăciunii lui Iisus. Tot aici şi-a trăit ultimii
ani Valeriu Gafencu, supranumit „Sfântul
închisorilor”. Pentru părintele Ilie, perioada
petrecută la această închisoare a fost una de
intensă rodire spirituală, până în 1954, când
autorităţile comuniste au îndulcit puţin
persecuţia şi a fost eliberat. După moarte sa,
în 1983, familia s-a aflat în faţa unui fapt
neaşteptat: trupul părintelui era neputrezit,
întreg, binemirositor. După nenumărate slujbe
de dezlegare, citite de ierarhi ai Bisericii
Ortodoxe, corpul a rămas tot întreg.”

(„Vestitorul Ortodoxiei”, nr. 229-230,
15 iulie, 1999, p.1-2)

Rugăciunea
,,La Târgu Ocna reeducarea n-a încetat, dar

nici nu s-a putut manifesta în formele
diabolice de la Piteşti. Datorită elitei ce zăcea
în închisoare, atmosfera din acest penitenciar
era una de înaltă ţinută. […] Se redescoperea
creştinismul în formele lui originale. Se trăia
Rugăciunea inimii ca în vremurile de intensă
spiritualitate. Sufletele se curăţau, în
spovedanii şi mărturisiri reciproce, sincere,
prieteneşti. Cu cât cercul urii ne încorseta, cu
atât dragostea dintre noi ne unea mai mult. […]
Era o mare întrecere în dăruire reciprocă.
Fiecare era o comoară a tuturor. Aşa creşteam
sufleteşte şi ne uneam tot mai mult cu
Hristos.”

(Ioan Ianolide, Întoarcerea la Hristos, p. 279)

,,La Târgu Ocna am ajuns în primăvara
anului 1950, venind din iadul de la Piteşti, de
care ne scăpase Bunul Dumnezeu, prin bacilul
Koch.[…] O parte dintre cei veniţi de la Piteşti
şi-au revenit la normal, în atmosfera plină de

dragoste creştină de la Târgu Ocna. […] În
această ambianţă s-a născut mai mult decât o
comunitate, o adevărată familie duhovnicească,
căreia i-au dat viaţă Valeriu Gafencu, Ion
Ianolide şi alţii ca ei, pe care temniţa îi
înghiţise din tinereţe. […] Preoţii Gherasim
Iscu, Viorel Todea, Sinesie Ioja, Varlaam Lica
şi alţii ne-au asistat religios, prin diferite
slujbe, mai ales prin Taina Spovedaniei, şi
îndeosebi prin Sf. Împărtăşanie, adusă de afară
prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu.”

(„Vestitorul Ortodoxiei”, nr. 154,
16-30 aprilie, 1996, p. 2)

Minunile - Grigore Gafencu
,,Unde mergea Gafencu, toată celula

devenea o rugăciune! Nu numai că ne
convertea sau că întărea credinţa, dar pur şi
simplu făcea minunea supravieţuirii, pentru
că în închisoare, fără Dumnezeu şi fără
rugăciune […] nu puteai să supravieţuieşti! El
făcea această minune în celula în care stătea:
schimba inima noastră şi stingea vrăjmăşia
noastră faţă de gardieni, faţă de Securitate,
adică întorcea inima noastră de la răzbunare,
sau chiar ură, către Dumnezeu şi către
dragoste. Şi aşa am supravieţuit. În jurul lui
Gafencu, se făcuse o adevărată comunitate
monahală! Adică toţi îi urmau exemplul,
posteau, erau buni, se îngrijeau de ceilalţi
bolnavi - cum a fost la Târgu Ocna. Era un lucru
care făcea din celulă o Biserică!”

(Ciprian Voicilă, Mărturisitorii - Minuni.
Mărturii. Repere, p. 45)

Pocăinţa
,,Ajuns în cele din urmă la Închisoarea

Sanatoriu de la Târgul Ocna, înainte de a muri,
stareţul Iscu de la Tismana l-a iertat pe tânărul



|„Biserica mărturisitoare”- Nr. 4, anul 2021 -  www.protoieria-onesti.ro

ÎMPREUNÃ SLUJITORI

21

Vasilescu, deţinut de drept comun, care fusese
introdus în «brigada preoţilor» şi îl bătuse pe
părintele la Poarta-Albă;

Stareţul s-a aşezat lângă tânărul Vasilescu,
care-l torturase, şi i-a pus cu blândeţe o mână
pe braţ.

-Linişteşte-te, i-a spus pe un ton consolator.
Eşti tânăr. Nu ţi-ai dat seama ce faci. Apoi, cu o
zdreanţă a şters sudoarea de pe fruntea tânărului.

-Te iert din toată inima şi la fel cu mine şi
ceilalţi creştini. Iar dacă noi te iertăm, cu
siguranţă că Domnul Hristos, Care-i mai bun
decât noi, te va ierta şi El.

A primit spovedania lui Vasilescu şi i-a dat
Sf. Împărtăşanie, după care a fost ajutat să
ajungă la patul său. În timpul nopţii, atât stareţul,
cât şi Vasilescu au murit. Cred că s-au dus în
Rai ţinându-se de mână.”

(Richard Wurmbrand, Cu Dumnezeu
în subterană, p. 117)

Naşterea Domnului
,,În Ajunul Crăciunului, discuţiile din închisoare

au căpătat ceva grav. […] Fiecare se gândea la cei
dragi şi ne cuprinsese un sentiment de comuniune
cu restul lumii! Eu am vorbit despre Hristos, dar
picioarele şi mâinile îmi erau tot timpul reci ca
fierul, iar dinţii îmi clănţăneau. [...] Când m-am oprit,
un om simplu de la ţară, Aristar, a preluat povestirea
din locul în care o lăsasem. Aristar nu fusese
niciodată la şcoală. Totuşi, a vorbit atât de firesc,
descriind Naşterea Domnului, încât părea că ea
s-ar fi petrecut în propriul său hambar, în săptămâna
aceea. Tuturor le-au dat lacrimile. […] Ne-am pus
pe povestit. Când mi-a venit şi mie rândul, [...]
le-am istorisit o veche legendă evreiască:

- Regele evreilor, Saul, l-a adus la Curtea sa
pe David, păstorul, pe care-l înconjură cu onoruri
pentru că-l ucisese pe Goliat. Lui David îi plăcea

foarte mult muzica şi, la vederea unei harpe de o
mare frumuseţe, a fost tare încântat. Saul a zis:
«M-a costat mult instrumentul ăsta, dar m-a
dezamăgit, căci scoate doar sunete urâte.» David
a luat harpa ca s-o încerce şi a scos dintr-însa
melodii atât de minunate. Părea că harpa aceea
râdea, şi cânta, şi plângea. Regele Saul a întrebat:
«Cum se face că toţi muzicanţii pe care i-am
chemat au scos numai sunete false din harpa asta,
şi numai tu ai putut să cânţi cu ea?» David, viitorul
rege, a răspuns: «înaintea mea, toţi au încercat
să-şi cânte pe aceste coarde cântecele lor. Dar eu
am cântat la harpă propriul ei cântec. I-am reamintit
că a fost cândva un pom tanăr cu ramurile pline de
păsări cântătoare şi crengi cu frunze verzi şi cu
flori care se deschideau în lumina soarelui. I-am
reamintit de ziua în care au venit oamenii să-l taie
şi am auzit-o plângând sub degetele mele. Apoi
i-am tâlcuit că nu acesta era sfârşitul; murind ca
pom, avea să înceapă o viaţă nouă, în care va înălţa
slavă Domnului, ca harpă, şi aţi auzit-o cum s-a
bucurat în mâinile mele.

Încheind, am spus:
- Tot aşa, la venirea lui Mesia, mulţi aveau

să încerce să-şi cânte propriile cântece pe
harpa Lui, iar melodiile lor nu puteau fi decât
stridente. Pe harpa Lui trebuie să cântăm
cântecul Lui, cântecul vieţii Sale, Patimile,
Moartea şi Învierea Sa. Numai atunci muzica
va fi cea adevărată.

Un astfel de cântec am auzit noi de
Crăciunul acela, în Închisoarea de la Târgu
Ocna.

(Richard Wurmbrand, Cu Dumnezeu...,
p. 122-123)

Ispita
,,Azi noapte târziu mă rugam. […] Eram

treaz, conştient şi fericit. Deodată, am simţit
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Preot Petru Roncea

Reverberaţiile
poemului carceral

Pentru poezia carcerală mistică,
orizontul îngust al celulei n-a împiedicat
niciodată reverberaţia optimă să-şi
desfăşoare evantaiul trăirilor de har. Orizontul
sufletesc al încătuşaţilor pentru Hristos se
extinde într-un spaţiu lăuntric cu o acustică
perfectă. După ce o sursă sonoră şi-a încetat
emisia, persistenţa sunetului într-o încăpere
poate fi de scurtă durată sau mai îndelungă,
arhitecţii străduindu-se să conceapă astfel
încăperea ca reverberaţia să fie optimă,
inteligibilă şi emoţionantă.

Cum au reuşit mărturisitorii carcerali să
obţină acest efect al stihurilor şoptite, într-
un ungher întunecos dintr-o celulă mizeră,
dacă nu lărgindu-şi inima şi împingând cu o
forţă nepământeană zidurile închisorilor, cum
umfli o minge până ajunge o sferă perfectă.
Imnele harului nu puteau menţine în viaţă pe
autorii lor, dacă aceştia nu-şi prelungeau
orizonturile sufleteşti, cuprinzând în iubirea
lor iertătoare chiar şi pe călăii cărora nu le-
ar fi dorit răzbunare nici după moarte. „Să nu
ne răzbunaţi” era dorinţa ce nu putea fi
zămislită decât într-o inimă devenită
catedrală, cu o acustică perfectă.

Iată un nor de poeţi, martori ai
exilului carceral şi zămislitori de imne
nemuritoare: Eugenia Adams-Mureşanu,
Dumitru Bacu, Radu Budişteanu, Ion

că ceva deosebit se petrece cu mine, în
afara voinţei mele. […] Sufletul s-a apropiat
iute de gură şi a ieşit din trup. Am ştiut
atunci că pot să merg fără opreliştea
materiei oriunde aş fi dorit. Primul gând a
fost să merg să-mi văd familia dar mi-am
amintit de sfaturile Părinţilor din Pateric,
care poruncesc să nu te încredinţezi lucrării
duhurilor decât în stare de ascultare, ca să
nu te înşele diavolul.

Mi-a apărut în minte Bătrânul schimnic,
care avea un înger de lumină ce-l ajuta să
facă mari minuni, încât se dusese vestea
despre el. Dar bătrânul ieşise de sub
ascultarea stareţului şi a obştii şi se credea
inspirat de Însuşi Dumnezeu. Au fost
zadarnice chemările la supunere din partea
stareţului, căci schimnicul îi socotea pe
toţi pizmătăreţi şi-i dispreţuia. Deci a venit
la el îngerul şi i-a zis:

-Tu eşti cu adevărat fiul meu cel
binecredincios. Am făcut multe minuni prin
tine dar ei nu te cred, căci te urăsc. În noaptea
aceasta îi vom încredinţa pentru totdeauna că
eu sunt îngerul lui Dumnezeu şi tu eşti vasul
Lui cel ales. Să-i chemi să vină la fântâna din
curtea mănăstirii, în miezul nopţii, şi să fii şi
tu acolo. Eu voi veni şi voi arăta puterea ce
mi-a dat-o Dumnezeu.

Deci în miezul nopţii s-a dus la fântână.
Îngerul luminos a apărut şi intrând în fântână
i-a spus:

-Aruncă-te în fântână şi eu te voi scoate
nevătămat, ca să vadă ei că eşti sfânt!”.
Bătrânul s-a aruncat în fântână şi a murit ca
un ticălos. Deci amintindu-mi eu de
acestea, a continuat Valeriu, m-am temut să
nu cad în ispită şi am hotărât să mă întorc
în trup.”

(Ioan Ianolide, Întoarcerea…, p. 181)
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Celula nr. 51, dedicată poeziei carcerale
(Memorial „Sighetul-Marmaţiei“)

Caraion, Nichifor Crainic, Radu Gyr, A.V.
George, Sergiu Grossu, Al. Ionescu-
Lungu, Sergiu Mandinescu,  Vasile
Militaru, Iordache Nicoară, Ion Omescu,
Zahu Pană, Dinu Pillat, Ion Popescu,
George Tomaziu, Constant Tonegaru,
Ştefan Tumurug, Virgil Vasiliu, Ştefan
Vlădoianu, Theodor Gher Zuca, Sandu
Tudor, Demostene Andronescu, Traian
Dorz, Valeriu Anania, Gheorghe Ursu ş.a.,
ştiuţi şi neştiuţi, condeieri din infern, ce-şi
imortalizau versurile „care în gând, care
pe-o bucată de sticlă, care pe-o tăbliţă de
lemn, pe-un papuc, pe-o pingea, pe o coajă
de săpun sau pe spatele gamelei. Hârtie
nu era, hârtia era prohibită. Pentru un

simplu petec de sac de ciment sau pentru
o gămălie de vârf de creion, obţinute şi
acelea câine-câineşte, cine ştie cum, rar,
prin curajul demenţei, s-a întâmplat
neîntâmplător să fie omorâţi oameni. Şi
totuşi toată lumea scria şi nu toată lumea

era numai din poeţi alcătuită”. (Ion Caraion)
Inspiraţia în mediul carceral era

întotdeauna amplificată sau izvodită de aportul
celor de dincolo de sârma ghimpată, de efortul
unei Biserici copleşită de durerea membrilor
săi aflaţi în lanţuri.

Scrierea lucanică Faptele Apostolilor
(cap. 12) redă două imagini, cum nu se poate
mai sensibile, ale acestei imixtiuni divine în
favoarea celor încarceraţi. Petru Apostolul
este pus în lanţuri pentru Evanghelie, iar
Biserica din casa Mariei, mama lui Ioan, zis şi
Marcu, înalţă rugăciuni către Dumnezeu în
priveghere de toată noaptea. Ca oarecând
Avacum, purtat de creştet cu mâna îngerului,
până deasupra gropii cu lei din Babilon, unde

Daniel, întemniţatul ,,băr-
bat al doririlor” păştea
carnivorele înfometate pe
pajiştile postului, la fel
acelaşi trimis ceresc îi
slăbeşte butucii lui Petru,
odihnindu-l în faţa casei la
poarta căreia, slujnica
Rodi uită, de mirare, să o
deschidă, fugind şi anun-
ţând minunea (Fapte 12,
5; 13-14).

Altă dată, în tem-
niţa din Filipi, celor
închişi li se oferă şansa
evadării. Un cutremur
declanşat de amploarea
rugăciunilor şi a imne-

lor de laudă ce răsună din piepturile
Apostolului Pavel şi al ucenicului său, Sila,
rupe nu doar lanţurile celor cu picioarele
strânse în butuci ,  ci  mai cu seamă
,,legăturile”temnicerului şi ale familiei
sale.  Căci în acea noapte de har, în apa cu
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,,Dacă vrei să trăieşti, bagă paie sub haine”
Inscripţie pe peretele unei celule (Fortul 13, Jilava)

care aceştia din urmă au spălat picioarele
însângerate ale Ucenicilor lui Hristos, au
fost botezaţi, devenind creştini (Fapte 16,
23 şi urm.).

Putem aşadar, vedea poemul carceral ca
rod al dragostei, care „toate le suferă, toate
le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă”
(I Cor 13, 7). Să luăm două exemple din şirul

de scriitori, enumerat mai sus, nume poate
mai puţin cunoscute, dar cu puternice ecouri
în mediile academice. Mai întâi, renumitul
scriitor, teolog şi bizantinolog Dan
Zamfirescu vorbeşte despre poetul Sergiu
Grossu că „acesta ridică poezia română a
închisorilor – capitol insolit al liricii naţio-
nale – la înălţimea şi forţa de persuasiune,
proprii unora ca Nichifor Crainic şi Radu Gyr.
Ni se dezvăluie, citindu-le şi ascultându-le, o
fărâmă din marea taină a supravieţuirii şi
biruinţei unui popor, menit atunci să fie şters

de pe faţa pământului sau transformat într-o
trupă de robi şi vite cuvântătoare.”1Iată cîteva
versuri: „Doar trupul suferă zăvoare / şi stă
cu lanţuri la picioare,/ căci spiritul, uitând ce-i
mersul, / străbate-n iureş universul / şi-i liber,
spiritul, să zboare. Doar mâinile-n cătuşe,
supte, / mai poartă lănciile rupte, / căci
spiritul, vrăjmaş al tinii, / îmbracă armele

luminii / şi-i liber, spiritul,
să lupte. Doar buzele, hidos
răsfrânte, / nu pot un cântec
să frământe, / căci spiritul
e melodie / şi-avânt şi crez
şi bucurie / şi-i liber,
spiritul, să cânte. Doar
carnea-n vânătăi de joardă /
nu simte-a dragostei
cocardă, / căci spiritul,
stăpânul firii, / supus e
legilor iubirii / şi-i liber,
spiritul, să ardă…”(Doar
trupul...) 2

Cu nimic mai prejos
decât colegii  săi de
suferinţă, îl întâlnim pe
poetul Traian Dorz, despre
care Părintele Dumitru
Stăniloae, în Cuvântul de

bucurie la cartea Minune şi Taină, scria,
referindu-se la autorul ei, că „n-am întâlnit
nicăieri descrisă atât de minunat duioşia
dragostei ei de Maică. Ea trezeşte în cei ce
citesc cântările acestea o vibraţie până la
lacrimi.”

Poetul însuşi dezvăluie cum se scriau
poemele carcerale: „Umblând prin curte, am
aflat o bucăţică de geam spart. Am luat-o
înăuntru. Am uns-o cu scuipat, apoi am
frecat-o cu săpun, întinzând peste tot cu
degetul această pastă umedă. Apoi cu o cârpă
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am frecat peretele, presărând peste ea câte
puţin praf mărunt de var. Aşa s-a acoperit
sticla cu un praf alb pe care apoi am început
să scriu cu un beţişor de chibrit versuri şi
strofe de poezii, spre a le reţine mai uşor.”3

Între nenumăratele poeme carcerale
dorziene unele au titluri adânc grăitoare:
Prosopul, Traista, Castronul etc. „Atât amar
de viaţă mi-ai fost nedespărţit,/ mi-ai fost
un frate vitreg/ - dar nu m-ai părăsit,/ zgârcit
ai fost cu mine,/ că pe-orice strop ce-mi dai/
acelaşi preţ de foame şi lacrimi îmi cereai!
Mereu sărac şi jalnic,/ şi ruginit, şi gol,/ erai
al tiraniei şi-al foametei simbol./ cu
lacrimile câte în tine mi-au căzut,/ mai
darnic ca stăpânu/ eu i te-am dat umplut!”
sau alt poem: „La anii răstignirii, când am
intrat în beznă/ eroic, dar cu suflet naiv şi
neprecis,/ lucea cătuşa pusă la mână şi la
gleznă,/ dar ochii şi-adevărul purtau umbriri
de vis… …La anii învierii, când am ieşit din
beznă/ despovărat de fumuri, de neguri şi-
amăgiri,/ cătuşa ruginise la mână şi la gleznă,/
dar ochii şi-adevărul purtau cereşti luciri!”4

Vizitând azi culoarele şi celulele
morţii din temniţele comuniste, simţi
reverberaţiile sau ecourile poemului
carceral care persistă, emanând din pereţii-
martori, lipsiţi de văruiala devenită pântece
a întrupării cuvintelor nădejdii.

1SERGIU GROSSU, Înscripţii pe un vas de lut-
Cuvânt înainte de Dan Zamfirescu,
Editura,,Roza Vânturilor”, Bucureşti, 1994.
2IDEM, Poezii, Editura ,,Oastea Domnului”, Sibiu,
2002.
3TRAIAN DORZ, Hristos - mărturia mea, Editura
,,Oastea Domnului”, Sibiu, 2005.
4IDEM, Cântările roadelor, Editura „Oastea
Domnului”, Sibiu, 2006.

* Monahul Moise Aghioritul -
COMUNIUNEA PUSTIEI
ŞI SINGURĂTATEA ORA-
ŞELOR, Editura Sophia,
Bucureşti,  2011, 158 pp.

* Fer. Augustin - DESPRE
RĂBDARE. DESPRE ADUL-
TER, Editura Doxologia, Iaşi,
2019, 176 pp.

* Vasilis G. Frangopulos - O
MUSCĂ ÎN SFÂNTUL
MUNTE, Editura Sophia,
Bucureşti, 2020, 295 pp.

* Daniil Sandu Tudor -
VERSURI, CUGETĂRI,
ESEURI, Editura Basilica,
Bucureşti, 2017, pp. 256

* Vlad Benea - VIEŢILE
SFINŢILOR ORTO-
DOCŞI DIN APUS, Editura
Renaşterea, Cluj-Napoca
2006, 350 pp.
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Personalitate marcantă a clerului ortodox,
Partenie Ciopron, Episcopul Romanului, va fi
implicat în sec. al XX -lea în trei momente definitorii
pentru istoria neamului şi a Bisericii. Născut la 30
septembrie 1896, în satul Păltiniş, judeţul Dorohoi,
într-o familie de ţărani, pe numele său de botez
Ştefan-Petru, va ocupa mai întâi scaunul de Episcop
al Armatei Române (1937-1948), apoi pe cel de
eparhiot al Romanului şi Huşilor (1962-1978).1 Ca
soldat, cunoaşte ororile Primului Război Mondial,
participând activ şi fiind rănit în Contraofensiva de
la Oituz pentru eliberarea înălţimilor de pe dealurile
Ştibor şi Coşna, în iulie-august 1917. În calitate de
conducător al preoţilor militari, în timpul Celui
de-al Doilea Război Mondial, se va afla deseori
în mijlocul soldaţilor români, în special în
campania de pe Frontul de Est. După terminarea
războiului, episcopul cade victimă regimului
comunist, filajul, dosarele de urmărire personală,
şicanele, desfiinţarea scaunului episcopal sau
pensionarea forţată, fiind doar câteva din
presiunile suportate. Ce s-a întâmplat de fapt?

La 22 august 1948, prin Ordinul 946.426 al
Regiunii a III-a Militare Cluj, Clerul militar este
desfiinţat. Episcopia Armatei cu sediul la Alba Iulia
trecea sub jurisdicţia Episcopiei Clujului, Vadului şi
Feleacului.2 Invocând Legea cultelor nr. 177/ 3

august 1948, prin care preoţii militari nu mai puteau
fi cadre active, ministrul de atunci al Armatei, Emil
Bodnăraş, se adresa la 30 august 1948 Înaltului
Prezidiu al Marii Adunări Naţionale al Republicii
Populare Române, cu propunerea ca începând cu 4
august 1948 (n.n. retroactive) să se aprobe ştergerea
din controalele armatei a Episcopului Partenie
Ciopron. Propunerea va fi legalizată de Prezidiu o zi
mai târziu, împreună cu episcopul fiind trecuţi în
rezervă şi alţi 54 de preoţi militari cu grade cuprinse
între căpitan şi colonel. Astfel, apropierea creată între
Biserică şi Armată, încă din perioada Evului Mediu
şi oficializată după Primul Război Mondial, prin
instituţia Clerului militar, se încheia odată cu decizia
din 31 august 1948.

Cu o prezenţă activă pe tot parcursul întregii
perioade petrecută ca Episcop Militar, Partenie
Ciopron se vede nevoit, după aproximativ 11
ani, să-şi piardă păstoriţii. Pentru a nu permite
autorităţilor să se debaraseze de el, Sfântul Sinod
caută să-i ofere o soluţie de compromis. Potrivit
Legiuirilor Bisericii Ortodoxe Române, era pus la
dispoziţia Sinodului, păstrându-şi demnitatea de
ierarh. Se punea însă problema unde va activa în
continuare ierarhul, din momentul desfiinţării
Episcopiei Armatei. Soluţia de moment era ca el să
rămână pentru un timp la Alba Iulia. Având acceptul
episcopul Clujului, Nicolae Colan (1936-1957),
conducerea Bisericii hotărăşte ca Partenie să asigure
pastoraţia şi serviciile religioase la Catedrala
Reîntregirii, fără a dispune însă de o jurisdicţie
eparhială. Aceste măsuri aveau loc pe fondul unei
acţiuni virulente de epurare ierarhică, dezlănţuită de
Partidul Comunist. Prima fază a acestei acţiuni a
debutat în 1945, printr-o campanie susţinută de
compromitere a imaginii unor episcopi, în articole
de presă, pline de acuze inventate de tot felul.3 Un
exemplu în acest sens, este cel al Mitropolitului
Moldovei, Irineu Mihălcesu (1939-1947). Cunoscut
pentru poziţiile tranşante şi legăturile sale cu partidele
istorice, era acuzat că ar fost martor direct al unei
crimei săvârşite în propriul birou chiar de nepotul
său, Cuzea Mihălcescu. Prigoana atinge un nou nivel
prin promulgarea Legii pentru punerea în retragere
a clerului din 30 mai 1947, prin care toţi ierarhii

 Presiunile Regimului
Comunist asupra
Bisericii Ortodoxe

Române în perioada
stalinistă

Pensionările forţate de ierarhi
- Cazul Partenie Ciopron

Pr. Silviu-Andrei Neicu
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ajunşi în incapacitatea fizică sau de altă natură de a-şi
exercita atribuţiile funcţiei, vor fi puşi în retragere.
Astfel, episcopii Irineu Mihălcescu, Cosma
Petrovici (1924-1947) şi Lucian Triteanul (1923-
1947) erau eliberaţi din scaunele arhiereşti.

La 1 ianuarie 1949, Partenie Ciopron este numit
director al Seminarului monahal de la Mănăstirea
Neamţ. Numirea lui în această funcţie nu era
întâmplătoare. În acea perioadă, mănăstirea era un
refugiu şi pentru alţi ierarhi compromişi de regim.
Alături de Partenie, au fost numiţi ca profesori şi
alţi arhierei: Eugeniu Laiu (1939-1940), Pavel Şerpe
(1948-1950) şi Atanasie Dincă Bârlădeanul (1943-
1948)4. La 1 aprilie 1949, patriarhul Justinian Marina,
îl numeşte pe episcopul Partenie Vicar patriarhal,
funcţie ocupată doar până în
februarie 1950.

 Între alte ascultări, o
îndeplineşte şi pe aceea de
Preşedinte al Comisiei pentru
întocmirea programei ana-
litice a Seminariilor monahale.
Contribuind astfel la dezvoltarea
învăţământului teologic ro-
mânesc.5 Tot acum, se consem-
nează evenimentul ce-i va marca
toată partea a doua a vieţii.
Conform atribuţiunilor sale
episcopale, era reprezentant al
Patriarhului Justinian la diferite evenimente cu caracter
religios sau public. Prezent la începutul lunii februarie
1950, la deschiderea celei de-a V-a serii a cursurilor
de Îndrumare misionară, Partenie încalcă o regulă
pe care chiar el o iniţiase, pe când încă era episcop
militar, aceea de a fi atent la alegerea cuvintelor în
diferite discursuri. Firea vulcanică îl trădase şi chiar
el, cel care le atrăgea atenţia preoţilor militari cu
privire la ieşirile necontrolate, căzuse în capcană.
Pentru speculativii ochi ai informatorilor, se
dovedea a fi momentul mult aşteptat.

 În Dosarul de urmărire personală, într-o notă
din 2 februarie 1962, semnată ,,Slavu Marian”,
găsim o descriere completă a evenimentului: „Era
de aşteptat ca delegatul patriarhal să vorbească în
acelaşi sens, în care vorbise Patriarhul însuşi la seriile

anterioare de cursuri preoţeşti. Dar arhiereul-vicar
Partenie Ciopron, contrar atmosferei festive
solemnităţii şi orişicăror aşteptări, a citat textul din
Evanghelie: «Va veni vremea când tot cel ce vă va
ucide, să i se pară că aduce slujbă lui Dumnezeu» şi a
spus, spre consternarea tuturor, că vremurile sunt
grele pentru Biserică. La festivitate, era de faţă şi un
delegat al Ministerului Cultelor, care a cerut
responsabilului Rectoratului să raporteze imediat,
în scris, Patriarhului şi Ministerului. Raportul a fost
întocmit de Rectorul şi Prorectorul de atunci
(profesorul Nicolae Nicolaescu şi preotul Petre
Rezuş) şi prezentat Patriarhului, respectiv Ministrului
Stanciu Stoian. Patriarhul s-a supărat, însă, nu pe
Partenie Ciopron, care ţinuse o astfel de cuvântare

provocatoare, ci pe Rector şi Prorector că au raportat
cazul. Completez că, după plecarea lui Partenie
Ciopron de la cursurile preoţeşti, Rectorul de atunci,
în prima oră de curs, a demonstrat că a pus problema
în mod greşit.”6 Peste câteva zile, episcopul Partenie
va fi înlocuit de către Antim Nica.

Episodul menţionat nu a fost unicul de acest fel.
În noiembrie 1949, tot cu prilejul unor conferinţe,
acelaşi ierarh Partenie va face referiri ,,nepotrivite” la
perioada grea prin care trece ţara şi Biserica. Un
fragment cenzurat, apărut în revista Biserica Ortodoxă
Română, reproduce spusele sale: ,,…În vremurile ce
le străbatem, când în toată lumea au loc mari prefaceri
sociale, când situaţia după războiul ultim încă nu s-a

(continuare în p. 38)

Înmormântarea Episcopului Partenie Ciopron (1980)



|„Biserica mărturisitoare”- Nr. 4, anul 2021 -  www.protoieria-onesti.ro

ÎMPREUNÃ SLUJITORI

28

Credinţa - leac
al înstrăinării

Migraţia forţei de muncă spre mirajul
Occidentului luxuriant este realitatea crudă pe
care, în ultimii 30 de ani, o trăim, cu toate
neîmplinirile care decurg de aici: abandonul
familial, divorţul, promiscuitatea, dezrădăcinarea,
înstrăinarea. La nivel
mondial suntem pe
locul al cincilea, în
ceea ce priveşte nu-
mărul migranţilor,
însă, în călătoriile
fiilor şi fiicelor aces-
tui neam, credinţa în
Dumnezeu rămâne
paşaportul care de-
semnează orientarea
în spaţiul intercultural
şi interreligios mon-
dial. În pelerinajul prin
această lume eclec-
tică, globalizantă,
relativizantă, cei care
şi-au păstrat credinţa
îşi structurează prin aceasta identitatea, în raport
cu ceilalţi sau cu lumea. Înlăuntrul bisericii sau în
izolare, în ţară sau în străinătate, în lumea reală sau
în spaţiul virtual, românul creştin rămâne un om al
rugăciunii, care îşi conduce viaţa în ritmul liturgic
al sărbătorilor.

Acestea sunt motivele pentru care
Biserica şi-a arătat grija faţă de fiii şi fiicele
acestui neam, care au ales să caute un trai mai
bun dincolo de graniţele României, păstrându-şi
reperele moral-religioase şi rămânând în

comuniune de iubire şi rugăciune cu cei din
ţară. În acest sens, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, urmând tradiţia
statornicită în urmă cu 13 ani, a închinat anul
2021 misiunii Ortodoxiei româneşti în
diaspora şi l-a numit Anul omagial al
pastoraţiei românilor din afara României
precum şi Anul comemorativ al celor
adormiţi întru Domnul.

Indiferent de natura constrângerilor, de
contextul sanitar în care trăiţi, de regimul politic,
de mişcările sociale şi de curentele ideologice
progresiste şi atee, de contextele culturale şi etnice
în care ne desfăşurăm activitatea, să nu ne

înstrăinăm de ceea
ce suntem, să nu ne
dezrădă-cinăm, să
nu ne rătăcim. Să
păstrăm intactă cre-
dinţa în care ne-am
născut, deoarece ea
este singura ancoră
care, în vreme de
furtună şi necazuri,
ne ajută să nu uităm
sensul existenţei
noastre, să rămânem
în comuni-une de
iubire cu Dumnezeu
şi să renaştem din
păcat, privind spre
icoana Pruncului
Iisus, recâştigându-ne

curăţia vieţii şi frumuseţea chipului.
Îndemnul nostru faţă de toţi cei care simt

româneşte este acela de a promova valorile
fundamentale ale neamului în patriile lor
adoptive, de a nu uita chipul nemuritor al celor
care i-au născut şi educat, de a nu se înstrăina
şi de a-şi conduce viaţa după nepieritoarele
învăţături ale Evangheliei, în ritmul liturgic al
vieţii trăită împreună cu Dumnezeu!

† IOACHIM,
Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului

Rosiers, Franţa - prima mănăstire
românească din Occident, cu hramul
„Buna Vestire“ (ctitor: IPS Ioachim,

Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului)

Misiune şi Slujire
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Pentru că anul 2021 a
fost proclamat de Patriarhia
Română Anul omagial al
pastoraţiei românilor din
afara României, am găsit de
cuviinţă a scrie câteva
rânduri despre această
comunitate, iar în cele ce
urmează vă voi prezenta
câteva informaţii actuale
despre viaţa românilor de
aici, într-un dialog cu
părintele paroh Daniel:

„-Părinte Daniel, po-
vestiţi-ne vă rog, în primul

rând, în ce context aţi ajuns
să faceţi misiune în Japonia
şi cum au fost începuturile
acestei experienţe?

- Am ajuns în Japonia în
anul 2013, în urma vacan-
tării postului de preot paroh
al Parohiei «Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe» din
Tokyo, după mutarea în ţară
împreună cu familia a părin-
telui Alexandru Nicodim.
Dânsul a venit în anul 2008
şi a întemeiat parohia
aceasta, trimis fiind de Prea-

Mulţi români purtaţi de viaţă pe
meleaguri străine, poartă în sufletele lor
dorul de familie, de casă, de ţară, iar cei
care ajung să locuiască pentru o perioadă
mai lungă în depărtare, încearcă să
alcătuiască acolo un ambient familial,
trasând în jurul lor un perimetru de
românism. Între aceştia se regăsesc şi
creştinii ortodocşi, pentru care acasă se
traduce şi prin biserică. Aşa se face că în
numeroase locuri din diaspora găsim
români care au alcătuit în ţările ce îi
găzduiesc comunităţi ortodoxe, mai mici
sau mai mari, reuşind în cadrul lor să îşi
desfăşoare viaţa spirituală într-un mod
apropiat de autenticitatea natală.

O astfel de comunitate spre care
Dumnezeu mi-a călăuzit paşii, alături de

Misiune şi pastoraţie în „Ţara Soarelui Răsare”
soţia mea, este şi în Japonia. Având
binecuvântarea Arhiepiscopului nostru
Ioachim, am călătorit aici purtând cu mine
curiozitatea de a cunoaşte cum se trăieşte
ortodoxia românească într-o ţară atât de
îndepărtată. Aşa am găsit Parohia „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe” din Tokyo,
Reprezentanţa Bisericii Ortodoxe Române
în Japonia, unde am fost întâmpinaţi cu
prietenie de părintele Daniel Corîu şi de
doamna preoteasă Cristina. Am slujit de
mai multe ori în această biserică,
bucurându-mă de frumuseţea ei asemenea
unui călător însetat ce descoperă o oază în
deşert; pentru că în Japonia aceasta este
imaginea ortodoxiei.

Pr. Alexandru Pânzaru
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fericitul Părinte
Patriarh Daniel. A
stat aici vreme de 4
ani, iar în urma unor
probleme medicale
ale fetiţei sfinţiei sale
a fost nevoit să se
mute în ţară. De când
am venit, am slujit în
diverse locuri, îm-
preună cu comu-
nitatea, până am
reuşit să cumpărăm,
în anul 2017, bi-
serica în care slujim
şi astăzi, pe care anul
trecut, în 2020, luna
a 11 -a, de sărbătoa-
rea aducerii moaş-
telor Sf. Gheorghe în
Lida am reuşit să o sfinţim, slujba fiind
oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif,
Mitropolitul Ortodox Român al Europei
Occidentale şi Meridionale, împreună cu
Mitropolitul Daniel de Tokyo şi Japonia.

- Ce puteţi spune despre pastoraţia
românilor care trăiesc în acest ţinut
îndepărtat şi cum sunt în general oamenii
pe care îi păstoriţi?

- Pastoraţia românilor din Japonia este
cea  firească a unui preot ortodox; distanţele
sunt o problemă prin faptul că nu am o
parohie omogenă, adunată în jurul bisericii
cum e în ţară, călătoresc foarte mult, creştinii
sunt răspândiţi pe tot teritoriul ţării,
ajungând să parcurg  3000 de km în fiecare
an cu Aghiasma Mare pentru binecuvântarea
caselor şi vizitând cam 100 de familii de pe
tot cuprinsul Japoniei. De menţionat este
faptul că parohia aceasta nu cuprinde doar

români, ci şi japonezi,
americani, canadi-
eni, irlandezi şi alţi
oameni cu naţiona-
lităţi diferite, care au
devenit ortodocşi.
Sunt încă mulţi
români care nu ştiu
de noi sau care ştiu şi
nu vor să se declare.
După statisticile Am-
basadei României şi
Ministerului de Inter-
ne al Japoniei sunt
peste 3500, dar eu am
acces la aproximativ
250 de familii. Româ-
nii care au venit în
Japonia nu au venit
pentru Biserică, ci au

venit pentru muncă, pentru bani, foarte puţini
dintre ei venind la studii. Pentru majoritatea
acestora relaţia cu Dumnezeu şi cu Biserica
nu este una principală. Membrii parohiei sunt
în majoritate tineri cu vârste cuprinse între
35 şi 50 de ani, la care se adaugă copiii. Am
botezat până acum în jur de 120 de copii şi
adulţi. Grija noastră în contextul păgân de
aici este să îi facem să se identifice ca şi
creştini ortodocşi, iar grija părinţilor este
aceea de a-i face pe copii să se identifice ca
fiind români. Mulţi copii din familiile mixte
vorbesc limba română doar dacă în casă se
vorbeşte româneşte.

- Care este programul liturgic
desfăşurat în această parohie şi ce alte
activităţi organizaţi în afara slujbelor?

- Programul liturgic este unul normal,
ca al unei parohii din ţară, slujim în toate
duminicile şi sărbătorilie Sfânta Liturghie,
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facem şi vecernii, acatiste, diferenţa fiind
că slujim în mai multe limbi, în română,
japoneză, engleză, greacă pe alocuri. Crezul
şi Tatăl Nostru se rostesc în toate aceste
limbi, iar dacă mai este cineva străin spune
şi el aceste rugăciuni în limba lui.
Organizăm şi activităţi cu copiii, mai ales
acum, de când am terminat lucrările de
renovare şi amenajare a bisericii, învăţăm
colinde, cântece religioase pe care le
traducem şi într-o japoneză accesibilă. Am
iniţiat şi o Şcoală de Duminică precum şi
alte activităţi similare unei parohii de oraş
din ţară, acesta fiind profilul în care ne
încadrăm.

- Cum s-au desfăşurat şi cum au loc
toate acestea în perioada pandemiei?

- Pandemia nu a influenţat în nici un fel
programul nostru. În toată perioada am
slujit, chiar am intensificat programul de
rugăciune, săvârşind de mai multe ori Sfânta
Liturghie, Acatiste, rugându-ne îndeosebi
sfinţilor din ale
căror moaşte
avem aşezate
spre închinare
în baldachinul
din biserica
noastră (Sf. M.
Mc. Gheorghe,
Sf. M. Mc. Eca-
terina, Sf. Ier.
Nectarie de la
E g h i n a , Sf.
Porfirie Kavso-
kalivitul şi Sf.
Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş). Ei sunt
ajutătorii şi sprijinitorii noştri în toate, facem
acatistul fiecăruia dintre ei lunea şi
miercurea, iar vinerea facem „Paraclisul

Maicii Domnului”. Rânduielile noastre
liturgice şi interacţiunea cu credincioşii nu
au fost deloc afectate de pandemie. Statul
japonez nu a impus restricţii care să ducă la
închiderea bisericilor, ci a făcut doar
recomandări. Autorităţile au fost mulţumite
de modul în care ne-am desfăşurat
activitatea. Foarte puţini dintre creştini
poartă mască la slujbe, împărtăşindu-ne ca
şi până acum. De Sf. Paşti biserica a fost
plină, dar nu am mai ieşit afară. Totul se
desfăşoară normal, în măsura în care avem
o medie de 50 de persoane la slujbă, iar o
adunare ca aceasta nu deranjează nici, chiar
în vreme de pandemie. După fiecare slujbă
stăm la masă împreună cu credincioşii, iar
lucrul acesta a devenit o tradiţie.

- 2021 în Patriarhia Română este şi
„Anul comemorativ al celor adormiţi în
Domnul”. Ştim că Japonia are o anume
particularitate în privinţa acestora. Care
este rânduiala pentru creştinii ortodocşi din

Japonia care
pleacă în veş-
nicie? Aţi în-
m o r m â n t a t
vreun enoriaş?

- Am făcut
vreo 4 sau 5
înmormântări.
Problema este
că aici oamenii
sunt incineraţi,
nimeni nu este
înmormântat
după rându-

iala de acasa. Practic am săvârşit Slujba
Înmormântării cu rămăşiţele adormitului
într-o urnă. Patriarhia Română are
cunoştinţă de acest lucru, este o situaţie
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excepţională. În Japonia este o lege dată
după al doilea Război Mondial în acest sens,
de aceea
singurul
lucru pe
care îl pu-
tem face
este să
ducem în
România
rămăşiţele
şi să le a-
şezăm în
mormântul
familiei.
Am avut
un caz cu
o doamnă, româncă, ale cărei rude din ţară
nu au vrut rămăşiţele şi am fost forţaţi cumva
să procurăm un loc de veci într-un cimitir
creştin, nu în Tokyo, ci în Prefectura Saitama,
în oraşul Kawagoe, destul de departe de
biserica noastră. Am plătit 500.000 Ą
(aproximativ 19.200 RON) pentru 1  ; este
foarte scump şi momentan nu ne putem
permite să cumpărăm mai multe. Avem în plan
să cumpărăm un teren pentru un cimitir
ortodox în care să reuşim să înmormântăm
creştinii care pleacă la Domnul. În partea
nordică a Japoniei sunt permise înhumările,
dar doar a celor care au reşedinţa cu acte în
zona respectivă. Cu ajutorul lui Dumnezem ne
vom strădui să rezolvăm această problemă.”

Acestea sunt câteva realităţi ale comu-
nităţii ortodoxe din Japonia, provocări dar şi
multe împliniri. Eforturile părintelui Daniel
şi ale celor care se implică în viaţa parohiei
creează un context în care ortodoxia
românească poate fi trăită autentic. Ca o măr-
turie în sensul acesta, în încheiere, aş vrea să

consemnez o experienţă din ultima călătorie,
din anul 2019. Părintele Daniel era plecat în

România,
iar eu am
rămas să
slujesc în
l o c u l
s f i n ţ i e i
sale. Într-o
duminică
am ajuns
la bise-
rică şi am
început a
p r e g ă t i
cele ne-
c e s a r e

săvârşirii Sfintei Liturghii. Am făcut
rânduiala Proscomidiei, iar când a sosit
vremea să începem Sfânta Liturghie am
aflat că din cauza unui taifun cântăreţul nu
a putut ajunge. Am rugat soţia să meargă la
strană şi am început încrezător a sluji
Domnului. Am fost plăcut surprins să văd
că mulţi dintre creştinii prezenţi îngânau
cântările Sfintei Liturghii alături de
preoteasă. Uimitor a fost faptul că aproape
toată Liturghia i s-a alăturat la strană un
bărbat japonez iscusit în cântare. Despre el
am aflat ulterior că este botezat ortodox,
căsătorit cu o româncă, însă nu cunoaşte
decât câteva cuvinte în limba română… a
cântat Liturghia românească din toată
inima, după carte, cu o pronunţie aproape
de perfecţiune.

Aşadar,  comunitatea creşt ini lor
ortodocşi din Japonia este una cu rădăcini
solide, iar în viitor, cu ajutorul Bunului
Dumnezeu vom auzi  şi despre al te
realizări.
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Ca la fiecare început de nou capitol în viaţa
noastră, ne gândim fiecare la ce urmează, la cum va fi,
ce provocări şi ce bucurii ne aşteaptă. Ne cuprinde
frica de necunoscut şi, fără să vrem, ne trezim învăluiţi
de nenumărate vise şi idei. Ca preot al Parohiei ,,Sfinţii
Părinţi Ioachim şi Ana şi
Sfânta Cruce”, Aberdeen,
Scoţia, mărturisesc că şi eu
m-am confruntat cu per-
soane aflate deseori în
această situaţie şi chiar am
experimentat pe propria-mi
piele un astfel de scenariu.

De ce emigrează
românii?

Răspunsul este unul
simplu: speranţa că viaţa în
Occident le poate oferi ceva mai bun. Însă, contextul
şi drumul personal al fiecărui individ care ajunge la
această concluzie este complex şi de durată. Mulţi
se gândesc la situaţia financiară, unii dintre ei la
viitorul copiilor, iar alţii, pur şi simplu, simt nevoia
unei schimbări. Din păcate, mirajul occidental nu
este în concordanţă  cu realitatea. Deşi  pare a fi o
oază a perfecţiunii, cu promisiunea unei vieţi lipsită
de griji, Occidentul presupune şi înstrăinare,
singurătate, griji, probleme şi  mult dor. Cei din
Diasporă1 sunt prinşi între două forme de prezent:
unul ancorat în trecut şi plin de dor, celălalt deschis
spre un viitor necunoscut şi plin de posibilităţi.

Acesta este, pe scurt, mediul în care
Biserica Ortodoxă îşi desfăşoară activitatea
peste graniţele ţării, acolo unde starea de spirit a
credincioşilor pe care-i păstoreşte este diferită.

Misiune în Nord-Estul Scoţiei!
În anul 2014, cu binecuvântarea ÎPS Iosif,

Mitropolit al Europei Occidentale şi Meridionale,
am preluat îndatoririle pastoral-administrative şi
liturgice ale Parohiei Aberdeen. Pentru un tânăr,
crescut, educat şi format în vatra mănăstirilor şi a
parohiilor din Iaşi, obişnuit cu oamenii şi mediul
social din acea zonă, noul capitol ce începea timid
a se scrie, prezenta provocări nemaiîntâlnite.

Locaşul de slujbă
era o sală de sport în care
Sâmbătă seara, înainte de
Vecernie puneam Altarul,
iar Duminică, după Sfânta
Liturghie şi alte acti-
vităţi, îl strângeam. Acolo
am spovedit, am săvârşit
Botezuri, Cununii, Paras-
tase. Acolo ne-am întâlnit
cu toţii şi am vorbit
româneşte.  Acolo am
gustat câte ceva după

slujbă şi am încercat să ne sprijinim reciproc,
să ne întărim, să ne încărcăm bateriile pentru
săptămână ce urma să înceapă. Odată ce intrai
şi uşa se închidea în urma ta, simţeai căldură,
dragoste, comuniune şi comunitate. Era locul
în care ne-am simţit, am gândit şi trăit
româneşte, iar credincioşii ajungeau să
călătorească cca. 40 mile (65 km) sau mai mult,
pentru a se bucura de prezenţa lui Hristos pe
Masa Sfântului Altar.

Deseori am asemănat viaţa în acest colţ de
lume cu perioada apostolică; nu avem biserici,
comunităţi închegate, majoritatea parohiilor

Noul lăcaş de cult din Dundee

România
din afara României

-Pastoraţie ortodoxă în Scoţia-
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româneşti fiind destul de tinere, suntem
înconjuraţi de oameni cu un alt set de valori
religioase, suntem supuşi unor altor legi şi suntem
străini care încearcă să se integreze fără a fi
asimilaţi de cultura ce guvernează ţara de adopţie.
Distanţele geografice sunt mari, iar preoţii sunt
nevoiţi să progra-
meze vizitele pas-
torale, de comun
acord cu enoriaşii.
Unii nu pot ajunge la
Biserică, fiind forţaţi
de împrejurări să
lucreze Duminica.
De asemenea, majo-
ritatea preoţilor au
locuri de muncă, unde îşi câştigă existenţa, preoţia
fiind o misiune voluntară, extra-curriculară, pusă
în slujba omului, spre slava lui Dumnezeu.

Cumpărarea primei biserici ortodoxe
a românilor din Scoţia

Toate cele enumerate anterior au născut în
inimile noastre dorinţa de a avea propria biserică.
Pandemia ne-a făcut să realizăm că valorile noastre
spirituale şi culturale nu sunt o prioritate pentru
cei ce ne găzduiesc. Spre exemplu, din martie
2020, odată cu demararea stării de urgenţă în
Marea Britanie, toate locaşurile de cult au fost
închise. Cu binecuvântarea Părintelui Mitropolit,
am slujit în propria casă, fără participarea
credincioşilor, doar împreună cu familia. În aceste
condiţii proiectul de a avea propriul spaţiu sacru,
propria Biserică, un colţ de România, un moment
de respiro într-o lume zbuciumată, o alinare a
dorului de casă şi un loc al nostru, al românilor, a
devenit extrem de important.

În iulie 2020, în plină pandemie, Parohia
noastră a reuşit să identifice o fostă capelă
protestantă, construita în secolul al XIX-lea,

scoasă la vânzare. În urma discuţiilor şi a
negocierilor oferta ne-a fost acceptată şi astfel,
în noiembrie 2020 am demarat o strângere de
fonduri publică. Ceea ce a urmat a arătat că acolo
unde binevoieşte Dumnezeu lucrurile sunt
posibile, în ciuda ispitelor şi a greutăţilor.

Oamenii s-au mo-
bilizat exemplar.
Pe lângă donaţiile
enoriaşilor, am
primit bani din mai
multe ţări precum
România, Italia,
Elveţia, Statele
Unite etc. Pe 30
noiembrie, ziua de

prăznuire a Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitor al
României şi al Scoţiei, am achitat integral
clădirea, iar în 25 Decembrie, zi de mare
sărbătoare,  a avut loc prima Sfântă Liturghie
alături de întreaga comunitate.

Activitatea, strădania şi jertfa de peste 9 ani
a celor ce s-au îngrijit de bunul mers al Parohiei
Aberdeen, au fost încununate de această mare
biruinţă. Noi, românii din Nord-Estul Scoţiei,
alături de toţi donatorii şi ostenitorii ce au
contribuit în fel şi chip la realizarea acestui vis,
am reuşit din puţinul nostru să îi aducem lui
Dumnezeu ofrandă, o Casă din ceruri.

Un capitol se încheie, / Altu-ncepe a se
scrie. Domnul să le rânduiască. / În cer să le
tot primească / Şi pe toţi să ocrotească.

1 Diaspora (cuv. gr. ,,împrăştiere)= grup etnic, aflat
în afara graniţelor ţării de origine. (Dicţionar
Enciclopedic, vol. II, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 1996)

Pr. Andrei DOSOFTEI
Parohia „Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana
şi Sfânta Cruce”, Aberdeen, Scoţia, UK

Părintele Andrei împreună
cu grupul de tineri din parohie
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Într-un an marcat de o criză medicală fără
precedent, a fost nevoie de mobilizarea
tuturor resurselor, materiale şi umane, pentru
a-i proteja pe cei deja vulnerabili, dar şi
categorii noi de persoane defavorizate sau
afectate de Pandemia de COVID-19. Astfel,
în anul 2020 Asociaţia ,,PATMOS”- Oneşti a
depus eforturi uriaşe pentru acest nobil scop.
Amintim pe scurt doar câteva dintre aceste
acţiuni, proiecte şi parteneriate:

-,,Masa Bucuriei”- Protopopiatul
Oneşti oferă hrană caldă copiilor din Centrul
de Servicii Sociale ,,Alexandra” şi tinerilor
defavorizaţi aflaţi pe listele Direcţiei de
Asistenţă Socială
şi Protecţie a Co-
pilului (D.G.A.S.P.C.),
Bacău, porţiile
crescând de la 100,
la peste 500, săp-
tămânal, până la
sfârşitul anului.
Aşezământul pen-
tru persoane vârst-
nice de la Hârja a
fost de asemenea susţinut, cu hrană caldă şi
donaţii în alimente neperisabile, în perioadele
critice ale pandemiei, dar mai ales în lunile
august-septembrie, când Blocul alimentar a
fost închis.

-„Sprijinirea persoanelor vârstnice
din judeţul Bacău, ca urmare a
măsurilor de limitare a răspândirii
COVID 19”- Proiect social-comunitar
judeţean (în parteneriat cu Consiliul Judeţean
şi D.G.A.S.P.C. Bacău), pentru ajutorarea cu
hrană caldă, medicamente şi pachete alimentare
a celor peste 500 de persoane carantinate pe
raza Protopopiatului Oneşti.

- „Ajută-ţi aproapele ca pe tine
însuţi”, „Cei din Catedrale ajută
Spitale”, ,,Familiile Clericilor înainte de
toate”, ,,Dotăm împreună spitalele cu
aparatură medicală”, „Donaţie pentru
educaţie”, „Vrei să fii bun de
Crăciun?”, sunt diferite proiecte patriarhale
şi eparhiale, la care Protopopiatul Oneşti
participă de câţiva ani.

- „Sprijin pentru persoanele
vulnerabile în contextul Pandemiei de
COVID 19“ - Proiect (Cod 137872) derulat
în parteneriat cu Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale, având drept obiectiv general
creşterea calităţii vieţii şi combaterea situaţiilor

de risc şi vulne-
rabilitate, pentru
persoanele vârst-
nice şi cu dizabi-
lităţi, izolate la
domiciliu sau cu
restricţii şi dificul-
tăţi de deplasare,
din Comuna Mă-
năstirea Caşin,
judeţul Bacău.

-,,Prânzul Ştefanian”, reprezintă
numele noului Centru Comunitar din
Protopopiatul Oneşti, deschis în luna
decembrie, 2020, unde persoane cu dificultăţi
financiare primesc zilnic, între orele 13.00 şi

Taina Fratelui

Proiectul filantropic „Masa Bucuriei“

ASOCIAŢIA
„PATMOS“ ONEŞTI -

RAPORT DE ACTIVITATE
2020
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15.00, o ciorbă caldă şi jumătate de pâine.
Impactul este unul pozitiv, urmând ca acelaşi
proiect să fie derulat şi la Târgu Ocna.

-,,Fii şi tu Nicuşor”- Peste 230 de
perechi de încălţăminte, lenjerie, şosete, fructe
şi dulciuri au fost donate tuturor copiilor şi
tinerilor din Centrele rezidenţiale din Oneşti şi
Târgu Ocna, iar în jur de 500 de pachete cu
cadouri, copiilor defavorizaţi de pe raza
Protopopiatului Oneşti.

-,,Patmos” Oneşti, grupul de
voluntari din cadrul A.T.O.R.
(Asociaţia Tinerilor Ortodocşi Români),
cu cei peste 50 de membri, a fost implicat în
toate proiectele derulate de Patriarhia Română
şi în special de Arhiepiscopia Romanului şi
Bacăului - Provita (Marşul pentru Viaţă - Târgu
Ocna, seri de film tematic, cursuri de formare
ş.a.), concursuri Debate, împreună cu
A.S.C.O.R. (Asociaţia Studenţilor Creştini
Ortodocşi Români), precum şi o serie de
ateliere (dezvoltare personală, cor religios,
ecologizarea mediului).

- Prin bunăvoinţa unor creştini
minunaţi, la sfârşitul anului 2020, au fost
donate 425 tone de cartofi, cca. 70 tone de
ceapă şi 2,5 tone de mere, către toate
Centrele rezidenţiale ale judeţului Bacău,
incluzând aici şi spitalele, asistaţii-social
parohiile şi mănăstirile sărace, de pe raza
Protopopiatului Oneşti.

În concluzie, un an plin de realizări, cu
multă dăruire şi putere de muncă pentru
Asociaţia Protopopiatului nostru.
Pomeneste, Doamne, pe toţi închinătorii şi
binefăcătorii Bisericii noastre!

Daţi-le voi
să mănânce!

De veacuri întregi, din vremuri apuse,
omenirea se zbate din răsputeri să mănânce!
De parcă idealul acesta o fi… să-i dai,
Să mănânce!

În vremea trecut-a barbarilor grei,
ce totuşi şi ei doreau
să se-nfingă-n ale noastre idei, şi ei voiau
Să mănânce!

În vorba scumpului nostru poet, eminent,
Că vrut-au şi ei să se-nfrupte
din ale noastre Pământuri, voiau
Să mănânce!

Acuma, acuma, toţi suferim la un loc cu ei,
Însă hrana lor e-n ceruri
şi nu mai vor ei cu noi,
Să mănânce!

Hrana noas’ pe pământ se-ntinde pe mese-mbuibate
Şi ale lor idealuri din mormânt
rămân pe pământ ne-nşirate,
Luptat-au pe coate-n genunche, ca noi să le dăm
Să mănânce!

Neamurilor lor, înşirate! Însă… n-avem de unde,
Suntem săraci de fapte, de bine, de dulce
Şi n-avem cum să le dăm,
Să mănânce!

Singur, imboldul ce-i scris în Cartea Sacră,
Ne-ndeamnă şi de-o fi apa acră,
Să facem cum spune EL, CEL MAI MARE,
Ca de la Sfintele Lui Altare,
Ca vrednici preoţi să se ridice,
Să le dăm lor…
Să mănânce!

Pâinea euharistică ce plămădeşte-n Altar,
Îmbie viaţa oricărui amar,
Căci, cel ce cunoaşte c-acolo-i Hristos,
Îti spune cu glas mlădios şi ţintit:
Dacă la preoţii Mei aţi venit,
Le zic de veacuri, adevărat, răguşit,
Cu-aceeaşi voce curată, blândă, feroce:
DAŢI- LE  VOI  SĂ  MĂNÂNCE!

 Pr. Gabriel Drug-Grecu

A consemnat
Bianca Bolocan,

Asistent Social-Protopopiatul Oneşti
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Biserica e „laboratorul” formidabil, în stare să
aspire în retortele lui omul căzut, distrus de vicii,
pierdut pentru lume şi societate şi să scoată, la capătul
a ani de nevoinţe şi revărsări de har, Sfântul.
Milostenia, ajutorarea bolnavilor şi orfanilor, a
victimelor violenţei, adică toată munca de vindecare
a durerilor produse de păcat e doar consecinţa lucrării
sfinţitoare a Bisericii, nu scopul în sine al acesteia.
Urmând poruncii Mântuitorului: „daţi-le voi să
mănânce”, ONG-urile Bisericii reprezintă un sector
în creştere relativ rapidă în ultimii ani; multe dintre
aceste organizaţii au devenit furnizori de servicii
sociale, reuşind chiar să acceseze fonduri structurale,
inclusiv cu proiecte în domeniul economiei sociale.

Un astfel de proiect social, aparţinând
Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, dedicat
comunităţii oraşului-staţiune Târgu Ocna, este
Asociaţia Sfânta Anastasia Romana. Este o
instituţie nonguvernamentală, cu caracter social-
filantropic, implicată în viaţa comunităţii  locale şi
nu numai, în diferite domenii de importanţă vitală:
Asistenţă socială; Asistenţă şi dezvoltare
comunitară; Asistenţă medicală; Educaţie;
Cultură; Tineret şi Mediu.

Asociaţia a fost înfiinţată în luna noiembrie a
anului 2017, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului
Părinte Ioachim, Arhiepiscop al Romanului şi
Bacăului, şi-şi propune, în principal, să lupte pentru
idealurile creştine ale filantropiei şi comuniunii de
iubire. Principiile statutare sunt: respectul pentru

viaţă şi pentru persoana umană, eliminarea
discriminării dintre diferite categorii sociale,
transparenţa şi dezvoltarea.

An de an, proiectele implementate de noi au
ajutat pe cei vulnerabili, din grupuri defavorizate,
copii, tineri sau vârstnici. Un astfel de program este
cel intitulat „Cutia Bucuriei.” El doreste să aducă
sărbătoarea Crăciunului mai aproape de cei nevoiaşi,
prin câteva daruri, câteva lucruri de folos, bucate
tradiţionale, produse de igienă sau alimente de
bază. Prin urmare, aproximativ 400 de familii au
beneficiat în aceşti ani de Cutia cu cele necesare Sf.
Sărbători.Tot în această perioadă, alături de Parohiile
din oraş, s-a reuşit în fiecare an organizarea unui
Concert caritabil de colinde, intitulat „Ler din cer”.
Acesta adună coruri din ţară sau de peste hotare şi
strânge fonduri pentru ajutorarea copiilor bolnavi.

Cea mai amplă sau poate mai reprezentativă
activitate în lucrarea cu tinerii este Şcoala de vară,
ce se desfăşoară an de an cu aproximativ 200 de copii,
incluzând şi mulţi voluntari din rândul adolescenţilor.
Această săptămână plină de activităţi frumoase,
inedite, captivante pentru tineri, e alcătuită din variate
ateliere ocupaţionale: Creaţie, Hand-made,
Gastronomie, „Ştiaţi că.....”, „Biserica: spaţiu de
comuniune” şi „Sportul pentru toţi.”

În fiecare an, în jurul datei de 15 septembrie,
Asociaţia Sfânta Anastasia Romana
organizează, alături de Primăria oraşului, Ziua
Internaţională a Curăţeniei (WORLD
CLEANUP DAY). Evenimentul adună milioane
de oameni din întreaga lume, cărora le pasă de
mediu, de sănătatea Planetei ,şi care se coalizează
făcând curăţenie în comunităţile lor. La fel şi noi,
în Târgu Ocna reuşim sămobilizăm peste 400
de tineri, prin implicarea activă a  şcolilor şi
liceelor din urbea noastră. 

Totodată, în luna martie, Asociaţia organizează
şi acţiuni privind Programul Naţional Pro Vita. Luna
pentru viaţă, martie, este marcată de activităţi în
sprijinul mămicilor însărcinate, a copiilor nou
născuţi, dorindu-se promovarea vieţii şi a protejării
ei în toate formele.

Pr. Silviu Butucaru

„Sfânta Anastasia
cea Milostivă”

din  Târgu Ocna
- O.N.G.-ul Eparhial -
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Interesul principal în activităţile cu tinerii a

făcut posibilă dezvoltarea în cadrul Asociaţiei a unui
Centru educaţional pentru servicii de zi pentru
copii, intitulat „Anastasia”. Activitatea o desfăşurăm
zilnic, pentru 15 copii din comunitate. Aceştia
primesc ajutor la efectuarea temelor, beneficiază
de o masă caldă, precum şi de multe alte activităţi
educaţionale, ce contribuie la dezvoltarea psiho-
emoţională, socială şi mai ales spirituală.

Toate aceste activităţi contribuie la sporirea
lucrării sociale a Bisericii şi la slujirea aproapelui,
după modelul desăvârşit al Mântuitorului Hristos. În
viitor, Asociaţia Anastasia doreşte să sporească
proiectele desfăşurate, să devină furnizor acreditat
şi licenţiat de servicii sociale şi să ajungă la cât mai
mulţi oameni aflaţi în dificultate.

limpezit complet, când se pun aproape zilnic
atâtea probleme spre rezolvare, este de la sine

înţeles că cei ce îndeplinesc un rol în viaţa socială
trebuie să fie santinelă la datorie, având şi pregătirea
trebuitoare. Iată rostul acestor cursuri de îndrumare la
care aţi fost chemaţi, cucernici părinţi… Să fim mereu
în pas cu vremea. Orice greutate care ne va sta în cale
s-o înlăturăm prin tactul şi înţelepciunea noastră, prin
răbdarea noastră şi prin afirmarea cu hotărare neclintită
a doctrinei creştine, care a străbătut victorioasă peste
veacuri şi care va rămane de-a pururi biruitoare până la
sfârşitul veacurilor…”7 Ne putem imagina ce impact
a avut forma completă a discursului pentru auditoriu,
în condiţiile în care forma cenzurată este mai mult
decât concludentă. Două discursuri cu un asemenea
conţinut, în mai puţin de trei luni, era  totuşi prea mult
pentru autorităţi. Partenie trebuia scos din scenă
definitiv, pentru a nu compromite şi alte persoane şi a
nu mai putea ,,manifesta sentimente ostile faţă de
regimul democrat popular”8.

Între 25-28 februarie 1950, sub preşedinţia
Patriarhul Justinian, a avut loc Sesiunea Ordinară a
Sfântului Sinod. Trei chestiuni erau pe agenda de lucru,
dintre care două necesitau luarea unor decizii imediate:
cazul Mitropolitului Visarion Puiu, condamnat la
moarte în contumacie de către Tribunalul Poporului
şi pensionarea unui grup de 12 ierarhi, din care făcea

38

parte şi Partenie Ciopron. Prima zi a fost dedicată
manifestărilor legate de împlinirea a 25 de ani de la
ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de
Patriarhie. Cazul mitropolitului Visarion Puiu fusese
plasat strategic în această sesiune de lucru a Sfântului
Sinod. Pe lângă faptul că era socotit fugar şi trădător,
opoziţia manifestată de el, pe când era episcop al
Hotinului, faţă de înfiinţarea Patriarhiei, îl plasa în
postura de duşman al Bisericii. Strălucirea împlinirii
celor 25 de ani trebuia astfel să acopere pata
reprezentată de mitropolit. A doua zi, la 26 februarie,
Sfântul Sinod a votat pensionarea a 3 Mitropoliţi
(Efrem Enăchescu, Tit Simedrea şi Nifon Criveanul),
3 Episcopi (Partenie Ciopron, Veniamin Nistor şi
Policarp Moruşca] şi a 6 arhierei (Emilian Antal,
Eugeniu Laiu, Atanasie Dincă, Teodor Scorobeţ,
Galaction Gordun şi Veniamin Pocitan).

Pentru Partenie Cipron, hotărârile luate în cadrul
acestor şedinţe erau de două ori mai dureroase, decât
pentru restul celor prezenţi. Dacă votul privind
pensionarea şi-l asumase, nu acelaşi lucru se poate
spune despre votul dat în cazul Visarion Puiu.
Caterisirea celui care îi fusese naş de călugărie, la
care a contribuit, avea să îl frământe toată viaţa, ca de
altfel toate evenimentele petrecute în zilele de 25-
28 februarie 1950. În şedinţa din 26 februarie, Sfântul
Sinod hotărăşte ca episcopul Partenie Ciopron să
fie trimis la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la
Suceava. Acţiunea s-a făcut printr-o cerere personală
şi nu prin demitere, cum doreau autorităţile civile.
,,Orice se putea discuta cu Prea Sfinţia Sa, fiind bine
informat şi deloc zgârcit în cuvinte. Îi făcea plăcere
să ne detalieze lucruri şi fapte din perioada când
fusese episcop al Armatei Române. Niciodată însă
nu a relatat că ar fi fost scos din Scaunul episcopal şi
trimis ca stareţ la Mănăstirea Sf. Ioan – Suceava…
Erau, se vede, consemne de la Sfântul Sinod, peste
care Ierarhul nu putea să treacă. Ori era vorba despre
o experienţă de viaţă, mult mai bogată decât a noastră,
mult mai tineri la vremea aceea”9.

Se lăsa astfel o nişă, în caz că pe viitor
situaţia permitea o reabilitare. Însă, după cum se
va vedea, chiar si dupa alegerea sa ca Episcop al
Romanului şi Huşilor şi presupusa reabilitare,
la 18 februarie 1962, Securitatea va continua
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Între cei 12 Apostoli ai Mântuitorului
nostru Iisus Hristos, Sfântul Ioan
Evanghelistul reprezintă piscul de mare
altitudine al vieţii călăuzite de voia lui
Dumnezeu şi ,,Vulturul” vederii, gândirii şi
trăirii creştine.

Cu adevărat, este greu să cuprinzi după
cuviinţă personalitatea „Apostolului Iubirii”,
coborâte din Sânul Preasfintei Treimi, Cea
nemăsurată de mintea omenească. Totuşi,
Dumnezeu, în Marea Sa Milostivire faţă de
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noi, ni-l descoperă pe Sfântul Ioan în paginile
Sfintei Scripturi şi în Tradiţia Bisericii, drept
pildă de înaltă iubire. Este veşnic îndrăgostit
de Hristos, Care îl află vrednic, la momentul
Jertfei de pe Golgota, de a-i încredinţa Mama,
pe Preacurata, şi Pururea Fecioara Maria
(Ioan 19, 26). Acelaşi Dumnezeu-Iubire l-a
luminat pe Sf. Evanghelist să pătrundă cele
mai înalte adevăruri, să trăiască o viaţă curată
şi frumoasă şi să scrie sub inspiraţia Duhului
Sfânt minunatele Cărţi ale canonului biblic.

Chemarea celor 12 Apostoli
În sufletul tânărului pescar din Betsaida

Galileii, fiu al bătrânului Zevedeu şi al
Salomeei,
frate al
sfântului
A p o s t o l
Iacov, au
fost sădite
cele mai
frumoase
flori ale
virtuţilor
strămoşilor:
puterea şi
statornicia
credinţei
părintelui
Avraam, smerenia patriarhului Iacob,
blândeţea marelui Moise, râvna profetului
Ilie, căldura sufletească a regelui şi
proorocului David, precum şi curajul
Sfântului Înaintemergător şi Botezător al lui
Hristos. Iubirea pentru Dumnezeu îl păstrează
pe Sf. Ioan în starea de feciorie şi curăţie,
asemenea Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu, desăvârşindu-se la Şcoala
Pedagogului Suprem, după cum ne arată şi
Sfântul Clement Alexandrinul (+215 d.Hr.).
Dealtfel, în comentariul său biblic, intitulat

Sf. Ap. şi Evanghelist Ioan

1 ACAD. PR. MIRCEA PĂCURARIU, Dicţionarul teologilor
români, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p. 101.
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Română şi regimul comunist (1945-1964) - o imagine
a relaţiilor Stat -Biserică, Bucureşti, 2006-2007, p. 29.
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Editura „Doxologia”, Iaşi, 2010, p.112.
5 ARHIVA MITROPOLIEI MOLDOVEI şI BUCOVINEI,  Înştiinţarea
nr. 7136/13 septembrie 1949, în Dosar nr. 30/1949,
nepaginat.
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7 DAVID SĂDEANU, Deschiderea cursurilor de indrumare
pentru a IV -a serie de preoţi, la Bucureşti, în ,,Biserica
Ortodoxă Română”, anul LXVII (1949), nr. 11-12
(noiembrie-decembrie), 1949, pp. 64-66.
8 C.N.S.A.S, Dosar. cit., f. 91.
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Sfântul Apostol
şi Evanghelist Ioan -

Fiul Iubirii
şi al Tunetului

acţiunea de urmărire a ierarhului, după cum
reiese şi din notele  informative ale vremii.
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gr. Hipotipose (descriere), părintele Bisericii
afirmă că Evanghelia a patra este prin
excelenţă una duhovnicească, ce se distinge
de celelalte, care se concentrează mai ales
pe faptele pământeşti ale Mântuitorului. Cu
alte cuvinte, Sfântul Apostol Ioan „va afla unde
locuieşte Hristos” (Ioan 1, 38), anume în
Iubirea Sfintei Treimi, devenind subiect al
Dragostei Divine, aflat sub flacăra nestinsă a
lucrării Dumnezeieşti. În icoana Cinei celei
de Taină, cel mai mic dintre Apostoli, Ioan se
pleacă cu capul pe pieptul lui Hristos, într-un
gest de iubire nevinovată şi interiorizare a
Logosului divin. De aceea, în Întâia sa
Epistolă Sobornicească, Sf. Ioan, le vesteşte
comunităţilor Asiei proconsulare că
„Dumnezeu este iubire”, iar atunci când vor
fi ameninţate de anumite pericole să „rămână
în această iubire”, deoarece ,,Dumnezeu, ne-
a iubit mai întâi” (4, 19).

Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan
Sf. Teolog mai este numit şi „fiul

tunetului”, alături de fratele său,  Iacob (Marcu.
3, 17). Aceasta nu neapărat pentru anumite
calitaţi vocale, ci pentru puterea unirii
cuvântului cu fapta, ce se putea observa atât în
atitudinea plină de zel, prin urmarea Domnului
Hristos până la Cruce, în noaptea cea lungă şi
grea a Sfintelor Pătimiri, cât şi prin glasul de
tunet, în care Iubirea nu se desparte de Adevăr:
„Trei sunt Cei ce mărturisesc în Cer: Tatăl,
Cuvântul şi Sfântul Duh şi Aceştia Trei Una
sunt” (I Ioan 5, 7); „...vine ceasul şi acum este,
când adevăraţii închinători se vor închina
Tatălui în duh şi în adevăr, că şi Tatăl astfel de
închinători doreşte.” (Ioan 4, 23) sau „cel care
nu mărturiseşte că Iisus Hristos a venit în trup
este antihrist” (I Ioan 4, 3).

Când mama celor doi fraţi Ucenici cere
pentru dânşii, de la Hristos, întâietatea în
Împărăţia Cerurilor, Fiul Omului le vorbeşte

despre importanţa Jertfei de aici, de pe
pământ (Matei 20, 17-23; Marcu 10, 32-45).
Aceeaşi înflăcărare o întâlnim şi în episodul
în care cei doi cer foc din cer pentru a mistui
un sat din Samaria, întrucât locuitorii nu-L
primiseră pe Domnul (Luca 9, 52-56).

Alături de Sfinţii Apostoli Iacov şi Petru,
Evanghelistul Ioan este martorul Schimbării
la Faţă a Domnului Hristos, Învierii fiicei lui
Iair, ajungând şi cel dintâi la Mormântul
Mântuitorului în Ziua Învierii şi văzând
giulgiurile singure (Ioan 20, 2-10; 21, 20-24),
urmând ca după Înălţarea Domnului şi
Pogorârea Duhului Sfânt să cucerească mii de
suflete pentru Împărăţia lui Dumnezeu, atât în
Biserica Ierusalimului, cât şi în Antiohia, la
Efes, sau în comunităţile din părţile Asiei Mici
(Apocalipsa 1, 11).

Într-una din Omiliile sale, Sf. Grigorie
Palama (+1359) ne învaţă despre Sf.
Evanghelist Ioan că este „patriarhul tuturor celor
care nu din sânge, nici din pofta trupului, ci de
la Dumnezeu au ieşit. De asemenea Ucenicul
este prieten apropiat al Fiului Iubit, Care este
sălăşluit în Sânul Tatălui.”

În concluzie, Ucenicul iubit al Lui Hristos,
Ioan Evanghelistul, rămâne pentru întreaga
creştinătate tunetul cel mai înalt al teologiei, în
care Ortodoxia şi Ortopraxia se întrepătrund prin
lucrarea Duhului Sfânt. Taina Iubirii, prezentă în
textul ioaneic, răsună până la marginile
pământului, mistuind inimile tuturor, ce bat în
ritmul Dumnezeieştii Liturghii. După cum ne
învaţă şi Fericitul Augustin, sfinţii sunt acei fii
adevăraţi ai Bisericii Cereşti care s-au mântuit,
primiţi de Maica Domnului, ca „prietenii şi
casnicii” lui Dumnezeu Cel slăvit în Treime.

Pr. Prof. Lucinschi Răzvan-Constantin
Capela Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul

de la Colegiului Economic „Ion Ghica” Bacău



|„Biserica mărturisitoare”- Nr. 4, anul 2021 -  www.protoieria-onesti.ro

ÎMPREUNÃ SLUJITORI

DATE DE CONTACT

ADRESA: STRADA ADRIAN PĂUNESCU, NR. 1, ONESTI, JUD. BACĂU

TEL/FAX: 0234312190
EMAIL: redactiaimpreunaslujitori@gmail.com

ISSN 1844 – 1386
Revista „Împreună Slujitori” se află sub ascultarea duhovnicească
a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Articolele spre publicare

se primesc prin membrii Colegiului de Redacţie
şi nu se returnează.

Sumar

Anamneză - Mitropolitul Bartolomeu
Anania la Văratec .................................... 1
Comunitate, Comunicare, Comuniune,
Cuminecare ............................................. 3
Sinaxa Euharistică - trecut şi prezent .........6
Gânduri pentru martiri .............................. 9
Aşezămând pentru „omenirea
 pătimindă“................................................10
În căutarea sfinţilor .................................13
Preoţia universală şi aspecte
ale slujirii ei ............................................16
Biruinţa Cerului.......................................19
Reverberaţiile poemului
carceral ..................................................22
Printre cărţi ............................................25
Presiunile Regimului Comunist asupra
Bisericii Ortodoxe Române
în perioada stalinistă .............................. 26
Credinţa - leac al înstrăinării ....................28
Misiune şi pastoraţie
în „Ţara Soarelui Răsare“  ..................... 29
România din afara României ...................33
Asociaţia „Patmos“ Oneşti ......................35
„Daţi-le voi să mănânce!“ ...................... 36
„Sfânta Anastasia cea Milostivă“
din Târgu Ocna ......................................37
Sfântul Apostol şi Evanghelist
Ioan - Fiul Iubirii şi al Tunetului .............. 39

Colegiul
de Redacţie

PREŞEDINTE DE ONOARE:
IPS IOACHIM

ARHIEPISCOPUL
ROMANULUI ŞI BACĂULUI

PREŞEDINTE:
PR. IOAN BÂRGĂOANU
PROTOPOP DE ONEŞTI

REDACTOR ŞEF:
PR. DANIEL NICHITA

REDACTORI:
PR. PETRU RONCEA

PR. PETRU PAVĂL
PR. SILVIU-NEICU

PR. IONEL BOGDAN
PIŞTEA



|„Biserica mărturisitoare”- Nr. 4, anul 2021 -  www.protoieria-onesti.ro

ÎMPREUNÃ SLUJITORI

Rosiers, Franţa - prima mănăstire românească
din Occident, cu hramul „Buna Vestire“

(ctitor: IPS Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului)

        Rosiers, Franţa -prima mănăstire românească

          din Occident, cu hramul „Buna-Vestire”

(ctitor IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului)




