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Cu prilejul Duminicii Fa-
miliei, Patriarhul României a 
adresat credincioşilor orto-
docşi români următorul mesaj:

Am văzut cu toţii că, după 
decembrie 1989, au apărut o 
serie de schimbări la nivelul în-
tregii societăţi româneşti, unele 
cu efecte pozitive, aşteptate, 

„Familia creştină între criză şi speranţă”
Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat credincioşilor ortodocşi români cu prilejul Duminicii Familiei

dorite, dar şi unele fenomene 
care, dimpotrivă, au influenţat 
negativ viaţa oamenilor. Un 
astfel de fenomen, accentuat 
vizibil în ultimii ani, este criza 
familiei şi degradarea vieţii 
de familie pe fondul creşterii 
insecurităţii generale şi a con-
fruntării cu schimbări multe 
şi bruşte, într-un interval de 
timp foarte scurt. Sociolo-
gii consideră că în societate 
s-a instaurat un fenomen de 
surmenaj social, de oboseală 
socială care aduce după sine 
o degradare sau o anarhizare a 
vieţii sociale, explicând astfel 
de ce, atât în România, cât şi în 
întreaga Europă, familia creşti-
nă se confruntă azi cu multiple 
crize: criza economică (sărăcie, 
şomaj, nesiguranţa zilei de 
mâine, emigraţia spre ţări mai 
bogate), criza morală (avortul, 
divorţul, abandonarea copiilor, 
libertinajul, creşterea violenţei 
în familie şi a delincvenţei juve-
nile) şi criza spirituală (sectaris-
mul, fanatismul şi prozelitismul 
religios).

Reflectând la situaţia actuală 

de criză a familiei, considerăm 
că trebuie să valorificăm resur-
sele de îndreptare şi ieşire din 
criză, pentru a trăi cu speranţă. 
În primul rând, trebuie să ve-
dem că fericirea este darul lui 
Dumnezeu, iar criza familiei 
de azi poate fi depăşită cu aju-
torul şi cu binecuvântarea lui 

Dumnezeu-Creatorul Care a 
zis: ‚Creşteţi şi vă înmulţiţi şi 
stăpâniţi pământul!’ (Facere 1, 
28). În ciuda multor păcate şi 
primejdii abătute asupra nea-
mului omenesc, totuşi familia a 
fost instituţia cea mai stabilă în 
istorie. În plus, binecuvântarea 
familiei de către Domnul nostru 
Iisus Hristos la nunta din Cana 
Galileii, când a transformat 
apa în vin, la solicitarea Maicii 
Domnului – icoana Bisericii ru-
gătoare, constituie pentru noi o 
puternică bază a speranţei creş-
tine. Hristos Cel ce a schimbat 
apa în vin poate schimba criza 
într-o speranţă nouă, poate adu-
ce bucurie acolo unde ameninţă 
lipsurile şi tristeţea.

Trebuie să-L rugăm pe Hris-
tos, să-I spunem Lui ce lipseşte 
cu adevărat familiei astăzi şi 
să spunem familiei creştine 
în criză să ceară ajutorul lui 
Hristos şi al Maicii Domnului 
în organizarea însăşi a vieţii 
conjugale. Minunea din Cana 
Galileii ne descoperă fericirea 
ca dar al lui Dumnezeu care 
aduce comuniune şi bucurie 

în familie şi în societate, nu 
ca drept al omului ce trebuie 
cucerit în spirit individualist 
şi egoist.

În al doilea rând, trebuie să 
susţinem efortul Bisericilor de 
a apăra familia naturală, tradiţi-
onală, universală, şi de a rezista 
în faţa unor ‚modele’ noi de 

familie, în care relaţia normală 
bărbat-femeie este considerată 
ca fiind ceva depăşit.

În al treilea rând, este nece-
sară intensificarea cooperării 
dintre Stat şi Biserică în toate 
domeniile care privesc activi-
tatea socială, educaţională şi 
culturală referitoare la familie, 
deoarece matricea creştină a 
Europei nu poate fi smulsă 
din structura omului european, 
chiar dacă este ignorată de 
acesta.

De aceea, Patriarhia Română 
a susţinut constant păstrarea 
orei de Religie în programa 
şcolară, pentru că fără credinţă 
oamenii pierd sensul adevărat 
al vieţii. Virtuţile şi valorile 
prezentate în cadrul orelor de 
educaţie religioasă sunt nece-
sare sănătăţii spirituale din fa-
milie şi din societate. Educaţia 
religioasă îl învaţă pe copil şi pe 
tânăr iubirea faţă de Dumnezeu 
şi de oameni, credinţa, spe-
ranţa, solidaritatea, dreptatea, 
precum şi recunoştinţa faţă de 
părinţi şi faţă de binefăcători, 
dărnicia şi hărnicia, sfinţenia 

vieţii, valoarea eternă a fiinţei 
umane, sensul existenţei, binele 
comun şi frumuseţea sufletului 
generos. Ea îi oferă copilului 
o perspectivă ortodoxă asu-
pra vieţii, adică un mod de a 
înţelege lumea şi viaţa, de a 
formula raţionamente cognitive 
şi judecăţi morale. Educaţia re-

ligioasă reduce, astfel, efectele 
negative ale crizei contempora-
ne de identitate şi de orientare, 
propunând modele viabile de 
bunătate şi sfinţenie, oferind 
copiilor şi tinerilor repere în 
viaţa de familie şi în societate.

În concluzie, îndemnul nos-
tru părintesc este acesta: să 
cultivăm mai mult legătura 
sfântă care există între viaţa 
familiei şi viaţa Bisericii, între 
educaţia copilului şi demnitatea 
persoanei umane, creată după 
chipul Persoanelor divine. Ca 
atare, nu putem reduce familia 
doar la aspectul ei biologic, 
juridic, psihologic, sociologic 
sau economic, pentru că ea este 
mai mult decât toate acestea la-
olaltă şi le transcende. Familia 
are vocaţia de a fi conlucrare a 
omului cu Dumnezeu în lume, 
pentru a dobândi viaţa eternă, 
spre slava Preasfintei Treimi şi 
binele umanităţii.

† D A N I E L
Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române.
Biroul de Presă al 

Patriarhiei Române.
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Domnitori români pe tronul Moldovei 
şi relaţia lor cu lumea occidentală în secolele XV–XVI
În a doua jumătate a se-

colului al XV-lea, Moldova 
devenise un centru însemnat al 
culturii ortodoxe, întemeiat pe 
premisele unei vieţi economice 
şi social-politice înfloritoare. 
Relaţiile cu Peninsula Balca-
nică, cu teritoriile întinse ale 
Rusiei, ale Poloniei, cu Tran-
silvania şi cu centrele adriatice, 
îndeosebi cu Veneţia1 şi cu 
scaunul Romei, erau strânse. 
Aceste relaţii au servit nu nu-
mai producerii şi tranzitului 
de mărfuri, dar şi tranzitului 
de idei şi de forme artistice, 
şi chiar închegării unor relaţii 
diplomatice de natură politică 
care au scos în evidenţă perso-
nalitatea puternică a domnitori-
lor români şi percepţia acestora 
în spaţiul central european, 
pe fondul rolului semnificativ 
pe care l-au jucat la poarta 
creştinătăţii în faţa iminentului 
pericol otoman.

I. Ştefan cel Mare, 
scaunul Romei 

şi senatul veneţian

Ne vom opri atenţia, în rân-
durile ce urmează, asupra câ-
torva informaţii documentare 
referitoare la relaţia domnitoru-
lui Ştefan cel Mare cu scaunul 
papal din Roma şi cu senatul 
Republicii Veneţia, implicit la 
atitudinea sa faţă de Biserica 
catolică din Moldova. 

Încă din a doua jumătate a 
secolului al XIV-lea, în timpul 
domnitorului Laţcu exista o 
episcopie catolică  în Târgul 
Siretului (1388), mutată apoi 
în anul 1401 la Baia2. Catolicii 
aveau în secolul al XV-lea, 
biserici parohiale în localităţile 
Iaşi, Târgu Neamţ, Roman, 
Huşi, Bacău, Cotnari, Baia şi 
Suceava3. În anul 1420, nume-
roşi saşi şi secui ar fi emigrat 
în Moldova în timpul regelui 
Ungariei Sigismund. 

 În a doua jumătate a se-
colului al XIX-lea, istoricul 
B.P.Haşdeu descoperea, în 
Biblioteca Muzeului din Pesta4, 
trei scrisori ale papei Sixt al 
IV-lea adresate domnitorului 
Ştefan cel Mare. La 31 martie 
1475, papa promitea domni-
torului Moldovei un ajutor 
financiar solicitat de acesta 
contra turcilor, îndemnându-l 
să nu renunţe la lupta contra 
păgânilor5.

Din scrisoarea trimisă de 

papă la 20 martie 1476, aflăm 
că între boierii de consiliu ai 
lui Ştefan cel Mare se afla şi 
un italian din Genova, Cataneu 

Miron Costin scrie că „acest 
episcop (precum am aflat din 
tradiţia orală a moldovenilor), 
în vremea domnilor celor vechi 

zice Sixt al IV-lea – care foarte 
rareori s-a mai acordat cuiva”10.  
Papa hotărăşte de asemenea,  să 
lase în mâinile lui Ştefan, banii 
şi bunurile care s-ar aduna prin 
vizitarea de către credincioşi – 
fie moldoveni, fie străini – „a 
bisericii celei mari a Moldovei 
(catedrala din Baia) şi a cate-
dralelor din Cetatea Albă. Cele 
două bule papale din 9 aprilie 
1476 şi 13 ianuarie 1476 înfă-
ţişeză oricum, un caz unic în 
istoria raporturilor Moldovei cu 
scaunul Romei: suveranul pon-
tif ceda unui principe ortodox, 
veniturile pe care catedralele 
catolice mai importante din 
ţara sa urmau să le obţină prin 
acordarea iertărilor în cursul 
anului jubiliar. În a doua bulă, 
domnitorul Moldovei este pre-
zentat ca un „adevărat atlet 
al credinţei creştine” (verus 
christiane fidei athleta)11.

Principele ortodox al unei 
ţări ortodoxe se adresa astfel, 
suveranului pontif, pentru a-i 
cere sfinţirea unui episcop cato-
lic în ţara sa şi recomandând, el 
însuşi, un candidat al său pentru 
acest scaun12.  În acelaşi an, 
acest episcop Petru, cu învoirea 
domnitorului Ştefan, a făcut o 
procesiune catolică la biserica 
din Bacău13. În anul următor 
se înregistra o altă procesiune 
la cetatea Albă, unde exista de 
asemenea, o biserică catolică14.

De-a lungul domniei sale, 
domnitorul Ştefan a promo-
vat un spirit de recunoaştere 
reciprocă a vieţii bisericeşti 
specifice celor două tradiţii 
creştine răsăritene şi apusene, 
respingând acţiunile de con-
vertire sau de desconsiderare 
la adresa celeilalte Biserici. 
Propunem două situaţii con-
temporane domnitorului, în 
acest sens. În anul 1462, câţiva 
călugări catolici franciscani 
din Cehia, veniţi în Moldova, 
au încercat să convertească o 
femeie la catolicism prin rebo-
tezare. Auzind cele întâmplate, 
domnitorul Moldovei le-a cerut 
să părăsească Moldova15. Pe de 
altă parte, un episcop catolic 
vizitator a fost omorât în satul 
Orţeşti, în ţinutul Neamţului. 
Domnitorul Moldovei a pe-
depsit pe locuitorii acelui sat, 
confiscând o parte din moşia 
sătenilor şi dând-o mitropoli-
tului Teoctist16. 

Istoricul şi diplomatul C. 
Esarcu, prin cercetările do-

Icoană cu scene din viaţa Domnitorului Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, ansamblu Elena Murariu

Ianuenzul, şi un preot catolic 
Petru „baccalaureum” în legi6. 
Această prezenţă în consiliul 
domnesc a unui preot catolic 
devenit peste puţin timp epi-
scop, „verifică pe deplin”, ceea 
ce spunea cronicarul Miron 
Costin în Poema sa polonă: 
faptul că după o veche tradiţie 
orală, „episcopul catolic din 
Moldova şedea în divan ală-
turi cu mitropolitul ortodox al 
ţării”. Menţionând în „Poema 
polonă”, pe mitropolitul Mol-
dovei şi pe cei trei episcopi de 
Roman, Rădăuţi şi Huşi, croni-
carul Miron Costin arată că cei 
trei episcopi sufragani „nu iau 
parte la sfaturile din divanuri. 
La masă aceştia stau înaintea 
mirenilor. Singur mitropolitul 
are întotdeauna loc la sfat”. 
În acest context Miron Costin 
menţionează şi pe episcopul 
catolic de Bacău, sub titlul 
„al bisericilor catolice din ţara 
Moldovei, care are sate catolice 
şi în Bugeac, între tătari. Părin-
ţii iezuiţi umblă acolo pentru 
liturghia catolicilor ce locuiesc 
în acele părţi”7. În a doua vari-
antă a acestei cronici polone, 
în dreptul episcopului catolic, 

care erau şi înţelepţi, era mai 
presus decât aceşti trei vlădici 
(ortodocşi) şi şedea în faţa mi-
tropolitului8. 

Cei doi consilieri catolici 
domneşti au fost trimişi la 
Roma ca ambasadori din partea 
Moldovei pentru a cere sprijin 
financiar în lupta antiotomană 
şi pentru a ruga pe papă de a 
hirotoni pe preotul Petru ca 
episcop pentru Biserica catolică 
din Moldova. Papa a satisfăcut 
cererea lui Ştefan, afirmând că 
nu poate refuza cererea unui 
bărbat „de o virtute atât de 
excelentă şi de merite atât de 
strălucite în republica creşti-
nă”. Papa adăugă: „Succesele 
tale înţelepte şi viteze contra 
necredincioşilor turci, inamici 
comuni au adus atâta glorie 
numelui tău, încât toate gurile 
îl repetă şi toate inimile te 
slăvesc”9. 

La 3 aprilie 1476, papa anun-
ţa pe Ştefan cel Mare că sca-
unul apostolic a numit pe cel 
recomandat ca episcop catolic 
pentru Moldova, scutindu-l în 
acelaşi timp, de darea ce se 
cuvine papei de la fiecare nou 
episcop, o deosebită favoare – 
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Domnitori români pe tronul Moldovei 
şi relaţia lor cu lumea occidentală în secolele XV-XVI
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cumentare făcute în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, în arhivele veneţiene, 
a adus contribuţii semnificative la cunoaş-
terea relaţiilor de diplomaţie politică a 
domnitorului moldovean cu senatul acestei 
republici. În arhivele Veneţiei, această 
„fereastră a lumii occidentale spre Europa 
de răsărit”17, Esarcu a găsit mai multe do-
cumente referitoare la stabilirea de contacte 
pentru o alianţă comună împotriva turcilor, 
alianţă în care Moldova „poarta creştină-
tăţii” juca un rol considerabil. Guvernul 
veneţian se adresează papei şi regelui 
maghiar Matei Corvin pentru câştigarea 
şi sprijinirea lui Ştefan cel Mare în lupta 
antiotomană18.  

După victoria repurtată asupra turcilor, 
în anul 1476, Ştefan a încredinţat ambasa-
dorului Veneţiei în Persia, care la întoar-
cerea sa în Italia, a trecut prin Moldova, 
misiunea de a informa senatul veneţian şi 
scaunul apostolic din Roma despre decizia 
domnitorului român de a lupta, în conti-
nuare, împotriva otomanilor, urmând a fi 
adresată în acelaşi timp,  rugămintea de a se 
trimite domnitorului, un medic din Veneţia, 
care să-i trateze  o boală la picior. 

La 6 martie 1475, Senatul veneţian 
decidea anunţarea scaunului apostolic din 
Roma despre victoria lui Ştefan şi despre 
oportunitatea câştigării lui Ştefan pentru 
cauza creştină. Domnitorul Moldovei era 
felicitat, luându-se hotărârea de a se căuta 
un medic chirurg bun pentru acesta19. La 6 
mai 1476, era semnat un proces verbal al 
şedinţei senatului veneţian din care aflăm 
că Ştefan, însuşi, a trimis doi ambasadori 
la Roma şi că aceştia erau nemulţumiţi 
pentru că ajutorul financiar cerut a fost dat, 
nu Moldovei, ci regelui Ungariei Matei 
Corvin20.

La 17 mai 1476, Senatul decidea trimite-
rea în Moldova a ambasadorului Emanuele 
Gerardo, care să-l trateze pe Ştefan ca suve-
ran complet independent, să ofere acestuia 
alianţa Republicii Veneţia, să supravegehze 
realităţile politice din Moldova. Impor-
tant pentru tematica lucrării noastre este  
punctul al optulea al acestei decizii, în care 
senatul veneţian cerea ambasadorului Ema-
nuele Gerardo să intervină la Ştefan „de 
a nu contesta, pe teritoriul moldovenesc, 
jurisdicţia asupra creştinilor de rit ortodox 
(grec) a patriarhului constantinopolitan, Ie-
ronim, la care ţine foarte mult Republica”21. 
Această informaţie am putea-o pune, pro-
babil, în legătură cu situaţia de jurisdicţie 
bisericească exercitată în Moldova în urma 
sinodului de la Florenţa (1438–1439), şi 
în urma căderii Constantinopolului (1453) 
după care, în opinia unor istorici, ierarhii 
din Moldova au trecut sub jurisdicţia sca-
unului de Ohrida sau Peci.22

Bunele relaţii ale lui Ştefan cel Mare cu 
Veneţia rezultă şi din modul în care fusese 
primit în Moldova medicul Matei Murano 
în Moldova (1502): Ştefan l-a primit pe 

acesta, adresându-i următoarele cuvinte: 
„Eu n-am voit să caut medic în nici o altă 
ţară decât acolo unde am amici, despre care 
sunt sigur că mă iubesc. Şi mai zise încă: 
eu sunt înconjurat de inamici de tot felul şi 
am avut 36 de bătălii, învingându-i în 34 şi 
fiind învins numai în două”23. În octombrie 
1503 era trimis în Moldova tot un medic 
veneţian, Ieronim de Cesana.

Constatăm aşadar, că prin relaţiile 
diplomatice pe care le-a stabilit atât cu 
scaunul Romei cât şi cu senatul Veneţiei, 
Ştefan cel Mare intenţiona să demonstre-
ze puterilor occidentale că Moldova este 
poarta creştinătăţii şi că interesele ţării 
sunt strâns legate de interesele celorlalte 
state ale Europei. Scrisorile domnitorului 
român către papă şi către dogele Veneţiei 
dovedesc că el avea „o concepţie a unităţii 
politice creştine, datoare să lupte solidar 
împotriva turcilor”23.

Aceeaşi politică de deschidere confesi-
onală a adoptat-o Ştefan şi faţă de armenii 
care trăiau la acea vreme în Moldova24. 
La suirea sa pe tron, domnitorul a dat un 
hrisov, invitând pe armenii din afara Ţării 
Moldovei să vină în principatul său, asi-
gurându-i de protecţia sa şi făgăduindu-le 
privilegii comerciale. La data la care tătarii 
şi turcii au pus stăpânire pe Crimeea şi un 
mare număr de armeni se refugiaseră în 
Moldova (1475), Ştefan cel Mare le-a făcut 
o primire călduroasă, îngăduindu-le aşeza-
rea în centrele comerciale mai de seamă ale 
Moldovei. Cea din urmă colonie armeană 
care a imigrat în Moldova, sub Ştefan cel 
Mare, a venit din Crimeea. Domnitorul 
moldovean a aşezat această colonie la Su-
ceava, Iaşi, Botoşani, Focşani şi Roman25. 

Atitudinea domnitorului Ştefan cel Mare 
faţă de puterile catolice europene şi implicit 
faţă de Biserica catolică din principatul 
Moldovei a fost apreciată deiferenţiat în 
istoriografia română şi străină a secolelor 
XVIII-XX. Ne permitem în continuare, 
prezentarea, desigur, în mod aleatoriu, a 
câtorva consideraţii ale istoricilor în acest 
sens.

Istoricul J. Sulzer, într-o lucrare volu-
minoasă scrisă în mai multe volume, în a 
doua jumătate a secolului  al XVIII-lea, la 
Viena, în anul 1781, motivează existenţa 
şirului neîntrerupt al episcopilor catolici din 
Moldova, în timpul domnitorului Ştefan, 
făcând referire la căsătoria domnitorului 
român cu o femeie catolică, Margareta, cu 
care îşi petrecea timpul la Bacău. Aceasta ar 
fi fost sora unui voievod din Transilvania, 
Şefan Losontsch27.

Johann Christian von Engel, în a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea, într-o 
lucrare voluminoasă de istorie, apărută ul-
terior la Halle, în anul 1801, scriind despre 
politica bisericească a lui Ştefan cel Mare 
faţă de Polonia, consideră că acesta le-a 
dat cele mai frumoase cuvinte, acordând 
misionarilor minoriţi deplina libertate. La 

această dată era episcop în Bacău, Johan-
nes, un minorit până atunci vicar în Polonia 
şi în Moldova, care a trimis sfântului scaun 
informaţii foarte avantajoase privitoare la 
convertirea la catolicism a numeroşi cre-
dincioşi ortodocşi ruşi, moldoveni, armeni 
şi alţi eretici, lucru care l-a determinat pe 
papă să se gândească la înmulţirea episco-
piilor şi împărţirea Modovei în provincii 
bisericeşti28. 

Episcopul Mechisedec Ştefănescu, în 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
consideră că „domnii ca persoane politice 
şi pentru a păstra bunele relaţii cu puter-
nica Biserică a Romei şi cu statele vecine 
catolice, au dat protecţiunea lor episcopilor 
catolici vizitatori şi misiunilor catolice din 
ţară, îi apărau, ba chiar le hărăzeau scutiri 
şi averi”.29 

B.P. Haşdeu scriind, tot în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, despre 
prezenţa episcopului catolic în divanul ţării, 
alături de mitropolitul ortodox, consideră 
atitudinea domnitorului Ştefan cel Mare 
faţă de Biserica catolică din Moldova ca o  
„sublimă toleranţă fără exemplu în analele 
lumii!”30 

La comentariul mai sus menţionat al lui 
Haşdeu, A.D. Xenopol constată, în prima 
jumătate a secolului al XX-lea, cu totul 
altceva: „Ghibăcie politică, credem noi, şi 
după timpurile de atunci, mai mare decât 
orice toleranţă31. Ştefan cel Mare primise în 
sfatul ţării pe cei doi preoţi catolici, pentru 
a câştiga favorurile papei. Acelaşi istoric 
consideră că politica republicii Veneţia 
faţă de Ştefan a fost perfidă31.  L-a folosit 
pe Ştefan contra turcilor doar ca o diversi-
une, pentru a câştiga din aceasta, propriile 
interese faţă de posesiunile pe care le avea 
în Marea Mediterană32. 

Nicolae Iorga consideră că „în multele 
lui încurcături şi greutăţi, Ştefan cel Mare 
a făcut numai rareori o politică religioasă 
provocată de interesele sale politice care-l 
puteau îndrepta câte o dată către puterile 
catolice”33. Acelaşi Iorga, analizând po-
litica religioasă a unuia din domnitorii 
anteriori pe tronul Moldovei, Alexandru 
cel Bun, cu simpatiile ei pentru catolicism 
o pune, spre exemplu, în legătură cu „un 
şir de evenimente politice care dovedesc 
că nu credinţa Domnului fusese schimbată, 
ci numai motive de oportunitate-l făcuseră 
să ia unele măsuri care nu corespundeau 
convingerilor sale”34. 

Constatăm aşadar, o diferenţiere evi-
dentă a consideraţiilor istoricilor din 
secolele XVIII, XIX şi XX (am prezentat 
doar câteva puncte de vedere istoriografice, 
din secole diferite) referitoare la politica 
bisericească a domnitorului Ştefan cel 
Mare pe care a manifestat-o faţă de puterile 
catolice şi implicit faţă de Biserica catoli-
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Domnitori români pe tronul Moldovei 
şi relaţia lor cu lumea occidentală în secolele XV–XVI

Sâmbătă, 5 iunie 2010, un grup 
de credincioşi ortodocşi români 
din Giula şi din alte localităţi, 
în frunte cu Preasfinţitul Părinte 
Episcop Siluan, a efectuat o vizită 
frăţească în Episcopia Oradiei, 
unde a fost primit de către Prea-
sfinţitul Părinte Episcop Sofronie, 
cel dintâi Chiriarh al Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria, 
pe care a arhipăstorit-o vreme de 
opt ani. După cuvântul de întâm-
pinare, Preasfinţia Sa le-a arătat 
oaspeţilor din Ungaria Centrul 
Eparhial şi Paraclisul Episcopal, 
cu antecamera dedicată ierarhilor 
care au avut o legătură specială 
cu Episcopia Oradiei şi care sunt 
reprezentaţi în medalioane de o 
mare frumuseţe, realizate după 
modelele lor originale, alături de 

Vizită frăţească în Episcopia Oradiei

alte scene importante din viaţa 
Episcopiei, cu caracter liturgic şi 
istoric. Tot în Reşedinţa Eparhială, 

Preasfinţitul Părinte Episcop So-
fronie le-a fost prezentat oaspeţilor 
Muzeul Episcopiei, aflat în curs de 

restaurare, dar care cuprinde deja 
multe piese valoroase, între care 
şi două icoane de secol XVIII, re-
alizate de Toader din Micherechi. 
Grupul credincioşilor giulani 
a vizitat, de asemenea, vechea 
Catedrală Episcopală (cunoscută 
sub numele de „biserica cu lună”), 
Mânăstirea „Sfânta Cruce” şi Mâ-
năstirea cu hramul „Bunavestire”, 
din Oradea, precum şi Biblioteca 
Judeţeană „Gheorghe Şincai” din 
acelaşi oraş, unde a fost întâm-
pinat de către Doamna Director 
Ligia Mirişan, un apropiat şi un 
susţinător al comunităţii româneşti 
din Ungaria, în cadrul căreia a 
organizat mai multe evenimente.

Biroul de Presă al 
Episcopiei Ortodoxe 

Române din Ungaria

că din principatul Moldovei. 
Aceste opinii istoriografice 
merg de la evidenţierea unei 
depline toleranţe religioase a 
domnitorului român faţă de 
celelalte confesiuni până la 
evidenţierea politicii de stat 
care implica, în mod automat, 
o atitudine diplomatică faţă de 
celelalte confesiuni, care nu 
corespundeau convingerilor 
sale de credinţă personală.

Rugămintea senatului Ve-
neţiei trimisă la 17 mai 1476, 
domnitorului Ştefan cel Mare 
„de a nu contesta, pe teritoriul 
moldovenesc, jurisdicţia asupra 
creştinilor de rit ortodox (grec) 
a patriarhului constantinopoli-
tan, Ieronim, la care ţine foarte 
mult republica”35, evidenţiază, 
în opinia noastră, dincolo de 
interesele politice care stăteau 
în spatele acesteia, o atmosferă 
eclesială de respect reciproc, 
în care jurisdicţiile bisericeşti 
răsăritene puteau coabita alături 
de cele apusene fără intenţia 
de exercitare a unui prozeli-
tism care să ducă la absorbţia 
unei confesiuni în cealaltă, aşa 
cum se va întâmpla în secolele 
ulterioare.

Pr. Conf. Dr. Mihai 
Săsăujan 

Facultatea de Teologie 
Ortodoxă „Justinian 

Patriarhul”, Bucureşti
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