Florian Bichir

Surghiunit pentru credință
– ÎPS Dr. Onufrie Pop,
Arhiepiscop de Sondrio şi Vercelli
la 55 de ani de viață şi 30 de ani de slujire
la altarul Ortodoxiei –

1

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
OMAGIU. POP, Onufrie
Surghiunit pentru credință : ÎPS dr. Onufrie Pop,
arhiepiscop de Sondrio şi Vercelli la 55 de ani de viață şi 30 de
ani de slujire la altarul Ortodoxiei / Florian Bichir. – Timişoara :
Mirton, 2011
ISBN 978‐973‐52‐1098‐4
28(498) POP, O.
929 Pop, O.

2

EDITURA MIRTON
Timişoara
2011

3

Tuturor ostenitorilor ortodocşi,
cu rugămintea de a fi pomenit în rugăciunile lor

4

CUPRINS

În loc de prefață: De ce am acceptat? (Florian Bichir) ........................... 7
ÎPS Dr. Onufrie Pop Biografie .................................................................11
ÎPS Dr. Onufrie Pop la 55 de ani (†AVONDIOS) .................................. 15
Destinul unui om (Ioan Gheorghe Oltean) .......................................... 25
Câteva precizări istorice şi canonice (Florian Bichir) .......................... 66
Acte diplome .......................................................................................... 99
Corespondența ...................................................................................... 147
Articole din presă .................................................................................. 431
Album foto ...........................................................................................1015

5

6

În loc de prefață:
De ce am acceptat?!
Cred cu tărie în pronia divină. Dați‐mi voie pentru început să
redau un articol de‐al meu „Tristețea celui «mereu fericit»”
apărut în cotidianul „Libertatea” din 13 iunie 2011. Nu din
vanitate, ci pentru că acesta explică multe.
„În preajma sărbătorilor mari, dar nu numai, citesc cărți de
teologie, pe care le ador. Din Italia am primit recent trei volume
groase, excepțional tipărite la Timişoara, la editura Mirton:
“Misiunea socială a bisericii”, “De la cuvânt la faptă” şi “Lumină
pentru suflet”.
Toate semnate de doctor conferențiar universitar Onufrie,
Arhiepiscop Ortodox titular de Sondrio şi Vercelli ‐Italia, Exarh
pentru Europa de Est. Sub această titulatură destul de stufoasă,
aproape nobiliar‐aristocratică, am fost uimit să‐l regăsesc pe
părintele Octavian‐Olivian Pop, odinioară preot‐capelan la Peni‐
tenciarul Găeşti. Un monah deosebit, cu care sporovăiam după‐
amiezi întregi în biroul vrednicului de pomenire ÎPS dr. Vasile
Costin al Târgoviştei, arhiepiscop al cărui consilier am fost.
Arhiepiscopul Onufrie scrie bine, clar şi concis, dar are şi
curajul de a aborda probleme unice în ortodoxia noastră:
misiunea printre deținuți, dimensiunea socială a Bisericii. Din
2006, fostul protosinghel şi stareț al Mănăstirii “Izvorul Miron”
Româneşti părăseşte Biserica Ortodoxă Română, dar nu şi
ortodoxia.
După câteva “transferuri” de jurisdicție, Octavian‐ Olivian
Pop, posesor a două‐trei doctorate şi profesor de drept, ajunge în
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Italia. Sub oblăduirea Mitropoliei Ortodoxe de Milano devine
arhiepiscop sub numele de “Onufrie”, care înseamnă “mereu
fericit”. În mijlocul românilor din Italia pe care‐i păstoreşte, ÎPS
Onufrie este mereu fericit dacă nu l‐ar mistui dorul de țară! Afirm
cu toată convingerea că ÎPS Onufrie este o pierdere pentru
Biserica noastră. Şi zău că scrie bine!”.
De la acest articol a plecat totul. Mulți prieteni destupați la
cap m‐au lăudat, pentru că urmăresc şi alte grupări ortodoxe, nu
doar pe cele oficiale să le spunem, alții m‐au înjurat pe motivul că
„m‐am dat cu schismaticii”. Dincolo de aceste amănunte absolut
nesemnificative, important este că m‐am reîntâlnit, după iată 15
ani cu fostul arhimandrit de la Găieşti, astăzi ierarh în Italia.
Aceiaşi modestie, aceiaşi voce calculată, acelaşi sete de cultură şi
spiritualitate românească. Dar cu un profund dor de țară în
suflet... şi evident amândoi mult mai bătrâni. Mi‐a povestit pe
îndelete aventura vieții Înalt Prea Sfinției Sale. Fără înflorituri,
fără să ocolească ispitele la care a fost supus. Pe un ton calm, cu
resemnarea că paşii i‐au fost îndrumați de Bunul Dumnezeu.
După un timp mai mulți prieteni ai Înalt Prea Sfinției Sale
mi‐au propus să scriu o carte despre vlădica, mai ales că pe 22
octombrie 2011 împlineşte frumoasa vârstă de 55 de ani. Din care
30 de ani de slujire la altarul credinței ca preot, 27 de ani ca
duhovnic şi 3 ani ca arhiereu.
Recunosc cu mâna pe inimă că decizia de a scrie, mai bine zis
de a coordona această carte pentru că s‐a scris prin realizările
ÎPS Onufrie aproape singură, a fost grea. Şi vreau să mă explic! E
arhicunoscută, aproape de notorietate simpatia mea pentru
ortodocşii de stil vechi. De altfel am şi publicat primul studiu de
acest gen în România, la editura “Mirton”: “Ortodocşii de lângă
noi. Studiu istoric şi canonic al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi
din România. Documente inedite din Arhiva Securității)” (editura
Mirton, 2011). Pentru simpatia mea sunt privit destul de chiorâş
de unii slujitori ai Patriarhiei Române. Merita oare să‐mi mai bat
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singur un alt cui în talpă? În plus, după “moda popească” ‐ iertați
expresia cam dură şi neacademică – din 2006, anul în care ÎPS
Onufrie a părăsit jurisdicția Patriarhiei Române, numele său a
fost terfelit în fel şi chip. Cel care a slujit cu devotament şi
credință Patriarhia Română aproape trei decenii a devenit a doua
zi “schismatic”, “kaghebist”, “cu apucături nefireşti”, etc. S‐a şters
cu buretele tot, laudele au fost înlocuite cu hule! Ei bine,
întrebarea definitorie care se punea în fața acestei propuneri era:
Ce aş avea de câştigat? Poate cel mult o altă avalanşă de
înjurături! După câteva zile bune de cugetare şi rugăciune am
acceptat! ÎPS Onufrie este un om care a făcut cât alții în 3 vieți,
opera sa este vastă, aproape renascentistă –peste 40 de volume,
de la poezie, la proză, la teologie şi drept. Nu merită un om şi un
ierarh excepțional un omagiu la 55 de ani? Cu ce a greşit vlădica?
Nu a fost condamnat niciodată de niciun tribunal bisericesc! Şi
chiar m‐am ambiționat să lucrez la acest volum! După cum zicea
Emil Cioran, ”o carte trebuie să adâncească răni, să le provoace
chiar. O carte trebuie să fie o primejdie”.Am acceptat primejdia!
Slavă Domnului, că judecată este doar a lui Dumnezeu şi nu a
noastră, a oamenilor!
Sunt convins că am fost cât se poate de echilibrat. Sunt sătul
de lucrări hagiografice, de volume sforăitoare, articole delirant de
lungi cu repere biografice care demonstră precocitatea şi evident
îndrumarea Sfântului Duh. De un cult al personalității în stil
bizantin, balcanic de‐a dreptul. Oamenii pot şi aniversați şi cu
bun simț, cu decență şi smerenie!
Tot ce se poate ca ÎPS Onufrie să fi greşit în viață, pentru că
nu este om să nu greşească după cum spune Scriptura. Poate şi‐a
dorit prea mult arhieria, după cum îi şi reproşează un sinodal în
bogata sa corespondență. Asta cu toate că Sfântul Apostol Pavel
îi spune ucenicului Timotei: “Cine doreşte episcopie, bun lucru
doreşte!”.
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Un proverb franțuzesc spune că „pomul se judecă după
fructe, nu după flori, iar omul se judecă după reuşite, nu după
declarații”. În cazul Înalt Prea Sfințitului Onufrie Pop, fructele,
roadele sunt destule! Cu smerenie spunem şi noi “La mulți Ani,
Stăpâne”! şi vă dedicăm acest volum!
Florian Bichir
26 septembrie 2011
P.S. Ar fi interesant de văzut ce vor spune calomniatorii dacă
Mitropolia Ortodoxă de Milano şi Aquileia, de care aparține
acum ÎPS Onufrie, va fi încadrată în Patriarhia Rusă, cu care se
află în negocieri avansate. Iar “ortodocşii perfecți”, “zeloții” şi
“apărătorii purității ortodoxiei” vor trebui să slujească cu
“schismaticii”…
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ÎPS Dr. ONUFRIE POP
Doctor Conferențiar Universitar Onufrie (Octavian) Pop
Arhiepiscop Ortodox titular de Sondrio şi Vercelli ‐Italia,
Exarh pentru Europa de Est.

S‐a născut la 22 Octombrie 1956 în comuna Rodna, jud.
Bistrița Năsăud, România, din părinții Simion şi Maria de
credință ortodoxă. Studiile gimnaziale le‐a urmat la Şcoala
generală din comuna natală Rodna, între anii 1963‐1971;
Între anii 1971‐1973, urmează cursurile Şcolii Profesionale de
Construcții, în municipiul Dej, jud. Cluj unde se califică în
meseria de instalator instalații tehnico‐sanitare şi gaze;
Între anii 1973‐1974, lucrează ca instalator la Exploatarea
Miniera Rodna;
Între anii 1974‐1976, urmează cursurile Şcolii Militare de
Subofițeri, din municipiul Roman, jud. Neamț (u.m. 01386/II),
fără însă a profesa, din motive de sănătate;
Între 1977‐1982, urmează cursurile Seminarului Teologic
Ortodox Bucureşti pe care le absolvă în sesiunea iunie 1982;
Între anii 1982‐1986, urmează cursurile Liceului Industrial
“Traian Vuia” în oraşul Făget, jud. Timiş, unde susține şi
examenul de bacalaureat în sesiunea iunie 1986;
Între 1986‐1988 urmează mai multe cursuri de policalificare.
Între 1988‐1992 urmează Facultatea de Teologie “Andrei
Şaguna” din Sibiu unde la 1 iulie 1992 devine licențiat în
Teologie Pastorală.
Între 1991‐1996 urmează cursurile Facultății de Drept
“Nicolae Titulescu” din municipiul Craiova jud. Dolj, în sesiunea
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februarie 1997 devine licențiat al acestei facultăți în ştiințe
juridice;
Între ani 1998‐1999 urmează cursurile postuniversitare ale
aceleiaşi facultăți pe care le absolvă în sesiunea iunie 1999,
specializându‐se în Drept Administrativ; paralel(1998) a urmat
şi cursurile postuniversitare ale Universității Politehnice din
Timişoara, specializându‐se în Resurse Umane.
Între anii 1999‐2001 urmează cursurile de doctorat în drept
la Institutul de Sociologie, Filozofie şi Drept din cadrul Acade‐
miei de Ştiințe a Republicii Moldova pe care le definitivează în
luna martie 2001, devenind Doctor în Ştiințe Juridice;
Începând din anul 1999 este încadrat ca asistent la Univer‐
sitatea de Criminologie din Chişinău, Republica Moldova.
În anul 2002 devine prin concurs lector al aceleiaşi Univer‐
sități, iar în anul 2003 lector univ. superior. În anul 2004 se
transferă în cadrul Universității de Stat “Alecu Russo” din Bălți,
la Facultatea de Drept, catedra de drept public, unde funcțio‐
nează şi în prezent ca profesor asociat.
La 26 oct 2006 Comisia Superioară de Atestare a Republicii
Moldova, la propunerea Senatului Universității din Bălți, îi
acordă titlul ştiințific de Conferențiar universitar – specialitatea
criminologie, drept penal şi drept penitenciar.
A desfăşurat o bogată activitate publicistică şi editorială
atât pe tărâm religios cât şi în domeniul dreptului, primind mai
multe premii şi distincții.
În luna noiembrie 2008, Academia Internațională de Cadre
de pe lângă UNESCO din Kiev (Ucraina) i‐a acordat titlul de
membru corespondent al acesteia, pentru activitatea ştiințifică
desfăşurată pe parcursul anilor.
La 5 oct 1980 este hirotonit ierodiacon pe seama Mânăstirii
Cocoş, jud. Tulcea‐România, de către regretatul Arhiepiscop Dr.
Antim Nica al Tomisului şi Dunării de Jos, iar la 6 noiembrie
1982 este hirotonit preot de către Î.P.S. Arhiepiscop Dr. Timotei
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Seviciu al Aradului pe atunci Episcop‐vicar al Mitropoliei
Banatului, în Catedrala Mitropolitana din Timişoara, pe seama
Mânăstirii “Sf Ilie de la Izvor” Bocşa Vasiova, jud. Caraş Severin,
fiind hirotesit singhel şi duhovnic al acestei mănăstiri.
La 15 sept 1985 este transferat la Mânăstirea ”Izvorul Miron”
Româneşti, jud. Timiş şi numit stareț al acestei mânăstiri;
La 20 iulie 1987 cu ocazia hramului Mânăstirii “Izvorul
Miron ” Româneşti, Jud. Timiş a fost hirotesit protosinghel de
către Î.P.S Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului;
La 1 decembrie 1995 se transfera la cerere în Arhiepiscopia
Târgoviştei jud. Dâmbovița ‐ România şi este numit preot
capelan la Centrul de Reeducare Minori, Găeşti. Aici desfăşoară
o bogată activitate socio‐educativă şi moral‐religioasă, cons‐
truind şi o biserică cu hramul “Sf. Ioan Gură de Aur” sfințită de
către regretatul Arhiepiscop Dr. Vasile Costin al Târgoviştei, la
13 noiembrie 1997. Cu aceasta ocazie este distins cu Crucea
Patriarhală de către vrednicul de pomenire Teoctist Arăpaşu,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Din motive personale la 1 aprilie 2006 trece sub jurisdicția
Patriarhatului de Kiev, sub omoforul Episcopului Moldovei de
Răsărit, P.S. Filaret Pancu. Doua luni mai târziu(iunie) este
numit preot misionar pentru Comunitatea Europeană, apoi
vicar administrativ şi exarh al acestei eparhii tot pentru Comu‐
nitatea Europeană, stabilindu‐şi reşedința la Torino în Italia. De
Praznicul Învierii Domnului al anului Mântuirii 2007, este
ridicat la rangul de Arhimandrit Mitrofor, primind şi cea de‐a
doua Cruce cu Pietre.
La 15 iunie 2008 primeşte la cerere binecuvântarea de ieşire
din eparhia Moldovei stabilindu‐se în cadrul Mitropoliei
Ortodoxe de Milano şi Aquileia cu sediul la Milano‐ Italia, unde
la 20 iunie 2008 este ales episcop vicar de către Sfântul Sinod.
La 29 iunie 2008 este hirotonit Episcop, de către Mitropolitul
13

Primat Evloghie şi de membrii Sfântului Sinod, care au slujit Sf.
Liturghie în Biserica Sf. Nicolae din Milano‐Italia.
La 31 august 2008, este ridicat la treapta de Arhiepiscop
Titular de Bergamo şi Vercelli şi numit Exarh pentru Europa de
Est. La 1 septembrie 2009 Sfântul Sinod în permanență lucră‐
rilor sinodale au schimbat titulatura Î.P.S. Sale în Arhiepiscop
de Sondrio cu reşedința în Bergamo (Citta Alta).
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ÎPS Onufrie la 55 ani:

A pus şi va pune suflet în tot ceea ce face
OCTAVIAN S. POP, actualul Arhiepiscop de Sondrio şi
Vercelli şi Exarh pentru Europa de Est, membru al sinodului de
la Milano, cu numele de Onufrie, s‐a născut la 22 octombrie
1956, în comuna RODNA, județul Bistrița‐Năsăud, fiind cel de‐
al doilea copil al părinților SIMION şi MARIA, agricultori. În
comuna natală, a urmat Şcoala Generală de 8 ani, pe care a
absolvit‐o în anul 1971. În toamna aceluiaşi an, s‐a înscris la
ŞCOALA PROFESIONALĂ DE CONSTRUCȚII din oraşul DEJ,
județul Cluj, pe care a absolvit‐o în luna iunie 1973, calificându‐
se în meseria de instalator, instalații tehnico‐sanitare şi de gaze.
Între anii 1973–1974 a lucrat ca lăcătuş‐mecanic – instalații, la
EXPLOATAREA MINIERĂ RODNA. În perioada 20 septembrie
1974 – 5 ianuarie 1976 a satisfăcut stagiul militar la U.M. 01386/II
ROMAN, jud. Neamț. De la 1 februarie 1976 până la 1 februarie
1977, a lucrat tot la EXPLOATAREA MINIERĂ RODNA, ca
maistru mecanic ‐ instalații în subteran, după care s‐a hotărât să
plece la mănăstire şi să îmbrace haina monahală.
La data de 2 februarie 1977, a intrat ca frate la MĂNĂSTI‐
REA NEAMȚ, din cadrul Mitropoliei Moldovei şi Sucevei,
avându‐l ca stareț pe regretatul duhovnic şi arhimandrit EFREM
CHISCARIU. După şase luni de ascultare, ca ucenic la stareția
mănăstirii, la 6 august 1977, a primit binecuvântarea de a purta
reverenda şi a fost tuns întru rasofor, primind numele de
OLIVIAN. La 1 septembrie 1977, cu binecuvântarea vrednicului
de pomenire patriarh IUSTIN MOISESCU, pe atunci mitropolit
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al Moldovei şi Sucevei, s‐a înscris la SEMINARUL TEOLOGIC
ORTODOX de la MĂNĂSTIREA NEAMȚ, unde, în urma
examenului de admitere a intrat al treilea.
La data de 15 septembrie 1978, s‐a transferat la SEMINARUL
TEOLOGIC ORTODOX BUCUREŞTI şi a fost închinoviat la
MĂNĂSTIREA CĂLDĂRUŞANI, din Județul Ilfov. Aici a înde‐
plinit mai multe ascultări printre care şi cea de econom al
mănăstirii. La 9 iunie 1979, în ajunul praznicului Rusaliilor, la
slujba vecerniei, a depus voturile monahale la Biserica
MĂNĂSTIRII CĂLDĂRUŞANI devenind monahul OLIVIAN. În
toamna aceluiaşi an, a fost transferat în interes de serviciu la
MĂNĂSTIREA SINAIA, județul Prahova, ca supraveghetor
muzeu. Anul următor (1980) începând cu data de 1 iulie, a fost
transferat tot în interes de serviciu la MĂNĂSTIREA COCOŞ,
jud. Tulcea, tot ca supraveghetor muzeu, primind şi ascultarea
de secretar şi contabil al mănăstirii. La 5 octombrie 1980, a fost
hirotonit ierodiacon de către regretatul Arhiepiscop dr. ANTIM
NICA al Tomisului şi Dunării de Jos. După hirotonie, a urmat
cursurile la zi ale Seminarului Teologic din BUCUREŞTI, slujind
ca diacon la Biserica SEMINARULUI „RADU VODĂ” BUCU‐
REŞTI. La sesiunea din iunie 1982, după susținerea examenului
de diplomă, a devenit absolvent al SEMINARULUI TEOLOGIC
ORTODOX BUCUREŞTI, cu media 7,50%. După absolvire, la
cererea sa, a primit Înalta binecuvântare a Prea Fericitului
Părinte Patriarh IUSTIN MOISESCU de ieşire din cuprinsul
Arhiepiscopiei Bucureştilor, stabilindu‐se în cadrul Arhiepisco‐
piei Timişoarei şi Caransebeşului, la MĂNĂSTIREA „IZVORUL
MIRON” ROMÂNEŞTI, Jud. Timiş cu binecuvântarea Înalt Prea
Sfințitului Dr. NICOLAE CORNEANU, Mitropolitul Banatului.
În perioada 1 iulie – 1 noiembrie 1982, a slujit ca diacon la
aceasta mănăstire, după care a fost transferat în interesul
serviciului ca preot duhovnic la MĂNĂSTIREA “SFÂNTUL ILIE
DE LA IZVOR” BOCŞA‐VASIOVA, județul Caraş‐Severin. Aici a
fost hirotonit ieromonah la 6 noiembrie 1982, în Catedrala
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Mitropolitană din TIMIŞOARA, de către Înalt Prea Sfințitul
Arhiepiscop Dr. TIMOTEI SEVICIU al Aradului, Ienopolei şi
Hălmagiului, pe atunci episcop‐vicar al Arhiepiscopiei Timi‐
şoarei şi Caransebeşului. Timp de aproape 3 ani de zile, aici a
fost angrenat într‐o serie de lucrări de restaurare, pictură şi
reconstrucție la Biserica mănăstirii, clădirile anexe şi gardurile
ce împrejmuiau mânăstirea. La 13 mai 1984, lucrările pe care le‐a
realizat, au fost binecuvântate de către Înalt Prea Sfințitul
Arhiepiscop Dr. TIMOTEI SEVICIU, prin resfințirea bisericii,
îmbrăcată în haine de sărbătoare, prin noua pictură realizată şi
lucrările de reparații, iar pentru munca şi osteneala depusă i s‐a
acordat distincția de SINGHEL, prin hirotesie. În perioada
anilor petrecuți la MĂNĂSTIREA “SFÂNTUL ILIE DE LA
IZVOR” BOCŞA‐VASIOVA, şi‐a continuat la seral cursurile
LICEULUI INDUSTRIAL Nr. 2 din BOCŞA‐VASIOVA, în anul
1985, promovând anul IV, după care s‐a transferat la LICEUL
“TRAIAN VUIA” FĂGET, jud. Timiş. Ca om de inițiativă şi bun
organizator, a fost transferat din nou, tot în interesul servi‐
ciului, la MĂNĂSTIREA “IZVORUL MIRON” ROMÂNEŞTI, jud.
Timiş, începând cu data de 1 septembrie 1985, pentru a o
restaura şi de a o repune în circuitul turistic național şi
internațional.
În toamna aceluiaşi an, s‐a înscris la LICEUL „TRAIAN
VUIA” din FĂGET, în anul V, curs seral, pe care l‐a absolvit în
sesiunea iunie 1986, când în urma susținerii examenelor de
diplomă şi bacalaureat, a obținut media 7,25%. La MĂNĂSTI‐
REA „IZVORUL MIRON” ROMÂNEŞTI, a realizat lucrări de
amenajare, restaurare, reconstrucție şi pictură atât la biserică,
cât şi la clădirile anexe, fapt ce a făcut ca la 20 iulie 1987, de
sărbătoarea hramului, sărbătoare ce coincidea şi cu aniversarea
a 75 de ani de la punerea pietrei de temelie a Bisericii mănăs‐
tirii, de către cel care a ctitorit‐o, Dr. ELIE MIRON CRISTEA,
primul patriarh al BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, să i‐se
acorde prin hirotesie, de către Înalt Prea Sfințitul Părinte
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Mitropolit al Banatului Dr. NICOLAE CORNEANU, distincția
de PROTOSINGHEL. În calitate de conducător al mănăstirii, a
reuşit să formeze o obşte monahală, ce în anul 1994 număra 7
viețuitori. La 1 octombrie 1988, după susținerea examenului de
admitere, din luna iulie 1988, s‐a înscris în anul I la INSTI‐
TUTUL TEOLOGIC DE GRAD UNIVERSITAR SIBIU, care după
evenimentele din decembrie 1989, a devenit FACULTATEA DE
TEOLOGIE ORTODOXĂ „ANDREI ŞAGUNA” din cadrul
UNIVERSITĂȚII „LUCIAN BLAGA” SIBIU. În anul 1992, sesiu‐
nea iunie‐iulie, a devenit licențiat în teologie pastorală a acestei
facultăți, susținând lucrarea cu tema: „CANONIZAREA SFINȚI‐
LOR ÎN BISERICA ORTODOXĂ”, avându‐l ca îndrumător ştiin‐
țific pe Arhid. Prof. Univ. Dr. IOAN N. FLOCA, obținând media
9,33%.
La sărbătoarea hramului din 20 iulie 1991, cu binecu‐
vântarea Înalt Prea Sfințitului Dr. NICOLAE CORNEANU,
Mitropolitul Banatului, Biserica mănăstirii, restaurată şi repic‐
tată a fost târnosită (sfințită), de către vrednicul de pomenire
Episcop EMILIAN BIRDAS, pe atunci arhiereu‐vicar al EPISCO‐
PIEI ARADULUI. În toamna aceluiaşi an, la MĂNĂSTIREA
„IZVORUL MIRON” ROMÂNEŞTI, au avut loc trei rasoforii şi o
tundere în monahism. Tot aici, a pus bazele unei foi religioase
intitulată sugestiv „VIATA MONAHALĂ”, singura de acest gen
(în acea perioadă), ce se adresa tuturor monahilor. Această foaie
religioasă apărea lunar şi a avut colaboratori de marcă ai
monahismului românesc. Sub egida mănăstirii, au apărut şi un
număr de 20 cărți semnate de I.P.S. Sa conținând poezie, proză,
articole şi studii cu caracter pastoral‐misionar, drept etc.
Din dorința de a‐si perfecționa studiile şi de a‐si lărgi
orizontul de cunoaştere în mai multe domenii de activitate, în
anul 1991, s‐a înscris şi la FACULTATEA DE DREPT „NICOLAE
TITULESCU” CRAIOVA, din cadrul UNIVERSITĂȚII CRAIOVA,
pe care a absolvit‐o în luna iunie 1996 şi a devenit licențiat al
acesteia în sesiunea februarie 1997, susținând lucrarea cu tema
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„RĂSPUNDEREA MATERIALĂ A PERSOANELOR ÎNCADRATE
ÎN MUNCĂ” obținând media 7,97%, având ca îndrumător
ştiințific pe Prof. Univ. Dr. CONSTANTIN BELU. În luna iunie
1995, a înființat cu sprijinul Primăriei MARGINA, jud. Timiş,
ziarul local intitulat sugestiv „MARGINA” ce a apărut lunar şi pe
care l‐a condus ca redactor sef, până în luna septembrie 1995,
când din motive financiare şi‐a încetat apariția.
La 1 decembrie 1995, în urma mai multor solicitări de a
pleca într‐o altă eparhie, a primit binecuvântarea Înalt Prea
Sfințitului Părinte Mitropolit Dr. NICOLAE CORNEANU, al
Banatului, de a se reîntoarce la MĂNĂSTIREA CĂLDĂRUŞANI,
din Județul Ilfov, mănăstirea de metanie a I.P.S. Sale.
Aici din lipsa de spațiu şi de posturi în schema de personal,
a primit o negație, iar Arhiepiscopia Bucureştilor, i‐a dat
binecuvântarea de a se stabili în Arhiepiscopia Târgoviştei, unde
regretatul Arhiepiscop Dr. VASILE COSTIN, chiriarhul de
atunci al locului, l‐a numit începând cu data de 1 februarie 1996,
ca preot capelan militar la CENTRUL DE REEDUCARE GĂEŞTI,
jud. Dâmbovița, unde a lucrat până la 1 aprilie 2006.
Prin experiența acumulată de duhovnic şi pedagog, văzând
nevoile acestei unități, a încercat să pună bazele unei activități
moral‐religioase de excepție. A întocmit programe de asistență
moral‐religioasă, iar la 12 iunie 1997, sprijinit de cadrele unității
şi Centrul Eparhial TÂRGOVISTE, a pus bazele viitoarei biserici,
ce urma să fie închinată „SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR”
Arhiepiscopul Constantinopolului.
La 5 iulie 1997, au început lucrările de construcție a
edificiului, ce au durat doar trei luni de zile. La 15 septembrie
acelaşi an, au început lucrările de pictura, realizate de profe‐
sorul HORIA CERNĂU din TÂRGOVISTE, ajutat de deținuții
MARIUS POP şi RADU EMILIAN, iar la 13 noiembrie 1997, când
se face pomenirea SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR, Biserica
nou construită, a fost târnosita (sfințită) de vrednicul de
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pomenire Arhiepiscop Dr. VASILE COSTIN, Întâistătătorul
Bisericii Dâmbovițene.
Pentru munca şi osteneala depusă, Arhiepiscopia Târgoviş‐
tei i‐a acordat „DIPLOMA DE APRECIERE” nr. 4321/11 noiem‐
brie 1997, iar Prea Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST
ARĂPAŞU, al Bisericii Ortodoxe Române, prin GRAMATA
PATRIARHALĂ Nr. 326/13 noiembrie 1997, i‐a acordat
„CRUCEA PATRIARHALĂ”.
Şi aici a pus bazele unei reviste, sugestiv intitulată
„LUMINĂ ŞI SPERANȚĂ”, ce a apărut trimestrial începând cu
anul 1996 şi până în anul 2006, o revistă de cultură, opinie şi
informare, ce a depăşit granițele țării şi s‐a bucurat de o largă
apreciere.
Tot din anul 1996, prin grija I.P.S. Sale, la Centrul de
Reeducare GĂEŞTI, a luat ființă Cabinetul de Asistență Reli‐
gioasă, care din 1999, s‐a transformat în Biroul de Asistență
Religioasă, dotat cu bibliotecă, icoane, colecții de ziare şi reviste
etc.
În vederea aprofundării studiilor absolvite, în anul 1998, s‐a
înscris la cursurile postuniversitare ale Facultății de Drept
„Nicolae Titulescu” CRAIOVA, pe care le‐a absolvit în anul 1999
susținând lucrarea de disertație cu tema: „CONSIDERAȚII
TEORETICE ŞI PRACTICE ALE TEORIEI GENERALE A
DREPTULUI PRIVIND LEGALITATEA ŞI CONSTITUȚIONA‐
LITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE”, sub îndrumarea Prof.
Univ. Dr. IULIAN NEDELCU obținând media 10. În paralel cu
aceste cursuri a urmat şi cursurile postuniversitare ale
Universității „Politehnica” TIMIŞOARA, pe care le‐a absolvit tot
în anul 1999, susținând lucrarea de disertație cu tema:
„MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. SISTEMUL. LOC
DE MUNCĂ. STRUCTURĂ ŞI FUNCȚIONARE. PARAMETRII.
PERFORMANȚĂ ŞI OBOSEALĂ”, sub îndrumarea Prof. Univ.
Dr. IOAN PUGNA, obținând media 9,40.
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În urma examenului de admitere, susținut în luna ianuarie
1999 la Academia de Ştiințe a Republicii Moldova – Institutul de
Filozofie, Sociologie şi Drept CHIŞINĂU, a devenit doctorand în
specialitatea: 12.00.08. (Drept Penal, Criminologie şi Drept
Penitenciar). La data de 27 aprilie 2001, a susținut public teza de
doctorat intitulată: „CAUZELE CARE ATENUEAZĂ ŞI AGRA‐
VEAZĂ PEDEAPSA”, la Academia de Poliție „Ştefan cel Mare”
din CHIŞINĂU, sub conducerea ştiințifică a Prof. Univ. Dr.
ALEXANDRU BOROI, de la Academia de Poliție „Al. Ioan Cuza”
BUCUREŞTI ‐ România şi a consultantului ştiințific, Conf. Univ.
Dr. VALERIU BUJOR, fostul rector al Universității de Crimi‐
nologie – CHIŞINĂU, Republica Moldova, consiliul ştiințific
specializat al acestei academii conferindu‐i titlul de „DOCTOR
ÎN ŞTIINȚE JURIDICE” (conform Diploma de Doctor seria D.R.
nr. 1280/21 iunie 2001, eliberată de Comisia Superioară de
Atestare a Republicii Moldova).
La data de 20 august 1999, Senatul Universității de
Criminologie Chişinău ‐ Republica Moldova, prin Ordinul nr.
43/p, l‐a numit prin cumul, asistent universitar la catedra de
„Drept Public” (pentru anul universitar 1999‐2000).
La data de 28 august 2000 tot Senatul Universității de
criminologie Chişinău ‐ Republica Moldova, prin Ordinul 35/p,
l‐a numit prin cumul, asistent universitar la catedra de „Drept
Public” (pentru anul universitar 2000‐2001).
La data de 30 aprilie 2001, Senatul fostei Universității de
Criminologie CHIŞINĂU – R. Moldova, prin Ordinul nr.
17/U.P.Pc., l‐a numit, prin cumul, în funcția de lector univer‐
sitar, la catedra de „Drept Public”.
La data de 27 decembrie 2001, în baza hotărârii aceluiaşi
senat al fostei Universității de Criminologie CHIŞINĂU ‐ R.
Moldova prin Ordinul 24b/U.P.Pc., a fost numit prin concurs în
funcția de lector universitar superior la Catedra de „Crimino‐
logie şi Drept Penal”.
Prin ordinul nr.78 U.P.P./30 august 2002 al Senatului fostei
Universității de Criminologie CHISINAU – R. Moldova, a fost
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numit, prin concurs, în funcția de conferențiar interimar la
Catedra de „Criminologie şi Drept Penal” pentru anul uni‐
versitar 2002‐2003.
Prin ordinul 41/p din 13 septembrie 2003, Senatul Academiei
de Drept din Moldova, l‐a numit prin cumul lector superior la
Catedra de Drept Public.
Prin ordinul 05‐542 din 20 octombrie 2004, a fost angajat
prin cumul în funcția de conferențiar universitar interimar la
Catedra de Drept, a Facultății de Drept din cadrul Universității
de Stat „Alecu Russo” din Bălti ‐ Republica Moldova.
Prin ordinul 05.277 din 29 august 2005 a fost angajat pe o
perioadă de 5 ani (2010), titular la Catedra de Drept Public în
funcția de conferențiar universitar la Facultatea de Drept din
cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți ‐ Republica
Moldova.
La 26 Octombrie 2006, Consiliul Național pentru Acreditare
şi Atestare a Republicii Moldova, la recomandarea Senatului
Universității din Bălți, a conferit titlul ştiințifico‐didactic de
CONFERENȚIAR UIVERSITAR (DOCENT), specialitatea
Criminologie, Drept Penal şi Drept Penitenciar. (conform
Proces verbal nr.6/2006)
În perioada anilor 1990‐2011, a publicat un număr de 116
lucrări, 92 dintre ele apărând în colecțiile: pastorală, juridică şi
psihopedagogică, iar celelalte fiind de proză, poezie, istorie,
sociologie şi tehnologie. Între anii 1985‐2011, a publicat în
diferite ziare (periodice şi cotidiene) dar şi în reviste din țară şi
străinătate, un număr de 150 predici, 1200 articole şi studii (dife‐
rite domenii), 127 poezii şi 33 de articole cu caracter pastoral în
limba franceza, recenzând un număr de 114 cărți şi prefațând 12
cărți ale unor autori diferiți. Fără să fie lipsit de modestie,
trebuie să spunem că despre viața şi scrierile sale, s‐au scris 13
cărți semnate de autori diferiți.
Pe parcursul anilor, a primit în semn de apreciere, pentru
activitatea publicistică şi literară, mai multe diplome, distincții
şi premii.
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Între anii 1995‐2011, a participat la diferite congrese, con‐
ferințe şi simpozioane, atât în țară cât şi în străinătate, unde au
fost dezbătute probleme de interes național şi mai ales de
reformă penitenciară, la fiecare participare, având câte‐o inter‐
venție, şi prezentând câte un referat.
Aproape 362 de publicişti şi gazetari, au consemnat în presa
scrisă din țară şi străinătate între anii 1990‐2011 despre lucrările
şi activitatea publicistică, dar şi edilitar gospodărească a sme‐
reniei sale.
În anul 1999 a înființat şi Buletinul „CUVÂNT ŞI SUFLET” al
Bisericii „Sfântul Ioan Gură de Aur” din cadrul Centrului de
Reeducare GĂEŞTI, ce a apărut trimestrial până în anul 2006. În
anul 2001, a fondat şi revista sugestiv intitulată „PHOENIX” ce a
apărut tot până în anul 2006, revistă semestrială ce a oferit
minorilor şi cadrelor din centru posibilitatea de a‐şi publica
materialele şi de a le face cunoscute cititorilor.
Din cele prezentate, se poate vedea, că viața pe care a
parcurs‐o, nu a fost o viață liniştită şi nici uşoară, trebuind de
tânăr să‐şi ia soarta în mâini, şi să trăiască numai şi numai
printre străini, departe de casă şi de cei dragi. Valurile acestei
vieți, l‐au purtat de‐o parte şi de alta a ei, având de‐a face cu
oameni buni, mai puțin buni, cu oameni răi, dar şi cu oameni
plini de credință cu suflet mare şi cu frica lui Dumnezeu.
Faptul că este slujitorul lui Dumnezeu şi Arhiereu a lui
Hristos şi că aproape 11 ani şi‐a desfăşurat activitatea într‐un
Centru de Reeducare, considerăm că această slujire, a fost
chemarea celor pe care i‐a păstorit, tineri certați cu legea şi de
multe ori respinşi de societatea din care fac parte şi care pe
bună dreptate au avut nevoie de un prieten adevărat, ce să se
roage în permanență pentru ei, ajutându‐i în felul acesta să‐şi
revină, dar şi să se ridice din „noroiul în care au căzut”.
Din motive personale la 1 aprilie 2006 trece sub jurisdicția
Patriarhatului de Kiev, sub omoforul Episcopului Moldovei de
Răsărit, P.S. Filaret Pancu. Două luni mai târziu (iunie) este
numit preot misionar pentru Comunitatea Europeană, apoi
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vicar administrativ şi exarh al acestei eparhii tot pentru Comu‐
nitatea Europeană, stabilindu‐şi reşedința la Torino în Italia. De
Praznicul Învierii Domnului al anului Mântuirii 2007, este
ridicat la rangul de Arhimandrit Mitrofor, primind şi cea de‐a
doua Cruce cu Pietre.
La 15 iunie 2008 primeşte la cerere binecuvântarea de ieşire
din eparhia Moldovei stabilindu‐se în cadrul Mitropoliei Orto‐
doxe de Milano şi Aquileia, cu sediul la Milano – Italia, unde la
20 iunie 2008 este ales episcop vicar de către Sfântul Sinod. La
29 iunie 2008 este hirotonit Arhiereu Episcop, de către
Mitropolitul Primat Evloghie, P.S. Episcop Avondios şi de I.P.S.
Arhiepiscop Luca, care au slujit Sf. Liturghie în Biserica Sf.
Nicolae din Milano ‐ Italia, primind numele de arhiereu
Onufrie.
La 31 august 2008, este ridicat la treapta de Arhiepiscop
Titular de Bergamo şi Vercelli şi numit Exarh pentru Europa de
Est. La 1 septembrie 2009 Sfântul Sinod în permanența
lucrărilor sale au schimbat titulatura I.P.S. Sale în Arhiepiscop
de Sondrio şi Vercelli cu reşedința în Bergamo (Citta Alta).
A pus şi va pune suflet în tot ceea ce face, căutând în
permanență să‐i ajute pe toți cei care sunt în suferință, atât cât
Dumnezeu îl va tine pe pământ. Se va ruga neîncetat pentru
pacea a toată lumea, cerând de la bunul Dumnezeu să‐l țină
sănătos, săşi poată mântui sufletul şi să poată contribui la
rându‐i ca duhovnic şi arhiereu la mântuirea altora.
Ca orice om trecut prin multe suferințe şi necazuri, nu‐si
mai doreşte nimic de la această viață pământească şi trecătoare
şi nici de la oamenii vremurilor pe care le trăim şi care şi ei sunt
trecători, ci caută să dea slava lui Dumnezeu pentru toate cele
primite în cei 55 de ani de viață şi 30 de ani de slujire la altarul
credinței ca preot, duhovnic (27 de ani) şi arhiereu (3 ani).
†AVONDIOS
Arhiepiscop de Lecco şi Como
Vicar general al Mitropoliei de Milano
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DESTINUL UNUI OM (*)
Printre locurile lăsate de la Dumnezeu să încânte sufletul,
să zămislească ființe, să lupte întru credință şi să supra‐
viețuiască sfârşitului de secol şi unui nou început, care va fi sau
nu, a fost, este şi va fi, Rodna Veche de la poalele munților cu
acelaşi nume, din județul Bistrița‐Năsăud.
A vrut‐o Dumnezeu aici, unde codrii de brad şi molid ce o
înconjoară ca o diademă mereu verde, unde Someşul Mare vine
şi o împarte în două parcă dintotdeauna, această suflare de viață
de oameni blânzi şi cumpătați. Ei, oamenii Rodnei, priveau de
jos înălțimile dimineții, răsăritul de soare dumnezeiesc prielnic
zilei care începea, celor ce intrau în mină şi pentru cei ce‐şi
mânau vitele spre dealurile Durnii, Faurului, Poiana Zgurii sau
la Tău.
Aici şi‐au construit case din lemn, clădite pe piatră, din
truda şi sudoarea de peste ani, familia Ciforucilor, o încrengă‐
tură dintr‐un arbore genealogic ce se trage din comunitățile
geto‐dace. Aici a văzut lumina zilei la 22 octombrie 1956, eroul
nostru Octavian. Mare i‐a fost bucuria tatălui Simion, în acea zi
că Maria sa, îi aduce pe lume un al doilea fecior. Primul era
Gavrilă, mai mare cu şapte ani şi purta numele bunicului, om
destoinic în sat, cantor la biserică. A venit în acea zi însemnată
şi bunica Teodora, să se bucure că ursitoarele binecuvântau încă
o ființă în lumea oamenilor de la munte, cu frică de Dumnezeu,
cu evlavie şi respect pentru cei ce îi înconjoară. Era linişte şi
dragoste în familia lor. Aveau vreo 10 hectare de pământ, mai
mult poiene şi fânețe, creşteau animale frumoase cum îi plac
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omului de la munte, dar în mod deosebit lui Simion, cel cinstit
şi bun. Din mâinile sale au răsărit case noi, printre care şi a lui.
Avea casa bună, dar trebuia ca şi generația lui să zidească una
nouă, cu mâinile sale de gospodar, ca priceput, că doar “nu‐i om
acela care în viața lui nu a făcut măcar o casă”. Şi‐a făcut‐o din
lemn de brad. Îi plăcea să simtă glasul codrului în nopțile lungi
de iarnă, când nu putea dormi şi cugeta la ziua de mâine, la
viitorul copiilor săi. Nu rareori, o privea lung pe Maria lui, în
războiul de țesut şi se sfătuiau îndelung despre ceea ce se
petrece în jurul lor.
– “Vezi tu Maria, cum o duc unii de greu? Şi noi o ducem
tot aşa, dar parcă suntem mai liberi, căci avem pământul nostru.
Blestematul ăla de colectiv, nu l‐a lăsat Dumnezeu să ajungă
până la noi. Nu suntem noi degeaba oameni credincioşi. Tot
creştineşte să‐i creştem şi pe copii noştri. Tăcea apoi şi Maria lui
dădea mai vârtos cu brâglele. Pânza trebuia țesută, se apropia
primăvara.”
Nu erau străini de viața din jur, din țară, de peste fruntarii,
dar erau liniştiți că la ei parcă e mai bine. Copiii creşteau, erau
zdraveni şi frumoşi. Îi îmbrăcau de sărbătoare duminica şi‐i
duceau la biserică. Nu lipsea nimeni din casă. Toți priveau pe
bunicul Gavrilă în strană. Ochi şi urechi era micuțul Octavian.
Sorbea fiecare cuvânt ce venea de la altar sau strană despre o
lume pe care nu o înțelegea încă, dar care îl incita să o
pătrundă. Credința nepotului îl încânta pe bunic. Îl şi vedea
preot, la ei în sat. Tatăl Simion avea altă părere. Dorea ca fiul
său să învețe o meserie, să zidească şi el case, să facă ceva
practic.
Copilul Octavian îşi orânduia jocul în obiceiurile satului şi
mai ales cele ale înmormântării. Nu‐i scapă nici o asemenea
ceremonie. Pe toți îi conducea la cimitir. Îl atrăgea întreaga
ceremonie, bocetul babelor care îl iubeau atât de mult şi el
simțea asta. Asculta poveştile lor cu strigoi şi despre viața de
apoi, cu ritualurile bisericeşti. Acasă, înmormântările pisicilor, a
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câinilor, a puilor, care mureau, le oficia singur. Câteodată era
ajutat de vecinul şi prietenul său Liviu. Îşi lua în spate o catrință
neagră, improviza o cădelniță şi “oficia” slujba de înmormântare
aşa cum văzuse de atâtea ori la preotul satului. Lui Liviu i‐a
mărturisit pentru prima dată credința lui în Dumnezeu şi
dorința de a‐L sluji, toată viața.
– “Mă lăsau singur acasă – îşi aminteşte Octavian – să
îngrijesc de păsări, de animale. Venea prietenul şi vecinul Liviu,
începeam joaca şi uitam de toate. Ne jucam ce ne jucam şi
plecam la scăldat pe Someş. Pe neobservate se lăsa seara. Apa
mai era încă caldă. Se întorceau mama şi tata de la munca
câmpului şi găseau totul vraişte. Ia‐l pe “împelițatul”, dacă ai de
unde? Mă trezeam şi eu într‐un târziu şi țuşti, acasă, cu gândul
’la ce mă aştepta. Mă opream înainte într‐un lan de porumb de
lângă casă şi începeam să plâng. Mă auzea mama şi eram salvat.
Tata era foarte aspru cu mine. Mă trimiteau vara cu vitele la
păscut. Ne adunam o grămadă de copii de vârsta mea şi mai
mici şi ne jucam, tot ce se putea numi joc. Vacile erau lăsate în
voia soartei şi de multe ori se duceau în porumbul oamenilor. Şi
să vezi atunci necaz. Am pățit‐o odată rău. De fapt, a pățit‐o
bietul tata care a trebuit să umble în proces cu vecinul al cărui
porumb îl mâncaseră vacile noastre.
Țin minte ce bătaie zdravănă am primit. Eram de‐acum
elev, la învățătoarea Lenuța Petri. O iubeam ca pe mama mea.
Aşteptam să înflorească merii şi atunci îi duceam crenguțe cu
flori roz. Îi plăceau învățătoarei mele, dar poate mai mult gestul.
Era o femeie bună şi credincioasă. Ne întâlneam şi la biserică şi
se mândrea cu mine când mă auzea rostind în fața stranei “Tatăl
nostru”. Mă iubea şi părintele Ilie. Simțea şi el chemarea mea
pentru biserică”.
Amintirile copilului de la poalele munților Rodnei, continuă
şi se opresc din când în când la mici năzbâtii, inerente
copilăriei.
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– “Mă luam şi eu după copii din sat, că multe năzdrăvănii
mai făceau. Prindeam câte o slăbiciune a profesorilor noştri şi
atunci să vezi bruiaj ca pe postul de radio “Europa Liberă” sau
bombardament american cu castane româneşti. Țin minte că
odată, la ora de franceză, am umplut soba cu opinci rupte,
adunate de nu ştiu unde. A fost imposibil pentru profesoară să
țină ora… Făptaşii nu au fost găsiți, dar ne‐am ales cu o ocară
zdravănă din partea dirigintei, prof. Ana Bodriheic. Mi‐a rămas
în suflet acest dascăl cu o aleasă educație creştinească. Se trăgea
dintr‐o familie de preoți.
Abia aşteptam de‐acum să vină vacanțele. Era aşa de frumos
cu copiii, colindând Dealurile Durnii. Mulți dintre copiii cu care
mă jucam erau țigani. Trăiau în sat cam vreo sută de familii de
țigani, cu care mă înțelegeam foarte bine. Erau oameni mun‐
citori. Vacile le duceam la munte şi le aduceam abia în august.
Uneori erau mâncate de urşi, lupi sau râşi. Oile le mâncau mai
des. Într‐un an a mâncat‐o ursul pe “Bumba”, vaca noastră. A
fost mare jale în casă. Iubeam animalele, de fapt ele erau
existența noastră”.
Copilul era prezent la tot ce se întâmpla în familie şi în sat.
Îi plăcea să asculte poveştile bunicilor pe prispa casei, în
momente de răgaz, atunci când ploua la Rodna sau în zilele de
sărbătoare. Ploua des aici şi iernile erau lungi şi friguroase.
Viața era grea, dar oamenii se obişnuiseră şi nu credeau că e mai
bine în altă parte decât la ei!
Băiatul creştea, trebuia să‐şi aleagă o meserie. Gândul lui
era să se facă preot, dar tatăl dorea să‐l vadă cu o meserie. Şi
cuvântul lui trebuia respectat. A plecat la Şcoala Profesională de
Construcții Dej.
– “Tata nu avea bani, chiar dacă ar fi vrut să mă dea la
seminar – spune Octavian. Am terminat şcoala profesională,
calificându‐mă în meseria de instalator instalații tehnico – sani‐
tare şi de gaze. Am început munca pe Şantierul de Construcții
Cluj, apoi am fost detaşat la Combinatul Chimic Arad. Îmi era
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dor de casă, pe şantier munca era destul de grea. M‐am întors la
ai mei şi nu am mai plecat de‐acasă. Bietul tata a trebuit să
plătească şcolarizarea, şase mii de lei. M‐am angajat la noi, la
mină. Gândul meu era tot la preoție. Mergeam în pelerinaj la
mânăstirile Nicula de lângă Cluj sau la Sfântul Ioan cel Nou de
la Suceava. Păşeam într‐o lume nouă spre care simțeam că sunt
atras. Dar încă mai eram în cumpănă. Mintea mea, încă
necoaptă, îşi punea mereu întrebări. Citeam biblia şi foarte
multe cărți religioase. Am plecat la Şcoala Militară de Subofițeri
Roman, județul Neamț (specialitatea TAB‐uri). M‐am îmbolnă‐
vit de stomac şi a trebuit să mă retrag. După ce mi‐am com‐
pletat stagiul militar, la unitatea vecină (încă vreo patru luni),
m‐am angajat din nou la mină. Eram tot mai îngândurat. Mă
confesam maistrului meu Iovu, cântăreț şi el în corul bisericii
din sat. Dragostea mea pentru biserică, creştea tot mai mult. Mă
simțeam singur, aveam prieteni doar şobolanii din mină. Luam
de‐acasă mâncare şi pentru ei. Când mă aşezam să mănânc se
adunau în jurul meu şi ne ospătam împreună. Pe cât erau de
huliți, pe atât erau de prietenoşi. Câte nenorociri pentru bieții
mineri au prevestit ei! Am lăsat şobolanii şi am luat hotărârea
definitivă de a‐mi împlini visul!
Şi acest vis, a început să devină realitate începând cu 7
ianuarie 1977.
M‐am urcat în tren fără să spun nimănui unde plec –
mărturiseşte Octavian. Mă îndreptam spre Mânăstirea Neamț.
Auzisem şi citisem, văzusem şi am rămas uimit de măreția şi
frumusețea acestui centru al ortodoxiei româneşti. Nu se putea
să‐mi încep viața monahală decât aici, în inima Moldovei, la
mânăstirea a cărei vechime se pierde în “negura” care învăluie
în mare măsură trecutul poporului nostru. Poate mai mult decât
celelalte mânăstiri din Moldova, Mânăstirea Neamț, îşi dato‐
rează faima şi însemnătatea datorită activității cultural –
artistice cu totul deosebite desfăşurate aici. Tot aici s‐au copiat
cărți din perioada domniei lui Alexandru cel Bun. Manuscrisele
29

au păstrat prin textul propriu, ca şi prin notițele făcute, tradiția
veche a culturii româneşti, ca fiind unicate, adevărate opere de
artă, de valoare inestimabilă.
Am ajuns a doua zi la prânz – continuă eroul nostru. M‐am
prezentat la starețul mânăstirii, părintele arhimandrit Efrem
Chişcariu, care m‐a primit cu calmul său specific, cu vorba sa
caldă şi sfătoasă. Mi‐a dat o chilie în incinta cetății mânăstirii.
Am descuiat uşa şi am intrat în chilia ce urma să‐mi fie locuință
şi loc de cugetare creştinească … avea un pat, în rest nimic. Am
închis‐o la loc, şi am plecat la biserică să cunosc călugării. În
ziua următoare am fost trimis la muncă, la stăreție. Mi‐a fost
încredințată ca ascultare, gospodăria cu păsări. Erau vreo sută
de găini. Mi‐am adus aminte că şi acasă îmi dăduse mama
asemenea sarcină. Am muncit cu sârguință, ca după o lună, să
primesc încă un ajutor, pe fratele Costică Schipor din Vicovu de
Sus. După ce terminam treaba, ne lua părintele Cosma, admi‐
nistratorul pivniței cu vinuri a mânăstirii, să‐l ajutăm la munca
de aici. Era o pivniță mare, cu peste 20.000 de litri de vin. Aici,
de la părintele Cosma, am învățat cum se face vinul. Ajutam la
spălatul butoaielor de piatra ce se depunea pe pereții lor. Nu
rareori intram în câte unul şi mă dădeam de‐a dura până la apa
Nemțişorului, ce curgea pe lângă mânăstire. Ieşeam ud leoarcă.
Mă vedea părintele Cosma, şi‐mi dădea drept canon să fac o
sută de mătănii. Dar nu mă linişteam, făceam şi altădată acelaşi
lucru!”
Curios din fire, vede mare fierbere într‐o zi la mânăstire şi
află într‐un târziu că vor fi vizitați de preşedintele țării.
Sosiseră la mânăstire cele mai înalte fețe bisericeşti, Patriar‐
hul Iustin Moisescu, Mitropolitul Teoctist Arăpaşu şi mulți alții.
Mai marii statului erau la vânătoare prin împrejurimi şi doreau
să viziteze mânăstirea. După ce totul strălucea de curățenie,
lumea era în alertă. S‐a aşteptat mult, dar degeaba, s‐a aflat
ulterior că nu mai vine. Şi atunci s‐a răsuflat uşurat! Mai marii
bisericii, s‐au dus să se odihnească. Dar iată că pe neaşteptate
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soseşte soția preşedintelui, Elena. Au început clopotele să bată,
mare învălmăşeală, cine să o întâmpine? Cel care se afla în
apropiere era episcopul‐vicar Adrian Hrițcu, al Arhiepiscopiei
Iaşilor, ceilalți abia se treziseră.
– “Eram şi eu prin preajmă şi mă uitam cum soția demni‐
tarului comunist îşi face cruce şi se închină în fața icoanelor.
Din nou mintea mea se tulbură. Nu mai înțelegeam nimic, era
un joc sau o viață duplicitară? Poate nici acum nu sunt în stare
să răspund la această întrebare, dar nu numai eu, poate şi mulți
alții, însă nu mai recunosc. Viața lor s‐a încheiat cu acel păcat
de Crăciun, arhivele s‐au închis, oamenii tac, doar răul din noi
este la putere. Cine va cunoaşte adevărul, generațiile viitoare ori
Dumnezeul ceresc?”
În toamna anului 1977, cu binecuvântarea Mitropolitului
Iustin Moisescu, s‐a înscris în anul întâi la Seminarul Teologic
de la Mânăstirea Neamț.
La insistențele arhimandritului Irineu Iuraşcu, pe atunci
stareț al Mânăstirii Căldăruşani, cu data 1 decembrie 1978 se
mută la această mânăstire. Seminarul teologic, îl continuă la
Bucureşti. Devine sfetnic apropiat al starețului, primind
ascultarea de econom şi ghid al mânăstirii.
– “Mă ocupam de cele gospodăreşti, spune tânărul Octa‐
vian. Într‐o zi obişnuită de vară (10 iunie 1977), eram la strânsul
fânului şi primesc vestea pe neaşteptate, că voi depune voturile
monahale. Îmi amintesc cu emoție de acea zi din ajunul Rusa‐
liilor. Aflând vestea cea mare, mă pregătesc pentru slujba
vecerniei, când urma să fiu tuns în monahism. La ora 17, în
prezența viețuitorilor mânăstirii şi a naşului meu, părintele
arhimandrit dr. Chesarie Georgescu, exarhul mânăstirilor din
Arhiepiscopia Bucureştilor, are loc slujba de tundere în
monahism, oficiată de însăşi starețul mânăstirii. După mătăniile
făcute şi jurămintele depuse, conform tipicului ortodox am
încheiat cu cuvintele: “voi sluji toată viața pe Dumnezeu”. Mă
simțeam un alt om. Visul vieții mele devenise realitate. Este
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finalul unei lupte lăuntrice cu mine însumi, cu cei din jurul
meu, apropiați sau mai îndepărtați. A biruit Cuvântul Dom‐
nului!
Gândul meu era acum să muncesc, să studiez fără oprelişti,
indiferent cât de greu ar fi. Trebuie să pătrund mai adânc în
cuvântul Domnului, dogma creştină ortodoxă să‐mi fie călăuză
în viața mea şi a celor pe care îi păstoresc”.
A stat aici până în toamna aceluiaşi an, când a plecat la
Mânăstirea Sinaia. Frumusețea Carpaților noştri, ctitorie a lui
Şerban Cantacuzino, a fost pentru tânărul monah Olivian
(pentru că aşa primise numele de călugărie), o binefacere
dumnezeiască. Stareț al mânăstirii era atunci, actualul Episcop
de Argeş, Prea Sfinția Sa Calinic Argatul. Aici îl leagă o mare
prietenie de episcopul‐vicar de astăzi al Arhiepiscopiei Vadului,
Feleacului şi Clujului, Prea Sfinția Sa Dr. Irineu Bistrițeanul.
Mânăstirea domina înălțimile Sinaiei. Măreția sa era între‐
gită de urmele paşilor celor care au trecut pe aici. Regii Româ‐
niei au fost darnici cu acest lăcaş ortodox, Carol I şi cu regina
Maria şi cei care i‐au urmat la tron. Au făcut multe donații regii,
că aveau de unde, dar şi unii demnitari comunişti.
– “Veneau des la Mânăstirea Sinaia, Nicu şi Zoe Ceauşescu
şi nu cu mâna goală, dar nu pe măsura regească şi în plus pe
ascuns – mărturiseşte părintele Olivian şi continuă … Eram ghid
al mânăstiri. Cunoşteam bine istoria acestei cetăți monahale,
dar nu aveam voie să amintesc de regii care au fost binevoitori
cu Biserica Ortodoxă, de care îi lega doar tronul României.
Curioasă e istoria! Oare când vom afla una adevărată de care
generația de astăzi a fost şi este păgubită? A şterge binele făcut
de un conducător fie el rege, ori preşedinte, a nu recunoaşte
adevărul istoric, este un mare păcat! Istoria este istorie, adevă‐
rul este unic şi trebuie cunoscut, place sau nu place guver‐
nanților. Biserica nu ne‐a învățat niciodată să ocolim adevărul,
să facem loc minciunii şi invidiei, răutății omeneşti de la acest
sfârşit de veac. Mi‐am zis de la început că voi fi drept în
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judecată, indiferent ce se va întâmpla. Şi am avut multe de
suferit şi încă mai am şi sunt convins că voi mai avea. Doar
credința în Dumnezeu şi în învățătura Sa este una şi nu poate fi
încălcată de nimeni, indiferent ce coroană poartă pe cap.
De aici tânărul monah Olivian, pleacă la Mânăstirea Cocoş
din județul Tulcea, recomandat de părintele arhimandrit Neofit
Nica, fratele actualului arhiepiscop al Tomisului şi Dunări de
Jos, Dr. Antim Nica.
– “Eram la această mânăstire vreo 20 de călugări, şi aveam
de lucrat vreo 70 hectare de pământ, dintre care 20 erau de vie.
Eu eram cel mai tânăr de aici. Aveam 24 de ani când am fost
numit secretar şi contabil al mânăstirii. Tot aici am fost hiro‐
tonit diacon la 5 octombrie 1980. Drumul meu mergea înainte.
Îmi plăcea să muncesc, să mă achit onorabil de sarcinile trasate.
Eram puțini, dar cu multe intrigi între noi. Îmi amintesc aici, de
o scenă pe care n‐o s‐o uit toată viața. Între noi se afla şi un fost
arhiereu‐vicar de Buzău, pe nume Veniamin Nicolae (Râmni‐
ceanul), ce fusese surghiunit la această mânăstire. Se simțea
dezonorat şi suferea cumplit. Se certa mereu cu starețul Silvan
Costiuc. Într‐o zi, ne aflam cu toții în biserică la slujbă. În final,
după un schimb dur de cuvinte între cei doi, ne trezim că cearta
se precipită şi începe un scurt război cu borcane de castraveți.
Atunci mi‐am dat seama că răutatea din oameni izbucneşte
chiar şi în spatele sutanelor negre. Fostul arhiereu‐vicar a ieşit
pe treptele mânăstirii şi l‐a blestemat cumplit pe starețul Silvan.
Timpul însă a rezolvat neînțelegerea dintre confrați, starețul
mânăstirii a fost schimbat, iar arhiereul Veniamin a plecat
dintre cei vii …”
Părintele Olivian, dornic de cunoaştere, vizitează pentru
prima dată Țara Sfântă, unde s‐a închinat la bisericile din locul
Bunei Vestiri din Nazaret, la Peştera din Betleem, unde îngerii
au cântat mesajul de pace al Domnului: “Slavă întru cei de sus
lui Dumnezeu, pe pământ pace şi întru oameni bunăvoire”
(Luca, XI, 14), la râul Iordan, unde Domnul s‐a botezat, la
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Muntele Ispitirii, la Muntele Golgota, la Sfântul Mormânt, la
Fântâna lui Iacov şi celelalte locuri de închinare, care au slujit
Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea noastră.
Împlinind cu harul Domnului, călătoria sa pe urmele
“Cuvântului Întrupat” pentru a noastră mântuire şi întărindu‐se
în credința ortodoxă a neamului nostru, şi‐a împodobit sufletul
cu credința nestrămutată, cu nădejde de mântuire şi cu
dragoste fierbinte către Dumnezeu şi către aproapele .
În anul 1982, termină Seminarul Teologic Ortodox din
Bucureşti. Din nou gândul îl poartă spre locurile de baştină, mai
aproape de ai săi. Cu binecuvântarea Mitropolitului Dr. Nicolae
Corneanu, vine în Banat, la Mânăstirea “Izvorul Miron” Româ‐
neşti din județul Timiş. Aici găseşte stareț pe părintele Ieronim
Stoican. I se încredințează ascultarea de îngrijitor la animalele
mânăstirii şi de bucătar. Printre viețuitorii mânăstirii, se găsea
şi ieromonahul Gheitazet Dumbravă, despre care părintele
Olivian îşi aminteşte scene bizare:
– “Deşi făceam mâncare suficientă, ieromonahului Gheita‐
zet, nu‐i ajungea niciodată şi căuta prilejul să o aleagă pe cea
mai bună. Nu o dată l‐am prins cu mâna în oală, căutând carne.
Şi aşa, eram nevoit să fac din nou mâncare pentru ziua res‐
pectivă. Cine mai mânca după ce bietul părinte, se spăla în
ciorba noastră! De aici am plecat în acelaşi an la Mânăstirea “Sf.
Ilie de la Izvor”, Vasiova din județul Caraş‐Severin, ca preot‐
duhovnic. Aici am început să public primele articole şi predici
în revista “Mitropolia Banatului”.
Mânăstirea se afla în stare avansată de degradare. Fonduri
nu erau, aprobările pentru renovări se obțineau greu, dar
totuşi…
Am pornit la restaurarea bisericii fără aprobări. Protopopul
Reşiței, Dr. Vasile Petrica îmi zicea: «Eşti nebun, o să te
pedepsească». Nu mi‐a fost teamă şi în trei luni lucrarea a fost
gata. Am tencuit biserica în interior şi exterior, am schimbat
toate geamurile şi am pregătit‐o pentru pictură”.
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În anul următor, 1983, au început lucrările de pictură a
bisericii şi construirea unor noi chilii în spatele stăreției. Iar în
anul următor, biserica a fost sfințită, cu mare fast de către
episcopul‐vicar Dr. Timotei Seviciu. Părintele duhovnic Olivian
este hirotesit “SINGHEL”, având dreptul de a purta brâu roşu.
– “M‐am legat de această mânăstire şi am zis că aici aş dori
să‐mi dorm somnul de veci, şi mi‐am pregătit mormântul în
spatele bisericii. Plecând de aici, în anul 1985, m‐am trezit într‐o
zi, cu crucea împachetată şi adusă la Româneşti. Nu ştiu ce a
determinat‐o pe stareța mânăstirii Filofteia să facă acest lucru?
M‐am supărat pe moment, dar în gândul meu am şi iertat‐o.
I‐am iertat răutatea şi în acelaşi timp invidia. Rămâne ca
Dumnezeu‐judecătorul să hotărască cele de cuviință.”
A revenit la Mânăstirea “Izvorul Miron” Româneşti, la insis‐
tențele părintelui protopop Doru Milostean, de la Făget, sim‐
țind că şi aici, în această superbă aşezare monahală, este nevoie
de munca sa.
“Izvorul, din incinta mânăstirii, cu apa termală şi cu efecte
tămăduitoare a vindecat multe boli şi a spălat mari păcate. A
fost aici în vechime şi un schit cum spune legenda. O invazie de
şerpi îi face pe localnici să‐şi părăsească vatra şi să urce mai sus
pe deal, mărturie fiind biserica, monument istoric. Dr. Elie
Miron Cristea, pe când era episcop al Caransebeşului, a impri‐
mat vieții monahale un nou reviriment, în ciuda opreliştilor
monarhiei bicefale habsburgice. În anul 1911, ierarhul locului,
face o vizită arhierească în părțile Făgetului, vechi centru
protopopesc, unde este impresionant de frumusețea locurilor de
la poalele Padeşului, care sugerau şi amintirea unei vechi
sihăstrii. Hotărăşte să ridice aici o mânăstire, ce urma să poarte
hramul “Sfântul Prooroc Ilie” după numele de naştere al
ierarhului. Datorită apelor termale care țâşnesc din pământ a
rămas cunoscută în popor sub denumirea de “Balta Caldă”. Au
fost de față, la locul unde urma să se ridice mânăstirea, peste
zece mii de credincioşi. Înaltul prelat a săvârşit o liturghie în aer
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liber şi a ținut o emoționantă cuvântare prin care a făcut
îndemnuri la o viață creştinească aleasă, pornind de la cele
şapte fericiri evanghelice. Poporul, în însuflețirea sa, a botezat
în acea zi acel izvor, în amintirea vizitei arhiereşti, “Izvorul
Miron”. Se ridică apoi, o troiță şi începe adunarea de fonduri
pentru construirea mânăstirii. Se constituie Fundația “Tarasie
Marcu”, pentru construirea Mânăstirii Româneşti. În raportul
său ținut în fața sinodului, episcopul Miron Cristea scria: “În
această zi sfântă am petrecut unul dintre cele mai frumoase
momente din timpul arhipăstoririi mele, dar şi cele mai înălță‐
toare din întreaga călătorie atât pentru mine şi suita mea, cât şi
pentru popor”. Printre cei ce au donat bani, pentru construirea
acestui lăcaş, a cărui piatră de temelie a fost pusă de cel ce urma
să fie primul patriarh al României Mari, dr. Elie Miron Cristea se
numără: dr. George Gârda, Adrian Olariu, episcopul Miron
Cristea “marele binefăcător”, Leonte Balintoni, Trifu Chiricescu,
dr. Emil Babeş – avocat la Budapesta, Antoniu Mocioni din
Bulci, mitropolitul Ioan Mețianu, Ana Drăgoescu, Dionisie
Feneşiu şi mulți alții. Cei care au donat reprezintă nume ilustre
în lupta pentru reîntregirea neamului şi pentru România Mare.
Nu întâmplător Mânăstirea “Izvorul Miron” este şi va rămâne
un centru al ortodoxismului românesc şi al dragostei de neam şi
țară. Primul monah trăitor aici a fost Tarasie Marcu din Lipova,
care înființează şi fundația pentru construirea mânăstirii. I‐a
urmat apoi ieromonahul Patrichie Benga, venit de la Mânăstirea
Cernica, apoi ieromonahul Roman Oprişoni din Gladna
Română, în timpul căruia s‐au construit chiliile pentru persona‐
lul monahal, au fost betonate şi puse în cuvenită rânduială
izvoarele cu apă caldă. Tânărul monah se stinge din viață la
numai 30 de ani, urmându‐i la stăreția mânăstirii ieromonahul
Visarion Sintescu şi apoi ieromonahul Valerian Jic, în timpul
căruia se împrejmuieşte cu gard terenul mânăstirii, realizând şi
o frumoasă livadă cu pomi fructiferi. Mânăstirea are apoi noro‐
cul de a avea ca ostenitor, pe arhimandritul Timotei Eftimie,
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fostul stareț al Mânăstirii Hodoş‐Bodrog, din județul Arad. În
acelaşi loc de meditație şi reculegere şi‐au găsit liniştea ieromo‐
nahul Eftimie Constantin, protosinghelul Gherasim Moisescu,
monahul Vasile Glava, monahul Dimitrie Tudose, monahul
Alexandru Costache, ieromonahul Alexe Udria, monahul Anto‐
nie Teodorescu şi protosinghelul Ieronim Balintoni din Gladna
Română. Ieronim Balintoni s‐a impus ca un talentat sculptor. În
atelierele mânăstirii, a lucrat şi tâmpla Bisericii “Sfântul
Nicolae” din Braşov – Schei, a Bisericii aşezământului românesc
de la Ierusalim şi pe cheltuiala familiei Dionisie Feneşiu din
Făget, ajutat şi de sculptorul Busuioc din Berlişte – Oravița,
execută tâmpla bisericii Mânăstirii “Izvorul Miron”. La conduce‐
rea mânăstirii, a urmat apoi singhelul Gheitazet Dumbravă şi
ieromonahul Ieronim Stoican. În timpul celui din urmă începe
pictarea bisericii în interior şi exterior de la streaşină şi până la
temelie prin aceasta făcându‐o să fie unică în Banat. Denumită
“Voronețul Banatului” prin însăşi pictura realizată de renumitul
pictor prof. Ion Sulea – Gorj, mânăstirea este o adevărată perlă
într‐un peisaj fascinant. Pictorul abordează un stil bizantin cu o
notă uşoară de aferente espectative de calm specific vieții
monahale. Desenul bine stăpânit, calm şi clasic, oferă linişte
întregului ansamblu. Coloritul emană robustețe şi optimism
lăuntric, armonie şi decență. Acordul cromatic se realizează în
general pe albastru şi ocru, iar folosirea aceleaşi culori albastre
la pictarea cerurilor şi verzui‐oliv la pământuri, dă întregului
ansamblu unitate. Compozițiile sunt concepute în acelaşi stil,
echilibrat, calm şi ritmat în derularea lor. Osârdia pictorului a
durat trei veri bune de lucru.
Această importantă lucrare se finalizează sub păstorirea
părintelui Olivian. Erau multe de făcut la Mânăstirea “Izvorul
Miron”, şi trebuia, în gândirea tânărului ostenitor, pus pe fapte
mari, să arate ca o “perlă într‐o oază de creştinism”. Continuă
lucrările de restaurare, trece la amenajarea chiliilor, a anexelor
gospodăreşti, a unui foişor, a unui nou paraclis. Mânăstirea şi
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acest loc de meditație creştină, devin din ce în ce tot mai
frumoase.
Părintele Olivian, doreşte acum să cunoască mai înde‐
aproape trăirile religioase la alte popoare şi în mod special la
Bisericile Ortodoxe din țările vecine. În anul 1983, se îndreaptă
spre țara vecină Ungaria, şi ea socialistă la acea vreme şi față de
care avem relații prieteneşti. Doar unde şi unde, în diaspora
maghiară, mai răsunau pretenții la pământul transilvan, la care
visau de altfel şi transfugii de aici, coborâtori de vițe “nobile” ce
au lăsat averi, dar şi urme dureroase populației majoritare
româneşti de pe acest pământ sfânt. Vizitează comunitățile
ortodoxe de aici, dar şi cele catolice. Cu toate opreliştile doctri‐
nei comuniste, se întoarce acasă cu imaginea existenței unei
trăiri religioase mai puternice decât în România.
În anul următor, părintele Olivian este oaspetele Biserici
Ortodoxe din Cehoslovacia, la Praga, Brâno şi Preşov, unde
vizitează şi vestita Facultate de Teologie Ortodoxă Preşov.
Imaginea bisericii în lagărul comunist trebuia completată la
Moscova, “părintele” ideologiei din Europa Răsăriteană, dar nu
numai de aici. Vina nu este a poporului român ci şi a vecinilor
noştri. Păcatul îl poartă cei care la Yalta în anul 1945, au
împărțit harta Europei după bunul plac. Dar pe noi ne‐a costat
scump acest dar făcut de americani, englezi şi francezi, ruşilor.
Să dea dumnezeu măcar de această dată să nu fie aşa cum spune
poetul:
“Munții noştri aur poartă / Noi cerşim din poartă‐n poartă.”
Ar fi o mare durere să suferim mânia lui Dumnezeu pentru
păcatele celor care au pus mâna pe noi, pentru răutatea şi
intoleranța semenilor noştri.
Îl întâlnim în anul 1984, în vizită la Moscova. Biserica Orto‐
doxă Rusă, leagăn al ortodoxiei, era în mare suferință. Pasul îl
poartă la Biserica “Sfântul Vladimir” de la Zagorsk, sediul
Academiei Teologice şi a Patriarhiei Moscovei. Aici constată că
majoritatea bisericilor au altă destinație. Vai Doamne, unele
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chiar magazii! Durerea a fost mare la contactul cu această
realitate, la sfârşitul acestui secol, mai puțin religios şi la
speranța unui început de secol religios.
– “Am făcut mari eforturi ca să ajung şi să trec granițele țării
– spune eroul nostru – să văd cu ochii mei, să‐mi întregesc
imaginea despre Biserica Ortodoxă în lume. Ca orice turist, ca
să am ce mânca pe timpul şederii în Rusia, mi‐am luat câteva
lucruri ca să le pot vinde pe străzile Moscovei. Spre nenorocul
meu m‐a ochit un polițist sovietic şi s‐a luat după mine. Mi‐am
dat seama de pericolul ce mă păştea şi am luat‐o “la sănătoasa”.
M‐am furişat pe scările unui bloc din imediata apropiere şi
m‐am trezit într‐un tomberon cu resturi menajere, la etajul IV
din acel bloc. Am auzit paşii celui care mă urmărea. Nu îl ducea
mintea să caute în tomberon şi astfel am scăpat. Comerțul l‐am
făcut apoi mai discret pe străzile moscovite. Venind la Moscova
nu puteam să nu mă “reculeg” la Mausoleul lui Lenin de la
Kremlin. Am văzut “mumia” întemeietorului primului stat
socialist din lume, a învățăturii leniniste. Şi aici am pățit‐o. Fără
să vreau am ridicat mâna să‐mi aranjez părul. Deodată în limba
română mi se spune de către un individ necunoscut: “Domnule,
să vă purtați în limitele decenței şi să vă uitați numai la Lenin.”
Nu am prea înțeles ce greşeală am făcut, dar am realizat că aici e
şi mai rău decât la noi. Cultul personalității era unic cu mici
excepții în țările socialiste, satelite Moscovei.”
Vizitele în Israel au lăsat loc de revenire, pornind de la
faptul că aici avea prieteni ce slujeau la bisericile româneşti.
Astfel, în anul 1986, părintele Olivian, vizitează o perioadă mai
lungă Țara Sfântă. Îl vom însoți şi noi în această lungă călătorie
ce l‐a marcat în formarea personalității sale.
– “Scopul călătoriei mele la Locurile Sfinte a fost acela de a
mă închina la Mormântul Domnului şi de a mă ruga pentru
mine, pentru țară şi poporul român, pentru toată lumea şi
pentru toți creştinii doritori de bine şi de pace, acolo unde Fiul
lui Dumnezeu, s‐a întrupat, a învățat, a pătimit, a murit, şi a
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înviat pentru mântuirea tuturora. Am mers în Țara Sfântă ca
închinător, nu ca vizitator” – mărturiseşte părintele Olivian şi
continuă: “Am mers să mulțumesc Mântuitorului Hristos
pentru toate darurile care mi le‐a dat. Am mers acolo la
izvoarele creştinismului să mă întăresc şi mai mult în credință.”
Plecarea era programată pentru 26 iunie 1986. Părintele
Olivian, aştepta cu emoție decolarea avionului de pe aeroportul
Otopeni, ce urma să‐l poarte spre Sfântul Răsărit, la Mormântul
Domnului Hristos. Gândul nu‐i mai avea astâmpăr, iar buzele se
mişcau cu rugăciunea rostită în taină. Era o după amiază de
vară, cu ceață şi cer înnourat. S‐a aşezat mai în față, dar se ruga
mereu ca Dumnezeu să‐l ajute să ajungă cu bine în Țara Sfântă.
Avionul se avântă deasupra norilor. Cerul era senin, neprihănit,
pe un albastru profund. Plutea între divin şi uman, între Ieru‐
salimul se sus şi cel de jos. Rând pe rând desluşeşte conturul
neregulat al Mării Negre, o limbă subțire de pământ şi încă una.
Era strâmtoarea Bosfor. Câte ființe umane nu s‐au perindat prin
această poartă fioroasă a continentelor. Câte speranțe nu s‐au
spulberat în adâncurile ei! Câți călători spre Locurile Sfinte, spre
Muntele Athos, spre Elada şi Asia nu s‐au strecurat pe porțile
Bosforului. Rămâne în urma avionului Istambulul, Constantino‐
polul de altădată – milenara cetate a ortodoxiei, scaunul marilor
Sfinți Ierarhi Ioan Gură de Aur, Grigore Teologul, Proclu,
Metodiu, Ioan pusnicul şi mulți alții. Avionul zbura deasupra
Asiei Mici şi o traversa în diagonală. Lasă în urmă Podişul Ana‐
toliei, sudul Turciei şi se apropie de litoralul Mării Mediterane.
Se conturează neregulat insula Cipru, pământul mult disputat al
portocalilor, măslinilor şi lămâilor. Pasărea de oțel era deasupra
Mediteranei. La orizont apare uscatul, se prefigurează litoralul
israelian. Avionul aterizează pe aeroportul Benn Gurion. Părin‐
tele Olivian, pune pentru a patra oară piciorul pe Pământul
Sfânt, mulțumindu‐i Domnului pentru această binefacere.
De la aeroport, pe o căldură de circa 40 grade, un taximetru
îl poartă spre Ierusalim. Maşinile aleargă pe şoseaua străjuită de
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eucalipți şi chiparoşi. De jur împrejur se întinde o bogată câm‐
pie agricolă. Maşina străbate ultimii 20 de kilometri. Drumul
urcă în frumoase serpentine printre colinele împădurite cu
plantații de pini, arbuşti şi măslini. Totul era piatră încinsă de
soarele dumnezeiesc. În față îi apare Ierusalimul, oraşul Învierii
lui Hristos şi al întregii omeniri, oraşul cel mai des citat în toate
limbile lumii. Primul popas îl face la Reprezentanța Bisericii
Ortodoxe Române, loc de găzduire pe timpul şederii în Israel.
Era noapte, părintele Olivian se pregătea să se culce, emoțiile şi
drumul lung, îl îndemnau la odihnă. Liniştea îi fu tulburată de
rugăciunea şi cântarea de noapte de la Sinagoga evreilor tradi‐
ționalişti de peste drum. O orchestră formată din zeci de instru‐
mente răsuna în noapte, sunete de corn, strigăte puternice şi
bătăi din palme în aşteptarea unui alt Mesia!
A doua zi, după ce ia binecuvântarea de la Episcopul‐vicar
Lucian Tomitanul, al Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos,
care se afla la aşezământul românesc în fruntea unei delegații,
părintele Olivian îşi începe vizita cu grădina Ghetsimani, în
acea zi sfântă de post şi reculegere pentru creştini. Străbate pe
jos cartierul arab şi ajunge la Zidul Vechiului Ierusalim. În față
se înalță masiva şi impunătoarea “Poartă a Damascului”, una
dintre cele şapte porți de intrare în Cetatea Ierusalimului şi una
dintre cele mai solicitate. Străbate “Poarta lui Irod”, “Poarta
Oilor” (pe aici se aduceau oile de jertfă la templu), şi ajunge la
“Poarta Leilor”, numită aşa după leii sculptați în piatră masivă
ce o străjuiesc. Pe această poartă a fost scos Sfântul Arhidiacon
Ştefan şi ucis cu pietre afară din cetate. Ajunge apoi în Grădina
Ghetsimani, locul cel mai iubit de Domnul nostru Iisus Hristos,
ce se întinde de o parte şi de alta a pârâului Cedrilor. Câțiva
măslini uriaşi care se zice că au fost martori la rugăciunile
Domnului, domină grădina ce se întinde pe circa zece hectare.
În grădină se află patru locuri sfinte de închinare: Mormântul
Maicii Domnului, Peştera Ghetsimani unde s‐a rugat Iisus
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Hristos, cu sudori se sânge, Piatra Prinderii lui Iisus şi Biserica
Sfântului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan. Coboară apoi, cu
emoție cele 48 de trepte care duc la Mormântul Maicii Domnu‐
lui. Intrarea este marcată de un fronton masiv de piatră. În
mijlocul galeriei se află două mici paraclise. Coboară în conti‐
nuare, ajungând în biserica ce adăposteşte Mormântul Maicii
Domnului. Aici, în adâncul pământului, a fost aşezat trupul
fecioarei Maria, care s‐a învrednicit să poarte în pântecele sale
pe Hristos. Mormântul este format dintr‐o piatră albă scobită
deasupra, în care fusese aşezat trupul Maicii Domnului. În
spatele mormântului se află altarul. Pe altarul de pe Mormântul
Maicii Domnului se află Peştera Ghetsimani, locul unde au
adormit ucenicii şi unde s‐a rugat Iisus Hristos.
Ieşind din peştera Ghetsimani, se apropie de piatra şi locul
unde a fost prins Iisus în noaptea Sfintelor Patimi. Peste piatră a
fost construită o biserică încă din sec. al IV‐lea, reconstruită cu
concursul a 12 țări şi care se numeşte Biserica Tuturor Națiuni‐
lor. Intră în grădina cu cei opt măslini uriaşi, de circa doi metri
în diametru ce au fost martori la patimile Domnului. Aici a fost
sărutat Domnul de Iuda şi dat în mâinile iudeilor. Aici s‐a
smerit împăratul cerului şi al pământului, dându‐se ca un om în
mâinile oamenilor, a trădătorilor şi a necredincioşilor. De pe
piatra aceasta încep patimile Domnului, cele înfricoşătoare şi
mântuitoare. Din locul acesta, începe cea mai grozavă dramă
care s‐a petrecut vreodată pe pământ.
De la Biserica Sfântului Arhidiacon Ştefan, drumul îl duce
pe călătorul nostru spre Sfânta Cetate. Ierusalimul vechi, spre
deosebire de cel nou, este înconjurat de jur împrejur cu ziduri
groase de circa trei metri şi înalte de zece metri şi formează un
poligon neregulat cu suprafața totală de doi kilometri pătrați.
Intrarea în Sfânta Cetate se poate face pe orice latură, grație
celor şase porți deschise, plasate de jur împrejur. Cea de‐a
şaptea poartă numită “Poarta de Aur” din partea de răsărit, este
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zidită de musulmani pentru a nu mai intra pe aici Hristos a
doua oară. Pe aici a intrat Domnul triumfal în Sfânta Cetate, la
Duminica Floriilor.
Tradiția spune că tot pe această poartă va veni Hristos, să
judece lumea în valea lui Iosafat, care este alături. Numai atunci
se va deschide. Musulmanii, ca să împiedice venirea lui Hristos
pe “Poarta de Aur”, care duce drept la Moscheea lui Omar, au
zidit‐o cu lespezi mari de piatră şi în afara ei au făcut un enorm
cimitir musulman.
Primul loc vizitat de părintele Olivian, în Cetate este Lacul
Vitezda cu cele cinci pridvoare, unde a fost vindecat, de către
Domnul nostru Iisus Hristos, slăbănogul de 38 de ani. Aici este
Biserica Greco‐Catolică “Sfânta Ana”. În spatele bisericii, se află
o groapă scobită în stâncă, numită “Scăldătoarea oilor”. Aici se
spălau oile aduse la templu pentru jertfă. De la această biserică,
se îndreaptă spre Drumul Crucii, la Golgota şi la Mormântul
Domnului. La numai 100 de metri de Biserica “Sfânta Ana” este
locul unde Pilat l‐a judecat pe Domnul. Drumețul român recon‐
stituie pe jos drumul străbătut de Iisus Hristos cu crucea în
spate, până la locul “Căpățânii”. Intră în curtea bisericii catolice,
înălțată pe ruinele cetății Antonia, unde a fost judecat
Mântuitorul. Iese din temnița Pretoriului şi porneşte încet spre
Biserica Sfântului Mormânt. Drumul Crucii de la Pretoriu
coboară în linie dreaptă spre Valea Tyropeon, care trece prin
mijlocul Vechiului Ierusalim şi cuprinde 14 popasuri, încheindu‐
se cu punerea în mormânt. Ajunge la Biserica “Sfântul
Mormânt” numită de ortodocşi Biserica Învierii, pentru că nu
moartea, ci Învierea Domnului este temelia, cununa şi biruința
Creştinătății. Aici se întâlnesc cele două testamente. Raiul şi
Iadul aici s‐au împăcat. Săracul Adam şi Noul Adam aici s‐au
întâlnit. Strămoaşa noastră Eva cu Maica Vieții aici s‐au văzut.
Capul şarpelui aici s‐a sfărâmat, viclenia diavolului aici s‐a
zădărnicit. Aici s‐a pierdut puterea păcatului, s‐a sărutat cerul
cu pământul şi s‐a împăcat omul cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
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Tot aici s‐a pogorât Hristos în iad, ca să scoată pe cei legați din
veac. De aici s‐a înălțat la cer, ca un Dumnezeu, de aici a intrat
şi tâlharul în Rai, ca un Mântuitor. Rai şi Iad, cer şi pământ,
Dumnezeu şi om, viață şi moarte, aici s‐au împăcat prin
Învierea lui Hristos.
De aici începe istoria Creştinismului şi mântuirea lumii.
Intrarea în Biserica Sfântului Mormânt se face pe două uşi
mari prin partea de sud.
– “Cobor câteva trepte de piatră, în curtea deschisă, în fața
intrării. Parcă nu îmi vine să cred, că păşesc pe cel mai sfânt loc
de pe pământ. Sufletul meu saltă de bucurie duhovnicească. De
mic copil, am purtat în mine dorul Sfintelor Locuri, dorul
Sfântului Mormânt şi iată, în clipa aceasta, visul meu s‐a
împlinit” – spune părintele Olivian.
Biserica Sfântului Mormânt este o construcție măreață din
secolul al XI‐lea, înălțată de cruciați, pe locul altei biserici mai
vechi. Ea adăposteşte cele mai scumpe locuri ale creştinătății:
Muntele Golgota şi mormântul Domnului Iisus Hristos.
– “Îndată ce intru în biserică, apuc spre sud‐est unde se află
o stâncă uriaşă ce reprezintă Muntele Golgota. În creştetul
acestei stânci a fost înfiptă Crucea cu Domnul Hristos, răstignit.
Altarul de sud, înălțat la locul unde a fost dezbrăcat Domnul de
hainele sale şi întins pe cruce aparține catolicilor. Altarul de
nord, aparține ortodocşilor şi este înălțat pe locul unde a fost
înfiptă crucea cu Domnul Răstignit. Ambele altare sunt separate
doar prin două coloane mari. Altarul catolic se numeşte “Fe‐
cioara durerilor”, iar altarul ortodox formează un mic paraclis
de o frumusețe unică, numit “Paraclisul Sfânta Golgota”.
Mă apropii încet cu lacrimi în ochi şi tremurând de emoție,
de mormântul Domnului Hristos. Mă apropii în genunchi de
Altarul Golgotei şi îmi plec fruntea unde a fost înfiptă Sfânta
Cruce, rostind apoi cuvintele: “Mărire Ție că m‐ai învrednicit să
ajung pe Golgota mântuirii! Ce voi răsplăti Ție, Doamne, pentru
toate câte mi‐ai dat mie. Iată vin de departe să‐Ți mulțumesc.
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Sunt fiul tău după Duh, fiu al neamului românesc după trup,
rugător pentru toată lumea după chemare. Şi am venit peste
mări şi țări să‐Ți mulțumesc, să Te aud, să‐Ți sărut Crucea şi
Mormântul, Nazaretul şi Betleemul, Taborul şi Iordanul, Sionul
şi Eleonul. Am venit să‐Ți aduc un prinos de laudă din partea
neamului meu românesc. Nu am adus cu mine aur din Carpați,
nici arome de mult preț, nici cămăşi de in curat, nici isop de
pocăință, dar am adus în inima mea dragostea fraților şi
părinților mei. Am adus buna credință a unui popor smerit şi
viteaz. Am adus rugămințile şi lacrimile, speranțele şi bucuriile
unui neam milenar, blând, aşezat şi primitor de străini care se
ține cu o mână de cruce şi cu o alta de Carpați”.
După ce se închină în fața Pietrii Ungerii, se îndreaptă spre
Sfântul Mormânt ce se află în partea de vest a Bisericii Învierii,
în mijlocul unei rotonde uriaşe, susținută de 18 coloane de
piatră. Sub bolta înaltă a rotondei se vede baldachinul de piatră
al Sfântului Mormânt. Îngenunchează şi citeşte Evanghelia
Învierii. Cu emoție, părintele Olivian sărută piatra îngerului din
mijloc, intră pe uşa mică, înaintea Sfântului Mormânt şi
rosteşte: “Te măresc, şi‐Ți mulțumesc, şi mă mărturisesc şi cer
şi mă cutremur. Ai grijă de lume şi milă de mine, ai milă de
mame şi milă de părinți şi copilaşi, ai milă de țara mea
românească şi de poporul meu drept credincios, ai milă de
tineri şi de bătrâni, de cei sănătoşi şi de cei ce suferă, de cei
sătui şi de cei flămânzi, de cei ce conduc şi de cei supuşi.
Primeşte‐mă pe mine, cel ce‐Ți aduc de departe dorul
părinților, credința străbunilor, lacrimile săracilor, rugăciunile
mamelor, bucuriile copiilor şi toată credința, nădejdea şi
dragostea poporului meu românesc!
Binecuvântează, Doamne, țara mea cu pâine, familiile cu
copii, altarele cu preoți, mânăstirile cu călugări…
Binecuvântează‐mă şi pe mine care îți cânt Ție “Hristos a
înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând şi celor din
morminte viață dăruindu‐le.”
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Marcat profund de reculegerea în fața Sfântului Mormânt,
părintele Olivian intră în Biserica Sfintei Învieri. Aceasta este
catedrala Sfântului Mormânt şi aparține Patriarhiei Ortodoxe
Apostolice Greceşti de la Ierusalim. În mijlocul pronaosului se
vede un sfeşnic special, din piatră, care marchează centrul
bisericii şi centrul pământului. După tradiția Bisericii Ortodoxe,
se consideră că Ierusalimul, unde a fost răstignit Domnul, este
aşezat chiar în centrul lumii. Drumul său continuă la cele patru
altare creştine, la paraclisul “Sfânta Elena”, la Bisericile Orto‐
doxe “Sfântul Iacob”, “Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan”, Bise‐
rica “Sfinților 40 de Mucenici” şi Mânăstirea “Sfântului Avram”.
Emoționat, dar mulțumit, se întoarce seara la Aşezământul
Românesc din Ierusalim după o zi de rugăciune şi călătorie în
Sfânta Cetate pe urmele lui Hristos. Adoarme abia seara târziu
în strigătele hogilor din minarete şi în sunetul fanfarei de la
Sinagoga evreilor tradiționalişti, cu gândul curat la Hristos Cel
Înviat peste toată lumea.
Pelerinajul la locurile sfinte continuă cu Muntele Sion. Intră
în Vechiul Ierusalim pe poarta Iaffa, ocoleşte turnul lui David şi
iese pe poarta “Sionului” în afară de cetate, pe un platou înalt,
situat în partea de sud‐vest a Ierusalimului vechi. Acesta este
muntele cântat de David în nemuritorii psalmi, muntele speran‐
țelor poporului ales, muntele atât de amintit de prooroci. Pe
culmea plată a muntelui se află trei locuri creştine: într‐un
foişor a avut loc Cina cea de Taină în Joia Mare, tot aici s‐a
coborât Duhul Sfânt peste Sfinții Apostoli în chipul limbilor de
foc şi tot aici este locul unde a adormit Maica Domnului.
Părăseşte în tăcere şi rugăciune platoul Muntelui Sion, unul
din cele mai sfinte locuri din Ierusalim, legat atât de mult de
istorie, credință şi speranța poporului ales. În vechiul aşeză‐
mânt, împăratul David şi Solomon au avut palatul, aici a fost
aşezat Cortul Mărturiei cu tablele Legii şi tot aici s‐a scris Psal‐
tirea marelui Prooroc, pe care o cânta în fața profetului Natan.
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Pentru toate aceste fapte şi evenimente biblice petrecute
aici, Muntele Sion este cinstit de toată Creştinătatea şi asemă‐
nat de Sfinții Părinți cu “Sionul cel de sus”, adică cu împărăția
măririi lui Dumnezeu.
Coboară uşor panta Muntelui Sion spre răsărit, spre Valea
lui Iosafat. De aici se vede zidul Sfintei Cetăți, la dreapta Sionul
coboară uşor până la valea adâncă numită “Valea Hinon” sau
“Valea Gheenei”, (a focului), unde se ardeau gunoaiele oraşului.
Tot acolo se afla şi locul unde s‐a spânzurat Iuda Vânzătorul,
cuprins de deznădejde. Sionul coboară drept în Valea lui Iosafat
şi în Grădina Ghetsimani. Peste această vale sfântă privirea
pelerinului se îndreaptă spre Muntele Eleon – Muntele Măsli‐
nilor şi Muntele Înălțării Domnului la cer. Ajungând la margi‐
nea văii Iosafat, se termină şi Muntele Sion. De aici străluceşte
în depărtare cupola aurită a Moscheii lui Omar. În dreapta se
vede bine valea Hinon şi locul numit “Acheldama”, adică “locul
sângelui”. Acolo, Iuda, căzând a pleznit peste mijloc şi s‐au
vărsat toate măruntaiele lui. De la Biserica “Sfântul Petru”,
coboară serpentina Văii lui Iosafat, printre case sărăcăcioase,
locuite de arabi, dar care te întâmpină cu prietenie mai ales
când aud că eşti din România. Partea de nord a văii este îngustă,
dar încărcată cu măslini. Sfinții Părinți afirmă că judecata de
apoi va avea loc aici în Valea lui Iosafat. Poate tocmai de
aceasta, ambele versante sunt pline de morminte. Întreaga vale
este un vast cimitir. Vizitează primul loc biblic de aici, Izvorul
Siluam unde a fost trimis orbul din naştere şi s‐a vindecat.
Izvorul curge dintr‐o stâncă mare, formează un mic lac, apoi îşi
croieşte drum spre valea pârâului Chedron. Aici se scăldau
copiii de arabi, iar mamele lor spălau rufele sau udau grădinile.
La mică distanță se află Izvorul Maicii Domnului de unde, după
tradiție, se spune că venea Sfânta Fecioară şi lua apă. Izvorul
este la o mare adâncime. Coboară împreună cu copiii ce aveau
lumânări aprinse în mână şi se spală cu această apă binecuvân‐
tată. Drumul îl duce pe muntele Înălțării Domnului ce a rămas
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nemuritor, în istoria creştinismului, prin faptul că de pe vârful
lui s‐a înălțat Domnul de‐a dreapta Tatălui, întru mărire. Pe
versantul vestic al Muntelui Măslinilor se află numeroase locuri
sfinte, vrednice de închinare. Tot pe Muntele Măslinilor, a
prevestit Iisus Hristos sfârşitul lumii, a doua venire şi judecata
de apoi.
Una dintre multele bucurii pe care le‐a avut în Țara Sfântă,
a fost slujirea Sfintei liturghii în sobor la Sfântul Mormânt al
Domnului, în noaptea de 28 spre 29 iunie 1986. O liturghie
unică, o noapte sfântă de neuitat. În jurul orei 23, părintele
Olivian se strecoară în tăcere pe ulițele liniştite ale Ierusali‐
mului. Intră pe “Poarta Nova” în Sfânta Cetate, coboară pe lângă
Patriarhia Ierusalimului şi intră apoi în Biserica Sfântului
Mormânt. Părintele Ioanichie – călugăr de origine română –
bătea toaca de lemn undeva sub bolta marii biserici. Încep să
tragă clopotele. La douăsprezece şi douăzeci de minute încep
slujba utreniei în Biserica Sfintei Învieri. Călugări şi pelerini se
adună unul câte unul ca nişte umbre vii, pe sub bolțile abia
luminate.
Spre sfârşitul utreniei, părintele Olivian este invitat să se
îmbrace în veşminte. Soborul slujitorilor este format din:
Arhiepiscopul grec Ambrozie de la Patriarhia Ierusalimului, trei
preoți şi doi diaconi. Părintele Olivian este singurul român între
toți slujitorii. Dar să‐l lăsăm pe monahul român să descrie
momentele înălțătoare pe care le‐a trăit:
– “La ora 1 şi 30 de minute după miezul nopții, în momentul
cântării doxologiei, ieşim cu toții, slujitori şi închinători, din
Biserica Învierii şi intrăm alături la Sfântul Mormânt. Proscomi‐
dia este deja gata. Se dă binecuvântarea şi începe apoi Sfânta
Liturghie. Slujba decurge în linişte şi taină până la sfârşit. La
sfintele daruri înconjurăm în sobor Mormântul Domnului, apoi
se continuă după acelaşi tipic ca şi la noi. La ora 3 şi 15 minute,
duminică 29 iunie 1986, primesc Prea Curatele Taine în
genunchi, lângă lespedea Sfântului Mormânt. Este un moment
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unic din viața mea! Este o zi sfântă, pe care nu o voi uita
niciodată! Bucuria mea duhovnicească este deplină. Am săvârşit
unul din cele mai importante acte din călătoria mea la Sfintele
Locuri."
Era prima duminică pe care o petrecea în Ierusalim, ziua
Sfinților Apostoli Petru şi Pavel. Asistă la slujba religioasă de la
biserica aşezământului românesc. La sfârşitul liturghiei, este
invitat de Superiorul aşezământului, Arhimandritul Irineu
Gavrilă la masa oficială, o adevărată masă românească dar şi
călugărească. Pelerinajul continuă. Trece pe lângă Foişorul
Cinei Celei de Taină, pe lângă Mormântul Proorocului David,
intră din nou în Sfânta Cetate pe “Poarta Rabinilor” şi ajunge la
“Zidul Plângerii”. Acesta este situat în cartierul iudeilor şi este
singurul loc sacru al evreilor din Ierusalim. Atât le‐a mai rămas
din faima lor multimilenară de popor ales de Dumnezeu. Aici se
adună zilnic sute şi uneori mii de evrei localnici din diasporă,
pentru a se ruga, a plânge şi a medita.
Se uita în umbra înserării cum se rugau evreii, cum se atin‐
geau cu frunțile de zid, cum se legănau jalnic, cum se prindeau
unul de altul şi cum se învârteau în cercuri mici. Îl cuprinde o
firească duioşie față de poporul ales. Neamul cel dintâi chemat,
căzând de la credința în Hristos, plânge de două mii de ani
păcatul neascultării şi necredinței. Dacă ar plânge după Hristos
ei ar fi mântuiți într‐o singură zi. Dar ei nu‐şi plâng păcatele lor
şi ale părinților lor de glorie, după întâietatea şi dreptul de întâi
născuți de altă dată, care niciodată nu li se va mai acorda.
Vizitând Ierusalimul se îndreaptă spre Betleem simțind parcă
chemarea păstorilor şi a magilor. Parcă‐l aşteaptă Fecioara
Maria cu Pruncul Iisus. Pentru românul venit din patria Carpa‐
ților, din țara nemuritoarelor colinde de Crăciun, cuvântul
Betleem are o rezonanță sacră, deoarece exprimă mai mult
decât orice oraş din Țara Sfântă, nevinovăția. Nevinovăția Prun‐
cului Iisus, a pruncilor martiri, a păstorilor credincioşi, a magi‐
lor purtători de daruri, a îngerilor din cer, a Fecioarei, a
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dreptului Iosif, a tuturor oamenilor. Betleemul, cu toate împrej‐
muirile sale, are cele mai multe semnificați pentru sufletul atât
de sensibil al poporului român. Adânc legat de natură, de
turmele cu oi, de colinde, de flori, de cerul senin, care tresaltă la
colindele de Crăciun. Deşi a trecut prin atâtea drame în istoria
sa, poporul român a rămas cu aceeaşi dragoste şi credință în
Dumnezeu.
Pelerinajul monahului român la Betleem continuă cale
lungă de 12 kilometri spre miazăzi. Betleem, Crăciun, Colinde,
Naşterea Domnului, magi, păstori, îngeri care cântă, Fecioara cu
Pruncul, Iisus culcat în iesle sunt cele dintâi cuvinte din
Evanghelie pe care le‐au rostit mamele noastre. Sunt cele mai
sfinte cuvinte care s‐au întipărit în memoria noastră, sunt
cuvintele ce şi le amintea acum părintele Olivian, la intrarea în
Sfânta Cetate, aşezată pe coline domoale de piatră. Ici colo,
turle de biserici, chiparoşi, măslini, eucalipți. De jur împrejur
grădini cu viță de vie, portocali şi lămâi. Se îndreaptă nerăbdă‐
tor spre partea de răsărit a oraşului spre peştera unde s‐a născut
Domnul, deasupra căreia se‐nalță o Biserică ortodoxă, cea mai
veche şi originală Biserică creştină din toată Țara Sfântă. După
ce aprinde lumânări, coboară câteva scări de piatră şi intră în
Sfânta Peşteră. Aici, în această peşteră nebăgată în seamă de
nimeni, s‐a smerit Sfânta treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt
pentru oameni şi pentru mântuirea lor. Cerul a dat duhul,
pământul a oferit materia, Dumnezeu a dat Fiul, omul a dat
Fecioara, templul a dat pe bătrânul Iosif, pământul a oferit
peştera, vitele au oferit ieslea cu paie, evrei au dat păstorii de oi,
neamurile au dat magii încărcați de daruri, aştrii cereşti au ofe‐
rit steaua, luna a picurat lumină, noaptea a învăluit în necuprins
taina întrupării. Şi aşa s‐a săvârşit taina împăcării omului cu
Dumnezeu. Locul unde a fost ieslea cu pruncul se află la răsă‐
ritul peşterii şi formează altarul propriu – zis. Aici s‐a închinat şi
s‐a rugat pentru neamul său părintele Olivian. Călătoria a
continuat la mânăstirile din jur. Într‐una din frumoasele zile
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petrecute aici, părintele Olivian este primit de Patriarhul
Ierusalimului. Prea Fericitul Diodor. Îl lăsăm să prezinte această
primire:
– “Sunt primit de Prea Fericitul Diodor, îi sărut mâna şi iau
cuvenita binecuvântare. Îi prezint pe scurt câteva date despre
mine şi îi ofer un mic dar românesc. Patriarhul îmi oferă o
icoană de argint şi portretul Prea Fericirii sale şi îmi oferă o
cruce cu lanț de argint împodobit cu pietre prețioase. Sărut
mâna Patriarhului, îi mulțumesc pentru darurile oferite, dându‐
i apoi câteva date despre aşezămintele monahale din Banat.
După obişnuita cafea şi înalta cuvântare mă retrag, după ce am
petrecut 55 de minute de înălțare sufletească.”
Vizita monahului se apropia de sfârşit. Desigur nu putea să
plece fără să se închine din nou la Sfântul Mormânt. Drumul
spre țară începe din nou pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv
şi după câteva ore de zbor, se apropie de capitala pământului
sfânt al României. Coboară scările avionului cu cuvintele:
“Mărire Ție, Doamne, pentru toate, mărire Ție …!”
Întors acasă, părintele Olivian trăieşte şi de această dată
emoția celor văzute pe pământul Țării Sfinte. Îşi continuă stu‐
diile liceale la Făget şi apoi la Facultatea de Teologie Ortodoxă
“Andrei Şaguna” din Sibiu. Este mereu preocupat de Mânăstirea
“Izvorul Miron” care continuă să rămână loc de pelerinaj pentru
credincioşi, cu toate opreliştile regimului. Viața religioasă era
foarte intensă. Acolo unde preoții au fost cu adevărați păstori
spirituali şi buni gospodari, unde credincioşii au dorit cu
adevărat să facă ceva, s‐au construit şi biserici. Credința în
Dumnezeu, deşi ascunsă, a mai marilor a cedat de multe ori. Şi
părintele Olivian a fost un exemplu în acest fel, bineînțeles
punând mai presus de orice “Cuvântul Domnului” şi interesele
Bisericii Ortodoxe. Dumnezeu l‐a ajutat şi a reuşit! Dar s‐a ales
cu invidia fraților din breaslă, a unora ce au stat cu mâinile în
sân, dând vina pe unii şi pe alții, ascunzându‐şi neputința lor şi,
de ce nu, necredința, că în orice şi mai presus de orice este
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Domnul Dumnezeul nostru a celor ce încă mai viețuim pe
această planetă, ce poartă numele de Terra.
Vremurile erau din ce în ce mai tulburi, se prevestea o rază
de speranță şi pentru Biserica Ortodoxă, dar şi un început de
luptă pentru supraviețuirea acestui neam binecuvântat de
Dumnezeu.
Căderea regimului totalitar, în 22 decembrie 1989, a fost
primită la locul de rugăciune din Româneşti ca o descătuşare.
Credința în Dumnezeu, aici în locul dăruit de acela ce avea să
fie primul Patriarh Al României Mari, a fost întotdeauna la ea
acasă. Se făceau cununii şi botezuri a celor cu frică de
Dumnezeu, dar şi cu mai mare frică de cei ce îi conduceau. Erau
însă români ortodocşi care sperau că acest popor lovit de soartă,
dar şi de împrejurări nefaste, să primească binecuvântarea
Domnului. De aceea rugăciunile românilor erau pretutindeni cu
frică sau fără frică, dar erau. Credința în Dumnezeu şi în
virtuțile sale alese l‐a ținut pe român treaz peste veacuri, l‐a
făcut biruitor în momentele de răscruce.
Părintele Olivian, ostenitorul mânăstirii, împreună cu
ceilalți frați întru Hristos, făceau ca viața de aici, în acest loc
liniştit şi sfânt să‐şi urmeze cursul, dar nu erau străini de ce se
petrece pe pământul României. Nu se exteriorizau precum unii
preoți, care în loc să liniştească credincioşii, mai rău îi incitau.
Se temeau de furia dezlănțuită a celor ce preluaseră puterea şi
căutau să se lupte cu stafia unui regim ce căzuse aşa de uşor …
Biserica Ortodoxă a fost şi este trup din trupul poporului
român, s‐a rugat şi s‐a jertfit pentru credință, dar fără patimă
păcătoasă. Dar iată că Dumnezeu poate, a întunecat mințile
unora ce poartă doar haina preoțească să cadă din nou în
păcatul minciunii, lăcomiei şi puterii, a necinstei şi invidiei.
23 decembrie, o zi obişnuită la Mânăstirea Româneşti. Se
făceau pregătiri pentru a sărbători cum se cuvine Crăciunul.
Părintele Olivian şi slujitorii sfântului lăcaş oficiau slujba de
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dimineață, îngenunchind şi rugându‐se pentru poporul român,
ca biruința în libertate să triumfe, ca harul lui Dumnezeu să
coboare peste acest pământ sfânt, greu încercat în istoria sa. Era
ora 10. Liniştea rugăciunii a fost tulburată de militari şi milițieni
conduşi de un căpitan de armată de prin părțile locului. Se
căutau terorişti. Acum era momentul răzbunării între frați, era
momentul încălcării jurământului preoțesc. Părintele paroh din
Româneşti Iulian Cosma, alimenta zvonurile precum că la
mânăstire ar fi aterizat elicoptere cu terorişti şi alte născociri
alarmante. Cu o săptămână în urmă, în hotarul comunei Curtea
căzuse un balon de cercetări meteorologice. Acum legăturile se
făceau şi se desfăceau în contextul generat de panică creat parcă
anume, nu pentru a limpezi mintea acestui popor, ci pentru a
i‐o întuneca, pentru a‐i fura ce avea mai de preț, înțelepciunea
în asemenea momente de răscruce pentru viitorul său.
– “Am fost invitat la poarta mânăstirii – spune părintele
Olivian. Eram îmbrăcat în haine preoțeşti şi aveam în mână
liturghierul. Mă grăbeam să trec podul peste Bega şi deodată
sunt somat să ridic mâinile sus, de către căpitanul “neopro‐
testant” venit aici. Am ridicat mâinile odată cu sfânta carte. Am
fost percheziționat şi condus spre mânăstire unde s‐a răscolit
totul atât în biserică cât şi în clădirile anexe. Mi s‐a spus că se
caută teroriştii, care după unele afirmații ar fi fost adăpostiți aici
la mânăstire. Chiar şi cei mai barbari duşmani când se apropiau
de sfintele lăcaşuri ale lui Dumnezeu se temeau. În acele mo‐
mente am crezut că speranța noastră în descătuşarea credinței
în Dumnezeu este doar o iluzie. Din nou prigoană, din nou
sfânta biserică şi slujitorii ei în pericol! Am fost dus a doua zi cu
o maşină de la I.A.S. Făget cu un aparat de radio şi un interfon
la o unitate specializată din Lugoj, ca să fie verificate de un
colonel pe nume Albu, ce ulterior şi‐a cerut scuze pentru cele
întâmplate. L‐am întrebat: “dar cu onoarea cum rămâne?”. Mi‐a
răspuns: “Aşa‐i în asemenea situații.”. Căpitanul M.Ap.N. ce m‐a
umilit pe mine şi Biserica unde slujesc a fost trecut în rezervă la
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scurt timp şi vinde “Turnul de veghe” pe străzile Lugojului. I‐a
dat Dumnezeu înțelepciune!”.
Coşmarul celor de la mânăstire nu s‐a spulberat mult timp!
În noaptea de Crăciun, o veveriță dintre multe altele care
sălăşuiesc aici, a început să cotrobăie prin pod. De teamă, vie‐
țuitorii mânăstirii şi‐au petrecut noaptea sub paturi aşteptând
un deznodământ care pentru ei era acum o certitudine. Nu îi
speria moartea, îi durea răutatea, perfidia oamenilor, care acum
ieşea la iveală într‐un mod înspăimântător. Dar aici pe acest loc
sfânt, slujitorii mânăstirii se rugau ca Bunul Dumnezeu să le
limpezească românilor mintea, să cunoască şi să privească
adevărata față a lucrurilor şi să nu se lase induşi în eroare de cei
ce acum doreau cu orice preț să pună mâna pe ciolan”, indi‐
ferent la ce nivel ar fi pentru că era momentul şi bineînțeles că
nu spre binele poporului, ci al lor personal şi din păcate
realitatea a dovedit‐o, cu urmări foarte păgubitoare pentru acest
popor încă mulți ani de acum înainte.
Încetul cu încetul spiritele au început să se potolească şi
oamenii să înțeleagă că au fost mințiți şi de această dată. Au
început să dezgroape morții care erau eroi pentru unii că i‐au
ajutat să ajungă la conducere, iar pentru alții răuvoitori. Dar de
fapt au fost ființe nevinovate, care au căzut într‐un joc politic de
care nu au beneficiat nici ei şi nici cei care au rămas în viață.
Primele semne ale democrației au început să apară. Din
păcate doar mici libertăți, printre care şi a cuvântului. Şi atunci
cuvântul şi‐a spus “cuvântul” în toate dialectele şi subdialectele,
printre care şi cele de la periferia limbii române, vai săraca
“Mult e dulce şi frumoasă / Limba ce‐o vorbim …“ ce a ajuns!
Dar deceniile de exprimare limitată în canoane impuse au făcut
să răbufnească răul şi din limba română pe care poporul a
apărat‐o cu sfințenie de‐a lungul existenței sale multimilenare
aşa cum au făcut‐o şi o fac şi acum frații noştri de peste Prut.
Libertatea credinței şi‐a pus amprentele asupra Bisericii
Ortodoxe, dar nu în semnul bun al cuvântului. Avântul cultelor
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neoprotestante, sprijinul masiv acordat prin ajutoare directe
date credincioşilor acestor culte, criza financiară a parohiilor
ortodoxe, lipsa unor adevărați păstori, fac ca biserica acestui
pământ românesc să sufere. Părintele Olivian sesizând şi de
această dată pericolul pentru Sfânta noastră Biserică Ortodoxă a
crezut de cuviință că şi de aici, din această oază de ortodoxism
românesc, să fie auzit cuvântul Domnului.
De Sfânta Înviere a Domnului, a anului 1990 (pentru a şasea
oară), părintele Olivian, este din nou pelerin la locurile sfinte pe
unde a călcat Hristos Domnul. Cu această ocazie, pe lângă
revenirea la locurile vizitate, participă la slujba Învierii de la
Biserica Învierii. Slujba începe la ora 12. Era înconjurată de
localnici şi pelerini veniți din toată lumea. În jurul orei 13, după
ce arabii într‐o stare de euforie generală, de strigăte şi fluieră‐
turi de chemare a puterii lui Dumnezeu – apare Sfânta lumină
ca un miracol, sub forma de fulger direct pe Sfântul Mormânt
unde se găseşte un fel de vată ce apoi se aprinde. Patriarhul ce
poartă în mână un mănunchi cu 33 de lumânări simbolizând
vârsta Domnului, printr‐un orificiu anume amenajat, dă lumină
credincioşilor aflați în jurul Cuvuclionului. După aceea ia vata
aprinsă în mână şi oferă credincioşilor Sfânta Lumină. Vata
aprinsă cu o flacără albăstruie nu arde. Când slujba se sfârşeşte,
toți se retrag cu Sfânta lumină la casele lor.
La întoarcerea din Israel, părintele Olivian începe să scrie şi
îi apare prima sa carte: “Vestirea cea din urmă a patimilor
Domnului, – meditații” pentru Săptămâna Patimilor. Tot în anul
1990 îi apare a doua lucrare de meditații, de mare folos pentru
creştini, sugestiv intitulată: “Lumină spre descoperirea neamu‐
rilor”. Simțea apoi nevoia unei publicații care să se adreseze
clerului şi monahilor. În luna septembrie a aceluiaşi an, 1990,
editează revista “Viața Monahală”, ce a apărut la început lunar şi
apoi trimestrial, publicație ce s‐a bucurat de aprecierea clerului
din țara noastră şi de peste hotare, dar şi din partea credin‐
cioşilor. Publicația nu a avut un caracter zonal, ci s‐a referit la
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ortodoxism în general şi la viața cotidiană din aşezămintele
monahale din țara noastră.
În anul 1991, părintele Olivian publică a treia sa lucrare
“Merinde pentru suflet”, care este de fapt o culegere de scrieri
teologice pastoral‐misionare, liturgice şi de drept bisericesc.
Preocupat în permanență de slujirea bisericii noastre
ortodoxe editează cea de‐a patra lucrare “De la cuvânt la faptă”,
ce cuprinde predici la duminicile şi sărbătorile de peste an.
Pentru faptul că Mânăstirea “Izvorul Miron” s‐a impus între
aşezările monahale din Banat, părintele Olivian editează în 1990
“Mânăstirea “Izvorul Miron”” – scurt istoric – şi o reeditează în
1991 într‐o ediție îmbunătățită, ce oferă vizitatorului o imagine
clară a ceea ce a fost şi este acest loc de rugăciune şi închinare.
Tot aici se organizează în ziua a doua de Crăciun a fiecărui
an o amplă manifestare a colindelor din zona Făgetului. Se
adună aici cete de colindători din toată zona Făgetului, colindă‐
tori cu “Dube”, cete cu “Steaua”, cu mare renume din Româ‐
neşti, Curtea, Brăneşti, Povergina, Bichigi şi Făget. Un adevărat
spectacol de preamărire a lui Dumnezeu şi a virtuților alese ale
poporului nostru. Deşi iarnă, curtea mânăstirii şi Biserica sunt
pline de credincioşi veniți din toate părțile Timişului şi de prin
județele limitrofe. Şi e lume multă aici, nu numai la colinde, ci
şi la marile sărbători religioase şi la manifestările de ortodoxism
organizate.
Neastâmpărul părintelui Olivian de a face mânăstirea tot
mai frumoasă se materializează în înlocuirea scaunelor din
biserică cu altele noi, sculptate prin osârdia unui sculptor
maramureşean. Şi aşa micuța biserică este o adevărată bijuterie
de credință străbună.
Desăvârşindu‐şi pregătirea teologică, prin absolvirea Facul‐
tății de Teologie din Sibiu, părintele Olivian continuă eforturile
de a scrie lucrări teologice a căror notă dominantă este înțele‐
gerea perceptelor biblice în viziunea Bisericii Ortodoxe, punând
mai presus de orice înaltele virtuți ale credinței noastre, ale
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acestui popor greu încercat în istoria sa, pe aceste pământuri de
trăire şi simțire românească.
– “Poate că eforturile au fost prea mari ca într‐un timp
relativ scurt să editez aici, la Româneşti, o foaie religioasă, să
public atâtea cărți” – spune părintele Olivian şi continuă: “Însă
am simțit întotdeauna o chemare către cuvântul scris ce mi‐a
fost călăuză în ascensiunea spirituală. Am petrecut zile şi nopți
citind Cuvântul Domnului şi scrierile Sfinților Părinți. Am
trecut cu uşurință peste invidia confraților mei, am primit
îmbărbătarea Domnului, că ceea ce fac, fac bine, că orice slovă
ce propovăduieşte cuvântul este o rază de credință şi o speranță
peste veacuri. Am considerat întotdeauna că morala creştină
trebuie să ne călăuzească nu numai pe noi cei ce facem din ea o
profesiune de credință, ci pe fiecare om de pe această bătrână
planetă. Trebuie să învățăm să fim mai buni şi să ne iubim
semenii noştri. Să ne eliberăm de răul ce există şi persistă în
jurul nostru şi să nu ne lăsăm îndemnați de Satana pentru a mai
păcătui. Este greu ca păcatele noastre să fie iertate, dar este mai
uşor să respectăm Cuvântul domnului, să‐i iubim învățătura şi
să‐i urmăm calea”.
O profesiune de credință a unui slujitor al Bisericii ortodoxe
Române, care rămâne o întrebare, de ce nu fac toți slujitorii
Domnului la fel? Este o întrebare a cărei rezolvare trebuie găsită
cât mai urgent spre binele ortodoxiei româneşti, pentru
existența acestui popor de neam daco‐roman.
Mânăstirea “Izvorul Miron” de la Româneşti a devenit un
loc de pelerinaj pentru românii de pretutindeni, pentru turiştii
veniți din toată lumea. De ce tocmai aici? Fiindcă Cuvântul
Sfânt este la el acasă. Aici rugăciunile nu rămân numai speranțe
deşarte, ce cu evlavie sunt adresate zi şi noapte lui Dumnezeu.
O mânăstire săracă dăruită cu suflete bogate precum
părintele Olivian, maicile Sebastiana şi Antonia, tinerii rasofori
de aici, Ciprian, Mihail şi Victorin este astăzi un focar de
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cultură, de viață spirituală pentru o întinsă zonă ce bate la
porțile Ardealului.
Anul 1992 aduce la Mânăstirea “Izvorul Miron” noi lucrări
ce poartă semnătura protosinghelului Olivian. Amintim aici
lucrarea “Ortodoxia românească” (studii în apărarea dreptei
credințe). Tot în acest an îi apare cartea “Sfaturi Evanghelice”
tipărită, ca de altfel şi celelalte, de Fundația Europeană Drăgan
– filiala Lugoj. Şi de fapt nu se putea tipări altundeva doar aici la
acel mare român care, departe de granițele țării, a fost cu
sufletul şi inima la frații săi de aici din țara mamă, din Lugojul
său iubit şi venerat în lucrările sale, care este prof. Dr. Iosif
Constantin Drăgan. Acest mare patriot, contestat de unii din
invidie, de cei ce nu au făcut nimic pentru acest pământ
românesc. Opera sa şi tot ce a făcut pentru neamul românesc,
pentru spiritualitatea sa, vor rămâne peste veacuri.
Concepția religioasă a părintelui Olivian este solidă şi
temeinic aşezată pe preceptele biblice şi ale ortodoxiei româ‐
neşti. Starea relativă a fericirii, smerenia, păcatul, mărirea
lumească şi cea dumnezeiască, rosturile vieții noastre, cerce‐
tarea bisericii sunt câteva din ideile ce răzbat în lucrările sale.
Limbajul folosit, documentarea atentă, prezentarea cadrului
religios al unor noțiuni, sublinierea cu pertinență a rolului Bise‐
ricii, atât în trecut, dar şi prezent în păstrarea ființei naționale,
dau tărie şi valoare cuvântului său însoțit la tot pasul de cuvân‐
tul Domnului. “Ortodoxia este lumea lui Hristos pe pământ.
Ortodoxia este cea mai înaltă treaptă în creştinism, ca urmare
directă a adevărului celui mai curat şi a iubirii desăvârşite” –
sunt cuvintele protosinghelului Olivian. De aceea strigătul
pentru apărarea ortodoxismului de aici din inima Banatului este
binevenit în convulsiunile religioase de acum şi din totdeauna.
Izvorul cu apă caldă de la Româneşti aflat în curtea
mânăstirii a devenit şi un izvor al tămăduirii. Veneau oameni
suferinzi şi căutau în apă vindecarea bolilor, dar şi a sufletului.
Părintele Olivian, la venirea sa, găseşte interdicția de a nu se
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intra în bazine. Tot necazul pornise de la păcatul unei femei
care la sărbătoarea hramului din 20 iulie s‐a dezbrăcat în fața
înaltelor fețe bisericeşti şi a intrat în apa “purificatoare”.
Ziua de 20 iulie, a rămas pentru Mânăstirea “Izvorul Miron”
zi de mare sărbătoare. Este ziua sărbătoririi hramului mânăs‐
tirii. Vin pelerini din sate mai apropiate, dar şi mai îndepărtate.
Unii vin cu o zi înainte şi stau toată noaptea la rugăciune. Au
loc slujbe în mânăstire şi în curtea mânăstirii, Româneştiul
devine pentru două zile o adevărată “Mecca a Banatului”.
Aşa venea şi poetul Traian Iancu, copil fiind, pe jos cu
mama sa Ana, împovărată cu coşurile de mere, să mai facă nişte
bani pentru copii ei. I‐au rămas poetului întipărite în minte
frumoasele clipe petrecute la mânăstire, drept urmare debutul
său poetic este poezia “În biserică”. Vine şi acum cu deosebită
plăcere şi tresaltă la vederea acestor locuri ce poartă urmele
paşilor lui Miron Cristea, patriarhul şi patriotul român ce
păstrează urmele mamei sale purtând coşul cu mere din livada
ce poartă numele “Dealul Popii”, ce o lucra în arendă de la prof.
univ. dr. Iancu Axente din Cluj, făgețean de origine.
A onorat cu prezența sa, marea sărbătoare a celor de aici şi
nu numai a lor, Înalt Prea Sfinția Sa Dr. Nicolae Corneanu,
Mitropolitul Banatului, care a rămas impresionat de cele văzute
şi nu de puține ori l‐a felicitat pe părintele Olivian sau l‐a
dojenit atunci când a considerat că a greşit. Sfios şi receptiv, a
muncit în continuare să fie mai bine pentru obştea mânăstirii,
dar şi pentru enoriaşii de aici.
Nelipsit de la marile evenimente de aici este protopopul de
Făget, părintele Doru Milostean, părintele Bujor Păcurar,
sfătuitori şi ajutoare sufleteşti ale părintelui Olivian.
Vin aici de “Sfântul Ilie” olarii din Jupâneşti cu oalele lor ce
poartă însemne dacice şi romane, vin meşteşugari în arta
lemnului, vin comercianți şi negustori să stăvilească setea
puhoiului de lume ce umple această vale de la confluența celor
două ramuri ale râului Bega, care puțin mai jos de mânăstire îşi
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dau mâna şi pornesc mai departe la vale, să se unească cu
Timişul la Coştei şi apoi mari să străbată țanțoş şi fălos precum
bănățanul Timişoara, capitala Banatului.
Duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, zi de zi,
vin aici oameni cu sufletul încărcat de povară, de suferință, să
asculte sfaturile duhovniceşti ale părintelui Olivian. Cuvântul
lui Dumnezeu este leac pentru toate suferințele. Cuvinte de
îmbărbătare, de îndemn la credință călăuzesc viața slujitorului
de la Mânăstirea “Izvorul Miron” Româneşti.
Tot aici se sărbătoresc oameni, se cinsteşte munca lor spiri‐
tuală, creştinească şi culturală pusă în slujba neamului româ‐
nesc. Mânăstirea acordă diplome personalităților, oamenilor de
artă şi de cultură, care merită o mică binecuvântare prin cuvinte
alese din acest loc de puritate creştină.
Tot aici a găsit linişte şi o întâmpinare călduroasă din
partea unor adevărați români fostul candidat la preşedinție
Gheorghe Funar, după primirea de la Timişoara lipsită de cel
mai elementar simț uman, de loialitate politică, de barbarism de
care românii nu au dat dovadă niciodată. Adevărații români de
aici, oameni veniți de la plug sau din munte de la oi, din fabrică
unde dau formă sticlei sau ulciorului de lut au dat dovadă că
ştiu să asculte un român care le vrea binele, un român care se
teme alături de ei că istoria să nu se uite înapoi, nici măcar cu
gândul. Mare le‐a fost suferința sub jug străin! Frații şi unchii
lor de prin aceste locuri, au fost ucişi mişeleşte în 1918 şi
îngropați într‐o groapă comună la Făget pentru că au dorit să
trăiască în țara moşilor şi strămoşilor lor, România Mare. Ne
pare rău că au fost dați uitării aşa de repede, nici măcar o cruce
sau o piatră de mormânt nu au ca să‐i amintească. Familiile lor
au dispărut, li s‐a şters urma. Se mai tem şi astăzi istoricii, fie şi
ei locali, să pună sau să afle adevărul celor peste 16 tineri
omorâți prin împuşcare de cei ce doreau cu orice preț să ne țină
sub cizmă, fie ea austro‐ungară sau cu alt nume străin. Numai
cei ce cunosc ce‐a fost, pot face discernământ între promisiuni
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deşarte şi adevărata gândire a celor ce o rostesc. Greşit sunt
condamnați ardelenii sau bănățenii de naționalism sau că
uneori prin vorbă “sar calul”, dar numai cei ce au suferit sau cei
care au auzit din gura bunicilor ce a însemnat îngenuncherea în
fața celor tari şi ce a însemnat asuprirea pot şi au dreptul să
vorbească şi să se teamă.
Într‐o zi de 28 februarie 1993, cu multă zăpadă şi soare
dumnezeiesc, s‐au adunat aici din toată țara renumiți interpreți
ai folclorului românesc, folclorişti de prestigiu pentru a
sărbători pe reputatul folclorist şi etnomuzicolog de talie
națională şi internațională prof. univ. Emilian Comişel. O
sărbătoare creştinească cum alta nu‐i, de cinstire a tradiției şi
cântecului popular sufletul şi viața românului din totdeauna,
făuritorul acestor comori. Au venit aici Sava Negrean Budaşcu,
Florica Bradu, Drăgan Muntean, Maria Anghel şi Viorel Costin
cu cântecele Ardealului, Tiberiu Ceia, Luca Novac, Maria
Petchescu şi Elena Jurjescu au adus cu ei doina bănățeană,
Angelica Stoican şi Alexandru Ploieşteanu cu cântecul oltenesc,
Maria Tănasă cu graiul moldovenesc. Într‐un cuvânt o întreagă
țară cu sufletul şi cântecul aici în Banat. Au venit profesori
universitari şi neuniversitari, dar oameni cu sufletul la tot ce are
mai bun acest popor, Ion Iliescu, Ion Emandi, Ion Andrei şi
mulți alții.
Tăcerea şi reculegerea celor ce au slujit în acea zi în Biserica
Mânăstiri “Izvorul Miron” au fost străpunse ca un fulger de
glasul marelui om de suflet, cântăreț al României Mari, al
Ardealului care în genunchi în fața Icoanei Maicii Domnului a
rostit dumnezeiasca rugăciune pentru acest popor sfânt, pentru
părinți, pentru copii, pentru cei “cu nevoi”, pentru “săracă țară
bogată”. Cu lacrimi în ochi această mare doamnă a cântecului
românesc, a Ardealului care este Sava Negrean Budaşcu prin
cântecul său ce nu l‐ar ceda niciodată nimănui a făcut ca acea zi
de duminică să rămână pentru totdeauna o zi de mare sărbă‐
toare la Româneşti. Lacrimile curgeau pe obrajii românilor, dar
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din piepturile tuturor răsuna în sfânta mânăstire “Doamne,
ocroteşte‐i pe români”.
A fost o zi, şi ea ca altele, aşa cum se obişnuieşte aici la
locul de rugăciune şi cinstire a lui Dumnezeu.
Părintele Olivian munceşte, studiază şi definitivează mai
vechi proiecte editoriale. Reuşeşte să vadă lumina tiparului
cartea de versuri la înmormântare “Pe ultimul drum”, la a cărei
lansare, în Timişoara, am asistat. Şi tot la această lansare de
carte a mai vorbit şi tânărul student teolog Cornel Toma, care în
cuvinte emoționante spunea; “Cartea este ca o colecție sau ca
un grupaj de imnuri religioase funebre care sunt exprimate
printr‐un vers simplu, duios, vibrant care are o conotație
populară. În această carte sunt ilustrate două teme, a destinului
uman pe acest pământ şi este creionată tema morții care are
semnificație majoră pentru fiecare om. În aceste versuri este
oglindită concepția ortodoxă despre moarte, care nu o consi‐
deră o trecere în neființă, un sfârşit total al existenței, ci
majoritatea pentru creştinii ortodocşi înseamnă o trecere de la
starea existențială, la viața de aici, la o altă stare existențială, la
viața veşnică. În acelaşi timp, este prezentată tema destinului
uman pe acest pământ care stă întotdeauna sub semnul
suferinței, a efortului de a cultiva darurile Domnului. În aceste
versuri sunt corelate concepțiile despre iad şi rai pentru că în
funcție de cultivarea spiritului nostru, de cultivarea virtuților
noastre, a calităților noastre sufleteşti, noi vom merge fie în rai
care este starea plenitudinii existențiale, ori în iad, o absență a
lui Dumnezeu sau cum spune Dostoievski o neputință a omului
de a mai iubi, este o lipsă a binelui.
Această carte, ca şi celelalte ale părintelui Olivian, repre‐
zintă pentru cultura bănățeană pentru poezia religioasă o
contribuție remarcabilă pentru promovarea şi afirmarea ei. În
acelaşi sens, cred şi nădăjduiesc că Mânăstirea “Izvorul Miron”
din Româneşti va fi numai un centru de cultură şi de spiritua‐
litate, ci va fi şi un factor de reazim pentru unitatea spirituală a
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românului de aici şi pentru unitatea națională a românilor de
pretutindeni. Aducem prinosul studenților teologi de la Sibiu
pentru activitatea sa religioasă şi culturală şi nădăjduim că
Sfinția Sa se încadrează în marea pleiadă a oamenilor de cultură
şi spiritualitate ce i‐a dat Burgul sau Cetatea din Sibiu. Şi în
acelaşi timp nădăjduim că această mânăstire va lupta în con‐
tinuare pentru idealurile spirituale, naționale ale românilor din
Banat şi pretutindeni. În acest context social, politic şi religios
când catolicismul a declanşat o adevărată cruciadă, un adevărat
război în Balcani, să desființeze implicit Biserica Ortodoxă de
aici, când asaltul prozeletismului sectant creşte din ce în ce mai
mult, toți românii sunt chemați să‐şi apere Biserica ortodoxă,
adică să‐şi apere unitatea neamului nostru românesc şi valorile
lui”.
Ascultându‐l şi eu şi alții pe acest viitor preot ce mi‐am zis
că Biserica Ortodoxă română va avea şi în continuare păstori de
suflet pentru existența şi unitatea sa. Evenimentul s‐a săvârşit în
Vinerea Mare, odată cu inaugurarea activității Fundației
“Cupola” – “Credință, Cultură şi Caritate” într‐un Ceas de taină.
Oamenii de cultură, presa, iubitorii de frumos şi mulți creştini
au venit în acest cadru de pictură şi poezie creştină să fie alături
de părintele Olivian la lansarea sa ca poet. A ținut să‐şi spună
cuvântul şi criticul de artă Deliu Petroiu zicând:
“Părintele Olivian are acea stare de umilitate în care nu
încearcă să inventeze un repertoriu de imagini şi un stil nou. El
este unul din cei mulți, este unul care alcătuieşte geniul poetic
al poporului. Este evident lucrul acesta şi prin faptul că la un
moment dat nu numai sonoritatea, nu numai împărțirea acestor
bocete sunt în limbajul poetic al teoriei literaturi, nu numai
împărțirea în diferite grupe de bocet: bocet de copil, fată, de
părinte şi aşa mai departe, nu numai în rezonanța rostirii
poetice populare, dar la un moment dat există şi un citat din
bocetul popular. Cred că această încastrare a textului popular în
discursul poetic al autorului nu este altceva decât semn al unei
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comuniuni cu autorul anonim al versurilor populare. În destinul
creației populare intervine acel caracter specific cunoscut al
rodării textului, al modificării, al îmbunătățirii continue a tra‐
diției. Aşa cum în colinde recunoaştem adesea în exprimarea
literară un minim al unei culturi de specialitate pe care poporul
nu o are întocmai, aşa o întâlnim şi în aceste bocete create pe
măsura poporului şi destinate lui. Lectura e mai puțin sensibilă
la actul pe care îl face autorul. Trebuie să vedem în acest fapt un
text, care este încadrat într‐un anumit ritual şi care e expresia
sentimentelor umane de care nu putem face abstracție oricât
am fi convinşi de necesitatea lui şi de răsplata vieții veşnice a
celor drepți. Această carte vine şi se adresează geniului popo‐
rului. Când vor fi preluate de cei care rostesc bocete la înmor‐
mântări, ele vor putea peste ani să se încadreze într‐o expresie
poetică populară”.
Încă un loc în vitrina ce poartă povara celor 12 cărți semnate
de părintele Olivian şi care ocupă un spațiu modest în muzeul
recent amenajat în paraclisul mânăstirii! Aşa l‐a gândit
protosinghelul Olivian ajutat de talentatul artist plastic Traian
Abruda şi de ziaristul şi publicistul Ilie Chelariu să creeze
imaginea unui început cu cel dintâi ctitor, primul patriarh al
României reîntregite, Miron Cristea, cel care a zis că aici să se
înalțe un lăcaş de pomenire a lui Dumnezeu, te îndeamnă în
continuare la meditație creştină, exponate, mărturii ale unui
trecut nu prea îndepărtat, dar şi a unui prezent bogat pentru
acest lăcaş păstorit de părintele Olivian. Icoane vechi pe lemn şi
sticlă de înaltă valoare artistică şi documentară, obiecte de cult,
veşminte preoțeşti, cărți rare, literatură religioasă, este imagi‐
nația sumară a unui muzeu într‐un spațiu restrâns, dar sugestiv
pentru o mare şi trainică trăire ortodoxă în bazinul geografic de
la poalele munților Poiana Ruscăi. Ambițiile creştineşti,
îndeobşte spirituale ale tânărului slujitor a lui Dumnezeu, bat la
porțile unor noi împliniri. E prematur să vedem ce se va întâm‐
pla peste ani, dar e cert, să recunoaştem că vor rămâne urme
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scrise în slove şi în piatră pentru veşnicie. Pe aici a trecut
părintele Olivian. Multe asemenea cuvinte se aud şi astăzi la
Mânăstirea “Izvorul Miron”. Şi aş continua: pe aici a trecut
copilul de țărani din Rodna‐Veche, el Octavian copilul nostru,
el părintele Olivian slujitorul lui Dumnezeu.
Dumnezeu l‐a îndrumat pas cu pas, i‐a deschis uşi, l‐a
primit în rândul slujitorilor săi şi‐i călăuzeşte paşii spre
desăvârşire spirituală în această trecere pe pământ.
Ar fi fost greu să aşterni slove pe foaia imaculată a unui
studiu, dacă n‐ai fi urmărit pas cu pas destinul unui om ce se
apropie doar de al patrulea deceniu de viață. Era firesc ca
asemenea cuvinte să‐l consacre la vârsta senectuții, dar faptele
sale, viața în linie dreaptă pe drumul predestinat lui de
Dumnezeu, este şi astăzi pildă pentru confrații săi, pentru
generații de vizionari tenace, încrezători în cuvântul Celui ce s‐a
jertfit pentru noi.
Ion Gheorghe Oltean
*) Articol publicat în revista “Viața Monahală” Româneşti, an IV, nr. 10‐12/1993
– EDIȚIE SPECIALĂ
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CÂTEVA PRECIZĂRI ISTORICE ŞI CANONICE
Pentru a reliefa personalitatea, dar şi viața ÎPS Onufrie Pop
trebuie să facem câteva precizări istorice, dar şi canonice. Altfel
nu putem înțelege demersurile sale.
Din motive personale, după cum declară ‐ fără nici o
abatere canonică ‐ la 1 aprilie 2006 Înalt Prea Sfințitul Onufrie
Pop trece sub jurisdicția Patriarhatului de Kiev, sub omoforul
Episcopului Moldovei de Răsărit, P.S. Filaret Pancu. Două luni
mai târziu (iunie) este numit preot misionar pentru Comuni‐
tatea Europeană, apoi vicar administrativ şi exarh al acestei
eparhii tot pentru Comunitatea Europeană, stabilindu‐şi
reşedința la Torino în Italia.
De Praznicul Învierii Domnului al anului Mântuirii 2007,
este ridicat la rangul de Arhimandrit Mitrofor, primind şi cea
de‐a doua Cruce cu pietre.
Filaret (Denisenko) – „Patriarh de Kiev şi al
tuturor ruşilor din Ucraina”
Cine este însă Patriarhatul de Kiev? Istoria acestei Biserici
se leagă indisolubil de Patriarhul Filaret (Denisenko). „Patriar‐
hul de la Kiev şi al tuturor ruşilor din Ucraina,” Filaret Michael
Antonovich (Denisenko) s‐a născut în data de 23 ianuarie 1929
în satul Fertile, regiunea Amvrosievskogo Donetsk. După ce a
absolvit liceul în anul 1946, a intrat la Seminarul Teologic din
Odesa şi a fost acceptat primul. După ce a absolvit seminarul cu
onoruri, Michael Antonovich Denisenko a intrat în Academia
Teologică din Moscova. În cursul de formare în anul doi al
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academiei, la 1 ianuarie 1950, a fost tuns în monahism cu
numele de Filaret. În 1950 el a fost hirotonit diacon, şi în 1951
întru preot.
În 1952, ieromonahul Filaret (Denisenko) a absolvit Acade‐
mia Teologică, cu licență în teologie. A fost numit profesor de
Noul Testament la Seminarul Teologic din Moscova. În 1953 a
fost numit profesor la Academia Teologică din Moscova.
Consiliul Academic al Academiei Teologice din Moscova a
hotărât în anul universitar 1953/1954, ca ieromonahul Filaret să
fie distins cu titlul de profesor asistent. Tot în 1953 a fost numit
inspector asistent principal al Academiei Teologice din Moscova
şi al seminarului.
În 1956, călugărul Filaret (Denisenko) a fost numit rector al
Seminarului din Saratov şi ridicat la rangul de stareț. În 1957 a
fost transferat în postul de inspector al Seminarului Teologic
din Kiev, şi în 1958 a fost numit rector al instituției şi ridicat la
rangul de Arhimandrit. În 1960 a fost numit director al
exarhatului ucrainean de la Kiev şi rector al Catedralei Sfântul
Vladimir. Din iunie 1961 până în ianuarie 1962, Filaret a fost
rector reprezentant al Biserici Ortodoxe Ruse in Patriarhia
Alexandriei, ln Alexandria.
La o reuniune a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse,
din 12 ianuarie 1962, Arhimandritul Filaret (Denisenko) a fost
ales episcop de Luga, (Leningrad). Hirotonia intru arhiereu a
avut loc pe 4 februarie 1962.
Din iunie până în octombrie 1962, Episcopul Filaret
(Denisenko) a fost Exarh al Europei Centrale, după care a fost
numit episcop de Viena şi Austria. În 12 decembrie 1964 a fost
numit episcop de Dmitrov, şi rector al Seminarului si Academiei
Teologice din Moscova. La 14 mai 1966 Episcopul Filaret a fost
ridicat la rangul de arhiepiscop şi numit Exarh Patriarhal in
Ucraina, Arhiepiscop de Kiev şi Galiția, membru permanent al
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse. La 25 februarie 1968
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a fost ridicat la rangul de Mitropolit, şi în 1971, are dreptul de a
purta două panaghii.
Mitropolitul Filaret al Kievului şi Galicia (Denisenko) a
activat nu numai în treburile interne ale bisericii, dar a luat
parte şi la activitățile externe ale Bisericii Ortodoxe Ruse. El a
participat în mod regulat la diverse manifestări internaționale
de pace si la diferite forumuri ecumenice.
În 1970, Mitropolitul Filaret (Denisenko) a fost ales membru
de onoare al Academiei Teologice din Moscova, iar în 1973
membru de onoare al Academiei Teologice din Leningrad. În
1979 i‐a fost atribuit titlul de Doctor Honoris Causa de către
Academia Teologică Reformată de la Budapesta, iar în 1980,
titlul de doctor Honoris Causa de către Facultatea de Teologie
din Pryashivska.
În mai 1990, după moartea Patriarhului Moscovei şi al
întregii Rusii, Pimen (Izvekov), Mitropolitul Filaret al Kievului
şi Galicia (Denisenko) a fost ales Locuum Tenes al scaunului
Patriarhal din Moscova, şi din 8 iunie 1990 devine preşedinte al
Sinodului Local al Bisericii Ortodoxe Ruse.
La acelaşi sinod local, a fost ales unul dintre cei trei
candidați propuşi pentru funcția de patriarh, dar el nu a primit
numărul necesar de voturi pentru a fi ales.
Prin decizia Sinodului Episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse,
din 25‐27 octombrie 1990, Biserica Ortodoxă Ucraineană (UOC),
avea dreptul de a desfăşura un management independent, şi
Mitropolitului Filaret al Kievului şi Galicia (Denisenko) i‐a fost
acordat titlul de Primat al Bisericii Ortodoxe Ucrainene. În plus,
el a devenit cunoscut sub numele de “Mitropolit al Kievului şi a
toată Ucraina.”
După ce în 1991, Ucraina a atins statutul de stat suveran,
Mitropolitul Kievului şi a toată Ucraina, Filaret (Denisenko) a
început să se pronunțe pentru proclamarea autocefaliei Bisericii
Ortodoxe Ucrainene. Sub conducerea sa s‐a înființat sinodul
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Local al Ucrainei (UOCKP), care a avut loc la 3 noiembrie 1991 şi
s‐a convenit asupra necesității statutului Bisericii Ortodoxe
Autocefale Ucrainene. Cu toate acestea, Sinodul Episcopilor
Bisericii Ortodoxe Ruse, din 1‐2 aprilie 1992 a respins solicitarea
ucrainienilor. Mulți episcopi, inclusiv din Ucraina, s‐au opus
acordării autocefaliei Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Mai mult
decât atât, Mitropolitul Filaret a promis să părăsească postul de
Întâistătător al Catedralei UOC şi să conducă una dintre
Eparhiile ucraineene.
În Ucraina, a fost lansată o activitate energică de respingere
a Bisericii Ortodoxe Ucrainene de către Patriarhia Moscovei.
Pe 11 iunie 1992 Sinodul Episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse
a hotarat :
“Mitropolitul Filaret (Denisenko) are o atitudine sfidătoare şi
arogantă, este un cleric insubordonat şi încearcă să se impună
prin şantaj (Tit 1, 7‐8; Canonul Apostolic 27, e) Prin modul său de
comportament şi prin viață personală a introdus ispita printre
credincioşi (Matei 18, 7, Primul Sinod Ecumenic, al şaselea Canon
al Sinodului Ecumenic, articolul 5a), sperjur (Canonul Apostolic,
25 e). De altfel calomnia publică şi hula împotriva Sinodului
Episcopilor “(al doilea Sinod Ecumenic, în general canonul al 6‐
leaa) sunt condamnate (Canonul Apostolic, articolul 28 e),
inclusiv săvârşirea unei schisme în Biserică (a doua a Sinodului
Articolul 15 e):
1. Mitropolitului Filaret (Denisenko) i se retrag toate demni‐
tățile, prevalindu‐l de toate puterile preoției şi toate drepturile
asociate clerului.
2. Toate hirotoniile săvârşite de Mitropolitul Filaret după 27
mai în treapta de diacon, preot şi episcop sunt nule (...)
3. Deciziile Sinodului Episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse cu
privire la schisma Mitropolitul Filaret (Denisenko) sunt definitive
(... )Decidem retragerea sa din toate demnitățile, din toate
treptele ierarhice, inclusiv preoția, iar hotărârea va fi adusă la
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cunoştința tuturor Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe,surori
din lume. “
Mitropolitul Filaret nu recunoaşte decizia Episcopilor
Bisericii Ortodoxe Ruse, şi şi‐a continuat activitățile sale denu‐
mite “separatiste” de Moscova. Pe 25 iunie 1992 a inițiat aşa‐
numitul “sinod Ucrainean al Bisericilor”, iar parohiile Bisericii
Ortodoxe Ucrainene au format în Ucraina, „Biserica Autocefală
Ortodoxă Ucraineană”. Prin această fuziune a apărut o nouă
Biserică, o nouă organizație religioasă, non‐canonică care a
primit numele de “Biserica Ortodoxă Ucraineană ‐ Patriarhia
Kievului” (UOC ‐ KP). Pe 22 octombrie 1995 Filaret (Denisenko)
a fost ales Primat al UOC‐KP şi înzestrat cu titlul de “Patriarh al
Kievului şi al tuturor ruşilor din Ucraina.”
Episcopii Bisericii Ortodoxe Ruse au reacționat iar pe 23
februarie 1997, au dat următoarea rezoluție pentru “Patriarhul
de la Kiev,” Filaret. Iată textul:
“Episcopii constată acum că trebuie să recunoască cu tristețe
că Filaret călugărul nu a luat în seamă scrisoarea adresată lui, în
numele Bisericii Mamă, prin chemarea la pocăință, şi continuă,
activitățile separatiste. El a restrans limitele Bisericii Ortodoxe
Ruse, ajutind la aprofundarea fracțiunilor din Biserica Ortodoxă
Bulgară, Biserică sora şi în comuniune, preluand disidenții de la
alte Biserici Ortodoxe locale. Nu a luat în seamă mustrarea, din
partea autorității ecleziastice legitime, deşi caterisit, el a
continuat să oficieze în mod profanator un nou “cult”, inclusiv cu
blasfemiatoare pseudo‐hirotoniri, fără a primi îngăduința
superiorilor. Călugărul Filaret a fost tentat şi a îndrăznit să se
auto‐intituleze “Patriarh al Kievului şi al Întregii Rusia‐Ucraina”,
încercând să preia în mod ilegal Biserica Canonică Ortodoxă
Ucraineană, urmaşă a istoricului tron Kievan. Ridicat necanonic
la rangul de mitropolit, călugărul Filaret nu a încetat să aducă
hule împotriva episcopilor, clerului şi credincioşilor Bisericii
Ortodoxe Ucrainene. Biserica Ucraineană este în comuniune
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canonică cu Biserica Ortodoxă Rusă şi prin ea, cu Biserica
Universală Ortodoxă, şi va respecta Canonul Apostolic 28 care
prevede clar şi implicit: Dacă un episcop, preot sau diacon
slujeşte sau oficiază slujbe religioase cu cel caterisit „să se taie cu
totul de la Biserică”. Canon 88 coroborat cu articolul 14 al
Antiohiei, al Sf. Vasile cel Mare. Sinodul hotărăşte în
unanimitate:
„Călugărul (monahul –nr.) Denisenko Michael Antonovich
Denisenko este excomunicat din Biserica lui Hristos. El poate fi
blestemat în fața întregului popor”.
Biserica Ortodoxă Ucraineana( Patriarhia de Kiev)
Biserica Ortodoxă Ucraineană (Patriarhia Kievului) este o
organizație religioasă din Ucraina, declarată o Biserică
Ortodoxă, locală şi autocefală. Nu are nicio recunoaştere
formală în sine din partea Ortodoxiei şi nu este în comuniune
cu vreuna dintre Bisericile Ortodoxe canonice din întreaga
lume. Este una dintre cele trei mari Comunități Ortodoxe în
Ucraina. Susținătorii UOC‐KP spun că aceasta se revendică de
la Mitropolitul Kievului, care a fost sub jurisdicția Bisericii din
Constantinopol, contestând transferul acesteia sub jurisdicția
Patriarhiei Moscovei, în 1686.
Episcopii UOC au ales un alt Primat UOC (MP) pe Vladimir
(Sabodan), care era pe atunci Mitropolit de Rostov şi
Novocherkassk (ROC) iar in 1997 Sinodul ROC prin Actul
Episcopilor “l‐au excomunicat pe călugărul Filaret (Denisenko)”
(de rangul de mitropolit, el a fost lipsit din 1992) pentru
“activități separatiste”.
În cursul intalnirii oficiale a delegației Patriarhiei Ecume‐
nice cu preşedintele ucrainean Viktor Iuşcenko din 24 martie
2005, şeful delegatiei Arhiepiscopul Vsevolod Skopelsky
(Maidanskii) a transmis un mesaj de la patriarh: “Biserica
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Mamă, Patriarhia Ecumenică, declara că fiica ei ‐ Patriarhia
Moscovei ‐ are ca teritoriu canonic acelaşi teritoriu pe care l‐a
avut si înainte de 1686”.
Ca o concluzie trebuie spus că fără îndoială, cu toate că nu
este încă recunoscută, Biserica Ortodoxă Ucraineană – Patriar‐
hia Kievului este o Biserică ortodoxă autentică. Dacă aplicăm
principiul naționalității, Ucraina are tot dreptul de a avea o
Biserică independentă, autocefală şi nu subordonată canonic
Moscovei. Până la reglementarea acestor probleme juridico‐
canonice putem afirma că Biserica Ortodoxă Ucraineană –
Patriarhia Kievului este o Biserică autentică, iar trecerea ÎPS
Onufrie sub această jurisdicție, mai precis sub omoforul Episco‐
pului Moldovei de Răsărit, P.S. Filaret Pancu este un act cât se
poate de canonic şi care nu aduce nicio atingere asupra
credinței ortodoxe si ortodoxiei in genere.
În Sinodul Ortodox din Milano
După “experiența ucraineană”, ÎPS Onufrie alege o altă
jurisdicție considerând‐o pe drept cuvânt mult mai apropiată de
sufletul românilor din Italia pe care îi păstorea. O Biserică
locală, de origine latină…
La 15 iunie 2008 primeşte la cerere binecuvântarea de ieşire
din Eparhia Moldovei stabilindu‐se în cadrul Mitropoliei
Ortodoxe de Milano şi Aquileia, cu sediul la Milano – Italia,
unde la 20 iunie 2008 este ales episcop vicar de către Sfântul
Sinod. La 29 iunie 2008 este hirotonit Episcop‐Vicar, de către
Mitropolitul Primat Evloghie, P.S. Episcop Avondios şi de Î.P.S.
Arhiepiscop Luca, care au slujit Sf. Liturghie în Biserica Sf.
Nicolae din Milano ‐ Italia, primind numele de arhiereu
Onufrie.
La 31 august 2008, este ridicat la treapta de Arhiepiscop
Titular de Bergamo şi Vercelli şi numit Exarh pentru Europa de
Est. La 1 septembrie 2009 Sfântul Sinod în permanența
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lucrărilor sale au schimbat titulatura Î.P.S. Sale în Arhiepiscop
de Sondrio şi Vercelli cu reşedința în Bergamo (Citta Alta).
Biserica Ortodoxă Portugheză
Cine este însă Mitropolia Ortodoxă din Milano şi Aquileia,
cu sediul la Milano – Italia? Originile sale se află în Biserica
Ortodoxă Portugheză. Pentru a se observa că studiul este unul
ştiințific permiteți‐mi să redau un articol din revista “Lumea
Credinței” din octombrie 2005 (anul III, nr. 10) despre această
Biserică Ortodoxă necunoscută de multi. Ceea ce demonstrează
preocuparea noastră constantă şi unică în România despre
aceste subiecte sensibile în ortodoxia contemporană. Iată
articolul integral:
“Portugalia este unul dintre bastioanele de frunte ale
romano‐catolicismului. Cu toate acestea, există în aria lusitană
şi o Mitropolie Ortodoxă care numără în jur de 44 de mii de
credincioşi, dintre care vreo 20 de mii sunt numai în Brazilia.
De fapt, titulatura oficială a acestei biserici ortodoxe este
Mitropolia Ortodoxă de Portugalia, Spania şi a toată Brazilia, şi
ea se mândreşte cu şase episcopi şi patru mănăstiri în care se
nevoiesc cam o sută de monahi.
Portugalia devine o țară în care se face din ce în ce mai
simțită prezența Ortodoxiei, după 1990, desigur şi datorită
emigrației.
Mai multe mii de români (şi în special moldoveni basarabeni)
s‐au stabilit în Portugalia, iar numai într‐un singur an Biserica
Ortodoxă Portugheză a oficiat circa o sută de botezuri. Pe malul
Atlanticului, în bisericile ortodoxe, Evanghelia şi Apostolul se
citesc în două limbi: portugheză şi română.
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Un om de excepție
Ortodoxia în Portugalia este legată de numele Mitropolitului
Gabriel, primul său ierarh, denumit pe drept cuvânt Apostolul
Portugaliei. Pe numele său de laic Rocha, la 28 de ani tânărul
portughez descoperă frumusețea şi bogăția spirituală a bisericii
răsăritene… în Elveția, unde studia Filosofia şi Literele. După o
vizită la Muntele Athos, devine ortodox sub îndrumarea
arhiepiscopului rus din exil Antonie de Geneva. Acelaşi ierarh al
Bisericii Ruse din Exil îl tunde în monahism sub numele de Joao (
Ioan), iar în toamna anului 1968 îl hirotoneşte ierodiacon si apoi
ieromonah,iar dupa 2 ani este ridicat la rangul de arhimandrit.
Până în 1972, arhimandritul Joao slujeşte la Mănăstirea din Lesna
(Franta), fondată de Sfântul Ioan Maximovici, iar ulterior la
Biserica Ortodoxă Rusă a Tuturor Sfinților din Paris. Licențiat în
Istorie şi Filozofie la Lisabona şi Freiburg, arhimandritul Joao
termină în capitala Franței şi Institutul Teologic Ortodox „Saint
Serge”, unde rămâne pentru câtva timp şi ca asistent universitar.
Noua Mitropolie
Întors în Portugalia, după „revoluția garoafelor” din 25 aprilie
1974 ‐ care a dus la îndepărtarea lui Salazar ‐ arhimandritul Joao
înființează primele parohii ortodoxe, până atunci interzise de
regimul ultracatolic. Ortodoxia se dezvoltă repede în Portugalia,
sute de romano‐catolici optând pentru Biserica Răsăriteană, iar
în patru ani în Portugalia se infiinteaza 38 de noi parohii
ortodoxe!
Arhimandritul Joao devine administrator al nou înființatului
Vicariat pentru Portugalia al Bisericii Ruse din Exil. În urma unor
manevre nu tocmai ortodoxe, Biserica Otodoxă Rusă din Exil,
atinsă şi de un naționalist religios rar întâlnit, refuză să‐l
hirotonească pe arhimandritul Joao episcop, deşi acesta întrunea
toate condițiile canonice.
La solicitarea credincioşilor, părintele Joao trece sub juris‐
dicția Bisericii Ortodoxe Greceşti de Stil Vechi, iar pe 18 iulie 1978
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Arhiepiscopul Auxentios îl hirotoneşte Episcop al Portugaliei, cu
numele de Gabriel. Noul ierarh înființează alte parohii ortodoxe,
în Lisabona, Torres Novas, Sintra, Mafra, Coimbra, Figueira da
Foz, Mealhada, Setubal etc. În septembrie 1984,Episcopul Gabriel
este ridicat la treapta de Arhiepiscop al Lisabonei şi Mitropolit al
Portugaliei, iar Biserica Ortodoxă Portugheză, care numără 4
episcopi şi 18 preoți, primeşte autonomia.
În 1986, 9 brazilieni sunt botezați în Athena, iar Mitropolitul
Gabriel înființează Episcopia Ortodoxă Braziliană, care în curând
va ajunge la circa 20 de mii de ortodocşi.
După dispariția fondatorului
În 1989, din pricina unor noi dispute, Biserica Ortodoxă
Portugheză trece de sub jurisdicția stiliştilor greci sub omoforul
Bisericii Ortodoxe Poloneze. Demn de remarcat este că primirea
s‐a făcut fără re‐hirotoniri sau re‐hirotesii! Spre disperarea
credincioşilor, la doar 58 de ani Mitropolitul Gabriel se stinge din
viată, în februarie 1997, lăsând în urma sa 5 episcopi, 62 de
parohii, 115 preoți, 4 mănăstiri, o Academie Teologică, dar şi
multă durere.
Biserica Ortodoxă Portugheză a resimțit din plin pierderea
Mitropolitului Gabriel, mai ales că după trecerea acestuia la cele
veşnice, au început să apară şi problemele, care nu sunt nici mici,
nici puține. O parte din episcopi, de pildă, au rămas sub ascul‐
tarea Bisericii poloneze, în timp ce alții au ales independența.
Cu toate aceste divergențe, pe malul Atlanticului circa 50 de
mii de portughezi se consideră drept‐credincioşi”.(Florian Bichir)
Istoria misiunii Bisericii Ortodoxe în Portugalia.
Anii 1968‐1978
Aceste rânduri nu sunt însă suficiente, e vorba la urma‐
urmei doar de un articol într‐o revistă destinată marelui public,
de aceea vom explica teologic şi academic care sunt originile
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Bisericii Ortodoxe Portugheze. Pe această cale mulțumesc încă o
dată teologului rus AV Slesarev, promotorul Proiectului
Antiraskol, dar şi Prea Sfințitului Ambrósio, Episcop Ortodox de
Recife – Brazilia, care mă onorează cu prietenia sa. Şi care mi‐a
pus la dispoziție rarisima carte‐document: “Metropolita Gabriel
de Lisboa: Fundação Apostólica da Igreja Ortodoxa em Portugal”
(1998). Practic memoriile şi actele eleziastice ale acestui mare
ierarh şi apostol al Portugaliei!
Apariția “Biserica Catolică Ortodoxă din Portugalia” este
direct legată de Arhimandritul Ioan (Roche) născut Eduardo
Enrique Pinto da Rocha. Istoria Bisericii Ortodoxe Catolică din
Portugalia începe cu voia lui Dumnezeu, din voința unui singur
om, un portughez, Eduardo Henrique Pinto da Rocha, care a
devenit primul ortodox portughez (după mai mult de 1000 de
ani de la stingerea Ortodoxiei pe aceste meleaguri lusitane),
fiind primul preot, primul episcop, primul Mitropolit, nu în
ultimul rând, primul întâistătător al Bisericii Ortodoxe din
Portugalia.
După ce şi‐a satisfăcut serviciul militar în armata portu‐
gheză ca ofițer, Eduardo Henrique Pinto da Rocha decide să
meargă în Elveția, la Abația de Saint Maurice d'Agaune pentru a
deveni călugăr, după canoanele Sfântului Augustin.
În Elveția, unde a locuit aproape doi ani a luat contact,
aproape întâmplător, cu parohia ortodoxă din satul apropriat de
Abbey, iar dragostea lui pentru Ortodoxie a început să‐i crească
în inimă.
Omul de integritate, nu a abandonat noviciatul şi nici
abația romano‐catolic Abbey, fără a cere o binecuvântare şi a
anunța că doreşte să devină ortodox. Starețul său care avea titlul
de Episcop de Betleem, înainte de a‐i da binecuvântarea de a
pleca din mânăstirea romano‐catolică, l‐a rugat să mediteze şi
să se gândească bine înainte de a lua o astfel de decizie
ireversibilă.
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Cu toate acestea, în jurul sărbătorii pascale din anul 1966,
având aceeaşi dragoste spre Biserica Ortodoxă, primeşte
binecuvântarea de la starețul de Saint‐Maurice de a părăsi
mânăstirea.
Preotul parohiei a comunicat imediat Episcopului ortodox
al Eparhiei neobişnuitul fapt ‐ că un portughez vrea să treacă la
ortodoxie ‐ iar dr. Pinto da Rocha a fost chemat la Geneva intr‐o
audiență. Acesta nu era doar un simplu arhiereu, ci Arhiepisco‐
pul Antonie Bartochevitch, responsabil pentru misiunea
întregii Europe de vest, aparținând Bisericii Ortodoxe Ruse din
Afara Rusiei sau Granițelor, denumită şi Russian Ortodox
Church Abroad (ROCOR).
Pentru a cunoaşte ortodoxia, arhiepiscopul rus îl trimite pe
Dr. Eduardo Henrique Pinto da Rocha, la Mănăstirea Hilandar
de pe Muntele Athos, unde a rămas timp de aproximativ nouă
luni. Este chemat de urgență de către Arhiepiscop din motive
misionare. Este tuns în monahism cu numele de Ioan, hirotonit
imediat diacon, iar o săptămână mai târziu a fost hirotonit
preot de Arhiepiscopul Antonie Bartochevitch, arhiepiscopul de
Geneva şi Europa de Vest (ROCOR).
Este mandatat de arhiepiscop să se stabilească la Paris
pentru a lucra şi sluji cu Protopopul Alexander Troubnikoff.
Locuieşte în casa părintelui protopop din Meudon‐sur‐Seine,
parohul comunității ruse din Paris, dar ia contactul şi cu marile
comunități de portughezi imigranți în capitala Franței.
Tot slujirea pastorală la Paris îl determină pe Arhimandritul
Ioan (Rocha), să intre în contact strâns cu clerul de Saint‐Denis
(ROCOR), care se denumeau “francezi ortodocşi”. “Noi fran‐
cezii, suntem ortodocşi, părinții noştri erau ortodocşi. Timp de
o mie de ani Franța a fost ortodoxă, deoarece avea un singur
trup şi un singur păstor, pe Mântuitorul Hristos. Timp de o mie
de ani a existat o singură familie creştină, pe care istoricii o
numesc Biserica nedespărțită. Franța ortodoxă, este Franța lui
Irineu de Lyon, a lui Ilarie de Poitiers, al Genevei din Paris, a lui
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Cassian, a Sfântului Martin, a Sfântului Gherman…” susțineau
ortodocşii occidentali.
O caracteristică remarcabilă a eparhiei ortodoxe, în frunte
cu episcopul de Saint‐Denis, Ioan Nectarie (Kovalevsky), a fost
să folosească la Sfânta Liturghie ritul galic care a devenit
cunoscută drept Sfânta Liturghie după Sfântul Gherman de
Paris. Kovalevsky şi adepții săi considerau că Ortodoxia nu a
dispărut din Occident:
“Occidentul nu s‐a pliat niciodată în întregime voinței
reformatorilor. El a apărat catolicismul ortodox. Cedând istoriei,
el a apărut în altă parte, în conştiința altei persoane. Vremurile
nu sunt încă pregătite a scrie istoria tragică a Ortodoxiei din
Occident, destinul ei după ruptură… Nu ne convertim la
Ortodoxie, ci revenim la ea; prin ea ne reîntoarcem la casa
natală, la părinți. Cei care au descoperit tradiția ortodoxă şi se
împărtăşesc din viața ei, pot mărturisi: a deveni ortodox nu
înseamnă a abandona patrimoniul părinților noştri, ci a‐l
reconstitui în forma sa originală”. Pr. Emanoil Băbuş notează că:
„Ca orice ideologie, şi cea a Bisericii Catolice Ortodoxe a Franței
s‐a construit pe o intuiție fundamental justă, care într‐un alt
context s‐ar fi putut dovedi deosebit de productivă: dacă
Ortodoxia doreşte să rămână fidelă vocației sale universale, ea
trebuie să depăşească limitele sale istorice, să se înrădăcineze în
spațiul cultural şi religios al țării în care se găseşte, cu alte
cuvinte să capete o față inteligibilă în fața unui Occident căruia
trebuie să‐i mărturisească propria credință”
Un susținător consecvent al tradiției liturgice în Vest a
Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Frontierelor a fost Arhiepisco‐
pul de Bruxelles şi Europa de Vest (mai târziu San Francisco),
Ioan (Maximovici), astăzi considerat drept sfânt de Biserica
Ortodoxă Rusă din Afara Granițelor (ROCOR).
După ridicarea la cer în 1966 a Sfântului Ioan Maximovici,
“Biserica Ortodoxă a Franței” a început să aibă divergențe cu
unii episcopii ROCOR, printre care şi Vitaly, viitor mitropolit al
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ROCOR. Disensiunile au dus la ruperea relațiilor canonice şi au
marcat începutul unei existențe absolut independente.
Inițial grupul lui Kovalevsky a intrat în componența Bisericii
Ruse din Afara Rusiei între anii 1959 şi 1966, iar Kovalevsky însuşi
a fost hirotonit episcop cu numele de Jean‐Nectaire de Saint‐
Denis în 1964. În această perioadă, Eglise Orthodoxe de France a
primit încurajări substanțiale din partea Sfântului Ioan
Maximovici (care la acea vreme era reprezentantul ROCOR
pentru Europa Occidentală), moartea sa fiind o lovitură serioasă
pentru aceşti creştini ortodocşi francezi, care îşi găsiseră un
avocat influent şi sfânt în Persoana Sfântului Ioan Maximovici.
Între timp, ritul occidental de sub oblăduirea Patriarhiei
Moscovei s‐a ofilit şi a murit, dar biserica episcopului Jean a
continuat să prospere până când, la moartea Sfântului Ioan din
1966, ei s‐au găsit din nou izolați. Episcopul Jean a adormit în
1970, iar în 1972 Biserica Ortodoxă Română a luat Eglise
Orthodoxe de France sub omoforul său, în condițiile în care
episcopul ortodox român Teofil Ionescu de la Paris, proaspăt
trecut sub Patriarhia Română, nu a reuşit să aducă cu el alte
parohii ortodoxe româneşti din Occident. Gilles Bertrand‐Hardy
a fost hirotonit sub numele de Episcopul Germain de Saint‐Denis,
iar ritul galez restaurat a devenit liturghia obişnuită în multe
parohii mici ortodoxe franceze înființate în întreaga Franță.
În 1993, după un lung conflict cu Sfântul Sinod român privind
neregularitățile canonice (sincretisme orientale, precum şi faptul
că episcopul francez trăia în secret cu fosta lui soție), acesta şi‐a
retras binecuvântările şi a încetat comuniunea cu biserica
franceză, care s‐a găsit din nou în izolare față de celelalte Biserici
Ortodoxe.
Plecată dintr‐o idee frumoasă Biserica Catolică Ortodoxă a
Franței a ajuns la practici aberante, total neortodoxe: botezul
copiilor decedați, practicarea în mod regulat a ghicitului, astrolo‐
giei sau a exorcismului, slujba de înmormântare a unui câine,
Sfânta Împărtăşanie atribuită eterodocşilor şi necreştinilor,
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inventarea şi compunerea de texte liturgice fără vreo legătură cu
tradiția bizantină sau cu cea galicană. În paralel cu apropierea de
Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică Ortodoxă a Franței multi‐
plica contactele şi legăturile cu o serie de organizații ezoterice.
Pentru o mai bună cunoaştere a acestor evenimente este bine
de consultat Preot Prof. Dr. Emanoil Băbuş: “Ortodoxia în Franta
secolului al XX‐lea” şi “Ortodoxie si Occident. Biserica Catolică
Ortodoxă a Frantei”,editura Sophia, 2003‐ volume care sunt de
departe cele mai bune lucrări în domeniu.
Cel mai clar exemplu de slujire misionară fructuoasă în
mediul non‐ortodox al clerului din Eparhia de Saint‐ Denis este
cel al preotului Ioan care a creat o misiune ortodoxă în Paris,
pentru comunitatea de imigranți portughezi. În 1968, Arhiman‐
dritul Ioan a ajuns în Portugalia, iar activitatea sa misionară
intensă a dus la formarea unui număr de comunități ortodoxe
unite în Portugalia, care s‐au organizat ulterior în Misiunea
Ortodoxă a Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Granițelor
(ROCOR). Prin eforturile depuse de Arhimandritul Ioan au fost
traduse în portugheză texte liturgice şi a deschis şi o şcoală de
pictură ortodoxă. Deja în anul 1972 numărul de convertiți în
Portugalia era aproape de cinci sute de credincioşi. În 1974,
Misiunea Ortodoxă Portugheză a fost transformată în Exarhatul
portughez al Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Granițelor iar
Arhimandritul Ioan (Roche) a fost numit administrator al
episcopiei al Exarhatului. În 1976 Exarhatul portughez a fost
oficial recunoscut de statul portughez şi a fost înregistrat de stat
sub numele de “Biserica Ortodoxă Catolică din Portugalia.”
“Biserica Ortodoxă Catolică din Portugalia” între anii
1978‐1990
În ciuda rezultatelor foarte pozitive ale misiunii Bisericii în
Portugalia, Arhimandritului Ioan (Roche) nu a fost hirotonit
episcop de către Arhiepiscopul Antonie de la Geneva şi Europa
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de Vest (Bartoshevich) al Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara
Granițelor (ROCOR). Lipsindu‐i un cadru canonic care să‐i
ofere posibilitatea de a ajunge în scaunul de episcop, el a fost
primit prin botez şi rehirotonie în “Sinodul Bisericii de Stil
Vechi din Grecia” condus de “Arhiepiscopul Atenei şi întregii
Grecii” Auxentios/ Auxentie (Pastras).
Noua jurisdicție ecleziastică “Biserica Ortodoxă Catolică din
Portugalia”, şi‐a păstrat statutul, iar Arhimandritul Ioan a primit
titlul de Exarh. Pe 17 iunie 1978, Arhimandritul Ioan (Rocha) a
luat jurămintele în schima mare, şi a primit numele de Gabriel .
Pe 18 iunie 1978 a avut loc hirotonia Arhimandritului Gabriel
(Roche), intru arhiereu ,ca episcop de Lisabona şi Exarh al
“Sinodului al Bisericii de Stil Vechi din Grecia în Portugalia”.
Hirotonia a fost oficiată de “Arhiepiscopul Atenei şi întregii
Grecii” ÎPS Auxentios (Pastras), iar coliturghisitori au fost
“Mitropolitul de Corint,” Callist (Makris), “Mitropolitul de Pireu
şi Salamina,” Gerontius (Margiolisa) şi “Mitropolitul de
Megaria” Anthony (Fanasisa). Ca episcop de Lisabona, PS
Gabriel a primit de la Arhiepiscopul Auxentios şi a Sfântului
Sinod titlu de Exarh al Europei de Vest. Şase ani mai târziu, prin
decizia ierarhiei “Sinodul Bisericii de Stil Vechi din Grecia”
episcopul Gabriel (Rocha) a format o nouă Mitropolitie pentru
Europa de Vest, care în data de 14/27 septembrie 1984 a primit
un Tomos care prevedea dreptul de existență autonomă.
Stabilirea autonomiei pentru Europa de Vest a dus la modifi‐
carea titlului de episcop al PS Gabriel, care a devenit cunoscut
ca Întâistătătorul “Bisericii Ortodoxe din Portugalia”, sub titu‐
latura de “Mitropolit al Lisabonei şi întregii Portugalii” Conform
tradiției din Bisericile slave Ortodoxe locale, Mitropolitului
Gabriel i‐a fost acordat dreptul de a purta si camilafcă albă.
Structura nou formată, de biserică autonomă a avut destui
episcopi, pentru că în 1984, împreună cu Sinodul grec condus de
Arhiepiscopul Auxentios, Episcopul Gabriel i‐a hirotonit,
episcopi pe Tiago (James) de “Coimbra şi Aveiro”, pe Evloghie
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(Hessler), episcop de Milano şi Aquileia, pe Gregorio (Basolini)
de „Torino” şi Teodoro, de Évora şi Setúbal.
*Ca urmare a re‐botezării şi re‐hirotoniei arhimandritului
Ioan, Biserica Ortodoxă Rusă din Afara Frontierelor (ROCOR) a
rupt comuniunea cu Biserica Ortodoxă a Vechilor Calendarişti
Greci, condusă de Arhiepiscopul Auxentios. Cu toate că după
cum afirmă teologul Vladimir Moss în „THIRTY YEARS OF
TRIAL: THE TRUE ORTHODOX CHRISTIANS OF GREECE,
1970‐2000”, Arhiepiscopul Auxentios după consultări cu teologi
greci a procedat bine. Portughezul fusese primit în ROCOR de la
romano‐catolicism fără să fie botezat!
Un an mai târziu de la stabilirea noii Mitropolii europene în
Vest relațiile Mitropolitului Gabriel cu episcopii stilişti greci
s‐au deteriorat brusc. Într‐o publicație locală el a declarat că nu
a fost informat de către Sinod că utilizarea calendarului nou,
gregorian este un impediment canonic şi că el se consideră
parte a Întregii Ortodoxii. Îngrijorat Sinodul stilist grec l‐a
chemat pentru explicații la Athena, dar el a refuzat să se
prezinte. Această circumstanță a dus în 1985 la încercarea de a
se alipi unei alte structuri stiliste din Grecia, numită “Sinodul în
Rezistență” al Bisericii Greciei, cu o ofertă de aderare şi
colaborare. După ce a fost refuzată, Mitropolia portugheză a
început un dialog cu jurisdicția Bisericii Ortodoxe din Polonia
cu privire la o asociere canonică, iar ca şi condiție a fost pusă
autonomia.
În ianuarie 1989, a început dialogul “inter‐bisericesc” între
“Biserica Ortodoxă din Portugalia” şi “Biserica Ortodoxă Ucrai‐
neană din Statele Unite”, o biserică considerată de “lumea orto‐
doxă” non‐canonică, de fapt o Biserica Ortodoxă Ucraineană
Autocefală, creată în condițiile de emigrare. A fost semnat un
acord de recunoaştere reciprocă, din partea ucraineană
semnând Arhiepiscopul de Philadelphia şi Mitropolitul Mstislav
(Skrypnik). Mitropolitul Mstislav a primit rangul de “Patriarh” şi
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a condus Biserica Ortodoxă Ucraineană Autocefală, activă în
Ucraina unde a renăscut prin efortul unor politicieni şi preoți.
În pofida acordului privind unitatea liturgică şi perspectiva de
dezvoltare a relațiilor dintre Biserica Ortodoxă din Portugalia şi
Biserica Ortodoxă Ucraineană Autocefală a fost de scurtă
durată...
“Biserica Ortodoxă din Portugalia” şi negocierile cu
Biserica Ortodoxă a Poloniei (1990‐2001)
În august 1990, după o perioadă suficient de lungă de nego‐
cieri cu episcopii portughezi, Sinodul Episcopilor Bisericii
Ortodoxe a Poloniei a decis să includă “Biserica Ortodoxă din
Portugalia” în jurisdicția sa canonică cu dreptul de autonomie.
O lună mai târziu delegația poloneză a Bisericii Ortodoxe a
vizitat Portugalia, iar pe 26 septembrie 1990 a apărut o procla‐
mație solemnă a unității stabilite între cele două biserici. Este
foarte important să observăm că ierarhia Bisericii Ortodoxe din
Polonia, în recunoaşterea canonicității ierarhiei portugheze,
merge înapoi la stiliştii greci ghidată de principiul „oikonomia”,
iar întregul cler portughez a fost primit în gradele lor bise‐
riceşti. Mai pe româneşte ce este demn de remarcat este că
primirea s‐a făcut fără re‐hirotoniri sau re‐hirotesie!
Începând cu anul 1990 Biserica Ortodoxă din Polonia a avut
în jurisdicția sa portugheză patru eparhii, şi grija pastorală a
circa 50 mii credincioşi, iar episcopatul a inclus următoarea
ierarhie (în paranteză data de ordinări episcopale):
1. Gabriel (Roche), Mitropolit al Lisabonei şi Întregii
Portugalii (18 iunie 1978);
2. Tiago (Iacov), arhiepiscopul de Coimbra şi Aveiro (17
martie 1984);
3. Teodoro (Theodore), episcop de Évora şi Setúbal (30
septembrie, 1984);
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4. Joao (Ioan), Episcop de Silves şi Portimão;
5. Chrysostomos, episcop de Rio de Janeiro şi Olianda;
6. Benedict, episcop de Porto şi Vigo.
Apariția “Bisericii Ortodoxe din Portugalia” în Biserica
Ortodoxă a Poloniei a fost dezaprobată de către unii episcopi,
care au înființat o entitate independentă ecleziastică numită
“Arhiepiscopia Ortodoxă Autonomă din Europa de Vest şi
America” (“Sfântul Sinod din Milano”). La data de 27 Septem‐
brie 1990, ierarhii care nu doreau o încadrare în ortodoxia
poloneză şi renunțarea la misionarismul occidental, se întru‐
nesc în Franța, la Mânăstirea Sfântul Arhanghel Mihail şi decid
că vor continua activitatea în Mitropolia Autonomă. Sfântul
Sinod, din care făceau parte PS Gregory de Torino şi PS Vigile al
Parisului, îl alege pe PS. Evloghie Arhiepiscop şi Mitropolitul
Mitropoliei Ortodoxe din Milano şi Aquileia. Noua sau vechea
jurisdicție formată va fi condusă de Arhiepiscopul Evloghie
(Hessler), ridicat la rangul de Mitropolit. Această divizare a
redus drastic numărul de adepți ai “Bisericii Ortodoxe din
Portugalia”, care în 1994 erau numai 12 mii de credincioşi.
În decembrie 1991, ierarhii Bisericii Ortodoxe din Portugalia
l‐au hirotonit episcop pe Ioan (Ribeiro), iar în 1993, a fost ridicat
în demnitatea de arhiepiscop. Pe 18 februarie 1997 liderul spiri‐
tual al creştinilor ortodocşi portughezi, Mitropolitul Gabriel de
Portugalia (Rocha), a trecut la cele veşnice, iar înlocuitorul tro‐
nului metropolitan al Bisericii Ortodoxe din Portugalia, a fost
desemnat ierarhul cel mai vechi in hirotonie, arhiepiscopul de
Coimbra şi Aveiro, Tiago. Sinodul Local al “Bisericii Ortodoxe
din Portugalia”, a avut loc la 8 iunie 1997, iar noul Mitropolit şi
conducător al jurisdicției poloneze a fost ales Arhiepiscopul şi
Mitropolitul Ioan Selvi (Ribeiro). Întronizarea solemnă a
primatului a avut loc la 15 iunie 1997 cu participarea directă a
Mitropolitului de Varşovia şi a toată Polonia Vasile
(Doroshkevich).
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Din anul 2000, “Biserica Ortodoxă din Portugalia”, a fost
reprezentată de următoarea ierarhie:
1. Ioan (Ribeiro), arhiepiscop de Lisabona, Mitropolit al
Întregii Portugalii, Spania şi Brazilia;
2. Tiago (Iacov), Arhiepiscop de Coimbra şi Aveiro;
3. Chrysostomos, Arhiepiscopul de Rio de Janeiro şi
Olianda‐Retsife;
4. Teodoro, episcop de Évora şi Setúbal;
5. Bento, Episcop de Porto şi Vigo, la Lisabona, vicar al
eparhiei;
6. Ambrozie, episcop de Meindo;
7. Iosif, vicar al eparhiei de la Lisabona;
8. Damaschin, episcopul de Ossonob.
Istoria “Bisericii Ortodoxe din Portugalia” din 2001.
Independență şi o nouă sciziune.
În ciuda faptului că “Biserica Ortodoxă de Portugalia” şi‐a
găsit existența canonica în sânul Bisericii Ortodoxe Autocefale
din Polonia, istoria ei ulterioară a dus din nou la divizări. Ca
urmare a acestei separări, care a avut loc în anul 2001, majori‐
tatea episcopilor şi preoților, cu excepția celor doi episcopi
brazilieni şi unele parohii europene, din jurisdicția Bisericii
Ortodoxe din Polonia, au revenit din nou la o existență inde‐
pendentă. Ca urmare a acestor neînțelegeri, dar mai ales după
alegerea unui nou lider al Bisericii Ortodoxe Poloneze, portu‐
ghezii s‐au declarat independenți, rupând legătura canonică cu
Varşovia. După separarea lor, titulatura acestei organizații este
“Biserica Catolică Ortodoxă din Portugalia» (“Igreja Católica
Ortodoxã de Portugalia”). În prezent, “Biserica Catolică Orto‐
doxă din Portugalia” este pe locul al doilea în Portugalia ca
număr de credincioşi după Biserica Romano‐Catolică.
Cel mai notabil este faptul că, chiar şi după ruptura din
2001, sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe din Polonia există încă o
“Mitropolie a Portugaliei, Spaniei şi Brazilia”. Potrivit site‐ul
oficial al Bisericii Ortodoxe din Polonia, în octombrie 2008, sub
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omoforul său erau următorii episcopi şi structuri bisericeşti,
care anterior făcuseră parte din Biserica Ortodoxă din
Portugalia:
În Brazilia:
1. Chrysostomos, Arhiepiscopul de Rio de Janeiro şi
Olianda‐Retsife;
2. Ambrozie, episcop Retsife.
Mitropolia din Portugalia, Spania şi Brazilia, ca jurisdicție a
Bisericii Ortodoxe Poloneze este administrată de cinci biserici şi
o misiune, care sunt deservite de 2 preoți, şi 2 superiori.
Mitropolia mai deține Mănăstirea „Sfinților Arhangheli Mihail şi
Gavril” din Franța, în frunte cu Maica Superioră Helena, şi
biserica Sf. Barbara de pe insula Sardinia (Italia).
Independentă “Biserica Catolică Ortodoxă din Portugalia”
are cinci eparhii (4 în Portugalia şi una în Brazilia), 127 parohii
(în Portugalia, Spania, Brazilia şi Africa), 7 mănăstiri, în care
trăiesc 200 călugări. Adunarea portugheză a Bisericii are mai
mult de 60 de mii credincioşi portughezi, spanioli, brazilieni,
arabi şi africani. Din 1976, în Lisabona funcționează Academia
Teologică Ortodoxă Sf. Martin de Tours, care are filiale în Rio
de Janeiro şi Recife. Această biserică are o puternică şi
pronunțată activitate misionară, care se manifestă în activități
de editare activă, organizarea de televiziune şi radio ortodoxe,
într‐un larg spirit de caritate.
La Sinodul din 2007 al “Bisericii Catolice Ortodoxe din
Portugalia” avea următoarea ierarhie:
1. Ioan (Ribeiro), arhiepiscop de Lisabona si Mitropolit al
Întregii Portugalii Spania şi Brazilia;
2. Tiago (Iacov), Arhiepiscop de Coimbra şi Aveiro
(Portugalia);
3. Teodoro, Episcopul de Évora şi Setúbal;
4. Bento, Episcop de Porto şi Vigo, vicar al eparhiei;
5. Iosif, vicar al eparhiei de la Lisabona;
6. Damaschin, episcop de Silves şi Portimão.
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În octombrie 2008 Sinodul “Bisericii Catolice Ortodoxe din
Portugalia” era compus din ierarhii:
1. Ioan (Ribeiro), Arhiepiscop de Lisabona şi Brazhsky,
Mitropolitul Primat de Portugalia, Spania şi Brazilia;
2. Teodoro, Arhiepiscopul de Évora şi Setúbal, secretar al
Sfântului Sinod;
3. Damaschin, episcopul de Coimbra şi Aveiro;
4. Paulo, episcop de Silves şi Portimão ;
5. Tiago (James, James), fostul arhiepiscop de Coimbra şi
Aveiro (pensionar).
* Trebuie precizat faptul că un rol important în ruperea
relațiilor cu Biserica Ortodoxă Poloneză l‐a avut implicarea în
viața Bisericii Ortodoxe Portugheze a “Sfintei din Ladeira”,
cunoscută şi drept “Mama Maria” pe numele său adevărat Maria
da Conceicao Mendes Horta. Dar şi a sfințirii controversatei
biserici din Torres Novas‐ Portugalia – cu două altare, unul
ortodox şi unul romano‐catolic ‐ în anul 2000, unde această
“sfântă” avea viziuni!
Calea de formare istorică a “Bisericii Ortodoxe din Portu‐
galia”, a fost marcată de frecvente schisme şi dizidențe ale
ierarhiei sale, care reprezintă în prezent subsidiar structura
canonică a Bisericii Ortodoxe. Iată câteva grupuri de Biserici
care provin din ierarhia portugheză. În paranteză am notat data
hirotoniei, iar cea de‐a doua dată reprezintă transferul la o altă
jurisdicție:
În “Arhiepiscopia Ortodoxă Autonomă din Europa de
Vest şi America”:
1. Evloghie (Hessler), Arhiepiscop de Milano (9 septembrie,
1984‐1990.)
2. Gregorio (Basolini), episcop de Torino (23 septembrie
1984);
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3. Vigilius (Morale), episcop de Paris (31 octombrie, 1987‐
1996.)
4. Viktris, episcop de Lausanne (03 mai 1998);
Povestea “Sfântului Sinod din Milano”
ÎPS Evloghie (Hessler), Mitropolitul de Milano şi
Aquileia. Mitropolitul Evloghie (născut Klaus Hessler), este
cetățean german şi s‐a născut în Westfalia în 1930. Prin naştere
şi botez a aparținut Bisericii Romano‐Catolice. După ce s‐a
convertit la Ortodoxie, a fost hirotonit preot de către Mitropoli‐
tul Antonie al Sourozh (Bloom) drept cleric al Exarhatului
Europei de Vest al Bisericii Ortodoxe Ruse ‐ Patriarhia Moscovei
(ROC) şi i‐a fost alocată o parohie în Italia. Câțiva ani mai
târziu a aderat la “Biserica Ortodoxă din Portugalia,” iar în 1984
a fost hirotonit episcop de Milano. În demnitatea de Arhiepis‐
cop a fost ales în 1985.
În timpul ultimelor etape ale negocierii “Bisericii Ortodoxe
din Portugalia” pentru intrarea în jurisdicția Bisericii Ortodoxe
din Polonia, Arhiepiscopul Evloghie (Hessler) şi‐a manifestat
public dezacordul, iar pe 27 septembrie 1990 a comunicat
formarea unei noi jurisdicții ecleziastice, care a primit numele
de “Arhiepiscopia Ortodoxă Autonomă din Europa de Vest“
Sfântul Sinod din Milano. În fapt, Evloghie a continuat şi
condus Mitropolia Autonomă. De la această dată, 27 septembrie
1990, Evloghie conduce organizația religioasă în rang de
Mitropolit. Sfântul Sinod îl va alege ca Arhiepiscop şi Mitropolit
pe Evloghie din Milano şi Aquilea, devenind cel de‐al II‐lea
Primat al Mitropoliei Ortodoxe de Stil Vechi din Occident.
* Motivele trecerii arhimandritului Evloghie de la Patriarhia
Moscovei la stiliştii greci sunt destul de confuze. Unii susțin că
motivul a fost destul de prozaic ‐ banii. Consiliul Municipal din
Milano a ridicat prețul chiriei pentru spațiul destinat Bisericii
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destul de semnificativ. El a cerut Moscovei un ajutor bănesc
pentru chiria parohiei, dar niciodată nu a primit un răspuns.
Faptul este explicat pe site‐ul oficial Milano: “În 1983 municipali‐
tatea din Milano a schimbat contractul său de închiriere şi a
majorat, în cazul parohiei ruse Sf. Nicolae din Milano, chiria de
70 de ori mai mult. În această situație dificilă Arhimandritul
Evloghie a cerut pentru prima oară un ajutor financiar necesar
din partea Bisericii lui de la Moscova. Moscova părea să nu aibă
“binecuvântarea” KGB‐ului, care controla viața întregii Biserici,
în special din străinătate, şi din acest motiv, Patriarhia Moscovei
a abandonat complet Parohia din Milano şi pe capul acesteia,
Evloghie. Arhimandritul a fost obligat să ceară ajutor unei alte
jurisdicții ortodoxe. Nu a fost suficient timp pentru alegere!
Parohia din Milano a acceptat ajutorul frățesc al Mitropoliei
Ortodoxe Autonome din Europa de Vest ‐, în conformitate cu
Preafericitul Părinte Mitropolit Gavril de la Lisabona, care a fost
la acea vreme singura biserică adevărată ortodoxă din Europa de
Vest, cu un spirit misionar”.
Istoria “Sinodului din Milano si comuniunea cu Biserica
Ortodoxă Ucraineană din Statele Unite”
Foarte interesant ca din existența istorică a “Sinodului din
Milano” reese faptul că acesta a fost legat încă de la început cu
Biserica Ortodoxă Ucrainenă. Dialogul dintre Mitropolitul din
Milano Evloghie (Hessler), cu ucrainenii a început în 1989, când
era încă în Sinodul “Bisericii Ortodoxe din Portugalia”.
Negocierile şi dialogul inter‐bisericeşti au început cu “Biserica
Ortodoxă Ucraineană din Statele Unite” condusă de Mitropoli‐
tul de Philadelphia, Mstislav (Skrypnikov), viitor Patriarh al
Ucrainei între 1990‐1993. După separarea de “Biserica Ortodoxă
din Portugalia” “Sfântul Sinod din Milano” şi Mitropolitul
Evloghie a continuat, iar cele două jurisdicții şi‐au manifestat
intenția de a colabora în viitor.
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Primul episcop hirotonit al “Sfântului Sinod din Milano” a
devenit Arhimandritul Lazăr (Puhalo), pe numele de mirean Lev
Puhalo), care a înființat mănăstirea ucraineană „Noul Ostrog” în
Canada şi se afla în jurisdicția “Bisericii Ortodoxe Ucraineane
din Statele Unite” (UOC), Statele Unite ale Americii). Hirotonia
în rang de episcop a avut loc pe 28 septembrie 1990 cu partici‐
parea directă a Mitropolitului din Milano Evloghie (Hessler),
asistat de Arhiepiscopul de Torino, Gregorio (Basolini) şi
episcopul de Paris Vigilius (Morales). Din 1990 până în 1994,
Lazăr (Puhalo) a fost episcop de Vancouver. În 1994 a fost
ridicat la demnitatea de Arhiepiscop de Ottawa şi toată Canada.
I s‐a acordat dreptul de autonomie, iar noua organizație reli‐
gioasă a purtat numele de “Biserica Ortodoxă din Canada.” Nou
formată “Biserica Ortodoxă din Canada”, a devenit curând
arhicunoscută pentru munca sa misionară activă.
Al doilea episcop hirotonit a fost arhimandritul Varlaam
(numele său de mirean Vasile Novakșonov) cu titlul de episcop
de “Vancouver”. La hirotonia sa, în 2 octombrie 1994, au parti‐
cipat Mitropolitul din Milano Evloghie (Hessler), Arhiepiscopul
de Detroit, Alexander (Bikovecs) şi Arhiepiscopul de Ottawa,
Lazăr (Puhalo).
În 1997, arhiepiscopul Lazăr (Puhalo), împreună cu episco‐
pul său Varlaam (Novakșonov) au intrat în jurisdicția “Bisericii
Ortodoxe Ucrainene – Patriarhia de Kiev” (UOC‐KP) după cinci
ani de apartenență la Biserica Ortodoxă Ucraineană ‐ Patriarhia
de Kiev, incepând cu anul 2002 aceşti doi ierarhi canadieni au
fost acceptați în ierarhia Bisericii Ortodoxe din America
(Orthodox Church of America – OCA). Demn de remarcat că
primirea celor doi s‐a făcut în demnitatea lor episcopală fără
niciun fel de re‐hirotonie. Analişti religioşi, dar insuficient
informați, au considerat destul de surprinzător faptul că
“reunificarea episcopilor schismatici”, la Biserica canonică a
avut loc prin recunoaşterea demnității lor episcopale, dar fără a
primi dreptul de a conduce eparhii.
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Istoria “Sinodului din Milano” si comuniunea cu “Biserica
Ortodoxă Ucraineană ‐ Patriarhia Kievului”
În 1994, Mitropolitul de Milano Evloghie (Hessler), a vizitat
“Biserica Ortodoxă Ucraineană ‐ Patriarhia Kievului” (UOC‐KP)
şi s‐a întâlnit cu Patriarhul de Kiev şi a tuturor ruşilor din
Ucraina, Volodymyr (Romaniuk). Rezultatul discuțiilor liderilor
celor două Biserici a fost un acord privind includerea “Sfântului
Sinod din Milano”, în UOC‐KP, dar cu drept de autonomie.
Tomos‐ul de autonomie este eliberat pe 20 martie 1994 la Kiev
şi prin el s‐a proclamat înființarea “Mitropoliei Autonome
pentru Europa de Vest” din Patriarhia de Kiev. Primul Ierarh al
noii autorității nou formate a primit titlul de “Prea Fericitul
Arhiepiscop de Milano, Mitropolit al Întregii Canade şi Europei
de Vest.” Cu toate acestea, unitatea celor două entități a fost de
scurtă durată ...
După alegerile din 1995, când a fost numit noul “patriarh al
Kievului,” Filaret (Denisenko), între conducerea Mitropoliei
Autonome şi Patriarhia de Kiev au apărut disensiuni. Orgoliul l‐
a determinat pe Patriarhul Kievului să trimită o telegramă în
1996, Mitropolitului Evloghie în care cerința imperativă era de
a renunța la jurisdicția bisericilor pe care le păstorea în cele
două Americi. În plus, Filaret a cerut ca mitropolitul Evloghie să
nu mai poarte camilafcă albă de mitropolit, susținând că aceasta
este o prerogativă exclusivă a sa. Ca răspuns la această tele‐
gramă la Milano s‐a elaborate un “document al episcopilor”,
publicat la 14 septembrie 1997 şi intitulat “Raport al Mitropoliei
Autonome din Europa de Vest şi America prin care s‐a decis
“oprirea comuniunii cu Mitropolitul Filaret al Kievului.”
Această declarație şi ruperea unității cu Patriarhia de Kiev, a
fost văzută pe drept cuvânt la Milano ca o încălcare a
Tomosului din 20 martie 1994. Şi ca o încercare a patriarhului
Filaret de a uzurpa autoritatea asupra parohiilor americane. În
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ceea ce priveşte acuzațiile de purtare ilegală de camilafca alba ,
episcopii milanezi au afirmat că aceasta este o tradiție
monahală ortodoxă, şi că ritualul slav permite mitropoliților să
poarte acest simbol al demnității lor.
Teologului rus AV Slesarev, promotor al proiectului Anti‐
raskol este de părere că “situația de mai sus este o ilustrare vie a
lipsei de conştiință eclezială. Astfel de lideri religioşi sunt
dispuşi să accepte harul şi canonicitatea fiecare altuia numai
atâta timp cât există o chestiune de ambiție personală, după
care foştii “frați şi concelebranți” pot deveni dintr‐o clipă în alta
schismatici şi sunt excomunicați”.
Trebuie remarcat faptul că în urma rupturii relațiilor cu
Patriarhia de Kiev, Arhiepiscopul de Paris şi Lyon, Michel (La
Roche), a câştigat de la patriarhul de la Kiev, titlul de Mitro‐
polit, prin ruperea relațiilor sale cu Milano. Până în anul 2009,
mitropolitul Michael a continuat să mențină dependența
jurisdicțională a UOC‐KP în Franța.
* Mitropolitul Michel (La Roche) are o poveste jurisdicțională
extrem de interesantă, care din păcate nu face obiectul studiului
nostru. În prezent el conduce o Mitropolie Ortodoxă în Franța,
independentă.
Istoria “Sinodului din Milano” si comuniunea cu “Biserica
Ortodoxă Ucraineană Autocefală din Exil”
La începutul anului 1997, o parte din “Sinodul din Milano”
va include şi o ierarhie a “Bisericii Ortodoxe Ucraineene Auto‐
cefale din Exil”. Arhiepiscopul Ilarion (Williams) şi Arhiepisco‐
pul John (Lo UD). Împreună cu cei de mai sus “Sinodului din
Milano”, i s‐a alăturat un mare număr de biserici parohiale şi
mănăstiri din Statele Unite.
Mai târziu, în “Sinodul de Milano”, au fost înființate noi
unități administrative, cunoscute sub numele de “Arhiepiscopia
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Texas‐ului de Vest şi Statelor Unite ale Americii” şi “Arhidieceza
de New York, New Jersey şi toate statele de Est”. Ilarion
(Williams) a primit titlul de “Arhiepiscop al Texasului şi vestul
Statelor Unite” iar Ioan (Lo UD) titlul de “Arhiepiscop de New
York şi New Jersey.” Episcopii americani ai Sinodului Milanez
sunt uniți în aşa‐numitele American Provincial Sinod. În plus
față de arhiepiscopii Ilarion, şi Ioan în Sinodul Provincial
american îl include şi pe episcopul Paul (Maspesta).
O caracteristică notabilă a vieții liturgice a parohiilor
americane dependente de “Sinodul din Milano” este utilizarea
ritului occidental.
Istoria “Sinodului din Milano” si comuniunea
cu stiliştii greci
În plus față de comunicarea cu ucrainenii, “Sfântul Sinod
din Milano,” a menținut comuniunea liturgica cu un Sinod al
Vechilor Calendarişti Greci, o ramură a diviziunii stiliştilor
greci. Ca şi în cazul ucrainenilor, ierarhia “Sinodului din
Milano”, a participat la mai multe hirotoniri. Astfel, împreună
cu ierarhi stilişti greci au fost hirotoniți următorii:
1. Lorenzo (Casati), “Episcopul de Torcello” (mai târziu
“Arhiepiscopul de Palermo”). Hirotonit pe 23 septembrie 1996
de Sinodul Episcopilor din Milano, împreună cu “Mitropolitul
de Aegina” Auxentios al II‐lea (Marines).
2. Pavlos (Mutopulos), “Episcopul de Caucasia” (mai târziu
“episcop de Maspeta”), vicar al Arhiepiscopiei de New York.
Hirotonit pe 17 mai 1997 de Sinodul episcopilor “din Milano”,
asistat de “Mitropolitul de Aegina” Auxentios al II‐lea
(Marines).
În plus față de participarea ierarhiei greci la hirotoniile
Sinodului din Milano alte contacte nu s‐au mai înregistrat.
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La începutul anului 2008, “Sfântul Sinod din Milano,” avea
următoarea ierarhie:
• Evloghie (Hessler), Arhiepiscop de Milano, Primat al
“Mitropoliei Ortodoxe Autonome a Europei de Vest şi
America” (“Sfântul Sinod din Milano”);
• Ilarion (Williams), Arhiepiscop de Ostins şi pentru toate
statele din vest, Exarh al Americilor, preşedintele
Sinodului Provincial American
• John (Lo UD), Arhiepiscop de New York şi New Jersey
pentru toate statele din est, Exarh al Canadei; hirotonit la
16 februarie 1997
• Boris, Arhiepiscop de München, Germania şi Austria;
• Pavlo (Mutopulos), Episcopul de Maspeta, vicar al
Arhiepiscopiei din New York şi New Jersey. Hirotonit la
17 mai 1998;
• Kyrill (Esposito), Episcop de Illinois, vicar al Arhiepisco‐
piei din New York şi New Jersey;
• Luca, Episcop de Torcello, vicar al mitropoliei Milano
hirotonit la 19 noiembrie 2006;
• Pavlo, episcopul de Italica, vicarul Mitropolitului de
Milano pentru Spania, Portugalia şi America Latină.
Hirotonit la 19 februarie 2007;
• Idelfonso,
Episcopul de Segorbe, administrează
Arhidioceza spaniolă.
Din septembrie 2009 în cadrul jurisdicției “Sfântului
Sinod din Milano” au rămas:
• 6 parohii în Italia;
• 24 mănăstiri si schituri, şi 9 comunitati a bisericii in SUA;
• O comunitate parohială şi un paraclis în Regatul Unit;
• Arhidioceza de München, în Germania,3 parohii
• 3 parohii in comunitatea Bisericii din Spania;
• O comunitate in biserica din Portugalia;
• O comunitate a bisericii în Argentina;
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• O comunitate a bisericii în Cuba;
• O comunitate a bisericii in Costa Rica;
• O comunitate a bisericii in Africa de Sud.

Biserica Mitropolitană din Milano este închinată Sf. Nicolae
şi Ambrozie. Din punct de vedere dogmatic, “Sinodul de
Milano” are o atitudine negativă față de reforma calendarului, şi
mişcarea ecumenică.
Este demn de remarcat faptul că diaconii, preoții şi ierarhii
“Sfântului Sinod din Milano”, care au trecut la alte jurisdicții
canonice, inclusiv a Bisericilor Ortodoxe Oficiale nu au fost
rehirotoniți. Au fost acceptați în gradele lor ierarhice, motivul
fiind „oikonomia”. În fapt nu este vorba decât de o recunoaştere a
canonicități acestei Biserici. Clerul acestui grup s‐a transferat în
mod special la Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, la
Patriarhia Sârbă şi Patriarhia Română, precum şi în Exarhatul
vest‐european al Patriarhiei Moscovei. Această circumstanță,
precum şi înrolarea Bisericii Ortodoxe din Portugalia în Biserica
Ortodoxă din Polonia, îi permite Mitropolitului de Milano
Evloghie să considere structura condusă de el drept: “o Biserică
Ortodoxă cu succesiune apostolică adevărată şi tainele
săvârşite ca valide.’’
Alți ierarhi care au succesiune în
“Sfântul Sinod din Milano”
“Arhiepiscopia Ortodoxă Autonomă din Europa de Vest şi
America” (“Sfântul Sinod din Milano”) se caracterizează printr‐o
instabilitate de personal, prin treceri frecvente a clerului şi
episcopilor în alte biserici sau alte jurisdicții.
Până în 2009, din “Sfântul Sinod din Milano” au plecat in:
I America de Nord şi America de Sud, precum şi diaspora:
• Lorenzo (Casati), “Arhiepiscopul de Palermo”
II “Biserica Ortodoxă Ucraineană autocefală (zisă şi
Canonică)”:
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• Atanasie (Atanasie), “Episcopul Sensky,” Vicar al Franței.

III “Biserica Ortodoxă din Italia”:
• Basilio (Grillo), “Arhiepiscopul de Ravenna, Italia, Mitro‐

polit al Întregii Italii.”
IV Pe o poziție independentă:
• Michel (La Roche), “Arhiepiscopul de Paris şi Lyon”
V Fără nicio afiliere jurisdicțională următoarea ierarhie:
• Nectarie, “Episcopul de Tsividale dei Friulian.” Hirotonit
pe 07 februarie 1997
• Jean (Ioan), “Episcop de Arls”, Vicar al Arhiepiscopului de
Paris. Hirotonit pe 7 februarie 1997. În acelaşi an s‐a
mutat la o altă jurisdicție.
• Marco (Spallone), “Episcopul de Stockholm,” Vicar scan‐
dinav. Hirotonit pe 18 mai 1997 si a primit ulterior titlul
de “episcop de Genova.” Separat de “Sinodul de Milano”
în 2007
• Viktris, “episcop de Lausanne.” Hirotonit pe 3 mai 1998
separat de “Sinodul de Milano” în 2007
• Ioan (Himakos), “Episcopul de Monza”, separat de
sinodul de la Milano in 2008.
• Vladimir (Fritsch), “Episcop de San Dzhuilio şi 'Orta”.
Hirotonit la 19 decembrie 1995
“Sfântul Sinod din Milano” în negocieri cu
Patriarhia Moscovei
Pe 4 aprilie 2011 Mitropolitul din Aquileia şi Milano,
Evloghie (Hessler), Primat al “Sfântului Sinod din Milano”, în
numele structurii sale a dat o declarație oficială despre dorința
de a se încadra în Biserica Ortodoxă Rusă, Patriarhia Moscovei.
Cleric al cărei jurisdicții şi‐a şi început cariera în Ortodoxie.
Într‐o declarație, Mitropolitul Evloghie a subliniat faptul că
clerul şi credincioşii, “Sfântului Sinod din Milano”, au fost
unanimi în a recunoaşte autoritatea spirituală a Patriarhului
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Moscovei şi Întregii Rusii, Kirill, şi doresc sincer să câştige
unitatea spirituală a Bisericii Ortodoxe Ruse.
Dorința de a se reuni cu Biserica canonică a condus Sinodul
Milanez la ruperea comunității cu următoarele organizații
religioase:
‐ “Sfântul Sinod al Mitropoliei de Stil Vechi din Grecia “
ramura Mitropolitului Anghelos al Avlonei
‐ “Biserica Ortodoxă Bulgară Alternativă” jurisdicție a
Mitropolitului Gervasie
‐ “Mitropolia Ortodoxă Autonomă de Nord şi America
de Sud şi Insulele Britanice”
‐ “Biserica Ortodoxă din America Latină.”
În 2011, Sinodul de la Milano avea în componența sa
următoarea ierarhie:
Mitropolitul primat EVLOGHIE din Milano
Episcopul Abondios de Como şi Lecco, vicar general
Arhiepiscopul Onufrie de Sondrio şi Vercelli, Exarh
pentru Europa de Est
Episcopul Pavlo de Italica, episcop de Spania şi Portugalia
Episcopul Ildefonso de Segorbe din Spania
Arhiepiscopul Boris al Germaniei
Refuzul unor jurisdicții paralele
Ca o precizare trebuie spus că deşi are în componența sa
numeroşi ierarhi şi clerici de origine română, Sinodul de la
Milano a evitat să‐şi creeze o jurisdicție paralelă în România,
tocmai pentru a nu produce tulburări eclesiologice. Astfel,
printr‐un comunicat de presă Mitropolia din Milano a anunțat
următoarele:
“Mitropolia Ortodoxă din Milano şi Aquilea, în urma nume‐
roaselor cereri din partea unor preoți din Biserica Ortodoxă
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Română, de a trece sub omoforul Mitropoliei noastre, facem
următoarea precizare: întrucât Mitropolia Noastră nu are
jurisdicție canonică pe teritoriul altor țări ortodoxe (ex.
România), nu luăm în considerare asemenea cereri. Nu dorim
crearea unor probleme ce nasc tensiuni şi destabilizare în
comunitățile ortodoxe ce țin şi sunt sub jurisdicția Patriarhiei
Române. Îndrumăm pe această cale, preoții care provin din
Patriarhia Română să rămână sub ascultarea Patriarhiei Române
şi să lupte pentru întărirea duhovnicească a credincioşilor aflați
sub păstorirea lor. Trecerea la o altă jurisdicție, Mitropolie,
Episcopie (în cazul nostru Mitropolia Ortodoxă de Stil vechi din
Milano şi Aquilea), ce nu face parte din Patriarhia Română, nu
duce la soluționarea problemelor lor canonice, ci duce la produ‐
cerea de tensiuni interne şi generarea multor probleme în sânul
bisericilor noastre ortodoxe”.
Negocierile cu Patriarhia Moscovei şi integrarea în această
Biserică pot reda, definitiv, canonicitatea, oficială să‐i spunem
Mitropoliei din Milano…
Florian BICHIR
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Sf. M‐re Neamț
06‐ 01‐1992

Iubite in Hristos frate si Părinte OLIVIAN,
Încă de la începutul acestei scrisori țin să Vă mulțumesc atât
pentru publicația "Viața Monahală" pe care nici acum nu ați uitat să
mi‐o trimiteți, cât şi pentru faptul că nu m‐ați dat uitării. Am înțeles,
am văzut şi m‐am bucurat că m‐ați acceptat în comitetul de redacție.
De aceea acum vreau să contribui şi eu cu ce pot materialiceşte şi cu
alte articole care sper că vor fi publicate în celelalte numere după
posibilități.
Vă rog să vă rugați şi pentru mine pentru că nu am linişte cu
acest Mitropolit Daniel care se ia după toate prostiile ce îi vin la urechi
de la frații noştri făcători de rele. Aşa m‐a scos din Stăreție iar acum
din funcția pe care o primisem la venirea din Germania. Acum am
rămas numai preot slujitor la altarul Sfânt de la Manastire.
Vă rog puneți un pomelnic şi pentru mine la Manastirea pe care o
conduceți.
Vă mulțumesc şi pentru urările transmise cu ocazia Crăciunului
şi a Anului Nou şi Vă rog ca şi din partea mea să primiți aceleaşi urări
de sănătate, bucurii şi prosperitate în noul an care a început.
Cu alese doriri de bine
Protos. Agatanghel Bărbulescu.
P.S. O să primiți pe numele Sfinției Voastre un mandat poştal.

*
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Sf. M‐RE NEAMȚ
18‐10‐1991
Prea Cuv. Părinte Stareț Olivian.
Iată eu acum după ce am aflat că s‐au publicat articolul şi poezia
reuşesc să vă scriu aceste puține rânduri care sper să vă găsească întru
totul sănătos şi cu putere de muncă în continuare.
M‐am bucurat de aparițiile şi foaia, Viața Monahală şi sper că şi
pe viitor să‐mi aduc şi eu o mică contribuție şi să vă ajut în munca pe
care o desfăşurați.
Aşi dori dacă se poate să îmi trimiteți şi mie un număr din foaia
religioasă în care s‐a publicat articolul şi poezia trimisă de mine, şi să
îmi faceți şi mie un abonament, iar banii îi voi trimite prin mandat
poştal pe adresa luată de la părintele Ivan.
Cu această scrisoare vă trimit încă o poezie cu numele "POCROV"
pe care aşi dori să o publicați în numărul următor. Posibil ca pe viitor
să trimit şi alte articole şi poezii dacă bine înțeles îmi veți da răspuns
că mi le primiți la publicat.
Dacă aveți nevoie de ceva fonduri scrieți‐mi şi vă voi ajuta după
putință ca această foaie religioasă să meargă ca publicație mai departe.
Şi acum la încheiere țin să vă mulțumesc pentru cele două
publicații cu smerenie şi vă sărut mâna.
Cu doriri de bine în Iisus Hristos, al vostru frate,

Protos.A.Barbulescu.

*
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PATRIARHIA ROMÂNĂ
CABINET EPISCOP
† AMBROZIE SINAITUL
Vicar Patriarhal
PALATUL PATRIARHIEI
Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, 70526, Bucureşti IV, ROMÂNIA
Tel. +4 (0)21.337.00.79, Fax. +4(0)21.337.00.97, Email:
ep_ambrozie@hotmail.com
Bucuresti,15 ianuarie 2004
Prea Cuvioase Părinte Capelan,
Am primit materialele pe care ni le‐ați trimis pentru care vă
mulțumim călduros. Cu acest prilej vă felicităm pentru publicarea
celor două cărți dar şi pentru activitatea pe care o desfăşurați în cadrul
Direcției Generale a Penitenciarelor. Vă dorim aceeaşi putere de
muncă pentru continuarea frumoasei acțiuni publicistice de editare a
revistei “Lumină şi Speranță” în care sunteți implicat.
Cu binecuvântare,
EPISCOP
† Ambrozie Sinaitul
Vicar Patriarhal

*
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PATRIARHIAROMÂNĂ
CABINET EPISCOP
† AMBROZIE SINAITUL
Vicar Patriarhal
Bucureşti, 18 noiembrie 2004
Prea Cuviosiei Sale,
P.C. Pr. Conf. Dr. Octavian Pop,
Centrul de Reeducare Găeşti
Prea Cuvioase Părinte,
Confirmăm cu mulțumiri primirea celor trei cărți trimise.
Urându‐vă succes în activitatea pe care o desfăşurați Vă împărtăşim
arhiereasca noastră binecuvântare,

EPISCOP
† Ambrozie Sinaitul
Vicar Patriahal

*
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PATRIARHIAROMÂNĂ
CABINET EPISCOP
† AMBROZIE SINAITUL
Vicar Patriarhal
Bucureşti, 21 aprilie 2004
Prea Cuviosiei Sale
P.C. Pr. Dr. OCTAVIAN POP
Capelan Militar ‐ Centrul de reeducare Găeşti
Prea Cuvioase Părinte,
Confirmăm cu mulțumiri primirea cărții Prea Cuviosiei Voastre
“Lumină pentru suflet – meditații”, cât şi a celor două reviste pe care
ați avut amabilitatea de a ni le trimite.
De asemenea, Vă mulțumesc pentru urările adresate cu ocazia
Sfintelor Paşti.
Vă dorim multe şi frumoase împliniri în activitatea pe care o
desfăşurați,
Cu arhiereşti binecuvântări,
EPISCOP
† Ambrozie Sinaitul
Vicar Patriarhal

*
DOMNULE CONFERENȚIAR,
Sfintele Sărbători, venite din adânc de dalbe datini, ne smulg
pentru un moment din grijile noastre zilnice. Praznicul Naşterii
Domnului ne face mai sensibili sufleteşte şi mai dornici de a transmite
şi celor dragi trăirile noastre lăuntrice.
Îngăduiți‐ne ca, din bogăția tradițiilor ce încununează această
perioadă, să vă alegem o urare:
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"Şi c‐un struț de busuioc
Doamne dă‐i găzdii noroc;
Şi c‐un struț de nintă creață,
Doamne dă‐i găzdii viață".
La mulți ani!
† ANDREI
Arhiepiscop al Alba Iuliei
23.dec.2000
DOMNIEI SALE,
DOMNULUI CONF. UNIV. DR. OCTAVIAN POP
CENTRUL DE REEDUCARE
‐ GĂEŞTI ‐

*
PREA CUVIOASE PĂRINTE,
Cu deosebită bucurie, în preajma Sfintelor Paşti, învăluiți de
lumina Sfintei Învieri, vă transmitem gândul nostru bun şi vă salutăm
după tradiția părinților cu: Hristos a înviat!
† ANDREI
Episcopul Alba Iuliei
1992
PREA CUVIOŞIEI SALE,
PREA CUVIOSULUI PROTOS. OLIVIAN BINDIU,
STAREȚUL MĂNĂSTIRII IZVORUL MIRON, ROMÂNEŞTI
JUDETUL TIMIŞ

*
ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
ALBA IULIA
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DOMNULE LECTOR,
Vă mulțumim pentru urările ce ni le‐ați făcut cu prilejul
aniversării zilei de naştere.
La rândul nostru, ÎI rugăm pe Dumnezeu să vă dăruiască sănătate
şi spor în tot ce faceți.
† ANDREI
Arhiepiscop al Alba Iuliei
15.03.2001
DOMNIEI SALE,
DOMNULUI LECTOR UNIV. DR. OCTAVIAN POP
0150 ‐ GĂEŞTI

*
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ACADEMIA DE ŞTIINȚE A REPUBLICII MOLDOVA
Bd. Ştefan Cel Mare, 1
MD ‐ 2001, Chişinău, Republica Moldova tel: (3732) 27‐14‐78, 27‐20‐65
Fax: (3732) 54‐28‐23 E‐mail: Presidium@academv.as.md
ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
1 Stefan eel Mare Ave. MD ‐ 2001, Chisinau, Moldova (Rep.)
tel: (3732) 27‐14‐78, 27‐20‐65
Fax: (3732) 54‐28‐23 E‐mail: Presidium@academv.as.md
06.06.2000

P. C. Preot Capelan
Olivian Octavian Pop
Ministerul Justiției
Direcția Generală a Penitenciarelor
Centrul de Reeducare Găeşti
Sfințite Părinte,

Îmi face plăcere să Vă exprim sincerele mele mulțumiri pentru
cărțile şi numerele de revista, pe care ați avut bunăvoința să mi le
trimiteți. Vă aduc la cunoştință că, aşa cum am procedat şi cu lucrările
primite de la Sfinția Voastră anterior ("De la cuvânt la faptă. Predici",
1997 şi "Sfântul Ioan Casian. Despre stăpânirea pornirilor păcătoase
din om", 1999), le voi dona Bibliotecii Academiei de Ştiințe pentru a fi
puse la dispoziția cercetătorilor în materie şi a cititorilor interesați.
Cu profund respect,
Acad. Andrei Andrieş
Preşedintele A.Ş.M.

*
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ACADEMIA DE ŞTIINȚE A REPUBLICII MOLDOVA
bd. Ştefan Cel Mare, 1
MD ‐ 2001, Chişinău, Republica Moldova tel: (3732) 27‐14‐78, 27‐20‐65
Fax: (3732) 54‐28‐23 E‐mail: Presidium@academv.as.md

ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
1 Stefan eel Mare Ave. MD ‐ 2001, Chisinau, Moldova (Rep.)
tel: (3732) 27‐14‐78, 27‐20‐65
Fax: (3732) 54‐28‐23 E‐mail: Presidium@academv.as.md

12.07.2000

P. C. Preot Capelan
Olivian Octavian Pop
Ministerul Justiției
Direcția Generală a Penitenciarelor
Centrul De Reeducare Găeşti

Sfințite Părinte,
Țin să vă aduc sincere mulțumiri pentru numeroasele lucrări
semnate de Sfinția Voastră şi primite de noi de curând. Consider că
lucrătorii Bibliotecii Ştiințifice Centrale a Academiei de Ştiințe,
precum şi cititorii acesteia vor fi foarte bucuroşi să ia cunoştință de
studiile în domeniile teologiei şi educației, cărora vă dedicați
activitatea.
Cu profund respect,
Acad. Andrei Andrieş
Preşedintele Academic de Ştiințe a Moldovei

*
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PARTNERSHIP HOUSE, 157 WATERLOO ROAD, LONDON SE1 8UU
FAX 0171 401 3215 TEL. 0171 928 8681
CHURCH
MISSION
SOCIETY
GENERAL
SECRETARY
DIANA K. WITTS
REGISTERED
CHARITY
No. 220297
Father Pratosinghel Olivian Bindiu
Staretul Mănăstirii ,,Izvorul Miron"Româneşti
Com. Curtea
1865 Jud Timis
Romania
4 July 1995
Dear Fr. Bindiu,
Thank you for your letter of 5 June giving me information about
yourself and your monastry. We are very grateful for all this.
I am sorry that I how have to write with bad news. As I indicated
in my last letter we had hoped to invite you to visit Britain during the
autumn of 1995. Unfortunately this is not now possible and so I have
to say that the invitation will not come to you this year.
I pray that God will continue to bless you in your ministry and I
hope that perhaps when I am next in Romania I will be able to make
contact with you.
Yours sincerely,
Rev. Mark Oxbrow
REGIONAL SECRETARY, EUROPE
cc. CAN
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PARTNERSHIP HOUSE, 157 WATERLOO ROAD, LONDON SE1 8UU
FAX 0171 401 3215 TEL. 0171 928 8681
CHURCH
MISSION
SOCIETY
GENERAL SECRETARY
DIANA K. WITTS
REGISTERED CHARITY
No. 220297
Father Pratosinghel Olivian Bindiu
Staretul Mănăstirii ,,Izvorul Miron"Româneşti
Com. Curtea
1865 Jud. Timis
Romania
12 May 1995
Dear Fr. Olivian Bindiu,
Greeting to you in the name of our Lord and Saviour Jesus Christ.
Father Jonathan Greener who met you while he was in Romania in
September 94. He has told us something about your monastic life and
work, and your wish to visit Anglican religious and monastic
communities in England, to see how things are done here.
To plan your visit in the most appropriate way, could you please
let us know a bit more about yourself and the monastery, and how you
would like to spend your time while you will be in England.
From our point of view mid October ‐ mid Decamber 95 will be a
good time, when you can come and visit a monastery in Yorkshire, a
newer religious community at Lee Abbey (Devon) and a small
community house in (Walsall West Midlands), etc.
CMS will pay for your travel and accommodation while you are
over here. Hoping for an early reply.
With best wishes
Yours sincerely
Christopher Nazir Ali
Regional assistant
Europe.
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The Reverend Jonathan Greener
The Vicarage, 272 Dyke Road, Brighton, BN1 5AE
Phone: 01273‐882987 Fax: 01273‐3869890
22 July 1997

Protosinghel Olivian Pop
Centrul de Reeducare
Gaesti
0150 Jud. Dimbovita
Romania

Dear Father Olivian,
I am feeling very bad at not having responded more quickly to the
letters we received in March commending you to visit us here in
England. I had to wait some time, in order that our Romanian Liaison
Group could meet, and consider the possibility of inviting you here to
England.
Although we would have had pleasure in doing so, I much regret
that our financial situation is such that we are having to limit very
strictly the number of people we can invite at present. Regretfully
therefore, we cannot offer you any sort of scholarship at this time.
If in the future, our situation changes, we shall of course be in
touch. In the meantime may I take this opportunity of sending you
our very best wishes, and of course greetings to your Bishop who was
kind enough to recommend you to us.
Yours very sincerely,
Jonathan Greener

*
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MITROPOLIA ARDEALULUI
ARHIEPISCOPIA SIBIULUI
Nr. 3410
CABINET

Dr. ANTONIE PLĂMĂDEALĂ
ARHIEPISCOP şi MITROPOLIT

Prea Cuvioase Parinte Olivian,

Vă mulțumesc din inimă pentru bunele urări pe care mi le‐ați
făcut cu prilejul împlinirii vârstei de 76 de ani.
Vă fac aceleaşi bune urări de sănătate şi ani îndelungați.
† ANTONIE
Mitropolitul Ardealului

*
CABINET
Dr. ANTONIE PLĂMĂDEALĂ
Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Transilvaniei
21. XII. 199 5

Iubite Părinte Olivian,
Am primit cartea de versuri “Izvor de cântec românesc” apărută
sub semnătura Dv. chiar în anul acesta. Uitându‐mă pe ultima coperta
a cărții, constat că prin această carte ați devenit autorul a 31 de cărți,
întrecând pe mulți alți scriitori din tagma monahală românească.
Aceasta cu atât mai mult cu cât toate aceste cărți au apărut din aprilie
1990 încoace. E o performanță rară.
Vă felicit şi vă mulțumesc pentru că m‐ați făcut părtaş la lectura
ei. Şi grafic se prezintă foarte bine, cu ideea de a reproduce pe fiecare
pagină o icoană.
Vă fac cele mai bune urări de Sărbători şi Anul Nou.
Dr. Antonie Plămădeală
MITROPOLITUL ARDEALULUI
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Dr. ANTONIE PLĂMĂDEALĂ
Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Transilvaniei
CABINET
Str. Mitropoliei nr. 24
2400 – SIBIU – ROMÂNIA

Protos. Olivian Bindiu
Mînăstirea „Izvorul Miron”
ROMÂNEŞTI
1870‐ Jud. Timiş

Prea Cuvioase Părinte,
Vă mulțumesc pentru cartea „Ortodoxia noastră românească” şi
vă felicit pentru munca P.C. Voastre prin cărți şi prin revista pe care o
editați.
Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă ajute.
15.02.1993

Dr. Antonie Plămădeală
MITROPOLITUL ARDEALULUI

*
Dr. ANTONIE PLĂMĂDEALĂ
Arhiepiscop şi Mitropolit

Mulțumindu‐Vă pentru urările ce mi‐ați adresat cu prilejul
Naşterii Domnului şi ale Anului Nou, 2002.
Vă fac la rândul meu urări de sănătate şi de spor în toate, rugând
pe Dumnezeu să vă binecuvânteze strădaniile şi să vi le încununeze cu
roade bogate, de folos sufletului şi vieții.
LA MULȚI ANI !
03.01.2002

† Dr. ANTONIE
Mitropolit al Transilvaniei
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PREA CUVIOASE PĂRINTE CONFERENȚIAR,
În efemera noastră trecere prin lume, doar Sfintele Paşti cu
nădejdea învierii, ne pot aduce mângâierea nemuririi. Lucrul acesta l‐a
exprimat cu multă gingăşie Ioan Alexandru:
"Şi zilele şi nopțile la rând
Trec şi se sting uşor ca o făclie
Şi iarăşi Paştile împărăteşti
Ne umplu inima de bucurie.
Când vitele şi caii şi turmele de oi
Şi holdele şi apa din fântână
Învie în lumină şi sărutăm pe bot
Toți mieii şi copacii din grădină. "
Vă mulțumim pentru bunele urări ce ni le‐ați făcut cu prilejul
sărbătorilor şi vă răspundem: Adevărat a înviat!
10.05.2005

†ANDREI
Arhiepiscop al Alba Iuliei

PREA CUVIOSIEI SALE,
PREA CUVIOSULUI PR. CONF. UNIV. DR. OCTAVIAN POP
CENTRUL DE REEDUCARE – GĂEŞTI ‐

*
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ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ÎN AMERICA ŞI CANADA
THE ROMANIAN ORTHODOX ARCHDIOCESE IN AMERICA AND
CANADA
31 ianuarie 2003

Prea Cuviosul Arhim. Octavian Pop
Mulțumim pentru urările transmise cu ocazia praznicului Naşterii
Domnului. Vă adresăm aceleaşi gânduri de sănătate, pace, înțelegere,
bună sporire familiei şi întregii comunități pe care o slujiți pentru noul
An 2003.
La Mulți Ani!

†NICOLAE

Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în
America şi Canada

*
Siena‐Italia

03‐04‐1993
Prea Cuvioase Părinte,Olivian,

Încep aceste rânduri, plin de speranță şi entuziasm. Cu toate că
nu v‐am scris până acum, iată că am găsit un moment prielnic pentru
a vă scrie şi tot atât pentru a vă cere un mic ajutor în colaborarea cu
Prea Cuvioşeniei Voastre.
Mai întâi, aflați că în acest an am studiat la Siena, fiind trimis de
Episcopia din Civitavecchia, şi aş putea să spun că m‐am simțit destul
de bine. Mi‐am înnoit documentul sau mai bine spus permisul de
angajare până în anul 1995. Pe străzile Romei am întâlnit un egumen
ortodox, care a fost foarte binevoitor cu mine, m‐a invitat la dânsul
acasă, deşi cam la 40 ÷ 50 Km în afara Romei, şi am discutat o mulțime
de chestii interesante.
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Dar să intru direct la subiect. Acesta se cheamă Padre Giovanni
(Ion) Grillo Miceli, născut în data de 18‐07‐1937 la Vittoria ‐ Rogusa –
Sicilia din părinți creştini: Grillo Nicola şi Miceli Anuziata, şi‐a
terminat studiile teologice şi filozofice la Universitate Pontificală St.
Tomaso Angelicum din Roma, unde este laureat în teologie şi Univer‐
sitatea de Drept canonic Lotrean – Roma. Diplomat în arheologia
creştină, arhivistică, paleografie şi diplomatică, este profesor de litere
şi filozofie pentru toate liceele publice şi private din Roma. A depus
voturile monahale în 23‐12‐1981, în 25‐12‐1981, este hirotonit ierodiacon
iar în acelaşi an în 27‐12‐1981 este hirotonit preot la Zürich de către
Prea Sfințitul Episcop Serafim, episcop auxiliar al Patriarhatului din
Moscova pentru Europa Occidentală. În anul 1986, ne mai aparținând
de patriarhatul din Moscova, ci de Biserica Greacă, este numit
egumen. Are mulți aspiranți pentru monahism şi pentru preoție. În
prezent, este profesor la un liceu în Roma, iar în timpul liber se dedică
apostolatului. Dar problema este următoarea: fiind singur, lipseşte o
structură care să permită un centru de spiritualitate ortodoxă care să
dea o formare şi o dezvoltare a Ortodoxiei în Italia. În nenumărate
rânduri s‐a adresat atât Patriarhatului din Moscova cât şi celui din
Grecia, dar nici unul din ele nu şi‐au dat nici un interes pentru a
forma acest centru monastic pentru dezvoltarea şi pentru formarea
Ortodoxiei în Italia. El singur nu poate face mai nimic pentru că
trăieşte din salariul pe care‐l primeşte de la şcoala unde este profesor,
deci de unul singur nu poate să‐şi permită să înceapă nimic, pentru a
putea pune o bază şi un fundament bine stabilit.
Dorința lui este următoarea, bineînțeles dacă se poate: vrea să fie
recomandat în una dintre eparhiile ortodoxe din România, pentru a
putea cu ajutorul episcopului respectiv de a forma acest centru
monastic ortodox, bineînțeles, fiind, sau mai bine zis aparținând
eparhiei respective. Deci, în alte cuvinte, el vrea să vă formeze o
misiune ortodoxă aici, în Italia, aproape de Roma. Bineînțeles, fiind o
structură bine întemeiată, şi construindu‐se pentru început o mică
capelă, un paraclis, împreună cu 2 ÷ 3 călugări, atunci, încet, încet, s‐ar
putea face aici multe chestii care să permită amplasarea şi dezvoltarea
Ortodoxiei, aici în Italia. Dacă Sfinția Voastră, aveți vreo posibilitate
să‐l ajutați în vreun mod sau altul, adică să vorbiți cu Înalt Prea
Sfântul sau cu vreun episcop, care ar dori să aibă o misiune în Occi‐
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dent, vă rog din suflet să‐mi scrieți pe următoarea adresă: Bârlădeanu
Radu, Instituto teologico Montarioso, Siena, 53100, ITALIA.
Eu, din luna iulie, voi veni cu dânsul în România, pentru a vorbi
personal şi pentru a putea dezbate problema în profunzime.
V‐aş ruga din suflet să nu‐i spuneți părintelui Cătălin despre
această problemă, pentru că ar interveni şi el imediat. Eu acum nu ştiu
ce să vă mai spun în legătură cu această problemă, dar contez pe
bunăvoința Prea Cuvioşeniei Voastre şi aştept răspunsul dumnea‐
voastră.
Închei aici aceste micuțe rânduri, nu înainte de a vă transmite
cele mai calde salutări, urări de sănătate şi totodată v‐aş ruga să îl
salutați şi pe măicuțe din partea mea.
Cu mult respect şi dragoste în Domnul Hristos,
Bârlădeanu Radu
Hristos a înviat !!!

*

ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
A VADULUI FELEACULUI ŞI CLUJULUI
Felicitări şi mulțumiri pentru cartea Sfaturi evanghelice şi pentru
toate cele trimise împreună cu ea.
Dumnezeu să‐ți dăruiească înalta şi sfânta Sa binecuvântare cu
toate luminile ei!
†Bartolomeu
Arhiepiscop
5 martie 1993

*

165

ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
Nr. 63
Cluj Napoca 23 martie 1994
PREA CUVIOSULUI
PROTOSINGHEL OLIVIAN BINDIU
STAREȚUL MĂNĂSTIRII "IZVORUL MIRON"ROMÂNEŞTI

PREA CUVIOASE PĂRINTE STAREȚ,
Vă mulțumesc mult pentru bunele urări trimise cu prilejul
aniversării zilei mele de naştere.
La rândul meu, rog pe Atotputernicul Dumnezeu să Vă dăruiască
sănătate deplină, viață îndelungată şi întru toate bună sporire.
†Bartolomeu
Arhiepiscopul Vadului,
Feleacului şi Clujului

*
Iubite Părinte Olivian,
Am primit revista Viața Monahală şi Ortodoxia noastră româ‐
nească, pentru care vă mulțumesc şi vă felicit călduros.
Nu fiți întristat de cele spuse prin ziare, deoarece acum este un fel
de modă acest fel neruşinat de a denigra, începând de la preşedinte
până la ultimul portar.
Acestea vor trece toate dar cărțile pe care le‐ați născut din spirit,
dându‐le haina slavei, vor rămâne toate.
Cât priveşte aparițiile de la editura noastră, vi le vom păstra pe
toate, cu speranța că va veni ziua în care să vă revedem aici şi să bem
un pahar de vin în cinstea faptelor mărețe pe care le‐ați săvârşit –
motivul fiind licența cu acea mare medie.
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Suntem mereu alături de P.C. Voastră, gata a vă sluji cu statornică
prietenie şi admirație.
Preot Valentin Bogdan
Bucureşti‐25.09.1992

*

Iubite Părinte Olivian,
Am primit cărțile şi felicitările pe care ați binevoit a mi le trimite.
Vă mulțumesc şi vă asigurăm că zăbovim asupra lor oricând
timpul ne îngăduie pentru că acolo găsim mângâierea şi pacea
spiritului.
Acum, în acest timp ne străduim să fim alături de aceia care vor
decide (dacă este cu putință să fim primii) pentru a sili destinul să vă
ducă pe un alt loc potrivit şi bine meritat.
Zilele acestea am vorbit cu unii prieteni bănățeni în acest scop.
Vă iubim şi sperăm să vă revedem curând
Preot Valentin Bogdan

*
Bucureşti 27.01.1994
Iubite Părinte Olivian,
Am primit distincția pe care ați binevoit a‐mi trimite. Vă
mulțumesc călduros de bucuria deosebită pe care mi‐ați prilejuit‐o.
Voi rămâne mereu dator alăturându‐mă oricărei lucrări pe care o veți
înfăptui pe tărâmul literar, atunci când veți spori acea minunată zestre

167

pe care o aveți deja, la vârsta voastră încă tânără – atâtea şi atâtea
cărți, acum cunoscute de o mare categorie de cititori.
Ne este dor să vă revedem.
A trecut atâta vreme de când nu am mai stat împreună la o vorbă
plăcută amândurora.
Ce mai este pe la sfânta mănăstire?
Vă felicit că luați înainte revista Viața Monahală şi vă mulțumesc
totodată pentru revistele trimise.
Cu speranța apropiatei revederi, vă păstrez unele dintre cărți, care
socot că vă vor face plăcere.
Al vostru frate în Domnul cu întreaga iubire,
Preot Valentin Bogdan
Bucuresti 04.03.1993

*
PATRIARHIA ROMÂNĂ
EPARHIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI
Nr. 3345/4.10.2004
Prea Cuvioşiei Sale,
P.C. Preot conf. univ. dr. Octavian Pop,
Capelan militar C.R. Găeşti,
Prea Cuvioase Părinte,
Am primit cu bucurie cele două lucrări ale Prea Cuvioşiei Voastre
“Pocăința în viața credinciosului” şi “Sfântul Ioan Botezătorul cel mai
mare dintre prooroci”, precum şi revista “Lumină şi Speranță” nr. 7‐
12/2004 a Centrului de Reeducare Găeşti.
Vă felicit pentru misiunea duhovnicească, culturală şi editorială
pe care Prea Cuvioşia Voastră o desfăşurați cu multă dragoste.
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Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze cu sănătate, bucurii, la cât
mai multe apariții editoriale şi împliniri în misiunea încredințată!
Cu Arhiereşti Binecuvântări,
† Calinic
Episcop al Argeşului şi Muscelului

*
PATRIARHIA ROMÂNĂ
EPISCOPIA DUNĂRII DE JOS
Str. Domnească, 104 Galați 6200, Tel: 036/46.00;41.50.65;
Fax: 036/46.01.97; e‐mail: edj@rls.roknet.ro
Cabinet
Prea Cuvioase Părinte,
M‐au încurajat nespus şi m‐au îndatorat mult prea amabilele
felicitări, ca mesaj la aniversarea zilei Noastre de naştere.
Aflându‐ne între îndatorirea de a mulțumi zilnic Domnului,
părinților ori celor ce ne‐au ajutat să devenim slujitor în Biserică şi
între cea de a fi renăscut în marea familie creştinească din care facem
cu toții parte, vă asigurăm de toată prețuirea şi‐L rugăm pe
Mântuitorul să vă dăruiască viață lungă, cu sănătate deplină şi numai
împliniri duhovniceşti.
În Sfântul Post să ne dea Domnul răbdare, pace sufletească şi
uşurare de greşeli, spre a face doar binele!
Cu arhiereşti binecuvântări,
† Casian
Episcopul Dunării de Jos
Galați, 25 martie 2002
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Prea Cuvioase Părinte Olivian,
Vă rog să‐mi permiteți a mă adresa Prea Cuvioşiei Voastre
supunându‐Vă atenției traducerea pe care am făcut‐o din Paul
Evdokimov, Sacrement de l´amour, capitolul consacrat monahismului,
pentru a fi publicate în foaia religioasă pe care o conduceți cu
competență.
În cazul în care considerați că traducerea merită publicată, Vă rog
să binevoiți a trimite pe adresa Parohiei două numere din „Viața
monahală”.
Cu anticipate mulțumiri,
Preot Călin Budai
Paroh în com. ADĂMUŞ cod 3230
Str. Livezilor, nr. 2
Jud. MUREŞ
23.dec.1992

*

UMHAUSEN – AUSTRIA
Domnule Olivian Bindiu,
… ne‐am bucurat foarte mult, aici atât de departe de casă, când
am primit scrisoarea d‐voastră împreună cu cartea pe care ați scris‐o şi
publicația „Viața Monahală”.
Vă mulțumesc din suflet că nu ne‐ați uitat şi că ne aflăm şi noi
printre gândurile d‐voastră. Pentru noi înseamnă foarte mult când
primim ceva de acasă.
Ne‐am bucurat nespus când v‐am găsit la mănăstire şi vă
aşteptăm cu mult drag să veniți şi pe la noi, ar fi o alinare în lumea
străină în care suntem acum.
Noi suntem bine sănătoşi şi ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute
atât pe noi cât şi pe cei săraci, pe toată lumea ca pe pământ să fie bine.
Am citit din cărțile d‐voastră şi am rămas adânc impresionați. Ne
bucurăm că credința noastră strămoşească nu se pierde şi sperăm cu
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toată încrederea şi ființa noastră că oamenii se vor îndrepta spre căile
bune, ale credinței, a Domnului nostru Isus.
Vă rugăm din suflet ca la slujbă să ne citiți şi pe noi, dacă se poate
şi pe membrii familiei noastre: Bogdan, Margareta, Mihai, Rozalia,
Elena, Teodor, Camelia, Cosmin, Maria, Ioan, Gheorghe, Radu,
Simona, Dumitru, Iadranka, Zina, Nelu, Mariana, Cristina, Ana.
În continuare vă voi scrie câte ceva din ce‐am scris eu:
„Din când în când uităm că suntem oameni, atunci ne este tot
mai greu, umblăm ca nişte orbi după lumină, dar ea încetează să mai
existe. Sufletul, atunci e tot mai greu, şi‐atunci ne pare rău, dar aşa
suntem noi, urlăm din când în când că suntem oameni.”
„Trebuie să iubim intens, să iertăm, să dăm la o parte din suflet
tot ce‐i murdar, iar gândurile şi faptele să ne fie bune. Tot ce a fost
mai bun ni s‐a dăruit. Câteodată suntem atât de nedrepți, dar
aşteptăm dreptatea ca pe o pâine din care să ne putem hrăni în fiecare
zi. Spre ce fugim oare când pământul e atât de frumos? De ce ne
trebuie mai mult când de fapt totul ne‐a fost dat nouă? Şi noi am fugit
pentru libertate, dar oare ne putem considera liberi?”
„«A trăi înseamnă a lupta» ne spunea cândva Seneca, eu
îndrăznesc să mai adaug că nu e nimic mai frumos şi mai cutezător
decât să luptăm. Ce rost ar mai avea viața fără luptă, o luptă care să ne
facă mai buni, mai drepți în adevăr. Universul e nemuritor, pe când
noi murim nu se ştie unde nu se ştie când. Fiecare zi ar trebui să fie un
pas sigur şi stăpân în fața forțelor rele, în fiecare zi să fim noi şi tot mai
mulțumiți de ceea ce facem.”
Încheiem aici, dorindu‐vă d‐voastră şi celorlalți slujitori ai
mănăstirii şi a Domnului multă sănătate şi putere.
De aici de departe cu suflet sincer
22.oct.1994
CORINA şi LUCIAN
Vă aşteptăm cu drag

*
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Dragul meu Părinte Olivian
Îți mulțumesc din inimă că nu mai dat uitării şi îmi trimiți lunar
această frumoasă revistă şi mult folositoare atât pentru mine cât şi pt.
20 de viețuitori ai Mănăstirii noastre, de câte ori primesc câte o
scrisoare de la Sfinția ta de atâtea ori mă gândesc la lupta noastră
comună cu viața şi cu vrăşmaşii, şi mulțumesc lui Dumnezeu că ne‐a
ajutat ca să‐i punem pe toți pe aşternut picioarelor noastre. Lucrăm
intens la zidirea Bisericii a locuințelor şi casa de apă luptăm greu cu
lipsa fondurilor.
Părinte Olivian eu îți cunosc inima bună şi mâna ajutătoare.
Trimite dacă vrei şi Sfinția Ta un mic ajutor bănesc.
Cu toata dragostea 45‐10‐53‐12
Arhim.Corneliu Miroslov
M‐rea Călui jud.Olt

*

Prea Distinse şi Mult respectate Părinte Arhim.
Prof. univ. dr. Olivian Pop
Azi am primit darul Prea Sfinției Voastre, pentru care vă mulțu‐
mesc foarte mult, rămânem în dragostea Bunului şi Mult milostivului
Dumnezeu; am pregătit mai multe materiale – şi cât de curând le voi
trimite Sfinției Voastre spre binevoitoare cercetare.
Aşa cum ştiți cu 01 ianuarie 2004 sunt capelan militar la Centrul
de instrucție jandarmi – Lugoj – şi din noiembrie 2003 sunt doctorand
la catedra de istorie din cadrul Universității de Vest.
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Aştept revederea, avem multe de discutat privind activitatea
noastră ştiințifică.
Vă mulțumesc pentru urările transmise, pentru darul neprețuit.

Al Prea Sfinției Voastre,
Sincer si devotat,
Preot militar dr.Gheorghe
Cristescu
Lugoj 19.04.2004

*

PATRIARHIA ROMÂNĂ
EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR
Nr. 2143 din 11 sept. 2003
CABINETUL EPISCOPULUI
Prea Cuvioase Părinte Octavian Pop,
Vă mulțumesc călduros pentru felicitările pe care le‐ați transmis
cu prilejul zilei noastre de naştere, si rog la rândul meu pe Bunul
Dumnezeu să Vă dăruiască bucurii duhovniceşti, împliniri pastorale, şi
multă sănătate dumneavoastră si întregii familii.
Cu arhiereşti Binecuvântări,
†Damaschin
Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor

*
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PATRIARHIA ROMÂNĂ
EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR
Nr.2107/13 sept. 2001
CABINETUL EPISCOPULUI
P.C. Sale,
P.C. Pr. OCTAVIAN POP
Vă mulțumesc călduros pentru frumoasele urări pe care mi le‐ați
adresat cu ocazia zilei mele de naştere.
La rândul meu vă transmit sănătate, bucurii şi împliniri în slujirea
pe care o depuneți în ogorul Sfintei noastre Biserici.
† DAMASCHIN
Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor

*
ROMÂNIA
MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI

CABINETUL MITROPOLITULUI
Prea Cuvioşiei Sale,
Olivian Bindiu, Stareț al Mănăstirii "Izvorul Miron”Româneşti
Prea Cuvioase Părinte Stareț,
Cu deosebită bucurie, Înalt Prea Sfinția Sa Daniel a primit
Diploma de Onoare pe care Mănăstirea "Izvorul Miron" i‐a conferit‐o
pentru "înaltele contribuții culturale … în spiritul aleselor virtuți ale
moralei creştine ortodoxe".
Acest fapt s‐a constituit într‐un moment de frumoase aduceri
aminte din vremea copilăriei, când Înalt Prea Sfinția Sa făcea popasuri
spirituale anuale la aceasta mănăstire, de ziua numelui, Sfântul Ilie.
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Suntem încredințați că “Izvorul Miron", prin obştea sa, îşi va asuma şi
pe mai departe rolul istoric de focar de răspândire a culturii şi cre‐
dinței drept‐măritoare tuturor celor ce ajung pe aceste binecuvântate
locuri.
Fie ca Dumnezeu să vă dăruiască pace, bucurie şi putere întru
slujirea Bisericii lui Hristos, Domnul nostru.
Din încredințare,
Iaşi 05.03.1993

Asistent Secretar Dan Sandu

*

ROMÂNIA
MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI
CABINET MITROPOLIT
Data 27.03.2002
P.C. Pr. Lector Univ. Dr. Olivian Pop
Prea Cuvioase Părinte Profesor,
Am primit cu bucurie la reşedința mitropolitană lucrarea
dumneavoastră ,,Cunoaştere şi adevăr” pe care ați avut amabilitatea să
ne‐o oferiți în dar şi dorim să vă exprimăm mulțumirile şi aprecierile
noastre.
Vă felicităm pentru această realizare de excepție, şi rugăm pe
Hristos ‐ Domnul să vă dăruiască sănătate, pace şi bucurie, precum şi
ajutorul Său sfânt în viața şi activitatea dumneavoastră.
Cu prețuire şi binecuvântare,
† Daniel
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei
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Stimate domnule Olivian Pop,
Vă mulțumesc pentru cartea dumneavoastră şi pentru preocu‐
parea constantă pe care o arătați deținuților. Vă felicit pentru aportul
dumneavoastră de a aduce lumină în sufletele celor rătăciți prin sluj‐
bele religioase şi pentru efortul de a edita o revistă a penitenciarelor.
Vă urăm succes în activitatea dumneavoastră şi vă urmărim cu
interes activitatea.
Daniela Avramescu
„Cotidianul”
Bucureşti,13.08.1998

*

ARHIEPISCOPIA SUCEVEI ŞI RĂDĂUȚILOR
Mănăstirea Râşca
Nr. 103 din 18.08.2004
PREA CUVIOASE PĂRINTE,
Sfânta Mănăstire Râşca îşi sărbătoreşte tradiționalul hram la 14
Septembrie “ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI”.
Cu acest prilej, Noi împreună cu Soborul Sfântei Mănăstirii, Vă
rugăm să binevoiți a ne bucura cu prezența Sfinției Voastre, la slujba
religioasă şi la agapa ce va avea loc în această zi de praznic pentru
Mănăstirea noastră.

Staret,
Ierom. Demostenie Buzdugan
Secretar,
Ierod. Laurentiu Clim
Prea Cucerniciei Sale,
Prea Cucemicului Pr. Conf. Univ. Dr. Octavian Pop,
Centru de Reeducare Găieşti
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EPSCOPIA ROMANULUI
Str. Alexandru cel Bun Mr. 5
Telefon/ Fax : 033/744683

Cabinet episcop

PREA CUVOSIA VOASTRĂ,
Vă mulțumim pentru urările transmise cu ocazia zilei noastre
onomastice.
La rândul nostru Vă dorim multă sănătate, bucurie şi ajutor de la
Dumnezeu în activitatea pe care o desfăşurați în slujba Bisericii
Strămoşeşti.
Cu frățească dragoste în Hristos Domnul,
† EFTIMIE
EPISCOPUL ROMANULUI
10 sept.1998

PREA CUVIOSIEI SALE,
PREA CUVIOSULUI PREOT CAPELAN
LECTOR UNIV. Dr. OCTAVIAN POP

*
EPISCOPIA ROMANULUI
Str. Alexandru cel Bun nr. 5
Telefon/Fax: 0233/744683
CABINET EPISCOP

PREA CUVIOSIA VOASTRĂ,
Vă mulțumim în mod deosebit pentru frumoasele urări ce mi‐au
fost transmise cu ocazia zilei noastre de naştere.
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Vă binecuvântăm şi rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă dea
sănătate. putere de muncă în slujirea sfintei noastre Biserici.

01.05.1996

† EFTIMIE
EPISCOPUL ROMANULUI

Prea Cuvioşiei Sale,
Prea Cuviosului Părinte Octavian Pop
Centrul de Reeducare ‐ Găeşti

*
EPISCOPIA ROMANULUI
Cabinet Episcop.
PREA CUCERNICIA VOASTRĂ,
Vă mulțumim în mod deosebit pentru frumoasele urări ce mi‐au
fost transmise cu ocazia aniversării zilei noastre de naştere.
În acest ceas al bucuriei, rugăm fierbinte pe Tatăl Ceresc să Vă
dăruiască sănătate deplină, putere de muncă şi succese depline în
activitatea pe care o desfăşurați.
Cu arhiereşti binecuvântări.

† EFTIMIE
EPISCOPUL ROMANULUI
01.05.1997
Prea Cuvioşiei Sale,
Prea Cuviosului Părinte Capelan
Lector Univ. Dr. OCTAVIAN POP

*
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P.C. Părinte lector univ. dr. Olivian Pop‐M‐rea „Izvorul Miron”
Româneşti, Jud. Timiş
D'ailleurs je vous écris cette lettre du couvent des Pères Salésiens,
construit dans une très belle région montagneuse de Syrie, appelée
Kafroun, située a 250 Kms au Nord‐Ouest de Damas, ou je suis venu
animer successivement trois camps de jeunes, de trois, quatre et cinq
jours, dans le creux des congrés semestriels.
Enfin, il y a Soufanieh.
Je vous laisse imaginer le souci de la prière a „La Maison de la
Vierge”, I'accueil des pélerins arabes et étrangers, le va‐et‐vient d'un
courrier immense et incessant dans de nombreuses langues, les
publications à écrire ou à corriger, enfin les nombreux déplacements
dans les pays arabes ‐ tout dernièrement en Egypte ‐ et à l'étranger:
Europe, Canada, Etats‐Unis...
Vous voyez done un peu où j'en suis et d'où j'émerge.
Allélouia.
En terminant, je voudrais assurer tous ceux qui se sent
recommandés ou qui out recommandé les leurs à la prière de leurs
frères et soeurs de Soufanieh, que nous ne les oublions jamais.
A votre tour, veuillez prier pour moi et pour la grande famille de
Soufanieh en Syrie et ailleurs.
Ayez surtout à coeur de prier pour la paix dans le monde et pour
l'unité de I'Eglise.
Enfin, est‐il besoin de recommander à votre prière Myrna et sa
famille?
Chers amis,
En vous assurant personnellement de ma prière fraternelle, je
vous redis toute mon amitié.
Kafroun 29/01/1995
Père Elias Zahlàoui

*
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P. Elias ZAHLAOUI
Eglise N.D. de Damas
KOUSSOUR ‐ DAMAS
SYRIE
Tel:00963‐ll‐44.50.999
Tel:00963‐ll‐22.45.816

P.C.Parinte Arhim.
Olivian Pop M‐rea.
,,Izvorul Miron”
Romaneşti,jud.Timiş

Kafroun, le 29‐01 ‐1995
Chers Amis,

Veuillez me pardonner le recours à une lettre collective. Je vous
avais toujours habitués à une correspondance personnelle. Et, croyez‐
moi, j'en étais heureux.
Cependant depuis des mois, le rythme du courrier est devenu
insoutenable. J'ai beau répondre tous les jours aux lettres jugées plus
pressantes que d'autres, je dois finalement vous avouer que des
centaines d'entre vous attendent, en vain, une réponse à leur lettre.
Cela me peine pour vous et pour moi, et me pèse trop.
Il me faut done recourir, bon gré mal gré, a une lettre collective, à
laquelle j'ajouterai, pour tout un chacun, quelques lignes personnelles.
J'espere que vous me pardonnerez.
Bien sûr je vous dois un mot d'explication.
Avant tout, ce retard n'est pas dû à une question de santé. Une
indisposition, de temps en temps, est chose banale. Mais, Dieu merci,
ma santé tient le coup, au grand étonnement de la famille, des amis
et...de moi‐même! Sans parler des mécontents, car il faut qu'il y en ait
partout!
Ensuite, ceux d'entre vous qui me "connaissent", savent que j'ai
toujours consacré ma vie aux jeunes...Bien sûr, il ya eu depuis, des plus
jeunes, des moins jeunes, des familles etc...
Mais déjà, pour s'en tenir aux jeunes, on est, comme I'a si bien dit
le Père A. Chevrier, toujours dévoré! Et l'on est, croyez‐moi, très
heureux de I'être. Surtout quand on a affaire avec une jeunesse aussi
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saine, “riche” et disponible que la jeunesse syrienne, et cela en dépit de
toutes les difficultés et pressions qu'elle rencontre.
Et Je Seigneur m'a permis de créer avec cette jeunesse, depuis
Noël 1977, une chorale d'église. Lancée avec 55 enfants des deux sexes,
elle compte aujourd'hui 500 membres qui appartiennent à toutes les
communautés chrétiennes de Damas. Leur âge va de 6 à 67 ans. Et
croyez‐moi, elle étonne par sa qualité. Ce qui me réjouit pour cette
chorale, c'est que le Seigneur m'a aidé à la doter d'une auto‐
organisation, aux niveaux spirituel, musical, et administratif, telle
qu'elle peut désonnais poursuivre son chemin toute seule, au cas où
son fondateur et animateur disparaît, pour une raison ou pour une
autre, de la circulation.
Or avec les aînés de cette chorale ‐ une centaine ‐ nous nous
préparons à faire une tournée en France, Hollande et Allemagne, du 21
Août au 12 Septembre 1995. Cette tournée se prépare depuis deux ans.
Vous imaginez tout ce que cela a exigé de contacts, de déplacements,
de courriers etc. Je vous en parle, car j'imagine que ce projet ne peut
pas ne pas susciter l'intérêt de beaucoup. Veuillez nous aider par vos
prières. Mais si certains s'y interessent plus particulièrement, qu'ils
n'hésitent pas à me le faire savoir. Ne pouvons‐nous pas collaborer à
ce niveau? Car, pour tout vous dire, cette tournée revêt pour moi une
nécessité, celle d'essayer de jeter des ponts entre le monde arabe et
l'Occident, dans ce climat de méfiances, de confusions, et de préjugés,
qui caractérise notre époque.

*
Părinte Olivian,
De la început vreau să vă doresc un An Nou fericit, un Crăciun
fericit, sănătate şi tot ce vă doriți.
Cred că ştiți că vine o altă soră a mea din Banat pentru lucru în
Italia. Acum este în Germania şi o s‐o aducă sora mea din Germania,
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după Anul Nou. V‐am scris pe plic numele ei, că în caz că se dă o lege
pentru străini luna asta eu să demonstrez ea era aici înainte de lege.
Aici eu am venit în iunie şi mi‐a fost foarte greu, până‐n
noiembrie. Acum însă, Dumnezeu m‐a ajutat şi am găsit un post bun
de muncă, am găsit o garsonieră şi‐am închiriat‐o 4 fete, totul s‐a
aranjat.
Eu stau la o bătrână, o ajut la mâncare (prepar), spălat, curățenie.
Nu mă trezeşte noaptea s‐o schimb, s‐o spăl, etc.
Am liber de sâmbătă la amiază până duminică seara. Primesc 1500
DM pe lună.
Românii aici sunt foarte răi, sunt invidioşi, banii i‐au
dezumanizat.
În curtea Bisericii Ortodoxe se vând mărturii furate de români.
Unii fură să supraviețuiască, alții fură că‐i mai uşor aşa decât să
muncească. Este urât aici, este multă mizerie, sunt foarte mulți străini,
marocani, peruani, negri, albanezi, români. Se fac multe rele, dar pe
mine m‐a ferit Dumnezeu să fac ceva rău, să fur … .
Acum m‐am obişnuit, e greu dar stau cât pot rezista.
Eu o să vă mai sun că‐mi este mai uşor decât să scriu.
Vă scriu adresa de unde lucrez ca să‐mi trimiteți pachetul. Vă las
şi numărul de telefon, dacă aveți nevoie de ceva, vă rog să apelați.
Vă doresc încă odată toate cele bune, fericire şi „La mulți ani”.
Cu respect
Emilia (P. Neamț)
FLORO DIMBROSIO
VIA DELLE VERBENE NR° ‐17
10151‐TORINO‐ITALIA

*
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Prea Cuvioase Părinte Olivian Bindiu
Mănăstirea „Izvorul Miron” ‐ ROMÂNEŞTI

Scrisoarea Sfinției Voastre din 6 martie a.c. am primit‐o şi m‐am
bucurat. În acelaşi timp, am primit şi plicul cu fotografiile şi cu lucra‐
rea „Glas către cer”, şi desigur publicația religioasă „Viața monahală”
nr. 4÷ 6 din aprilie ÷ iunie. Am găsit interesante materialele foarte
bune cum ar fi Învățăturile despre post şi felurile lui. Cât privesc
normele canonice pare‐mi‐se că pe unele le uităm. În tot cazul, revista
e bogată şi s‐a muncit la ea, muncă de care se folosesc acum şi mirenii.
De asemenea m‐am bucurat de articolul „Rolul bisericii ortodoxe
române în viața credincioşilor ei” precum şi de materialul „Credin‐
cioşii români din Banatul sârbesc” pe care i‐am cercetat când am fost
la Coştei, loc unde m‐am întors foarte plăcut impresionat.
„Hristos în fața tribunalului iudaic şi roman”, „Cina cea de taină”,
precum şi studiul „Biserica ortodoxă ca păstrătoare a celor sfinte şi a
naționalității române”, le vom gusta mai pe îndelete. Apreciem
strădania Sfinției Voastre şi a bunilor colaboratori.
Poate că pe lângă materialele bune publicate, noi ar trebui să
arătăm fraților noştri preoții ce avalanşă neoprotestantă ne obligă pe
toți a ne implica mai mult, cu obiectivitate, în slujirea intereselor
bisericii strămoşeşti şi a unității noastre de neam care s‐a cam fărâ‐
mițat, deşi avem multe exemple pilduitoare cu acest zel de altădată.
Când ne vom putea cunoaşte fiecare greşelile şi ne vom pocăi de ele,
lucrurile se vor îndrepta în chip ideal. Până atunci, ne zbatem între
una şi alta, între adevăr şi subiectivism.
Scrisoarea referitoare la schitul Bogaltin o vom cerceta cu atenție.
În ultimele zile am primit ziarul „Margina” cu articole bine venite
şi printre altele, am apreciat subiectul „Pofta de mărire”, care a
început în Eden, s‐a continuat cu îngerii care au căzut şi vreau să cred
că se continuă încă cu lucrări potrivnice lui Dumnezeu. Publicația
„Teregova” mi‐a amintit de localitatea care face un amplu comerț cu
lumânări în dauna noastră. M‐am bucurat şi de revista „Helios”
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apreciindu‐i pe realizatori. Poate că ar trebui să publicăm şi materiale
legate de comemorările Episcopiei Caransebeşului în acest an.
Dumnezeu să vă dea puteri sporite întru prea mărirea Lui şi
unitatea noastră.

*

Episcop,
† Emilian al
Caransbesului

Caransebeş
7 aprilie 1995
Iubite Părinte Olivian,
Zilele trecute v‐am expediat o scrisoare prin care vă mulțumeam
pentru lucrările trimise şi pentru care v‐am felicitat.
Zilele acestea am primit alt colet cu două lucrări, pentru care din
nou vă mulțumesc.
La prima lucrare mi‐a plăcut foarte mult titlul: „Cuget Ortodox”
cu lucrări folositoare pentru creştin, începute cu tema: Sfânta cruce la
începutul vieții creştine şi alte materiale folositoare.
Lucrarea intitulată: ”În licărul candelei” – sunete de credință şi
iubire, e folositoare pentru suflet, şi îndrăznesc să felicit mai întâi pe
domnul compozitor Milutin Peici, pentru dragostea față de muzică,
ştiind după unele păreri, că muzica este cea mai eminentă expresie a
sufletului.
În acelaşi timp sunt plăcut impresionat de colaborarea dintre dvs
şi vă felicit. Țin să vă mai mulțumesc pentru că reuşiți să tipăriți şi
sunteți cu atenție față de mine.
Într‐un viitor spre să vă trimitem şi noi unele materiale, dar
treburile merg cam greu. Probabil că încă n‐am găsit secretul tuturor
treburilor – cu timpul o să‐l găsim.
Pot să vă spun că aici am găsit oameni foarte buni şi mai există şi
altceva … credem în mai bine şi în ajutorul lui Dumnezeu şi oame‐
nilor. Când ne vom întâlni o să vă mai spun şi alte lucruri folositoare
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pentru Sf. voastră. O vorbă românească spune: „Leacu nu‐i cu sacu”
dealtfel cu această cugetare nu m‐aş putea lăuda nici eu prea mult.
Sunt mai multe lucruri pe care timpul le va rezolva.
Cu arhiereşti binecuvântări.

Caransebes
10 iulie 1995

*

Episcop
†Emilian al
Caransebesului

Prea Cuvioase Părinte Olivian Bindiu
Mănăstirea „IZVORUL MIRON” ‐ Româneşti,
Corespondența Sfinției Voastre din ultimul timp mi‐a adus
broşura frumos intitulată „Mesaje creştine” editată în anul curent cu
subiecte importante ca: „Puterea credinței”, „Taina Învierii Domnului”,
„Cinstirea Sfinților”, „Evlavie şi credință”, „Faptele bune”,
„Recunoştințe”, „Ascultarea de biserică” şi „Păcatul trufiei şi al
neascultării” din cauza căruia au căzut strămoşii noştri din Rai, iar
Iuda prin trădarea lui Hristos s‐a pierdut pe pustiu. Apostolul Petru s‐
a lepădat de Hristos dar şi‐a revenit pocăindu‐se, recunoscându‐şi
greşeala şi mărturisind pe Hristos, Care l‐a iertat şi i‐a zis: „Paşti oile
mele” continuând „Pe piatra credinței tale voi zidi Biserica Mea”. În
acelaşi timp am primit ilustrata cu Mănăstirea „Izvorul Miron”, frumos
realizată, ceea ce aş dori să fac şi eu pentru a răspunde celor ce mă
felicită, dar unde?
A trecut cam mult timp de când ne‐am văzut la Arad, prilej cu
care am arătat ce‐i de făcut ca să îndulcim şi să îmbunătățim
atmosfera ce a lăsat‐o cele petrecute, la care cum îmi spuneai, ai fost
încurajat. Aş fi vrut să ştiu dacă ai trimis textul despre care am vorbit
şi cui l‐ai trimis?
Noi am început munca cu cei pe care i‐am aflat aici şi care se
prezintă foarte bine. Familia Cosma va construi singură o Biserică la
Balta Sărată în care scop, a cumpărat şi adus cărămidă la fața locului în
valoare de 40.000.000.
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La Moldova Nouă preoții de acolo au cumpărat cărămidă de
20.000.000 iar pe locul unde se va face Biserica, am oficiat o Sfântă
liturghie în zilele trecute şi ne‐am întreținut sufleteşte după aceia cu
bunii credincioşi de acolo. Sunt şi alte acțiuni îmbucurătoare.
Cu dragoste întru Hristos Domnul,
Episcop,
† Emilian al Caransebeşului
Caransebes
13 octombrie 1994

*
Părinte Olivian,
Am primit broşura „Gânduri de departe pentru un om de suflet”,
semnată de Mihai Rădulescu şi m‐am bucurat de ea, însă dorințele
noastre trebuie nutrite cu multă înțelepciune, când ne vom întâlni o
să vă spun mai multe întâmplări din viața mai multor oameni vrednici
care meritau cinstire însă lumea îşi are felul ei de a fi şi de‐a acționa.
Vă trimit „Calendarul Românului” editat de Editura „Esotera” –
Bucureşti prin bunăvoința Dl. Daniel Menrath, almanah care are o
seamă de articole foarte interesante pentru trecutul istoric al
Caransebeşului, dealtfel Sfinția Voastră veți spune mai multe şi pe
urmă părerea Prea Cuvioşiei Voastre.
Totodată vă trimit un text intitulat „Cinstirea Legii Strămoşeşti”
pe care vi l‐am promis pare‐mi‐se altă dată, dar nu m‐am putut ține de
cuvânt după câte ştiu. Veți proceda cu el cum credeți de cuviință, am
vrea să fie un îndemn şi o încredere în puterile noastre pentru
începutul construirii Catedralei din Caransebeş a cărui temelie o să o
facem în curând şi pentru care ni s‐a trimis de la Guvern fără a cere
140 milioane lei.
După ce am dictat scrisoarea aceasta am primit epistola Sfinției
Voastre din 3 mai 1995 şi pe care o vom analiza împreună.
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În acelaşi timp am primit broşura „Contribuții la monografia
folclorului din Uzdin”, semnată de Gheorghe Ghe. Lifa, este un
material care chiar mă interesează întrucât doresc să ajung pe acolo,
deci îți mulțumesc şi te sfătuiesc să te strădui să‐ți convingi mai întâi
mulțumirea sufletească, n‐aş zice să te minți, dar trebuie să te ajuți,
asta e viața şi trebuie să ții seama de ea.
Cu aleasă prețuire,
Episcop,
† Emilian al Caransebeşului
Caransebes
15 mai 1995

*
Prea Cuvioase Părinte Olivian Bindiu
M‐rea „Izvorul Miron” – Româneşti
M‐am bucurat de copia scrisorii pe care ai trimis‐o ierarhilor
Bisericii Ortodoxe Române. Prin această epistolă, ai aplicat un prin‐
cipiu creştin, pocăința pe care a făcut‐o şi Sfântul Ap. Petru dar nu şi
Iuda trădătorul.
În acelaşi timp m‐am bucurat când Înalt Prea Sfințitul Mitropolit
Dr. Nicolae ne‐a trimis o copie după scrisoarea ce i‐ați trimis‐o şi prin
care ați recunoscut greşeala săvârşită şi ați promis îndreptare.
În continuare, am primit telefoane de la alți episcopi care mi‐au
spus de scrisoarea ce le‐ai trimis‐o şi m‐au întrebat dacă am primit şi
eu, lăudându‐te că eşti băiat deştept. Am răspuns afirmativ iar dânşii
au apreciat scrisoarea Sfinției Tale şi poziția creştină pe care ai
adoptat‐o. Te felicit pentru acest gând care mă ajută şi pe mine să
susțin lucruri bune în continuare …
Deci, până acum toate lucrurile sunt bune, însă vreau să cred că
unii dintre noi mai sunt încă răuvoitori. Aşadar Sfinția Ta şi eu trebuie
să ne păzim de ei, să nu ne lăsăm influențați de rău, diavolul lucrează,
prezentându‐se uneori ca părinților din Pateric sub formă de Hristos,
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iar cei ispitiți răspundeau: „Nu mă simt vrednic să‐l văd pe Hristos în
această lume; eu vreau să‐L văd pe Hristos în cealaltă viață”.
Ieri, am primit o scrisoare cu semnătura „Voicu”, un scris frumos
pe care parcă l‐aş cunoaşte care îmi scrie: „Părintele Olivian Bindiu şi
Protopopul Milostean de la Făget vă sunt Prea Sfințite duşmani, feriți‐
vă de ei, vor să adune semnături de la preoți şi să le trimită la Părintele
Patriarh, prin care să vă învinuiască că jigniți preoții prin ceia ce le
cereți”.
Este adevărat că în toate împrejurimile arăt mai ales părților
pozitive ale Bisericii noastre ortodoxe, dar în acelaşi timp mă văd
obligat să arăt şi părțile negative, cele lipsă, şi pe care cer să le
înlăturăm căci suntem Biserică autocefală, puternică şi cu posibilități
de a face mai mult. Deci aceasta îmi este deviza.
Cel ce‐mi scrie vrea să‐mi spună că mă ajută, să mă feresc de
frățiile voastre, însă eu înclin să cred că este un intrigant, un mincinos
şi vrea să mă agite pe mine împotriva voastră.
Eu nu mă las însă atras în cursă deoarece îmi cunosc atitudinea şi
conştiința față de cei din jur.
Dacă vreți să închidem gura intriganților, dintre care unii vă
cercetează … eu vă sfătuiesc pe frățiile voastre să luați o atitudine
corectă în a elucida această stare de lucruri neplăcută şi care nu ne
onorează, mai ales pe sfințiile voastre, care sunteți tineri şi aveți
nevoie de viitor …
Ar fi potrivit după mine să dați sub semnătură un material la ziar
din care să reiasă atitudinea sfințiilor voastre față de mine. Cred că
pentru Sfinția Voastră, care mi‐ați declarat în scrisoarea către toți
ierarhii că, mă prețuiți, nu e greu, mai ales că eu am muncit unde am
fost.
Cu doriri de bine şi arhiereşti binecuvântări,
EPISCOP
† Emilian al Caransebeşului
CARANSEBEŞ
23 februarie 1995

*
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EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
Cabinetul Episcopului
CARANSEBEŞ

SERVICIUL PREZIDAL

P. C. Sale
Părintelui
OLIVIAN POP, STAREȚUL
MĂNĂSTIRII „Izvorul Miron” – Româneşti jud. Timiş
Urările de bine pe care ni le‐ați trimis, privitor la ziua mea de
naştere din 23 noiembrie, le‐am primit, m‐am bucurat şi Vă
mulțumesc din toată inima.
Rândurile dumneavoastră mi‐au adus aminte de alte vremuri
îndepărtate, de bunele gânduri nutrite împreună pentru întărirea
credinței noastre în Dumnezeu, pentru unitatea noastră pământească
oglindită în legea străbună. Tot cu acest prilej mi‐am adus aminte de
cei 27 de ani petrecuți la Alba ‐ Iulia, unde prin vrerea lui Dumnezeu
cu oameni de bună credință, s‐a reînnodat firul istoric al Episcopiei de
Alba ‐ Iulia după 275 de ani, şi s‐a organizat Eparhia prin vrednicia
preoților şi credincioşilor, printre altele s‐au construit de la temelie 72
de biserici între 1976 ÷ 1990 în județele: Alba, Mureş şi Harghita.
De asemenea mi‐am amintit de gândurile curajoase ale celor care
ne‐au adus libertatea în 1989 pentru a construi o lume mai bună, mai
dreaptă şi a dobândi pentru veşnicie Împărăția lui Dumnezeu.
Cum cunoaşteți după o muncă susținută la Alba ‐ Iulia cu voia lui
Dumnezeu, am fost chemat de fii Banatului să organizez eparhia
Caransebeşului reînviată pentru a treia oară în 1994.
Cu darul lui Dumnezeu, cu contribuția fiilor Bisericii şi cu
rugăciunile dumneavoastră sperăm să readucem reînviata Episcopie a
Caransebeşului cel puțin la starea ei de altă dată.
Aceleaşi doriri de bine Vi le adresăm şi noi pentru ziua
dumneavoastră de naştere.
Cu aceeaşi prețuire şi Arhiereşti binecuvântări,
Caransebes
26 noiembrie 1995
EPISCOP
† Emilian
AL CARANSEBEŞULUI
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IUBITE PARINTE OLIVIAN
M‐am bucurat nespus de mult de rândurile trimise şi urările
pentru Sfintele sărbători ale Naşterii Domnului şi Anul Nou 1992.
Cel născut în ieslea Bethleem „la plinirea vremii”, să binecu‐
vânteze crudul anului în care am intrat şi să ne dăruiască mântuirea
dorită.
Se cuvine să mulțumim Bunului Dumnezeu pentru darurile Sale
revărsate peste noi, prin naşterea minunată, mai presus de firea ome‐
nească, patimile, jertfa de pe cruce şi învierea Lui cea dumnezeiască –
chezăşie a învierii noastre cele veşnice.
În acelaşi timp, să ne aducem aminte de cei care, prin jertfa vieții
lor din Decembrie 1989, ne‐au izbăvit de întunericul ateist şi am
obținut libertatea dată de Dumnezeu tuturor oamenilor.
Primind rândurile Dvs., mi‐am adus aminte de clipele petrecute
împreună, de întâlnirile noastre, de realizările importante obținute
prin vrednicia credincioşilor şi a preoților vrednici de cinstire.
Bunul Dumnezeu a rânduit, ca în ciuda răutăților oamenilor, să
mă stabilesc într‐o eparhie istorică cu trecut religios bogat şi cu
oameni vrednici de toată cinstirea.
În încheierea acestor cuvinte, Vă mulțumesc din toată inima,
pentru bunele urări şi la rândul meu, rog pe Bunul Dumnezeu să Vă
dăruiască sănătate, puteri sporite şi îndeplinirea dorințelor de bine,
pentru preamărirea lui Dumnezeu şi iubirea oamenilor noştri.
„SĂRBĂTORI FERICITE!”
„LA MULȚI ANI!”
Arad, 07.01.1992
EPISCOP † EMILIAN ARĂDEANUL
VICAR EPARHIAL

*
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PREA CUVIOASE PĂRINTE OLIVIAN
Cu bucurie am primit revista "Viața monahală" pe oct. ‐ dec.1992,
''Redeşteptarea'' şi planşa cu hramul Sf. Mănăstiri "Izvorul Miron" din
20 iulie 1992 şi m‐am bucurat pentru darul primit.
Mă grăbesc să‐ți răspund şi să‐ți mulțumesc pentru cele trimise.
Apreciez foaia religioasa "Viața monahală" cu subiectele "Spiritua‐
litate ortodoxă românească'', Catehezele şi mai ales subiectul ''Trăirea
preoțească'' de care avem nevoie în zilele pe care le trăim când
prozelitismul sectar se răspândeşte cu o repeziciune îngrijorătoare.
"Redeşteptarea” o voi citi‐o pe îndelete întrucât sunt şi aici
materiale bune, orientative.
Zilele trecute când am fost la Făget împreună, am primit de la
Părintele Protopop "Biserici de lemn din zona Făget" pentru care îl
felicit.
Sunt bucuros că acest grupaj de biserici a fost introdus şi în
"Redeşteptarea". Puteai să‐l bagi şi în "Viața Monahală". Bisericuțele
de lemn, mai ales cele din partea Maramureşului, sunt de o frumusețe
rară. Cum sunt cele din Suldeşti şi din Plopiş şi celelalte a căror tur‐
nuri vor să se apropie de cer. Privindu‐le te minunezi de construcția
lor de către oameni simpli care au calculat elementele arhitecturale şi
mai ales rezistența pe care astăzi se străduiesc specialişti să realizeze
un asemenea edificiu.
Cât am lucrat pe raza județelor Alba, Mureş şi Harghita prin
osteneala d‐nei Ioana Panait şi consultarea d‐lui prof. Drăguț s‐a
realizat lucrarea "Biserici de lemn de la început şi până azi" şi s‐a
constatat că în decursul vremurilor în cele trei județe au existat 400
biserici, dintre care pe parcurs 200 au dispărut.
Intenționam ca cele 200 dispărute, locurile lor să le marcăm cu o
piatră mare pe care să nu o poată strica uşor intemperia vremurilor şi
nici nesăbuința omenească. Am reuşit să marchez doar cinci: la
Oiejdea‐Alba şi patru în Rohia, satul meu natal, unde au existat patru
biserici din lemn, 2 dispărute, 2 mutate în altă parte, întrucât în locul
lor s‐au zidit două biserici de zid, iar în ultimul timp Mănăstirea Sf.
Ana.
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Vă felicit pentru muncă şi rezultatele obținute.
Cu arhiereşti binecuvântări
Arad 15 septembrie 1992
†Emilian Arădeanul,
Episcop

*

IUBITE PĂRINTE OLIVIAN,
Îmi este proaspăt încă în minte sărbătoarea târnosirii bisericii
sfinției voastre şi a slujbei arhiereşti oficiată la 20 iulie a.c., înconjurați
de mulțimea mare de credincioşi din acele părți binecuvântate de
Dumnezeu.
Îmi apar mereu în fața ochilor sufleteşti miile de credincioşi ce
înconjurau aghiazmatarul, biserica şi a umplut curtea. Regret că n‐am
avut la îndemână microfon şi difuzor cu care să fi stăpânit mai bine
mulțimile din curtea mănăstirii prin slujbă, cântări şi predică. Sperăm
că în anul viitor slujba Sf. Ilie va fi ajutată şi cu mijloacele tehnice. În
altă ordine de idei, vă înştiințez că cu poşta de astăzi am primit
lucrarea sfinției voastre cu predici la dumineci de peste an şi praznice,
cât şi a unor cuvioşi, intitulată sugestiv "De la cuvânt la faptă".
Într‐adevăr misiunea noastră pastorală din zilele noastre, cu mari
transformări sociale se dovedeşte eficientă numai dacă împlinim
cuvântul Domnului care zice "fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui
Dumnezeu şi‐l împlinesc pe el."
Te felicit pentru lucrarea editată şi rog pe Bunul Dumnezeu să‐ți
dea puteri sporite să îmbogățeşti în continuare cultura noastră
bisericească şi istorică cu noi lucrări de preamărire a lui Dumnezeu
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.
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Cu arhiereşti binecuvântări,

Arad 19 august 1991

†EMILIAN ARĂDEANUL
Episcop

P. S.
Cât priveşte sărbătoarea de la Manastirea „Izvorul Miron” de la 20 iulie
a.c. vă comunicăm ca a fost făcută o cronică în ziarul local "Adevărul".
Sunt curios dacă te‐ai gândit să introduci o cronică şi în "Viața
Monahală".

*
Iubite Părinte Olivian
Stareț al mănăstirii „Izvorul Miron”
Româneşti jud.Timis
M‐am bucurat de trimiterea revistei „Redeşteptarea” din 16/22 X
92, de conținutul ei şi mai ales de material, de osteneala Sfinției Tale
pe tărâm cultural. Zilele trecute am fost prin preajma Manastiri
„Izvorului Miron”, însă neavând timp disponibil nu m‐am putut abate
pe la Sfinția Voastră.
Ajuns acasă am încercat să te găsesc cu telefonul, odată n‐a
răspuns nimeni, după aceia era telefonul defect. Aş fi dorit să te
întâlnesc, să mai depănăm de pe ghemul cotidian.
Drept să‐ți spun că pe lângă cele culturale duhovniceşti, mă
întrebam dacă mai este ceva păstrăv în lacul din apropiere. Cât
priveşte viața monahală, în numărul care se va face aş dori să dau şi
eu un material sau două cu mărturii ale continuității noastre din
Apuseni, Lupşa cu biserica Sf. Gheorghe 1421 şi biserica mănăstirii
Lupşa 1429. Nu cred sau nu ştiu dacă mai există în România, două
biserici ca două surori, una de piatră şi una de lemn, ca cele din
Apuseni din aceiaşi localitate. După aceia aş putea da material în serie
cu Mănăstirea Rîmeț şi Schitul Afteea dar mă trezesc din nou la viață
după o dormitare de mai bine de 2 ani de zile.
Desigur că am nevoie de un imbold din partea Sfinției Tale, care
eşti tânăr, plin de viață, cum am fost şi eu altă dată.

193

Te felicit pentru materialul apărut în revista Redeşteptarea de dl
Cornel Nandreanul, însă nu ştiu cum te‐aş putea apăra de unii frați
„binevoitori”.
Te aştept pe la noi şi cu doriri numai de bine pentru soborul
Manastiri „Izvorul Miron” şi pentru cei ce mă cunosc.
22 octombrie 1992
†Episcop Emilian Arădeanul
vicar eparhial

*
PĂRINTE OLIVIAN,
M‐am bucurat de foaia religioasă "Viața monahală" pe lunile
aprilie‐iulie 1994, şi am admirat bogăția materialelor publicate:
"Caransebeşul‐vechi centru episcopal ortodox românesc", "Patriarhul
Miron Cristea veşnic viu în ctitoriile sale de la Româneşti de pe Timiş"
şi articolul "Vocația monahală şi conținutul voturilor călugăreşti",
semnat de Iosif Popa, un material foarte real şi care nu este cunoscut
de mulți. De asemenea şi numărul din lunile iulie ‐ septembrie 1994,
cu "Argumentum", "Câteva făclii ales creştinismului ortodox" şi alte
importante materiale cu conținut bisericesc.
În ultimul timp am primit lucrarea "Oameni care au fost" semnată
de Liviu Groza, pe care o apreciez însă mi‐a displăcut afirmația
referitoare la Filaret Musta că "a trecut în neființă". După cum
cunoaştem din Revelația dumnezeiască noi oamenii nu trecem în
neființă ci trecem de la moarte la viață.
Vă mulțumesc pentru aceste materiale cu care mă hrănesc
sufleteşte.
Poate că cunoaştem faptul că a apărut în ziarul "România Mare"
un material referitor la Înalt Prea Sfințitul Nicolae, care nu onorează
pe cei ce l‐au semnat şi încearcă să discrediteze Biserica Ortodoxă.
Cele arătate acolo sunt rezultatul unei judecăți nesănătoase, cum este
cazul, printre altele, cu cele afirmate despre mine. Se vede de la o
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poştă sau de cel mai simplu om că sunt izvorâte din inimi duşmănoase
şi cu intenție de discreditare.
Poate că ar fi fost bine să mai vorbim despre lucruri legate de
bunul mers al Bisericii, dar văd că m‐ai dat uitării.
Vă doresc sănătate, puteri sporite şi împlinirea dorințelor de bine,
spre preamărirea lui Dumnezeu şi iubirea semenilor.
Cu arhiereşti binecuvântări.
Arad 25 iunie 1994
†EMILIAN ARĂDEANUL
Episcop
vicar eparhial

*
PREA CUVIOASE PĂRINTE STAREȚ OLIVIAN
MĂNĂSTIREA IZVORUL MIRON
Scrisoarea Sfinției Voastre de Sfintele Sărbători ale Învierii
Domnului, din 26.04.1994, am primit‐o, m‐am bucurat şi Vă
mulțumesc pentru urările de bine.
În acelaşi timp Vă felicit pentru broşura „Omeneştile Suferințe”,
suferință care duce la biruință.
Totodată felicit pe Doamna Prof. Miorița Ursulescu pentru
prefața lucrării.
Rog pe Bunul Dumnezeu să vă dea puteri sporite ca să‐L
preamăriți prin iubirea semenului nostru.
ADEVĂRAT A ÎNVIAT HRISTOS şi
SĂRBĂTORI FERICITE!
Arad
27.04.1994

Episcop
† EMILIAN ARĂDEANUL
vicar eparhial
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Prea Cuvioase Părinte
Protos. Olivian Bindiu
Starețul Mănăstirii „Izvorul Miron”Romaneşti
Am primit cu bucurie Diploma de Onoare nr.33 din 25‐ II‐ 1993 şi
m‐am bucurat pentru activitatea Sfinției Voastre pe tărâm cultural,
pentru aprecierea modestelor mele contribuții culturale menite să
lumineze mintea şi să hrănească sufletele semenilor noştri cu alese
virtuți ale moralei creştine.
Bunul Dumnezeu să vă dea puteri sporite pentru Preamărirea lui
Dumnezeu şi iubirea semenilor. Aş fi dorit să mai treceți pe la noi pe
la Arad, întrucât ne este dor de Sfinția Voastră şi de a‐mi împărtăşi din
strădaniile zilnice.
Vă mulțumesc pentru aprecieri şi vă doresc spor şi bucurii
duhovniceşti.
Spune‐mi în ce stadiu eşti cu revista Monahală poate îți trimit şi
eu ceva material.
Cu arhiereşti binecuvântări,
Arad
27–februarie‐1993

Episcop
† Emilian Arădeanul
vicar eparhial

*
Iubite Părinte Olivian
Mănăstirea „Izvorul Miron”Romaneşti
Am primit ziarul, în două exemplare, m‐am bucurat că lucrezi
serios şi‐n acelaşi timp am avut plăcerea să citesc poşta redacție cu
aprecieri, dar mi‐a părut rău că nu m‐am găsit, şi‐n acelaşi timp bine
că oameni răuvoitori n‐au ce comenta.
În „Relieful” de Arad, supliment lunar literar artistic, didacto‐
ştiințific editat de: S.C. „Curierul Aradului” S.R.L., s‐a publicat artico‐
lul „Ridicarea Mănăstirii Rîmeț” şi poezia „Salvare din izvoare” de
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Poetul şi Senatorul Adrian Păunescu, scrisă în 11 August 1988, când nu
se obişnuia să se vorbească bine de Biserică.
Aceste două materiale poate vor avea loc şi în „Viața monahală”
Îți mulțumesc pentru toate şi îți doresc succes în activitatea
culturală şi duhovnicească.
Cu arhiereşti binecuvântări,
Arad
28‐martie.1993

Episcop
† Emilian Arădeanul
vicar eparhial

*

Prea Cuv.Protos. OLIVIAN BINDIU
Manastirea”Izvorul Miron”Româneşti, jud.Timiş
Scrisoarea Sfinției Voastre din 18 martie 1994 am primit‐o
împreună cu materialele: „Canonizarea Sfinților în Biserica Ortodoxă”,
editată de Protos. Olivian Bindiu în 1994; „În slujba neamului şi a
credinței strămoşeşti”, de Ioan Ghe. Oltean, editată de Mănăstirea
„Izvorul Miron” Româneşti, şi Foaia religioasă „Viața monahală”, nr.4
÷ 6 din aprilie ÷ iunie 1994, şi Vă felicităm pentru realizări şi harnicii
colaboratori.
Rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă dea puteri sporite şi să slujiți
cu acelaşi elan credința în Dumnezeu şi neam.
Alăturat Vă trimitem broşura cu câteva osteneli din viața mea,
semnată de colegi şi prieteni, care mi‐au prețuit munca.
Cu arhiereşti binecuvântări
Arad 28 martie1994
Episcop
† EMILIAN ARĂDEANUL
vicar eparhial
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PATRIARHIA ROMÂNĂ
EPISCOPIA BUZĂULUI
Nr. 1346 Data 1 aprilie 1998
PREA CUVIOŞIEI SALE,
P.C. Protos. OLIVIAN POP
CENTRUL DE REEDUCARE A MINORILOR
Str. Dumbravei, nr. 2
GĂIEŞTI‐ 0150 JUD. DÂMBOVIȚA
PREA CUVIOASE PĂRINTE,
Am primit cu bucurie lucrările "Hrană duhovnicească", "Cuget
ortodox" şi "Educația religioasă a copiilor" din "Colecția pastorală",
pentru care mulțumesc din inimă şi adresez călduroase felicitări
pentru strădanie.
Cu arhiereşti binecuvântări,

† E P I F A N I E,
EPISCOPUL BUZĂULUI

*
LIBERTATEA
CASA DE PRESĂ ŞI EDITORIALĂ R.D.
Mult stimate părinte protosinghel Bindiu,
De la început țin de a exprima,în numele meu personal şi al
colegilor mei ce m‐au însoțit în recenta vizită în România, cele mai
sincere mulțumiri pentru călduroasa şi prietenoasa primire ce ne‐ați
oferit Dumneavoastră.
Puternicele şi plăcutele impresii, precum şi ajutorul oferit de
Dumneavoastră va rămâne mereu ca un semn profund de prietenie.
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Încă o dată,şi pe această cale, țin să vă mulțumesc pentru tot ceea ce
ați făcut pentru noi. Satisfacția mea personală este cu atât mai mare cu
cât
gestul Dumneavoastră de ajutor este menit copiilor, acestor
sclipiri de‐argint, prin vreme. Vă mulțumesc încă o dată din toată
inima.
Cu deosebită stimă şi considerație,
Eugenia Bălteanu
Redactor şef şi responsabil la
"Bucuria copiilor", Panciova
Iugoslavia

*
Panciova aprilie 1995
Iubite părinte Olivian,
De mult aveam datoria să răspund scrisorilor şi „darurilor” cu care
m‐ai învrednicit în mai multe rânduri. Timpul, însă, mi‐a fost atât de
drămuit că nu am reuşit până acum. Problemele legate de Mitropolie
mi‐au luat tot timpul.
Acum, lucrurile încep să intre în normal şi de aceea doresc să‐ți
mulțumesc de la început pentru toate cele trimise şi primite.
Singurele lucruri care, încă, n‐au ajuns la mine sunt Bibliile de la
familia Eckard din Tuttingen cu care am vorbit la telefon dar n‐am
reuşit să ne contactăm.
Sunt foarte îndatorat față de Sfinția Voastră şi sper să mă pot
achita onorabil şi cât mai curând.
Nădăjduiesc că vestea alegerii noului mitropolit pentru Germania
în persoana P. S. Sale Serafim Făgărăşanul s‐a răspândit deja şi nu mai
este un secret pentru nimeni.
Noi suntem foarte bucuroşi pentru această alegere. Putem spune
că am rezolvat cea mai mare şi mai importantă problemă.
Cele discutate împreună nu le‐am uitat şi nici nu le voi uita. După
însemnările Î. P. S. Sale – 15 mai 1994 – vom căuta să le dăm curs.
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Interviul a ieşit destul de bine şi s‐a bucurat de o bună audiență.
Cu altă ocazie putem aborda şi alte teme.
Nu ar fi rău să publici câteva impresii de la München. Dacă nu e
prea târziu.
Nu ştiam că ai realizat un interviu şi cu fratele Basarab. Oricum,
mie mi‐a fost favorabil tocmai pentru că s‐a putut compara
conținutul.
Sper să nu faci publică corespondența dintre noi; aceasta, nu că aş
avea ceva de ascuns, ci tocmai pentru a nu se crede, Doamne fereşte,
că aş avea ceva cu Basarab. Personal nu am absolut nimic cu el.
vremurile, temperamentul şi modul de a gândi şi de a fi ne‐au adus în
străni diferite şi în poziții diferite.
Cu speranța că nu va trece prea mult până voi ajunge să mă
închin şi eu la „Izvor”. Vă îmbrățişez cu toată dragostea şi Vă urez
succes în toate, dar mai ales în cele duhovniceşti.
Domnul să ne aibă în paza Lui.
Pr. T. Felecan‐Mùnchen‐Germania

*
ACADEMIA ROMÂNĂ
BIBLIOTECA

16 februarie
1993

Bucureşti, Calea Victoriei, 125
Data 15‐02‐1995

Dl Liviu Groza
No°1455
Str. Libertății nr. 26
Caransebeş
Stimate domnule Groza,
Biblioteca Academiei Române vă mulțumeşte şi confirmă pe
această cale intrarea în fondurile sale, sub forma de donație a
următoarelor publicații:
‐ Bindiu, Olivian ‐ Prin țara sfântă
‐ Bindiu, Olivian ‐ Ortodoxia românească
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‐ Bindiu, Olivian ‐ Canonizarea sfinților in Biserica Ortodoxă
‐ Bindiu, Olivian ‐ Carte de zidire duhovnicească
‐ Bindiu, Olivian ‐ Trăirea preoțească
‐ Bindiu, Olivian ‐ Sfaturi duhovniceşti
‐ Bindiu, Olivian ‐ Poezii religioase
‐ Bindiu, Olivian ‐ Hrană duhovnicească ‐ studii
‐ Ion Gheorgheosu şi Mihail Rădulescu ‐ Am pierdut o rază de
soare
‐ Ion Gheorgheosu şi Mihail Rădulescu ‐ Cine ne represează
onoarea?
Revista "Viața Monahală" Nr. 1 ‐ 9/1994 şi 1‐ 3/1995
Vă rămânem recunoscători pentru bunăvoința cu care ne ajutați
să ne completăm colecțiile şi vă rugăm să primiți expresia stimei
noastre.
Şef Serviciu,
Maria Rafailă

DIRECTOR
Prof. dr. G. Ştrempel

*
ACADEMIA ROMÂNĂ
BIBLIOTECĂ
Nr.1463

Bucureşti, Calea Victoriei, 125
Telefon: 650.30.43
Data 22 martie 1995

Dl. Liviu Groza
Str. Libertății nr. 26
Caransebeş
Stimate domnule Groza,
Biblioteca Academiei Române vă mulțumeşte şi confirmă intrarea
în fondurile sale, sub formă de donație, a următoarelor publicații:
‐ Olivian Bindiu: Glas spre cer – Timişoara 1995
‐ Foaia diecezană an I nr.1/1995.
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Vă rămânem recunoscători pentru bunăvoința cu care ne ajutați
să ne completăm colecțiile şi vă rugăm să primiți expresia stimei
noastre.
DIRECTOR
Prof. dr. G. Ştrempel
Membru de Onoare al Academiei Române
ŞEF SERVICIU
COMPLETAREA COLECȚIILOR
Maria Rafailă

*
Prea Cuviosia Voastră,
Vă mulțumesc pentru darul neprețuit ce mi l‐ați trimis – nr. 1‐
3/1998 al revistei „Lumină şi speranță”, cât şi pentru simțitele urări ce
mi le transmiteți la început de an.
Felicit întreg colectivul de redacție cu prilejul împlinirii a doi ani
de experiență a revistei şi urez acestui”prunc” să crească (în tiraj) şi să
aducă tot ce este mai frumos şi util în viața noastră.
În legătură cu îndemnul adresat în scrisoare de a împărtăşi câteva
din gânduri şi impresii, îmi fac o datorie în a vă transmite unele opinii
şi păreri, fără pretenții. Rog să fie luate ca simple opinii ale unui
vrednic cititor al revistei. Deci:
1. Sugerez să clarifice colectivul de redacție cui anume îi este
adresată revista: specialiştilor din Ministerul de Interne?, Centrelor de
reeducare?, Juriştilor?, Asistaților din centrele de reeducare?
Sau poate doriți să existe în revistă capitole separate pentru
fiecare dintre aceşti subiecți?
2. Revista se intitulează „de cultură, opinie, în formare”, unde
sunt opiniile, exemplele concrete de muncă şi activitate cu subiecții?
Aş fi dorit să aflu 1‐2 cazuri concrete, materializate în timp, de lucru cu
subiecții concreți din instituție.
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3. Prea multe articole teoretice. Înainte de a ajuta tinerele să îşi
dorească copii (vezi pagina 6) şi cum să‐şi pregătească trupul pentru
acest act, aş fi dorit să aflu concret cum sunt educate tinerele pentru
viața de familie, pentru căsătorie, etc. Scrisoarea fostei asistate –
familistă – este excelentă, dar este o floare rară în revistă. Sunt convins
că în portofoliul redacției se află şi alte date despre tineri şi tinere care
au trecut prin această şcoală şi care azi s‐au realizat ca oameni, s‐au
integrat în societate, în viața de familie. Prefer astfel de materiale în
locul „Conceptului de socializare” sau „Rolul şcolii în socializare”.
4. Poate că în locul unor articole savante gen „Importanța
succesiunii apostolice la ortodocşi” ar fi fost mai nimerit publicarea
unor mici rugăciuni destinate copiilor în anumite momente ale vieții
lor, articole despre semnificația credinței în viața interioară a
copilului, lucrări literare, chiar stângace, ale copiilor, etc.
Doresc să mă fac înțeles: am găsit nenumărate calități revistei d‐
voastră şi aş putea scrie pagini întregi despre rolul şi semnificația
revistei în cotidianul nostru periodic, invadat de fel de fel de pseudo‐
reviste.
Aş vedea însă ca revista să‐şi capete o personalitate mai preg‐
nantă, profilându‐se şi ocupându‐se mai mult de sufletul asistaților, cu
articole despre lupta împotriva păcatului, din care să rezulte că
viitorul asistatului depinde de voluntariatul său. Să se croiască o haină
Duhului asistatului, cu sensibilitate, delicatețe şi gingăşie. Să se scrie
mai mult despre răbdare, înțelegere, îngăduință şi mai ales despre
iubirea aproapelui.
De ce toate acestea? Pentru că nu există graniță între social şi
individual. Ceea ce se întâmplă pe un plan, se respinge în celălalt plan.
„Va trebui să dăm seamă de toată vorba cea cu prihană rostită,
atât a noastră, cât şi a celor pe care suntem chemați a‐i iubi ca pe noi
înşine. Să ne străduim cu tot ce avem mai bun în noi …”
Îmi cer din nou iertare pentru vorba proastă ce am zis‐o, dar aşa
gândesc eu despre ceea ce ați dorit să culegeți impresii.
Presupun că revista s‐a născut prin munca şi truda părintelui
Olivian Pop şi din acest motiv mi‐am permis să scriu toate acestea,
cunoscând că prea cucernicia sa înțelege perfect ce vreau să spun.
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Închei scurtele mele considerații cu speranța că nu v‐ați supărat.
Eu vă asigur, în continuare de dragostea şi prețuirea mea, urându‐vă
noi succese în toate domeniile.
23 februarie 1998
Prof. George Cârstoiu

*
BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR
CENTRUL INTERNAȚIONAL CUMENIC
PENTRU DIALOG SPIRITUAL
ORGANISM SUB EGIDA U.N.E.S.C.O.
COMISIA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Prea Cuvioşia Voastră,
Mulțumesc din suflet pentru frumoasele şi mult simțitele urări ce
mi le‐ați transmis cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului.
La rândul meu doresc ca Anul Nou, 1998 ce va să vie, să vă fie plin
de izbânzi spirituale, dar şi pe linie personală, cu multă sănătate,
belşug şi bucurii … cât se poate.
După cum vedeți acum lucrez la Centrul Internațional Ecumenic
pentru Dialog Spiritual unde, sper, să continui frumoasa şi curata
colaborare.
Cu prețuire şi deosebit respect Vă urez, dumneavoastră şi tuturor
asistenților
Mulți şi fericiți ani!
Bucuresti
23 Dec. 1997
Prof. George Cârstoiu
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MINISTERUL JUSTIȚIEI
DIRECȚIA GENERALĂ A PENITENCIARELOR
PENITENCIARUL COLIBAŞI
Nr. L 31938 din 20.04.2004

Către,
CENTRUL DE REEDUCARE GĂEŞTI
CAPELA “SF. IOAN GURĂ DE AUR”
CAPELANULUI C.R. GĂEŞTI
PREOT CONF. UNIV. DR. OCTAVIAN POP
Am primit cu bucurie lucrările Domniei Voastre şi urările de bine
pe care ni le adresați cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti şi vă
răspundem cu aceeaşi căldură şi prețuire:
,,Adevărat a Înviat!"
Fie ca sărbătorile ce vor urma să ne găsească sănătoşi, fericiți şi cu
noi împliniri.

DIRECTOR MAGISTRAT
GHEORGHE BĂLĂŞOIU

*
ROMÂNIA
Primăria Municipiului
CLUJ‐NAPOCA

Stăreția Mănăstirii
“IZVORUL MIRON”
Româneşti, Timiş

Protosinghelului
OLIVIAN BINDIU
Vă mulțumesc pentru foaia religioasă “Viața monahală” pe care
ați avut amabilitatea să mi‐o trimiteți. În acelaşi timp, doresc să vă
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felicit pentru ținuta ei morală deosebită şi pentru harul cu care este
scrisă. Cuvântul vine alături de ruga să întâmpine bucuria Învierii
Domnului.
De Sfintele sărbători de Paşti, primiți, vă rog, şi gândurile
cuprinse în urarea alăturată.
Cluj‐Napoca,
13 aprilie 1993

P R I M A R,
Ec.Gheorghe FUNAR

*
Stimate Părinte
Olivian Pop
Rău îmi pare că nu mai suntem în contact la diverse întruniri. Eu
m‐am creat într‐o țară care nu mi‐e mamă, dar dacă m‐am decis
pentru cultură românească iubesc tot ce‐i românesc şi România şi pe
toți oamenii care gândesc şi simt cum gândesc şi simt eu. Unul din
aceştia e şi Olivian Pop.
V‐am luat numele şi adresa de la o fotografie ce mi‐ați trimis‐o.
Nu ştiu dacă vă găseşte scrisoarea mea.
Vă scriu noaptea, în pat, la orele 1 şi 15. Mă culc devreme şi mă
trezesc noaptea ş‐atunci scriu ori citesc. Acum mi‐a zburat gândul la
Domnia Voastră şi vă scriu.
Sunt bătrân (împlinesc la 28 februarie 72 de ani), dar am
îmbătrânit şi vreau, cât mai trăiesc, să mai scot la iveală din ciclul de
cărți „contribuții la monografia folclorului din Uzdin . Acum e dat la
pregătire pentru tipar volumul III – Bucuria copiilor şi zilele acestea
dau la pregătire cartea prietenului nostru care adună material de la
colocviul omagial organizat cu ocazia împlinirii a 70 de ani de viață ai
mei şi alte materiale. Apare şi numele Domniei voastre cu ce mi‐ați
scris pe cărțile Domniei voastre dăruite mie.
Nu mai ştiu nimic nici de d‐na Drăgan nici de cele două Mariane.
Adresa doamnei Drăgan o am. Poate că îi scriu. Şi de la dânsa am o
carte cu dedicație şi va apare şi numele ei în volum.
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Dacă primiți „Libertatea” găsiți ce se petrece printre românii
noştri de aici. Eu sunt mâhnit şi mi‐e bine că nu sunt amestecat în
nimic. Dacă primiți „Tibiscumul” găsiți şi lucruri destule despre noi.
Eu v‐am prețuit de când v‐am cunoscut, dar dacă aşa e situația
cum e, vă păstrez în amintire. Mai doresc să ştiu de Domnia voastră.
Şi fiind în pragul sărbătorilor de iarnă vă urez un Crăciun fericit şi
un An Nou
5 decembrie 2001

*

Gheorghe Lifa
‐scriitor‐

Prof. Gh. F. Anghelescu
strada Caraiman nr. 81
78229 sector 1 Bucureşti

PREA CUVIOASE PĂRINTE STAREȚ,

Călduros Vă mulțumesc pentru revista “VIAȚA MONAHALĂ”,
periodic care are caracteristici de excepție în publicistica românească
contemporană prin ceea ce îşi propune să realizeze pentru sufletul
creştinului ortodox .
Domnul Dumnezeu să Vă răsplătească osteneala !!!

Cu toată dragostea,
Prof. Gheorghe F. Anghelescu

*
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Bucuresti
15 august 1994

Iubite Părinte,Olivian
S‐a reuşit să se tipărească şi ultimele numere din revista
„Candela” noastră şi am ținut să vă trimit un exemplar.
Voi fi gata şi cu ultima carte „ Tămâie şi exil” în care s‐a spus de
suferința viețuitorilor dați afară potrivit Decret 410/1959.
Cu alese îmbrățişări
Episcop‐Vicar
†Gherasim Putneanul

Rădăuți
14 februarei 2003

*
Hiéromoine Cassien
Hermitage st.'Etienne
66500 CLARA (France)
tel 68 961372

Le 19 II 1993

Mon cher Père Olivian,
Merci bien de votre lettre et de vos publications. Je suis content
d'entrer en contact avec vous, et que Dieu donne que ce soit
fructueux!
Bien sûr Vous pouvez vous servir de mes publications pour de
traductions, de publications etc. sans problème. Elles ne
m'appartiennent pas en propre mais à l'Église du Christ, et je n'en suis
qu'un simple serviteur.
Indiquez‐moi peut‐être les publications que je vous ai envoyé afin
que je vous envois le reste.
Dans le prochain n° du bulletin il y aura un article sur les reliques
nouvellement découvertes à Néamts.
Voila maintenant à mon indignité et mes préoccupations:
Je suis d'origine allemande mais j'habite depuis presque 30 ans en
France et 23 ans ici à l'ermitage. Elevé dans la religion papiste, j'y suis
devenu moine, et c'st à Paris lors de mes études de théologie que je me
suis converti à l'Orthodoxie. Après cinq ans dans l'Église russe hors
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frontière, j'ai rejoint le Synode des V.C.O. en Grèce où je suis donc
depuis 18 ans. Là je fut sacré prêtre et comme tel je suis chargé de
notre mission en France. En plus de ma vie eremitique je m'occupe
donc du travail pastorale. Ici au village nous avons un petit foyer où
Vous serez toujours bien reçu ou d'autres personnes de votre
connaissance. L'hermitage est au‐dessus du village et je vous joint
deux photos de l'exterieur et de l'intérieur que je suis en train de
décorer avec des fresques. L'hermitage date du huitième siècle au
moins et fut donc construite bien avant le schisme du Pape. A cause
de mon mauvais caractère, je suis toujours seul et il vaut mieux
comme ça.
Je ne sais malheureusement pas votre langue mais puis que c'est
une langue latine, elle n'est pas trop difficile à comprendre.
J'espère bien sûr de pouvoir visiter un jour la Roumanie et de faire
connaissance avec l'orthodoxie roumaine et c'est votre invitation qui
me stimule.
Dans l'amour du Christ,
Hierom. Cassien

*
Hiéromoin Cassien
Hermitage st. Etinne
66500 CLARA (France)
68 961372

5e Dimanche du Carême
Le 22 Mars 1993

Mon cher en Christ, Père Olivian,
C'est avec joie que j'ai reçu votre lettre, le diplôme d'honneur et
vos publications. Je vous envoie les bulletins manquants, au moins
ceux qui sont publiés en format A 5 car les anciens bulletins sont plus
grands (A 4) et plus simple. Je vous les apporterai quand je viendrai en
Roumanie. Cela me fera un prétexte pour venir.
Le prochain bulletin sortira,‐ plaise à Dieu ‐, pour Pâques.
J'attends une autre machine pour imprimer, sinon je suis prêt.
J'attends bien sûr vos traductions avec curiosité. Votre lettre, en
extrait, sera publiée dans le bulletin suivant.
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Je pensais que les oeuvres de Virgile Gheorgiou étaient traduite
en roumain mais d'après votre lettre ce n'est pas le cas.
Si j'ai bien vu sur la carte, votre monastère se trouve prêt de la
frontière de Hongrie. En allant en Grèce, peut‐être avant l'été encore,
je tâche de passer par la Roumanie. Mais je vous préviens déjà que je
n'ai pas le droit d'assister a vos offices ni de baiser la main de vos
clercs, puisque vous appartenez à l'Eglise néo‐calendariste. Si cela
pose problème et fait scandals, alors je ne viendrai pas bien sûr. Dites‐
le moi franchement.
Je vous dis déjà "Christ est ressuscité" et j'attends toujours de vos
nouvelles.
Dans l'amour du Christ
Hierom. Cassien

*

Hiéromoine Cassien
Hermitage saint Étienne
66500 CLARA
France
Tel.: 68 961372

La Dimanche du Fils prodigue
Le 22 Mars 1994

Mon cher père Olivian,
j´ai bien reçu votre lettre avec les textes. Merci bien. Ci‐joint donc
les publications demandées et les nouvelles.
Je prépare les nouveaux textes pour les bulletins suivants.
Peut‐être vous pouvez me renseigner sur l´Église des anciens‐
calendaristes en Roumanie et donner un adresse. Il y a des années, on
m´avait dit qu´il y a deux groupes et maintenant j´apprends qu´il n´y
a qu´une seule groupe. Je viens aussi d´apprendre qu´un certain p.
Antoine Contamin de Lavardac, que je connais fort bien, car il était
pendant 3 ans dans notre Synode et j´étais son père spirituel, vient de
rejoindre avec ses fidèles, les anciens‐calendaristes de Roumanie. Il
faut se méfier beaucoup de type. Il change une fois de plus d´Église
dans son ambition, car la metre el le reste est déjá longtemps prêt et
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o´est moi‐même qu´avais fait les achats. Je ne veux pas écrire
d´avantage là‐dessus car il y aurait beaucoup à dire.
Dans l´Amour du Christ,
Hiéromoine Cassien
Les publications marquantes sont en réimpresion. Un peu de patience.

TRADUCERE:
Dragul meu părinte Olivian,
Am primit scrisoarea dumneavoastră cu textele. Mulțumesc mult.
Alăturat publicațiile cerute şi noutățile.
Eu pregătesc noile texte pentru buletinele următoare.
Puteți, poate, să mă informați despre Biserica vechiului stil
calendaristic din România şi să‐mi dați o adresă. Cu ani în urmă mi s‐a
spus că se află două grupuri, ca acum să aflu că nu există decât unul
singur. Eu tocmai am aflat că un oarecare preot Antonie Contamin de
Lavardac, pe care îl cunosc foarte bine pentru că a fost timp de trei ani
în Sinodul nostru şi i‐am fost părinte spiritual, s‐a reunit de curând cu
fidelii săi, vechii calendarişti din România. Trebuie mult ferit de acest
tip (Nu trebuie avută încredere mare în acest tip). El schimbă încă o
dată (în plus) Biserica în ambiția lui, fiindcă mitra şi restul sunt deja
de mult timp gata şi eu însumi am făcut cumpărăturile. Nu vreau să
mai scriu mai multe aici fiindcă ar fi multe de spus.
În dragostea lui Hristos,
Ieromonahul Cassien
Publicațiile care lipsesc sunt la retipărire. Puțină răbdare, vă rog.

*
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Hiéromonie Cassien
Hermitage st. Etienne

Le 21 Mai 1993
sts. Constantin et Hélène

Mon cher Père Olivian,
Ce n′est que maintenant que trouve le temps pour vous répondre.
Je travaille chez un agriculteur pour gagner un peu d′argent et en plus
mon travail habituel …
J′ai mis votre article dans le bulletin, en signant „Père Olivian”
Au lieu de Protosyncelle, afin de ne pas avoir des ennuis avec
notre Synode qui n′est pasen communion avec le votre.
Je ne sias pas encore quand je viendrai en Roumanie. Je pense de
le faire en allant ou en reverant de la Grèce. Acela dépend donc de
mon porchain voyage en Grèce qui n′est pas encore fixé. Dès que je le
saurai, je vous feras signe.
Dans l′amour du Christ,
Hierom.Cassien
Dragul meu Părinte Olivian,
Nu găsesc decât acum timpul ca să că răspund. Lucrez la un
agricultor ca să câştig ceva bani şi în plus munca mea obişnuită …
Am pus articolul dvs. în buletin semnând Părintele Olivian în loc
de Protosinghel ca să nu fie supărare cu Sinodul nostru care nu e în
consens cu al dumneavoastră.
Nu ştiu încă când voi veni în România. Mă gândesc să o fac
mergând sau revenind din Grecia. Asta depinde deci de apropiata mea
călătorie în Grecia care nu e încă stabilită. În momentul în care o voi
şti vă voi anunța.
Întru dragostea lui Hristos
Ierom.Cassien

*
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PATRIARHIA ROMÂNA
EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR
Nr.2381/16 IX 2002
CABINETUL EPISCOPULUI
Prea Cuvioase Părinte Octavian Pop,
Vă mulțumesc foarte mult pentru frumoasele gânduri şi urări
transmise cu ocazia zilei noastre de naştere.
La rândul meu, rog pe Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască multă
sănătate, bucurii şi cât mai multe împliniri întru slujirea Sfintei
noastre Biserici strămoşeşti.
Cu arhiereşti Binecuvântări,
† Dr. Damaschin
Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor

*
EPISCOPIA HUŞILOR
CABINET EPISCOP
Nr. 388/2002
Prea Cuviosia Voastră
Cu cele mai alese sentimente de prețuire vă mulțumim pentru
gândurile curate pe care mi le‐ați dedicat cu ocazia zilei mele de
naştere.
Rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze familia Prea
Cucerniciei Voastre, pe credincioşii pe care‐i păstoriți şi să vă
încununeze cu "toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit".
Cu arhiereşti binecuvântări.
Huşi, 15 martie 2002
† IOACHIM
EPISCOP AL HUŞILOR
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EPISCOPIA HUŞILOR
CABINET EPISCOP
Nr.1865/1999

Str. M. Kogălniceanu Nr. 19

Prea Cuvioşia Voastă,
Cu multă plăcere am răsfoit lucrarea “Sfântul Ioan Casian despre
stăpânirea pornirilor păcătoase din om”, alcătuită şi editată de Prea
Cuvioşia Voastră, pentru care cu alese sentimente de prețuire vă
mulțumim.
Vă felicităm pentru bogăția de cărți valoroase cu care alimentați
spiritualitatea noastră ortodoxă.
Rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze osteneala şi să
vă înmulțească darul şi rodul cuvântului scris.
Huşi 29 nov. 1999
† IOACHIM,
EPISCOP AL HUŞILOR
Prea Cuviosului Părinte Olivian Octavian Pop
Centrul de Reeducare Minori 0150 Găieşti
Str. Dumbravei nr. 2 ‐ Județul Dâmbovița

*
PREA CUVIOASE PĂRINTE S T A R E Ț,
Cu multă bucurie am primit "Viața Monahală” nr.7‐9/1994.
Mulțumesc respectuos pentru atenția Prea Cuvioşiei Voastre.
De data aceasta am observat că materialul trimis de mine le data
de 22 martie 1994, în serialul „Trăirea Monahală" cu titlul "Rugăciunea
Obştească" n‐a apărut.
Bunăvoința Prea Cuvioşiei Voastre nu poate fi pusă la îndoială,
pentru faptul că, în continuarea unui studiu cu specific monahal
întotdeauna mi‐ați publicat materialele unul după altul. De data
aceasta mă gândesc că n‐ați primit plicul de la mine cu articolul
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specificat mai sus. În acest caz l‐am copiat din nou şi îl trimit alăturat
la aceste rânduri de scrisoare cu rugămintea să‐l aveți la îndemână şi
să binevoiți a‐l promova pentru tipăririle în viitor. ÎI consider necesar
în continuare de studiu monahal.
Totodată vă adresez sincere felicitări pentru lansarea cărții
"Omeneştile Suferințe". Această apariție de lucrare este recunoaşterea
intelectuală a unui merit de condei purtat pe hârtie de mână Prea
Cuvioşiei Voastre.
De asemenea vă doresc sincer binevenite succese de viitor pentru
slava lui Dumnezeu şi pentru promovarea vieții religioase a
credincioşilor Bisericii Ortodoxe din Banat.
Rămân cu multă dragoste şi cu alese considerații.
Sibiu
1 octombrie 1994

Pr. I. Buta

*

Rev. Dr. Ion V. Dura
Bruxelles
21 octombrie 1991
Prea Cuvioase Părinte Olivian,
Vă confirm mai întâi, primirea foii religioase, „Viața monahală”,
apărută, până în prezent şi vă mulțumesc creştineşte.
În al doilea rând aş dori să Vă felicit, P. C. Părinte Olivian, pentru
inițiativa şi ostenelile publicării „Vieții monahale”. Ați umplut un gol,
o lipsă din presa Bisericii noastre. Să Vă dea Părintele luminilor putere
multă şi să continuați cu aceeaşi râvnă publicarea „Vieții monahale”.
Monahii şi monahiile sunt fii şi fiicele cele mai alese ale Bisericii
neamului nostru şi care au plătit un tribut şi o jertfă mare în perioada
ateist‐comunistă din România. E timpul să se cunoască mai bine,
acum, jertfele monahismului românesc în această perioadă demonica
a istoriei neamului nostru şi, în acelaşi timp, viețuitorii aşezărilor
noastre monahale să iasă în lume, spre apărarea şi consolidarea
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ortodoxiei noastre. Foaia ce‐o editați se‐nscrie, după mine, în această
optică. Să Vă ajute Dumnezeu în ce V‐ați propus.
Cred că ați primit nr. 14 al revistei ce‐o editez „Mărturie
ortodoxă”. Acum lansez la nr. 15 şi, fireşte, Vi‐l voi trimite. Până atunci
însă, Vă expediez, tot astăzi, nr. 13/1990 al aceleiaşi „Mărturii
ortodoxe”, în care veți vedea unele propuneri ale mele, făcute la
începutul anului 1990 spre reînnoirea şi creşterea Sfintei noastre
Biserici. De asemenea, din conținutul aceleiaşi reviste – nr. 13/1990 –
veți putea cunoaşte ceva mai bine şi din activitatea mea teologico‐
istorică şi a atitudinii mele în timpul dictaturii ceauşisto‐comuniste.
Sper să vă pot trimite, în viitorul apropiat, şi ceva material spre
publicare de P. C. Voastră în „Viața monahală”.
Poate, Va da Cel de Sus şi ne şi vom vedea, în viitor, față către
față. Până atunci, iubite Părinte Olivian, Bunul Dumnezeu să‐ți
sporească puterile spre slujirea Bisericii Sale Ortodoxe Române.
Cu dragoste creştinească şi românească,
Pr. Dr. Ioan V. Dura
P. S. Dacă doriți, puteți republica ce voiți din „Mântuire ortodoxă”
în „Viața monahală”

*
Rev. Ioan V. Dură
Bruxelles
25 noiembrie 1993
Iubite Părinte Olivian,
Încă o dată, îți mulțumesc pentru onoarea ce mi‐ai făcut,
acordându‐mi respectiva diplomă. Cel de Sus să‐ți răsplătească
nevoințele.
Mă bucur eşti atât de prolific în ale scrisului şi eşti de lăudat
pentru găsirea timpului necesar pentru consacrarea „scrisului”. Fii
sigur că, prin „Viața Monahală” şi prin ce scrii eşti de mare folos
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Bisericii neamului românesc. Să‐ți hărăzească Bunul Dumnezeu
putere să continui pe acelaşi făgaş. Amin!
Şi, pentru că‐mi este intrată la inimă „Viața Monahală”, îți trimit
pentru a insera în paginile numărului în curs de apariție, un articolaş
foarte mic, de o jumătate de pagină dactilografiată. Cum vei vedea,
articolaşul se încadrează pe deplin tematicii revistei „Viața Monahală”
şi va da de gândit, sper, şi unor intelectuali de‐ai noştri care nu prea
mai țin legătura cu mănăstirea.
Pentru că suntem în perioada Postului, îți doresc „Post uşor!”,
cum se spune la mănăstire, iar Sfintele Sărbători, ce bat la uşă, cu
sănătate şi bucurii duhovniceşti.
Al P. C. Voastre,
Prof. Dr. Ioan V. Dură

*
Rev. Dr. Ioan Dura
Bruxelles
4 iulie 92

Iubite Părinte Olivian,
Vă confirm primirea celor două articole ale Prea Cuvioşiei
Voastre, „Ortodoxia …” şi „Sfaturi …”, voi căuta să inserez în paginile
revistei „Mărturie Ortodoxa” din materialele P. C. Voastre.
Vă mulțumesc pentru cuvintele calde şi româneşti la adresa
conținutului nr. 16 al „Mărturie Ortodoxa”. Văd, de altfel, că ați înțeles
strădaniile mele.
Aceleaşi sincere şi frățeşti mulțumiri pentru nr. 7‐9/1992 al „Vieții
monahale”. M‐aşteptam însă ca în paginile acestui număr să văd
inserat articolul meu despre”Cuviosul schimonarh …”, aşa cum îmi
promiseseți. De altfel, spuseseți că‐l tipăriți în numărul precedent
apoi, în ultimul, (7‐9/92), oare ce s‐a întâmplat? Articolul meu, după
cum ştiți, l‐am expediat, P. Cuvioşiei Voastre, la 6 februarie, a.c.
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Dacă mă va învrednici Cel de Sus, voi veni câteva săptămâni în
țară cu familia, mai ales pentru copii să nu uite de matca românească.
Cine ştie, poate să ne şi vedem … .
Fie, să aveți parte de bucurii duhovniceşti şi succese în ceea ce
întreprindeți spre slava ortodoxiei româneşti.
Cu dragoste frățească,
Pr. Dr. Ioan V. Dură
P. S. V‐aş ruga să‐mi dați adresele:
‐ Pr. Dr. (Protopop) Vasile Muntean din Lugoj
‐ Arhimandrit Cleopa Nanu Mînăstirea Nicula Cluj
Mulțumiri anticipate

*
ROMÂNIA
EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A MARAMUREŞULUI
ŞI SĂTMARULUI
Str. Avram Iancu nr. 5
Baia Mare 29 decembrie 1993
Consiliul Eparhial
tel 994/14674 B. C. cont 45.10.73.92
CABINETUL EPISCOPULUI

PĂRINTE OLIVIAN,
Cu duhovnicească dragoste te felicit pentru râvna pe care o depui
ca să răspândeşti Cuvântul Adevărului, în sufletele oamenilor.
Lucrarea Prea Cuvioşiei Tale v‐a fi răsplătită de Dumnezeu, cu o
răsplată netrecătoare.
Doresc să‐ți ajute Bunul Dumnezeu să tipăreşti în continuare cu
un cuprins tot aşa de bogat, cum este nr.1‐3 (19) ianuarie – martie
1994.
Binecuvântez mâna binecuvântată de Dumnezeu a tuturor
colaboratorilor pe care Dumnezeu ți i‐a dat.
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Te rog să‐mi trimiți cu ramburs 100 buc. din broşura
ORTODOXIA ROMÂNEASCĂ.
De asemenea din foaia VIAȚA MONAHALĂ, să‐mi trimiți contra
cost 1 exemplar din fiecare număr, şi să mă subscrii între abonați pe
anul 1994 la 1 număr pe care să mi le trimiți regulat.
Comunicăm costul abonamentului la Viața Monahală pe anul
1994.
HRISTOS ÎN MIJLOCUL NOSTRU
EPISCOP
†IUSTINIAN CHIRA
N. B.
În cadrul abonamentului pe 1994 – trimite‐mi acum 10 buc. din
nr.1‐3/ ianuarie – martie 1994.

*
Binecuvântați Prea cuvioşia Voastră,
Sunt de foarte multă vreme dator cu un răspuns. A sosit acum
ziua, mai ales că din calendar am luat act că la 29 mai apare şi numele
Sfântului Mucenic Olivian. Nu ştiu dacă acum sărbătoriți onomastica,
iar acum, nu greşesc că odată cu urările de tot binele Vă fac şi pe cea
de mulți ani cu prosperitate şi mântuire.
În al doilea rând vă mulțumesc de atenția cu care m‐ați onorat
trimițându‐mi două numere din foaia pe care Vă străduiți să o scoateți
cu titlul interesant „Viața monahală”. Articole interesante. Văzând că
aveți între colaboratori pe Păr. Ioasaf Popa, aş face propunerea
modestă să‐l folosiți mai mult pentru a prezenta, împreună cu alți
colaboratori, ceea ce este esențial foii „Viața monahală”. De titluri
predicatoriale, de predici, de articole dacă de teologie nu zic că nu este
nevoie, dar Viața monahală a zilelor noastre pusă într‐o postură de
activitate deosebită, înnoitoare se cere părerea mea – să fie la obiectul
acestor cerințe. Chiar şi acolo unde sunt doi sau trei viețuitori să se
arate ce să se facă ca să se cunoască că nu este ca la o parohie ci ca la o
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aşezare de călugărească de rugăciune, de evlavie, de muncă, de
seriozitate. Poate nu ar fi rău ca pe Eparhii să se arate ce mănăstiri şi
schituri – de bărbați şi femei s‐au redeschis. Solicitarea unor ierarhi la
colaborarea cu foaia „Viața monahală” şi a elitelor vieții monahale ale
generației mai vechi ca şi a celei noi s‐ar impune.
Iertați aceste rânduri.
Cu frățească dragoste în Domnul Isus Hristos
Manastirea Neamț
29 mai 1991

Diacon I. Ivan

*
ROMÂNIA
EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A MARAMUREŞULUI ŞI
SĂTMARULUI
Doresc din tot sufletul, ca şi în anul acesta, noi toți fiii lui Adam,
să gustăm din plin din dumnezeiască bucurie pe care ne‐a făcut‐o
Dumnezeu Tatăl, când
l‐a trimis pe Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos, să se nască pe
pământ şi să ne mântuiască de tot răul.
De această mare bucurie, a Naşterii Domnului, doresc să aveți
parte toată viața, iar Anul Nou 2004, să vă aducă şi împlinirea tuturor
dorințelor bune, sufleteşti şi trupeşti deopotrivă.
Mulțumesc din toată inima pentru frumoasele urări pe care mi le‐
ați trimis cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului şi ale
Anului Nou!
Hristos S‐a născut, preamăriți‐L!
† JUSTINIAN
EPISCOPUL MARAMUREŞULUI ŞI SĂTMARULUI

Baia Mare
10 ianuarie 2004
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11.06.95
Caransebeş

Mult stimate Părinte Olivian,
Bunul Dumnezeu m‐a scos din ghearele morții şi mi‐a dat viață ca
să mă bucur de ea.
Stau liniştit acasă şi mă plimb progresiv pe stradă, aşteptând să
mă refac să pot face plimbări mai lungi. Atunci vă voi vizita să pot ca
alături de dumneavoastră să mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce mi‐a
dat.
În cazul în care vreun drum al dumneavoastră trece prin
Caransebeş, vă rog să vă opriți şi pe la mine. Sunt mult prea singur,
deoarece toți m‐au uitat şi nu îmi mai deschid uşa. Aşa e viața.
Vă felicit pentru cele două apariții prezentate şi la televizor. La
multe înainte! Aş dori să intru şi eu în posesia lor precum şi a „Vieții
monahale”. Vă mulțumesc cu anticipație şi vă asigur că ele vor
constitui un balsam în singurătatea mea. Desigur că solicitarea mea o
să o realizați contra ramburs.
Aştept o revedere curândă închei scrisoarea urându‐vă sănătate şi
fericire.
Al dumneavoastră,
Col. (r)Liviu Groza
P. S. Vă rog să transmiteți urări de bine, sănătate şi „La mulți ani”
părintelui protopop Doru Milostean cu ocazia zile sale de naştere. Am
auzit astăzi vestea la radio Timişoara.
L. G.

*
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PATRIARHIA ROMÂNĂ
EPISCOPIA CARANSEBEŞULUI

Prea Cuvioase Părinte,
Vă transmitem alesele noastre mulțumiri pentru urările făcute cu
prilejul aniversării zilei de naştere.
Vă dorim, la rândul nostru, ani mulți şi fericiți, viață cu sănătate
deplină şi bogate împliniri în slujba la care ați fost rânduiți întru
propăşirea Bisericii străbune şi a neamului nostru românesc.
Cu arhiereşti binecuvântări,
20 aug.1996
† Dr. Laurentiu Streza,
Episcopul Caransebeşului
Prea Cuviosiei Sale,
Preotului Capelan Lector Univ. Dr. OCTAVIANPOP,
Capela „ Sf. Ioan Gură de Aur "
Centrul de Reeducare Găeşti

*
PATRIARHIA ROMÂNĂ
EPISCOPIA CARANSEBEŞULUI
CABINETUL EPISCOPULUI

Prea Cuviosia Voastră,
Vă mulțumesc călduros pentru urările pe care le‐ați adresat cu
prilejul aniversării zilei noastre de naştere.
La rându‐mi, rog pe Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască împliniri
alese, cu sănătate, pace şi cât mai multe realizări întru slujirea Sfintei
noastre Biserici.
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Cu arhiereşti binecuvântări,
15 aug. 1998
† Laurențiu Streza
Episcopul Caransebeşului

Prea Cuviosieiei Sale,
Preot conf. Univ. Dr. Octavian Pop,
Capelanul C.R.Găeşti.

*
SOCIETATEA SCRIITORILOR ROMÂNI
Nr. 10/27.12.1995
CĂTRE,
Dl. OCTAVIAN BINDIU,Manastirea ,,Izvorul Miron”
‐ROMÂNEŞTI‐
OF. POŞTAL CURTEA
Vă amintim că sunteți ‐ conform adeziunii semnate de dv. ‐
membrul al SOCIETĂȚII SCRIITORILOR ROMÂNIA din data de
15/08.1993 şi, în conformitate cu statutul, trebuie să vă achitați
cotizația de 1.000 (una mie) lei lunar. Total = 34.500 lei, cotizații +
TAXĂ ÎNSCRIERE + CARNET.
Societatea noastră, în urma închiderii tuturor formalităților de
constituire şi punere în practică, a funcționalității, doreşte să‐şi facă
simțită prezența şi activitatea şi solicită membrilor, semnatari de
adeziuni, sprijinul de rigoare.
Odată cu plata cotizației vi se vor înmâna şi carnetele de scriitor.
Vă mulțumim.
Preşedinte al SSR,
Leonida Lari

223

Nota : Cotizația se poate achita şi prin mandat poştal
(vezi adresa din antet) sau în contul nr. 41090852602139 la Banca
DACIA FELIX SA ‐ SMB.

*
LIVIU GROZA
Str. Libertății Nr. 26
1650 CARANSEBEŞ
ROMÂNIA
Mult stimate părinte Olivian,
S‐ar părea că depărtarea dintre noi să nu fie benefică. Spun
aceasta nu sub presiunea unor factori externi care să mă influențeze.
Mi s‐a părut nefiresc să primesc o carte semnată de Dvs. în care
autorul să nu‐mi adreseze măcar câteva rânduri.
Nu am mai aşteptat confirmarea primirii modestului colet cu
cartea RESTITUIRI ISTORICE vol. 3 deoarece au survenit câteva
probleme a căror amânare costă.
Anul viitor eu voi împlini vârsta de 63 de ani. Cu acest prilej
câțiva oameni de bine au găsit de cuviință să scoată un caiet în care
prietenii să‐i scrie părerile despre acela care a fost Liviu Groza. Spun a
fost deoarece boala avută m‐a cam obligat să stau cuminte acasă şi să
mă izolez de activitățile zgomotoase care nu îmi fac bine. Scriu puțin
şi din cauza bolii şi a oamenilor care nu sunt dispuşi să sprijine actul
de cultură.
Vin cu rugămintea ca în cazul în care veți crede că doriți să mă
onorați, să‐mi trimiteți cât mai curând posibil 2 pagini scrise la 1,1/2
cu gândurile dumneavoastră şi simțămintele care le aveți pentru mine.
Mă grăbesc pentru faptul că hârtia peste scurt timp se va scumpi
şi în acest caz caietul şi banii trebuie să ajungă repede la F. E. D. ca să
intre în evidența lor ca şi un contract făcut.
Pe aici s‐au petrecut şi petrec multe lucruri pe care în parte le
prevedeam. Uleiul a apărut la suprafață.
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Despre dumneavoastră aud puține lucruri deoarece îmi este
limitată şi sfera de activitate, dar cred că este bine.
Închei rugându‐l pe Bunul Dumnezeu să vă dea sănătate şi putere
de muncă să arătați lumii ce puteți. Mă bucur de realizările
dumneavoastră. Nu voi înceta o clipă să gândesc altfel deoarece nu
vreau să apară nicio pată de umbră peste ceea ce am realizat.
În speranța că îmi veți împlini rugămintea, mă plec cu smerenie şi
vă mulțumesc cu sinceritate din inima mea bolnavă.
Caransebes 16.06.1996

Cu aleasă prețuire şi stimă
Col.(r)Liviu Groza

*
Sfânta Mănăstire Pasărea
Prea Cuvioase Părinte Staret,
Redactor Şef, Publicist,
Protos. Olivian Bindiu,
Cu toată smerenia, cu sfântă şi mare bucurie, am primit şi primim
alesele şi binecuvântatele Prea Cuvioşiei Voastre publicații „Sfaturi
Evanghelice”, revista „Viața Monahală”, etc. Nu găsesc cuvinte de
mulțumire, mărinimia sufletului şi dragoste nemărginită ce, din plin, o
manifestați pentru omenire. Noi, întregul Sobor al Mănăstirii Pasărea,
vă sărutăm mâna cu profundă recunoştință, cu cele mai vii şi alese
mulțumiri şi rugăm fierbinte pe Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască
depline bucurii duhovniceşti cu neîntreruptă sănătate în continuă
prosperitate şi cu sporite puteri în nobila şi bogata activitate ce o
desfăşurați pentru binele monahismului şi al credincioşilor, prile‐
juindu‐ne întotdeauna deosebită bucurie spirituală duhovnicească atât
de necesară însetatelor noastre suflete.
Rugăm pe Bunul Dumnezeu, pe Maica Domnului şi Toate
Puterile Cerului să Vă călăuzească viața şi să vă răsplătească osteneala
neprecupețită a prodigioasei activități de scriitor şi publicist şi a
tuturor străduințelor duhovniceşti.
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Cu cea mai sinceră şi Înaltă prețuire şi Considerație, cu mii de
mulțumiri şi cu întregul nostru devotament,
Vă sărută mâna Lucia Drumbravă,
Stareța Mănăstirii Pasărea
cu întregul Sobor

Manastirea
Pasarea
6 aprilie 1993

*

MITROPOLIA BANATULUI
ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A TIMIŞOAREI
300021 TIMIŞOARA Bd. C.D. Loga nr. 7, Tel: 0256/490287 Fax:
0256/491176
Serviciul Prezidial
Nr.3043‐A/2004

Timişoara, la 10 noiembrie 2004

Prea Cuvioase Părinte,
Confirmăm cu bucurie primirea cărților care mi le‐ați trimis.
Mulțumindu‐Vă pentru buna colaborare, Vă felicităm pentru
aceste noi apariții editoriale.
Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască spor în continuare spre
împlinirea bunelor doriri.
Cu arhierească binecuvântare.
† Lucian Lugojanul
Episcop vicar
Prea Cuviosului Părinte
Octavian Pop
Centrul de Reeducare Găeşti
Județul Dâmbovița
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MITROPOLIA BANATULUI
ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A TIMIŞOAREI
Serviciul Prezidial
Nr. 2141‐A 2002

Timişoara, la 17 sept. 2002

Prea Cuvioase Părinte,
Mulțumesc pentru bunele calde urări transmise cu ocazia zilei de
naştere.
La rândul meu rog pe Atotputernicul Dumnezeu să Vă aibă tot‐
deauna în purtarea Sa de grijă dăruindu‐Vă viață îndelungată, sănătate
deplină şi bogat rod în noua misiune ce Vi s‐a încredințat.
Cu arhierească binecuvântare,
† Lucian Lugojanul
EPISCOP‐VICAR
Prea Cuviosului Părinte
lector univ. dr. Octavian Pop
Centrul de Reeducare Găieşti
GĂIEŞTI

*

Prea Cuvioase Părinte Protosinghel Olivian,
Vă mulțumesc mult pentru amabilul gest – cărțulia frumoasă cu
versuri atât de simțite şi de duioase. A fost prezentată elogios în
„Agenda” din 1 mai a.c. M‐am Bucurat.
Cel de Sus să vă răsplătească străduințele nobile.
Lugoj
1 mai 1993

Cu aceeaşi aleasă prețuire,
Prot.Dr.V.Muntean
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Prea Cuvioase Părinte O. Bindiu,
Am primit cu bucurie „Viața monahală” în care a apărut şi un
articolaş de‐al meu. Sincere mulțumiri pentru toate.
Cel‐de‐Sus o să vă dăruiască noi sporiri în misiunea nobilă ce o
desfăşurați.
Cu toată prețuirea,
Prot.Dr. Vasile Muntean
Lugoj 4 iulie 1992

*

Mult Stimate Părinte Protosinghel Olivian,
Mi‐a pricinuit o bucurie aleasă lectura a ceea ce mi‐ați trimis:
„Ortodoxia noastră românească”. Sincere mulțumiri şi felicitări pentru
frumoasa realizare!
Vă doresc din inimă noi împliniri, sănătate de la „Distinsul
bunătăților” şi mântuire pentru toți.
Cu aceeaşi prețuire,
Prot.Dr.Vasile Muntean
Lugoj 6 oct. 1992

*

P. Cuv. Părinte Protos. O. Bindiu,
Vă mulțumesc respectuos pentru cele 2 nr. din interesanta „Viața
monahală”. Sincere felicitări!
Am dactilografiat 2 pagini dintr‐o Conferință privind mona‐
hismul; poate să intereseze pe cineva.
Noi sporiri – de al Domnul – în tot ceea ce întreprindeți.
Cu aceeaşi prețuire,
Prot.Dr.Vasile Muntean
Lugoj 12 sept. 1992
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Prea Cuvioase Părinte O. Bindiu,
M‐am bucurat mult la primirea nr. din „Viața monahală” şi a
frumoasei monografii dedicate mănăstirii ce cu onoare o conduceți.
Sincere felicitări pentru aceste înfăptuiri deosebite! Şi alese mulțumiri!
În 9 aprilie voi ține o conferință, în aula universității timişorene,
privind monahismul românesc. Poate un fragment din ea vă voi da
pentru tipărire în publicația Cuv. Voastre.
Vă doresc din inimă noi sporiri în activitate, în misiunea nobilă ce
o desfăşurați cu sârg şi folos pentru spiritualitatea străbună.
Cu toată prețuirea,
Lugoj 2o martie 1992
Prot.Dr.Vasile Muntean

*

Prea Cuvioase Părinte Protosinghel Olivian,
Mulțumim respectuos, din inimă, pentru frumoasele daruri şi
urări primite recent prin bunăvoința nedesmințită a Preacuvioşiei
Voastre.
Cel de Sus să vă dăruiască noi sporuri în activitatea pastorală şi
publicistică.
Cu aleasă stimă

Lugoj 28 sept 1994

Prot.Dr. Vasile Muntean

229

Mult Iubite Părinte Protosinghel Olivian,
M‐am bucurat primind ultimul nr. Din “Viața monahală” – foaie
interesantă. Sincer felicitări! Văd că aveți personal materiale bine
gândite.
Mulțam frumos şi pentru ilustrate cu M‐rea “Izvorul Miron”
(inclusiv, pentru bunele urări).
Vă doresc din inimă noi sporiri în misiunea nobilă ce o
desfăşurați, spre mai binele Bisericii şi Neamului.
Sărbători fericite! Întru mulți şi vrednici ani!
Cu toată recunoştința,
Prot. Dr.Vasile Muntean
Lugoj 27 dec.1991

*
HAMILTON 04 II 1995

STIMATE PROTOSINGHEL OLIVIAN BINDIU!
Despre Sfânta Mănăstire „Izvorul Miron” am aflat în ziarul
„Tibiscus”. Imediat am hotărât să vă trimit un mic ajutor, o sumă de
50 de dolari. De altfel eu trimit ajutoare şi la alte Mănăstiri. Dar de
mult timp am căutat una din Banat. Fiindcă şi eu sunt bănățean. Sunt
născut în comuna Uzdin. Şi aicea am trăit până în vara anului 1991. De
atunci am luat calea exilului. Mă aflu aicea în Canada. O țară bogată şi
de Dumnezeu binecuvântată. La vară sper să vin acasă în vizită. Poate
că o să trec granița şi să vin şi în România. Dacă am timp o să vin şi
până la voi. N‐am vizitat niciodată nicio mănăstire.
Aicea închei scrisoarea mea.
Să dea Dumnezeu să auzim numai de bine!
Multe salutări de la
Tibi Maran

Hamilton‐Canada 4 feb. 1995
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Adresa semnatarului scrisorii:
MĂRAN TIBI
147 CATHARINE ST. SOUTH APT. 501
HAMILTON, ONTARIO
L&M 276
CANADA

*
MULT STIMAȚI
FĂCĂTORI DE LUMINĂ CREDINCIOASĂ ÎN SUFLETELE NOASTRE,
PREA CUV. PARINTE OLIVIAN
Am primit cele trimise de D‐VOASTRĂ:
‐ Viața Monahală (foaie religioasă)
‐ Colinde şi CÂNTECE DE STEA I
şi cele trimise de D‐l Fr. Mihai Grozăvescu:
‐ VISUL MAICII DOMNULUI
Pentru care momentan VĂ MULȚUMESC FRUMOS.
Şi tatăl meu, precum şi cei doi bunici au fost preoți, de asemenea
şi încă patru unchi au fost preoți.
În excursiile pe care le‐am organizat cu elevii mei am vizitat
aceste SFINTE LĂCAŞURI ALE DOMNULUI, vă trimit pozele lor cu
cea mai mare dragoste.
La vară când voi veni în tabără la Poieni Strâmbu, voi organiza
din nou o vizită la acest SFÂNT LOCAŞ MĂNĂSTIREA „IZVORUL
MIRON”ROMÂNEŞTI.
Doresc să mă abonez la publicațiile religioase editate de
Mănăstirea „IZVORUL MIRON”, unde şi cui pot trimite banii?
Închei MULȚUMINDU‐VĂ, că pot citi o foaie religioasă.
DUMNEZEU să ne binecuvânteze spre iertarea păcatelor.
Prof. Mărgineanțu V. Mihai
DETA, 12 ianuarie 1993
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PENITENCIARUL TÂRGŞOR
BIROUL MORAL‐RELIGIOS
Prea Cuvioase Părinte Protosinghel Olivian Pop,
În primul rând doresc să vă mulțumesc din suflet pentru cele
două cărți primite ("Misiunea preotului capelan în unitatea peniten‐
ciar" şi "Grija pastorală a Bisericii față cei din închisori"), precum şi de
minunata revistă care ne parvine, tot prin grija Sfinției Voastre,
"Lumină şi Speranță". Aproape că n‐am cuvinte să vă mulțumesc. Au
venit parcă asemeni unui răspuns al căutărilor, al strigătelor mele
către Cel Prea Înalt, de a‐mi descoperi căile şi a‐mi încununa de
izbândă strădaniile.
Sunt preoțit de puțină vreme (de la începutul anului), direct de pe
băncile facultății, sunt tânăr şi, evident, la capitolul experiență pasto‐
rală sunt slab. Mai mult mi s‐a încredințat spre păstorire un mediu
destul de dificil. Pentru aceasta aveam absolută nevoie de o bază, de o
fundație pe care pot să‐mi construiesc întreaga activitate viitoare.
Aceste cărți (respectiv revistele), au fost cele care puteau să‐mi
lămurească nedumeririle, atât din domeniul "sufletului întemnițat",
cât şi al regulamentelor penitenciare, după care trebuie să lucrăm.
În special cartea "Misiunea preotului capelan în unitatea peni‐
tenciar" ‐ poate fi considerată "Breviarul" care‐mi limpezeşte nedume‐
ririle mele pastorale, cât şi concordanța şi adaptarea activităților mele
cu cele ale colegilor educatori de la Compartimentul Cultural –
Reeducare.
De la noi, sincere mulțumiri, iar de la Domnul, binecuvântarea Sa
divină să vă lumineze viitoarea viață cu cel puțin aceeaşi prolificitate
de până acum, ca în felul acesta să‐i îndrumați şi pe cei mai tineri.
Încă odată vă mulțumim şi vă rămânem veşnic îndatorați.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
11 iunie 1998
Preot Capelan
Marin Ion

*
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Inalt Prea Sfinția Voastră,
Respectuos, Vă rugăm să binevoiți a ne sprijini în alegerea titula‐
rului Episcopiei de Caransebeş.
Membri Adunării Eparhiale, preoți şi credincioşi ai acestei reîn‐
ființate episcopii, dorim sa‐l avem ca ierarh pe vrednicul protosinghel
Olivian Bindiu, starețul Mănăstirii "Izvorul Miron" Româneşti, cunos‐
cut ca un bun gospodar, om de cultură, autor a peste 16 lucrări
religioase şi a peste 200 de articole şi studii publicate în diferite reviste
din țară şi străinătate.
Părintele Olivian Bindiu, este născut la 22 octombrie 1956, este
licențiat în teologie şi în prezent urmează cursurile Facultății de drept
din Braşov, fiind în al patrulea an de studii.
Cu mulțumiri!
În numele adunării eparhiale Caransebeş:
Colonel (r) Liviu Groza
Protopop Ioan Nicola
Protopop Ioan Văran
Preot Mihai Țunea
Prof. Petru Gavrilă
Prof. Cornel Olaru
Preot Luca Popovici
*Scrisoarea a fost trimisa tuturor membrilor sf. Sinod al B.O.R
10 iulie 199

*

Preot Mihai Tunea

Prea cuvioase părinte Olivian,
Am încercat de câteva ori să sun la telefon, dar nu am avut
noroc... Mai ales că eu nici nu prea am de unde telefona şi e tot mai
scump. De o lună şi mai bine cum m‐am întors din Rusia, unde am
apărut într‐o revista cu traducerea poemului "Schiță în două ape
despre şi pentru istoria sufletului", cu două citate mari semnate de
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Dumneata /vezi volumul meu "Necropole pentru suflet". Revista a
apărut într‐un tiraj de cincizeci de mii de ex. Felicitări!
De vreo trei săptămâni stau la pat, m‐a prins, aproape m‐a
paralizat o discopatie, probabil, şi o sciatică, nu mă pot dezdoi din şale
şi nici paşi cu piciorul drept ... Doream să vin la Dumneata cu
scriitorul, filozoful şi editorul Ion Papuc, directorul tipografiei şi
editurii "CRATER" din Bucureşti. La el se află în lucru ultimele mele
două volume: UCENIC LA EMINESCU, adică Eminescu şi Bucovina şi
volumul meu de piese de teatru LA CASA CU NEBUNI. Dar din prima
decadă a lunii aprilie nu pot face nici o mişcare cu ele: am depus doar
150 dolari americani şi 1 mil. lei româneşti. În februarie am fost pentru
prima oară în Germania, de am povestit şi despre activitatea Dumitale
ca părinte duhovnic la Centrul de educație, despre Biserica construită.
Nemții au fost foarte entuziasmați! Am avut şi o serată de creație la
Bonn ... Dar toate planurile mele s‐au stopat: pe de o parte din cauza
bolii, dar cel mai mult din pricina banilor, căci nu am nici în prezent
nici o sursă de existență şi nici spațiu locativ nu am primit până în
prezent.
Părinte Olivian, mă adresez Domniei Voastre ca unui mare
creştin, ca unui bun prieten şi ca unui coleg de breaslă ‐ am mare
nevoie de un ajutor, că nu mai am nici o speranță să mai primesc de
undeva nişte bani ca să scot aceste două volume la lumină. Ele sunt
trase pe calc, a rămas ca domnul Papuc să procure plăcile, care doar
pentru un volum costa 8 mil. lei, hârtie şi să tragă doar 500 ex. mai
mult nu sper... Dacă ai putea Dumneata să ajuți o mare carte despre
Eminescu, pe care n‐o pot tipări Țară din 1989, vreau să pun numele
Dumitale, pe ultima pagină, ca în celelalte volume ale mele ... Cât poți
Dumneata, un milion, sau cel mult trei ... Măcar şi cu împrumut ...
Telefonează‐i Dumneata domnului Papuc acasă: 321‐66‐79, el are şi
cont ori poate vii Dumneata cumva pe la Bucureşti, el stă lângă stația
de metrou Timpuri noi ... Acolo e şi tipografia. Este un om minunat,
ajută pe mulți scriitori săraci, vom putea veni cu el la o noua întâlnire
la Găeşti, el are maşină, va aduce şi din cărțile tipărite ... Mă închin de
sănătate şi Doamne ajută!
Cu dragoste de frate, Mihai Prepeliță
‐scriitor‐
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Bucurest 29 iulie 1998

PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
BIROU PARLAMENTAR. MIHAIL NICĂ – Deputat P.E.R. Str.
Republicii nr.57, Of. poştal 1, C.P.10, Tel. 052‐315161/01.633.62.61
DROBETA –TURNU SEVERIN, Jud. MEHEDINȚI
BUCUREŞTI 24 IX 1995

Părinte Olivian,
Cu puțim timp înainte de tragicul eveniment, prietenul nostru
comun Ion Bunoaica dăruia fiicei mele cartea „Sfânta Scriptură –
povestită”. Găsesc acum răgazul şi starea sufletească să vă felicit
pentru osteneala publicării acestei cărți care umple un gol în
biblioteca oricărui copil.
Folosesc această ocazie pentru a vă aduce la cunoştință ca un
grup de prieteni din Bucureşti au luat inițiativa de a constitui o
fundație care să poarte numele bunului nostru prieten, atât de
devreme plecat dintre noi.
Fiind convins că sunteți alături de noi, am rugămintea de a ne
comunica ideile dumneavoastră pentru țelurile acestei fundații care
trebuie să reflecte personalitatea celui care a fost Bunoaica Ion.
Sâmbătă, 7 octombrie, ne vor reîntâlni pentru a da o formă
coerentă acestor idei şi pentru a creiona statutul Fundației Bunoaica
Ion în vederea înscrierii ei la Tribunal. Ne‐am bucura să participați şi
dumneavoastră.
Cu deosebită stimă,
Nica Mihail

*
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Mr. Stephen C. P. Arsenault

1665 Van Buren Avenue
St. Paul, MN 55104‐1822
U.S.A.
Stăreția Mănăstirii
Izvorul Miron
Româneşti
COD 1870 JUD. Timiş
RE: Change of Address
15 June 1994
Dear Brothers in Christ,
For future mailings please note the following change of address:
Old Address:
St. George's College
P.O. Box 1248
Jerusalem, Israel
New Address:
1665 Van Buren Avenue
St. Paul, MN 55104‐1822
U.S.A.
I am very interested in the Romanian Orthodox Church news and
information from your literature. If possible, would you please send
future information in English.
Thank you for your attention.
Very truly yours,
Mr. Stephen C. P. Arsenault

*
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LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI
THE LEAGUE FOR THE DEFENCE OF HUMAN RIGHTS
LA LIGUE POUR LA DEFENCE DES DROITS DE L'HOMME
Membră a Federației Internaționale a Drepturilor Omului (FIDH) Paris

Str. Dem. I. Dobrescu 11, Cod 70119, BUCUREŞTI, ROMÂNIA,
Tel. 3137190,Tel/Fax 3156897; 3121728
Nr. 829/3 oct. 1998
Sfinției Sale, părintelui Octavian Pop
Centrul de Reeducare a Minorilor Găeşti,jud Dambovita
Sfinția Voastră,
Va rugăm să ne iertați pentru întârzierea cu care răspundem
scrisorii dvs. din luna martie a acestui an. Din păcate, avalanşa de
probleme cu care ne luptăm zi de zi ne‐a împiedicat până acum să vă
contactăm.
Astfel, dorim să vă comunicăm că ne‐ar bucura dacă ați accepta să
vă ocupați de organizarea unui grup de observatori LADO la nivelul
județului Dâmbovița. Menționăm că veți fi liber în a vă alege
colaboratorii. Pentru aceasta, vă rugăm să ne contactați de urgență,
printr‐o scrisoare, prin care să ne comunicați adresa la care vă putem
trimite mai multe informații.
Cu deosebită considerație,
Av. Nicolae Ştefănescu Drăgăneşti,
Preşedintele LADO

*
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Stimate Părinte Olivian,
Persistă în mintea şi sufletul meu scurta convorbire cu Dvs. la
Uzdin, am reținut invitația Dvs., generoasă, pentru o şezătoare la
Mănăstirea pe care cu spiritul Dvs. o ocrotiți.
Mi‐am permis gestul de a vă invita (pe bază de telegramă) la un
simpozion “Lucian Blaga” care a avut loc la Biblioteca Județeană Timiş.
Probabil că nu ați avut timp disponibil. A fost interesant, a fost
frumos.
În referire la invitația Dvs. pentru o şezătoare la mânăstirea ce cu
onoare o vegheați, ne‐am gândit aşa cum ați spus, să fie pe data de 24‐
25.06.1995. De “Sânziene”. Vom recita versuri de sorginte religioasă,
vom vorbi de mitul Sânzienelor în creația lui Mircea Eliade ş1 a altor
scriitori români. Avem nevoie de public. Ați spus că nu constituie un
impediment!
Ne‐am deplasa câțiva scriitori de la noi, dar şi de la Societatea
"Tibiscus" din Uzdin, prietenii Dvs. şi ai noştri Vasile Barbu şi Ionel
Stoiț de la Radio Novi Sad, eventual şi prof. Ghe. Lifa. De la noi ar mai
veni Aurel Turcuş, Ignea Loga (poate să aducă şi câteva exponate
pictură, omul este un talentat pictor), Ion Stoica, Dan Gârlea de la
periodicul "Matineu literar" şi George Voştinaru, strănepot al lui Ioan
Slavici. La nevoie va veni şi actorul George Lungoci de la Teatrul
Național din Timişoara pentru recitări.
Ar fi bine, în caz de acceptul Dvs. să sosim la Dvs. vineri seara,
sâmbătă (24.06.) să fim la slujbă şi la şezătoare apoi o vizită, a doua zi,
la Casa Sorin Titel de la Margina de Făget. Poate propuneți alt
program mult mai instructiv şi interesant. Oamenii mei aşteaptă, cu
emoție acceptul Dvs. şi propunerile de rigoare.
Cu respect şi dragoste frățească,
Al Dvs.
Nicolae Danciu Petniceanu

*
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Timisoara 15 mai
1995

Binecuvântați Prea Cuvioşia Voastră,
Vă mulțumesc pentru ceea ce întreprindeți punându‐mă în
curent cu tot ceea ce Vă străduiți pentru „Viața monahală”.
Vă doresc spor în activitate şi în anul 1993 să puteți străbate greu‐
tățile financiare şi să puteți da mereu la lumină ceea ce V‐ați propus.
În iarna de aici – treburi – griji – probleme ca peste tot.
Vă adaug şi eu ceva ca o încercare să‐mi exprim îndatorarea cu
care sunt îndatorat.
Dumnezeu să Vă ajute şi să vă aibă în sfânta Sa pază.
Manastirea Neamt
27 ian. 1993,

Diacon Ioan Ivan

*
MITROPOLIA OLTENIEI
CABINETUL MITROPOLITULUI
PREA CUVIOŞIA VOASTRĂ,
Recent am primit şi ultima lucrare pe care ați dat‐o la lumină „De
la cuvânt la faptă”.
Vă felicit cordial şi cu arhierească binecuvântare Vă adresez toate
laudele.
Spor bogat la noi asemenea lucrări.
† NESTOR
MITROPOLITUL OLTENIEI
Craiova
26 august 1991
Prea Cuvioşiei Sale,
Părintelui Protos. Olivian Bindiu
Mănăstirea „Izvorul Miron”
Româneşti, jud. Timiş
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Bucureşti 26 septembrie 2001
Aleea Patriarhiei, 2
Cabinetul Patriarhului

ROMÂNIA
PATRIARHIA ROMÂNĂ
Nr.267/2001

Prea Cuvioşiei Sale,
Prea Cuviosului Protos.
OLIVIAN POP
Centrul de Reeducare minori
Sir. Dumbrăvei nr.2
0150 ‐ GĂEŞTI
Jud. DÂMBOVIȚA

Prea Cuvioase Părinte Olivian,
Vă facem cunoscut că la Cabinetul Patriarhal s‐au primit cărțile
publicate de Prea Cuvioşia Voastră, pentru care Prea Fericitul Părinte
TEOCTIST, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Va mulțumeşte, împărtăşindu‐Vă părinteasca binecuvântare.
Din încredințarea Prea Fericirii Sale,
CONSILIER PATRIARHAL
Pr. Nicolae Vladu

*
P. S. Sale
P. C. Protosinghel Olivian Bindiu
Mânăstirea „Izvorul Miron” Româneşti
Am primit cu mare bucurie publicațiile „Viața Monahală”, al cărei
redactor responsabil sunteți, precum şi cele două cărți „Canonizarea
Sfinților în Biserica Ortodoxă” şi „În Slujba Neamului şi a Credinței
Strămoşeşti”, pe care Ați avut amabilitatea şi plăcerea de a mi le
trimite şi pe care le‐am citit cu mare atenție şi cu un foarte mare
interes.
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Aş fi deosebit de bucuros dacă P. C. Voastră nu mă va uita şi la
viitoarele numere ale Foii Religioase ”Viața Monahală”, precum şi la
alte apariții editoriale pe care le Veți elabora sau coordona.
Vă încredințez, P. C. Voastră, că păstrez o vie şi plăcută amintire a
prezenței, anul trecut, la Mănăstirea „Izvorul Miron” Româneşti şi
discuțiilor purtate atunci.
Cu deosebită şi considerație,
Nicu Popescu
Redactor şef adjunct Radio România
Departamentul Informații, Publicistică, Sport
P. S.
Discutând cu Valeriu Dănescu, redactor şef adjunct, coordona‐
torul emisiunilor „Cuvânt şi suflet”, pe care le difuzează postul nostru
de radio, şi constatând şi domnia sa foarte bogata activitate
monahicească şi editorială a P. C. Voastre, ne‐am gândit ca, măcar la
una din emisiuni, să fiți Invitatul emisiunii.
De aceea rog pe P. C. Voastră fie să ne trimită o scrisoare (pe
adresa cunoscută), fie – mai indicat – să ne contacteze telefonic la nr. :
01/6144535, 6142940, 3129244, pentru a ne explica cum se poate ajunge
cel mai lesnicios, cu mijloacele de transport în comun, la mănăstire, şi
eventuala stabilire a datei.

*
Prea cuvioase Parinte Olivian,
HRISTOS A ÎNVIAT!
Slăvitul praznic al Sfintelor Paşti să reverse în sufletele noastre
dragoste, lumină şi bucurie sfântă, iar Hristos cel înviat să ne
dăruiască sănătate, pace şi împliniri duhovniceşti.
Mulțumesc pentru publicații şi felicitări.
Cu binecuvântări,
† NIFON
ARHIEPISCOPUL TÂRGOVIŞTEI
Sfintele Paşti 2004
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PATRIARHIA ROMÂNĂ
ADMINISTRAȚIA PATRIARHALĂ
CANCELARIA SFÂNTULUI SINOD
Nr° 2700/1993
PREA CUVIOASE PĂRINTE OLIVIAN,
Mulțumesc pentru gândurile bune transmise cu ocazia Sfintei
Învieri a Domnului nostru Isus Hristos precum şi pentru lucrarea în
versuri „Pe ultimul drum”.
Dumnezeu să vă răsplătească strădaniile şi să vă întărească în cele
duhovniceşti pentru slujirea Sfintei noastre Biserici Ortodoxe.
Bucuresti 3 mai 1993
EPISCOP
† NIFON PLOIEŞTEANUL
VICAR PATRIARHAL

*
PATRIARHIA ROMÂNĂ
ADMINISTRATIA PATRIARHALĂ
CANCELARIA SFÂNTULUI SINOD

4 ianuarie 1993

P.C.SALE
P.C. Protosinghel OLIVIAN BINDIU
Redacția "VIAȚA MONAHALĂ”
1865‐Curtea, județul Timiş
Mânăstirea „Izvorul Miron”
PREA CUVIOASE PĂRINTE,
Primesc cu bucurie publicația religioasă "Viața Monahală" prin
strădaniile ce le depuneți, vă numărați printre cei ce scot lumină
monahismului ortodox de sub obroc. Faceți o lucrare vrednică de
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pomenire căci slovele pe care le adunați în pagină sunt, fără îndoială,
de mult folos monahilor, credincioşilor şi clericilor noştri.
Să vă ajute Dumnezeu în lucrarea ce o desfăşurați!
Cu arhiereşti binecuvântări,
Bucuresti 4 ianuarie 1993
EPISCOP
† NIFON PLOIEŞTEANUL
Vicar Patriarhal

*
Mănăstirea "Izvorul Miron"
Româneşti, com. Tomeşti
Of. Curtea, cod 1865 Timiş, ROMÂNIA

Cher en Christ
Monsieur Zucchini,
Je vous remercie de votre très aimable lettre et de votre paquet
avec des livres que j'ai reçu aussi.
A mon tour, je vous envoie les livres demandés, mais seulement
un exemplaire de chacun, car je n'en ai plus. Je suis sûr qu'en Italie
vous aurez des conditions pour faire copier ces livres en quelques
exemplaires que vous désiriez. De notre part, vous en avez toute la
liberté.
Si vous avez l'occasion et la possibilité de nous rendre visite nous
sommes heureux d'être vos hôtes. Vous vous pouvez considérer notre
invité.
En attendant de vos nouvelles avec des sentiments d'estime et
d'amitié
Pére Olivian Bindiu

*
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Manastirea „Izvorul Miron”
Românesti
Of. Post. Curtea, cod. 1865
Jud. TIMIS, ROMANIA

Româneşti, le 4 oct. 1994

Mon cher Père Cassien,
Grand merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour
l'orthodoxie. Les mêmes remerciements pour ce que vous m'avez
publié et envoyé.
Je vous envoyé encore trois ouvrages pour votre publication. Vous
avez toute la liberté de changer ce que ne convient pas au point de vue
linguistique du technique. Pardonnez, s'il vous plaît, les fautes. Nos
moyens assez primitifs.
Si vous avez la possibilité de publier un recueil avec mes pensées
sur les sacrements, ce la me ferrait un grand plaisir.
Recevez toute ma reconnaissance et mes vœux
Père Olivian Bindiu

*
Româneşti, Le 5 Mai 1993
Mănăstirea „Izvorul Miron”
Sat. Romăneşti, com.Curtea
1865, jud. TIMIŞ
Mon cher en Christ, Père Cassien,
J'ai reçu, moi susse, avec joie votre lettre et les bulletins. Grand
merci !
La nouvelle de votre possible visite nous a beaucoup réjouit. Vous
serez le bienvenu chez nous !
Ici, personne ne vous obligera pas à faire ce que vous n'anez pas le
droit de faire.
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Vous êtes notre ami et frère dans le Christ et, comme invite, c'est
a vous de choisir les différences de comportement religieux ne posent
aucun problème chez nous.
S'il est possible, je vous prie de nous annoncer la date
approximative de votre arrivée. Vous avez raison, notre monastère se
trouve à 200 km de la frontière de Hongrie.
Je vous envoie un petit article (mes pensées sur le rôle éducatif de
l'église); si vous le trouvez digne d'être publie dans „Orthodoxie”, je
vous demeurerai bien oblige. De même, s'il y a des fautes de langue, je
vous laisse toute la liberté de les corriger.
Dans l’amour de Christ,
Et a bientôt
Pére Olivian Bindiu

*
(Înalt) Prea Sfințite Părinte1
Au trecut şase luni de zile de când prin vrerea lui Dumnezeu
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi Colegiul Național
Bisericesc, la data de 13 iulie 1994 a ales în scaunul reactivatei episcopii
a Caransebeşului pe Prea Sfinția Sa Episcopul Emilian Birdaş.
Consider şi pe drept cuvânt că această alegere a fost o restaurație
morală pentru acest vrednic episcop care şi‐a făcut pe de plin datoria
în Episcopia de Alba Iulia, de unde în 1990 a trebuit să se retragă (din
motive încă neelucidate) fiind numit ca arhiereu vicar la Episcopia
Aradului. Acest lucru pe mine m‐a mişcat profund deşi prea puțin l‐
am cunoscut pe Prea Sfinția Sa Emilian, înainte de decembrie 1989,
fapt ce a făcut să se lege o strânsă prietenie între mine şi Prea Sfinția
Sa, ştiind foarte bine că este creştineşte ca un om la necaz să fie
cercetat. Sigur că am avut multe de învățat de la un asemenea om cu o
vastă şi bogată experiență în domeniul vieții monahale. L‐am vizitat la
Arad, l‐am invitat la Româneşti, am slujit împreună, dar de fiecare
1

Scrisoarea a fost trimisă tuturor ierarhilor din țară, membri ai Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române.
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dată am căutat să‐l consolez şi prin cuvântul meu de “bun venit”
adresat la primirea Prea Sfinției Sale în obştea mănăstirii am căutat să
scot în evidență personalitatea Episcopului Emilian, şi că actul
destituirii Prea Sfinției Sale din scaunul de la Alba‐Iulia a fost un act
de nedreptate.
După reactivarea Episcopiei Caransebeşului, foarte mulți oameni
s‐au gândit ți la umila mea persoană că ar fi bine, să candidez la
scaunul episcopal de Caransebeş (sigur că acest lucru a creat şi multe
discuții). În acest sens, am fost vizitat de foarte mulți clerici,
credincioşi, insistând să accept propunerea lor, deşi încă de pe atunci
mă gândeam că unii dintre cei ce mă cercetau urmăreau nişte scopuri
personale. Ca orice tânăr am fost încântat de cele propuse. Niciodată
nu mi‐am dorit o funcție, un post, sau să‐mi creez merite pe o muncă
nedreaptă ci dimpotrivă, am căutat să‐mi fac pe deplin datoria la locul
unde am fost pus şi meritele să mi le creez prin munca mea cinstită.
De multe ori ştiu că am greşit față de cei care conduc destinele
Bisericii noastre prin felul meu de a fi (o fire nu prea comunicativă)
lucru ce poate a deranjat pe unii sau pe alții. Legat de Caransebeş, ar fi
fost de datoria mea să iau legătura cu ierarhul locului, lucru pe care
însă nu l‐am făcut.
Au apărut foarte multe articole în presă pro şi contra. S‐a văzut că
toată această campanie de presă a fost dirijată de anumite forțe ostile
Bisericii, care în acelaşi timp căutau să denigreze atât persoana mea
cât şi persoana Înalt Prea Sfinției Sale Nicolae şi a Prea Sfinției Sale
Emilian. S‐a făcut caz într‐unul din cotidienele centrale că eu aş, fi cel
care am dorit să închin mănăstirea greco‐catolicilor şi să cer un post
de episcop auxiliar. Mă întreb şi eu, şi oamenii de bună credință s‐au
întrebat şi ei cum putea fi posibil un asemenea lucru, când instituția în
sine nu aparține lui Olivian ci Bisericii Ortodoxe. Câtă naivitate şi câtă
lipsă de bun simț şi de omenie din partea celui care a comandat acest
articol denigrator la adresa mea şi de ce nu a întregii Biserici
Ortodoxe. Vă mărturisesc că întotdeauna am căutat şi caut să slujesc
biserica neamului meu fără vreun interes sau scopuri personale şi dacă
va fi nevoie chiar cu prețul vieții voi apăra interesele ei.
Ceea ce a deranjat şi deranjează Biserica Greco‐Catolică (şi mai
ales pe Episcopul Ioan Ploscaru) este cartea “Ortodoxia românească”
pe care am tipărit‐o fi care dezvăluie atrocitățile comise de Biserica
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Catolică în Ardeal. Indiferent de ce se spune şi de ce se zice şi de ce se
va întâmpla pe viitor cu mine (fiind conştient că încă se lucrează la
aruncarea cu noroi în persoana şi activitatea mea) eu voi rămâne
acelaşi care a fost întotdeauna ardelean, român şi ortodox şi de ce nu
martir la Româneşti. În ce priveşte relația mea cu Prea Sfințitul Părinte
Episcop Emilian, rămâne aceeaşi, oferindu‐i oricât sprijin, dragoste şi
ajutor. Am căutat ca la instalarea Prea Sfinției Sale, să nu se creeze
stări neplăcute si tensionate, mai ales că eram unul dintre cei ce
candidam pentru scaunul episcopal, însă oamenii de bună credință au
înțeles că Vrerea lui Dumnezeu a fost să fie aşa şi nu a oamenilor care
poate doreau altceva la vremea aceea dar totul s‐a terminat cu bine.
Legat de apartenența mea la P.U.N.R. pot să afirm că speculațiile
făcute în presă sunt nişte minciuni sfruntate şi fabricate tot de oameni
care vor să arunce cu noroi într‐un slujitor al Bisericii Ortodoxe.
(Neam din neamul meu nu a fost membru de partid şi nici eu nu pot
să fiu altfel.) Oricum la vremea respectivă cazul a fost elucidat de
însuşi preşedintele filialei P.U.N.R. Timiş, dând o dezmințire.
Gândindu‐mă că a sosit timpul să se facă lumină în cele petrecute
în cursul anului trecut, am găsit de cuviință să vă scriu aceste rânduri
pornite dintr‐o inimă plină de căință, dar în acelaşi timp şi îndurerată,
cerându‐vă iertare pentru toate greşelile pe care ca om le‐am putut
face atât față de Prea Sfinția Voastră cât şi față de Prea Sfinția Sa
Episcopul Emilian.
Cum spuneam, mulți dintre cei care m‐au sfătuit nu mi‐au dorit
binele şi, poate prin cele întâmplate au vrut să mă pună sub tăcere şi
să mă compromită. Promit să‐mi fac datoria, să slujesc cu cinste şi
demnitate cauza Bisericii Ortodoxe Române şi dacă biserica va avea
nevoie de mine oricând sunt gata (ca soldatul în armată) să răspund
chemării ei. Din experiența tristă cu Caransebeşul, am tras multe
învățăminte folositoare pentru viață şi viitor, punând bazele liniştei
depline.
Rămân al (Înalt) Prea Sfinției Voastre supus fiu duhovnicesc
6 februarie 1995

Protosinghel Olivian Bindiu

*
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Prea Sfințite Părinte Episcop Emilian,
Aşa cum Prea Sfinția Voastră V‐ați bucurat de scrisoarea trimisă
tuturor ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române şi eu m‐am bucurat în
acelaşi timp de mesajul Prea Sfinției Voastre. Trebuie să ştiți un singur
lucru că legat de cele scrise prin acea “epistolă” eu am aplicat într‐
adevăr principiul creştin de omenie şi respect şi supunere față de Prea
Sfinția Voastră deci, nu are nicio legătură cu trădarea lui Iuda şi nici
cu lepădarea lui Petru, pentru că în contextul respectiv are un alt
înțeles. Am rămas surprins văzând că mai nou se practică trimiterea
unor copii după scrisori, deoarece scrisoarea avea acelaşi conținut. Nu
ştiu cât de “deştept” sunt şi cât de apreciată a fost scrisoarea mea dar
ştiu un singur lucru că trebuie să Vă port respect şi să Vă stimez
pentru munca depusă în cei 22 de ani de arhierie dar şi pentru
suferința prin care ați trecut fiind, din păcate singurul ierarh care a
suferit după decembrie 1989.
Scrisorile pe care le primiți de apreciere sau anonime nu sunt
altceva decât încercări de dezbinare din partea unor clerici care şi
înainte de 1989 şi după s‐au ocupat de acestea.
Mă bucur că ați luat hotărârea de a nu răspunde unor asemenea
provocări şi că nu veți da curs acestor dezbinări.
Vă mărturisesc din nou că atât eu cât şi părintele protopop Doru
Milostean de la Făget vă suntem şi rămânem aceiaşi prieteni şi cred că
nu ar trebui să vă feriți de ei cum declara acel “Voicu” ci să vă feriți de
cei care sapă la temelia Bisericii Ortodoxe Române şi care s‐au dovedit
a fi recalcitranți şi cu Înalt Prea Sfințitul Părinte Mitropolit Nicolae şi
cu umila mea persoană şi acum şi cu Prea Sfinția Voastră. Noi
niciodată nu ne‐am gândit la adunat semnături de la preoți împotriva
cuiva, aşa după cum alții au făcut‐o chiar şi la alegeri (păr. Iancu
actualul protopop de Timişoara).
Ați afirmat în scrisoarea din 23 februarie a.c. că unii din intriganți
mă cercetează, cine Va informat este într‐adevăr un intrigant. Singurul
care m‐a cercetat şi din când în când mă cercetează, nu este niciun
secret, este cunoscutul istoric şi ofițer de mare prestigiu al Armatei
Romane Col. (r.) Liviu Groza cu care colaborez în scrierea unor
articole pe teme istorice. Este regretabil că Prea Sfinția Voastră ați
aplecat urechea şi v‐ați dispensat de el căci putea să Vă fie de mare
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ajutor, însă niciodată nu va fi prea târziu, Prea Sfințite Părinte fiți
încredințat de dragostea şi respectul nostru iar în ce mă priveşte
promit că Întotdeauna să vă fiu alături şi la bine şi la rău, dar nu aş
dori să sufăr pe nedrept din cauza acelora care au de plătit anumite
polițe din trecut.
Rămân al Prea Sfinției Voastre supus şi devotat ascultător.
Româneşti la 6 martie 1995
Protosinghel Olivian Bindiu

*
Româneşti, 10. 02. 1994

Cher Père Cassien,
Grand merci pour tout ce que vous m'avez envoyé. Je vous félicite
pour vos efforts fructueux au service de l'orthodoxie.
Demême, recevez toute ma gratitude pour la publication de mes
articles qui posent beaucoup de problèmes de la langue. Vous avez eu
à travailler pour les mettre en français.
Je vous envoyé de nouveau deux articles avec des sujets similaires:
les sacrements de la pénitence et de la communion.
En ce qui concerne votre publication Orthodoxie, qui nous
torche beaucoup, je me permet vous informer que notre monastère n
possède pas les numéros 1, 3, 5, 9 – 29, 31, 43, 47, 49, et 53 et de
vouprier de nous les envoyer, s'il est possible. Il nous manquent aussi
les volumes suivantes:
- Saint Ephren le Syrien: Discurs exégétiques
- Idem
Oeuvres choisies
et les vies des saints:
Saint Jean de Misericorieux
Saint Nicolas le Taumaturge
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Saint Eugénie d'Alexandrie
Je vous en remercire d'avance
Româneşti, Le 4 oct. 1994
Père Olivian Bindiu

*
MANASTIREA „IZVORUL MIRON”
SAT. ROMÂNEŞTI, JUD.TIMIŞ
OF. POST. CURTEA
1865 ROMÂNIA

ROMÂNEŞTI, le 11 avril 1995

Cher Père Cassien
Je vous remercie de tout cœur pour tout ce que vous faites pour
mon humble personne, en publiant mes modestes articles dans la
revue que vous éditez.
Je vois que vous vous donnez de la peine pour maintenir allumée
la chandelle de la vraie orthodoxie. Soit que Dieu vous tient sain et
vous fortifie pour Sa Gloire.
Votre revue à une tenue théologique irréprochable et elle est très
bien conçue.
J'ai reçu les livres des Vies des Saints et les autres livres. Je vous
en remercie beaucoup.
Tout comme je vous ai déjà écrit, les numéros suivants me
manquent de la collection de votre revue: 31, 44, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Comment peut‐on les
procurer ? Aimez‐moi, s'il vous plait et s'il est possible, de les avoir
dans ma bibliothèque ! J'y tiens beaucoup.
S'il n'était pas trop, je désirerais de recevoir de vous aussi
quelques calendriers pour les derniers ans et pour l'année 1995, qui
contiennent, je crois des choses intéressantes.
Nous vous attendons en Roumanie et, s'il est possible, moi aussi,
j'attends une invitation de votre part (en Roumanie, c'est une
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condition obligatoire d'avoir une invitation pour obtenir les
documents de voyage en Occident) pour visiter, en France, votre
monastère.
Je vous envoie encore deux articles en vous priant de me les
publier. Est‐ce que vous avez reçu mon article sur le sacerdoce ? Est‐
ce qu'il ne convient pas ? Je vous prie de m'en informer.
Recevez tous mes vœux à l'occasion des Fêtes de Pâques
Avec affection
Votre frère en Christ OLIVIAN BINDIU
prieur de la monastère „Izvorul Miron” Roumanie

*
Mănăstirea „Izvorul Miron”
Româneşti, com Tomeşti
Of. Post. Curtea, cod 1865
Jud. TIMIŞ, R O M Â N I A

Le 23 Juin 1993

Mon cher Père Cassien,
Je vous remercie de tout cœur pour votre lettre et pour la
publication de mon article dans votre bulletin.
Je vous envoie deux articles nouveaux sur les mystères sacrés.
Vous pouvez faire tous les changements nécessaires pour qu'ils soient
publiables dans votre revue. Le français est pour nos une lanque
étrangère et c'est un pe difficile en s'exprimer correctement. Grand
merci d'avance !
Vous êtes toujours attendu chez nous. Si vous annoncez votre
arrivée il sera d' autant mieux.
Dans l’amour du Christ
Pére Olivian Bindiu
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Le 25 III 1993
Mănăstirea „Izvorul Miron”, Româneşti
Comuna CURTEA,
jud. Timiş, cod 1865
ROMÂNIA

Mon cher Père Cassien,
J'ai reçu Votre lettre et Vas publications, dont je Vous remercie
beaucoup.
Je peux maintenant Vous annoncer qu'on a traduit déjà en
roumain d' „Orthodoxie”, nr.45/Juin 1992 le fragment Devenir un saint
de l'ouvre de Virgil Gheorghiu intitulée Pourquoi n’a‐t‐on nomme
Virgil? l'auteur este d'origine roumaine et le texte est, comme toutes
les pages de votre publication, très impressionnant, intéressant et
éducatif. Vous nous avez envoyé les numéros 42, 45, 46, et 48/1992 d'
„Orthodoxie”. Recevez toute mon admiration et grandes félicitations
pour le contenu très riche et intéressant de la revue. Dans quelques
mois J'ai l’intention de Vous envoyer quelques uns de mes articles; on
va les traduire en français.
Envoie‐nous, s'il vous plait, le numéro ou il y aura l’article sur les
reliques nouvellement découverts à Néants. Il nous intéresse
beaucoup
C’est moi de faire ma présentation:
Je suis roumain et j'ai 36 ans. J'ai commencé la vie monacale
depuis 16 ans à Neamt. J'ai fait toutes mes études théologiques (école
secondaire et Université) en Roumanie.
Maintenant, j’étudie le droit (les sciences juridiques) à
l’Université d’une ville proche. Jusqu' à ce moment, j'ai publié huit
volumes de prêches et d’essais théologiques orthodoxes et 120
d’articles religieux. Tous ces ouvrages sont malheureusement, publiés,
seulement en roumain.
Je Vous invite chaleureusement nous rendre visite. Toujours Vous
serez, bienvenu.
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A ce moment c’est la seul possibilité de nous rencontrer. Dans les
circonstances politiques actuelles, les roumains ne peuvent pas visiter
l'ouest de l’Europe sans une invitation spéciale, nominalisée.
Nous Vous attendons avec des sentiments fraternels
Dans l’amour du Christ
Pére Olivian Bindiu

*
Către Societatea Culturală Turistică
GINTA LATINĂ – IAŞI
România
Domnule Preşedinte
Am primit cu multă bucurie scrisoarea dumneavoastră şi am fost
foarte încântat că oamenii de înaltă trăire creştinească dar şi
românească, apreciază munca, opera şi personalitatea umilei mele
persoane.
După cum constat şi activitatea dumneavoastră şi a societății pe
care o reprezentați are acelaşi scop şi aceeaşi linie ca şi activitatea
noastră la Româneşti – promovarea culturii naționale româneşti şi
păstrarea credinței creştine pe aceste meleaguri greu încercate ale
scumpei noastre țări România.
Mă simt oarecum nevrednic de marea cinste ce mi‐o puteți face
onorându‐mă ca fiind cel de‐al 18‐lea membru al societății
dumneavoastră ce are un mare rol în viața şi activitatea poporului
român.
Sunt întru totul de acord cu propunerea dumneavoastră, mă
alătur gândurilor şi simțămintelor dumneavoastră şi voi căuta din
răsputeri să contribui cu modestele mele puteri la extinderea spiritului
latinității poporului român.
În ceea ce priveşte invitația făcută de a participa la manifestările
consacrate împlinirii a 106 ani de la trecerea în nemurire a simbolului
spiritualității româneşti Mihai Eminescu la inițiativa muzeului de
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Literatură Română – Casa Pogor – Iaşi răspund favorabil invitației
făcute şi în ziua de 7 iunie 1995 voi fi prezent la ora 10 în holul
Hotelului Unirea.
Cu mulțumiri,
26 mai 1995
Al dumneavoastră
Protosinghel Olivian Bindiu

*

Mănăstirea „Izvorul Miron”
Româneşti, com Tomeşti
Of. Post. CURTEA

Mon cher Père Cassien,
Grand merci pou votre réponse, pour les bulletins envoyés et
pour la publication de mes textes. Vous vous donnez beaucoup de
pin en vue de servir la cause du développement de l'orthodoxie dans le
monde. C'est une très noble mission dont la source ne peut pas être
que la véritable croyance. Dieu vous en récompense !
Pour le moment, je ne possède pas les informations que vous
m'avez demandées. Je dois m'y intéresser et si j'ai toutes les donné je
vous annoncerai.
Je continue, comme vous avez vu, mes textes sur les sacrements Je
vous en envoyé encore deux.
Recevez tous nos vœux
Dans l’amour de Christ,
Olivian Bindiu
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PATRIARHIA ROMÂNĂ
MITROPOLIA ARDEALULUI
Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia
Str. Mihai Viteazul nr. 16; 510.010 ‐ Alba Iulia(ro)
Tel.0258‐811.690; Fax.0258‐812.797
Email: Epalba@yahoo.com
Nr.107‐c/30 dec.2004

Mult Distinse Părinte Conferențiar univ. dr.Olivian Pop,
Înalt prea Sfințitul Părinte †Andrei Andreicuț, Arhiepiscopul de
Alba Iulia şi Mureş, îşi exprimă gratitudinea pentru gesturile
dumneavoastră mărinimoase, manifestate în repetate rânduri, de a‐i
expedia volumele ce constituie expresia concretă a muncii dumnea‐
voastre ştiințifice şi de popularizare a adevărurilor mântuitoare.
A primit constant cărțile expediate de dumneavoastră şi a lecturat
o parte din lucrările oferite în dar. Apreciază râvna dumneavoastră
misionară manifestată atât prin activitatea didactico‐ştiințifică cât şi
prin cea pastorală.
Numai un suflet nobil poate să investească eforturi atât de mari şi
constante pentru recuperarea pentru Hristos a celor care au apucat pe
cărările malefice ale devianței.
Noul An 2005 să fie unul binecuvântat, cu rod sporit şi cu
împliniri deosebite pentru dumneavoastră şi pentru cei care
beneficiază de binecuvântata dumneavoastră activitate.
Din încredințarea Î.P.S. Sale,
Pr. dr. Teofil Tia
Secretar eparhial

*
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Prea cuvioase părinte Olivian Bindiu,
Vă mulțumesc din inimă pentru importanta lucrare a prof. Ioan
N. Floca „Canoanele Bisericii Ortodoxe” care dezvăluie specificul
acestei Biserici, precum şi pentru volumul Dumneavoastră „Pe ultimul
drum”, însumând, cu alese expresii lirice, gânduri despre viață şi
moarte.
Vă exprim, de asemenea, gratitudinea mea pentru Diploma pe
care ați avut generozitatea să mi‐o trimiteți. Din epoca atât de sumbră
care mi‐a fost dat să o străbat, viitorul va distinge fără părtinire
virtuțile celor ce au avut tăria să urmeze drumul străvechi al
respectului de sine.
Vă rog, totodată, să transmiteți călugărilor mănăstirii „Izvorul
Miron” pioasele mele gânduri pentru viața lor precum şi a Dumnea‐
voastră – închinată Celui de Sus, în vechea tradiție a poporului nostru.
Munchen 22 oct.1993
Cu înaltă stimă,
Dr. Pavel Chihaia

*
EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A ORADIEI,
BIHORULUI ŞI SĂLAJULUI
410017 Oradea, BIHOR, Str. Episcop Roman Ciorogariu Nr.3,
Tel: 0040‐259‐433487, Fax: 0040‐259‐211178
BCR Oradea ‐ Cont RO60 RNCB 1500 0000 0141 0001
10. 11.2004
Prea Cuviosiei Sale,
Prea Cuviosului Parinte Conf. Univ. Dr.
Octavian Pop,
Capelanul C. R. Găeşti
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Prea Cuviosia Voastră,
Vă mulțumim în mod deosebit pentru cărțile: ,,De la cuvânt la
faptă",
“Lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul Testament” şi “Jurisdicția în
Dreptul bisericesc”, pe care ni le‐ați trimis.
Osteneala de a plămădi o carte nu este deloc uşoară, însă şi
satisfacțiile ulterioare sunt pe măsură. Preocuparea permanentă şi
constantă pe care o aveți pentru teologie şi cultură V‐au aşezat
numele între teologii şi slujitorii Bisericii deja consacrați.
Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască sănătate, putere de munca şi
zile îndelungate, pentru a putea tipări cât mai multe cărți, precum şi
pentru a putea conduce cu înțelepciune turma cuvântătoare
încredințată de Dumnezeu spre păstorire, pe calea anevoioasă către
împărăția cerurilor.
Cu îmbrățişare sfâită în Hristos, Domnul nostru,

† Petroniu Sălăjanul
Arhiereu Vicar al Oradiei, Bihorului şi Sălajului

*
EPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A ORADIEI,
BIHORULUI SI SALAJULUI
410017 Oradea, BIHOR, Str. Episcop Roman Ciorogariu Nr.3
Tel./Fax. 0040‐259‐433487 ‐ BCR Oradea ‐ Cont 2511.1‐141.1/ROL
30. 11.2003

Prea Cuviosia Voastră,
Vă mulțumim în mod deosebit pentru urările pe care ni le‐ați
adresat cu prilejul zilei noastre de naştere.
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ÎI rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască sănătate, putere de
muncă şi zile îndelungate, pentru a putea conduce cu înțelepciune şi
pricepere turma cuvântătoare încredințată de Dumnezeu spre
păstorire, pe calea anevoioasă către împărăția cerurilor.
Cu îmbrățişare sfântă în Hristos, Domnul nostru,
† Petroniu Sălăjanul
Arhiereu Vicar al Oradiei, Bihorului şi Sălajului
Prea Cuviosiei Sale,
Prea Cuviosului Părinte Conf. Univ. Dr.
Octavian Pop,
Capelanul C. R. Găeşti

*
P.C. Părinte Stareț Olivian,
Mulțumindu‐vă pentru bunăvoința cu care îmi trimiteți câte un
exemplar din excelenta revistă „Viața monahală”, pun şi eu alăturat un
articol pe care sper să‐l publicați în amintita revistă.
Dumnezeu să vă binecuvânteze strădaniile cu satisfacții pe
măsură.
Rugați‐vă şi pentru mine şi familia mea, respectiv preoteasa
Dorina şi fetița Oana.
Vă îmbrățişează cu frățească în Hristos dragoste,
Preot Dr. D. Pogan
Petroşani, 2 aprilie 1995

*
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METROPOLITAN CHURCH
Of Bessarabia and the
Exarchate of Lands
Nr. 198/22.10.2001

MITROPOLIA BASARABIEI
şi Exarhatul Plaiurilor
Cabinetul Mitropolitului

Prea Cuvioase Părinte,
Vă mulțumim pentru frumoasele cuvinte de felicitare pe care ni
le‐ați adresat cu ocazia aniversării zilei de naştere.
La rândul nostru, îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască
sănătate deplină şi alte numeroase roade în activitatea cotidiană.
Cu dragoste în Hristos Domnul,
† PETRU
Arhiepiscop al Chişinăului
Mitropolit al Basarabiei şi
Exarh al Plaiurilor

*
ÎNVIERE
Bob de grâu ce lupți cu bezna în abisuri de mormânt
Ştii, tu, ca la primăvară vei învia pe pământ
Într‐un spic mănos de aur, unduindu‐te în vânt?
Tu, omidă ce‐n gogoaşă ca într‐un mormânt cobori
Ştii tu că la primăvară coaja ta se sparge‐n zori
Şi vei deveni un fluture, zbenguind din flori în flori?
Puiule, care‐n găoace ca‐ntr‐un mormânt eşti cuprins
Ştii că coaja se va sparge şi‐ntr‐o lume ca de vis
Îşi vei revedea părinții, din care tu te‐ai desprins?
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Nu auzi cuvântul biblic garantabil, mustrător
Dacă iarba o îmbracă astfel domnul Creator
Cu mult mai vârtos pe oameni, puțin credincioşilor.
…………………………………………………………………………………
Iată, pentru ce, sub soare, cel mai frumos imn dat mie
Este învierea noastră, peste morminte făclie!
Preot Poneava Teodor
Arad
Onorată Redacție,
Vă trimit aceste poezii în scopul accesibilității publicării în revista
Dvs. cu următoarele precizări:
a) sunt preot;
b) nu sunt novice într‐ale condeiului, am mai publicat şi în
reviste non ecleziastice;
c) deşi bătutul la maşina de scris este defectuos, cred că poeziile
au miez.
Nu solicit nicio remunerație pecuniară pt. publicarea lor dar rog
Onorata Redacție să‐mi trimită un exemplar cu contribuția mea.
Cu doriri de bine,

*

Preot Poneava Teodor
Arad

Cinstite şi osârdnice Părinte Olivian,
Am primit foaia monahală pe trimestrul respectiv şi implicit
urarea „Hristos a înviat” la care răspund „Adevărat a înviat şi alese
mulțumiri şi pentru trimiterea către mine dar mai cu seamă pentru
conținutul bine selectat.
Pentru trimestrul ce vine, când va fi sărbătorit Sf. Ilie Tesviteanul,
patron şi al mănăstirii pe care o conduci, îți trimit spre publicare o
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poezie religioasă închinată acestui sfânt, prooroc din V. Testament
trăitor în feciorie, apoi şi Sf. Ioan Botezătorul şi Maria, sora lui Moise
şi Sf. Fecioară Maria.
De asemenea îți trimit tot spre publicare, dar un singur număr
(cu literă mai mică) un articol „Monahismul românesc de‐a lungul
veacurilor”, l‐am făcut anul trecut pentru cineva care s‐a dus la un
congres în Statele Unite şi mi‐a cerut să tratez cât mai istoric posibil
această temă. Ceea ce am şi făcut. Este şi cel mai scurt şi cel mai
competent (zic eu) despre monahismul românesc. Dacă ar fi să
dezvolt tot ceea ce este condensat aici, ar ieşi două volume. Dar nu‐i
nevoie, că nu mai are cine să le citească.
Prin iunie mă vor duce la Timişoara pentru câteva zile. Mă voi
interesa cum să ajung lesne la obştea frăției tale.
Cu deosebite considerațiuni
Bucuresti 23 mai 1993
Arhim. Iosef Popa

*
PREA CUVIOASE PĂRINTE OLIVIAN,
Mă bucur că după o perioadă destul de lungă în care nu prea am
ştiut unul de altul, se reface o legătură pe care eu am considerat‐o
fericită pentru amândoi.
În câteva cuvinte vă spun ce s‐a întâmplat cu mine după ce ne‐am
despărțit. Destul de repede am fost hirotonit şi apoi am lucrat aproape
doi ani ca secretar de unde am demisionat şi am mers la parohie. Am o
fetiță de 10 ani, am reuşit să ne facem o casă în Fălticeni. Am absolvit
studiile aprofundate şi acum la doctorat. Aceasta este în linii mari
activitatea mea desigur presărată cu o mulțime de necazuri şi
probleme care te îmbătrânesc înainte de vreme. Acum trecem printr‐o
perioada destul de dificilă din multe puncte de vedere dar sperăm să
trecem peste toate greutățile.
Nădăjduiesc ca Sfinția Voastră sunteți sănătos şi Vă bucurați de
multele realizări pe care în mod sigur le‐ați dobândit cu multe piedici,
căci aşa se obişnuieşte la noi, cum vrei să faci ceva eşti lovit în cap.
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Mă bucur că mi‐ați oferit şi mie posibilitatea de a publica la una
din revistele Sfinției Voastre şi mai ales de a publica acea scurtă
broşură despre „Suflet şi Bioetică" pe care sper să o trimit curând după
sărbători.
Sper că articolele mele vor fi destul de bune pentru revista pe care
o editați. Dacă veți considera că nu sunt destul de bune pentru
publicare eu Vă Voi înțelege şi sper ca legătura noastră de prietenie
abia reînfiripată să continue fără nicio obligație şi supărare.
Fiind în perioada sărbătorilor Vă doresc ca Naşterea Domnului să
Vă aducă doar lumină şi bucurie iar pacea vestită de îngeri să se
sălăşluiască în sufletul Sfinției Voastre,
„,LA MULȚI ANI”
Falticeni 28 dec.1995

*

Cu dragoste Preot Adrian
Dulgheru

28.03.1994
Bruxelles

Iubite Părinte Olivian,
Cu două zile, în urmă, am primit darul Prea Cuvioşiei tale, şi
anume, „Viața monahală” nr. 4 ‐ 6/1994 şi cele două lucrări, „Canoni‐
zarea Sfinților în Biserica Ortodoxă” şi „În slujba neamului şi a
credinței strămoşeşti”, pentru care îți mulțumesc, iar Cel de Sus să te
răsplătească.
Mă bucur că nu dai pace condeiului şi dai tiparului noi lucrări de
folosință neamului nostru drept xxx creştin ortodox.
Mulțumiri pentru inserarea articolului meu în nr. 4 ‐ 6/94 al
„Vieții monahale”. Sper că ai primit şi cele două articole ale mele ,
expediate pe 31 dec. 1993, şi anume, „Din învățăturile Sfântului
Nectarie despre viețuirea monahicească” şi „Una din minusurile Sfân‐
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tului şi Marelui Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, cu rugămintea
de‐a le insera în numerele următoare ale „Vieții monahale”.
Ți‐am trimis cam de vre‐o lună şi mai bine, ultimul număr al
revistei mele, „Mărturie ortodoxă”, dar nu pomeneşti nimic. Poate n‐ai
primit‐o. Mai am cazuri asemănătoare, de neprimire a revistei. Dar, în
curând, îți voi mai trimite un alt exemplar al nr. 17 al „Mărturiei
ortodoxe” (1993).
Bunul Dumnezeu să te ajute, iubite părinte Olivian, în tot ce
întreprinzi.
Cu aleasă iubire în Domnul nostru Iisus Hristos,
Bruxelles 28 martie 1994
Pr. Dr. Ioan V. Dură
P.S. Văd că la p. 28 din lucrarea „În slujba neamului şi a credinței
strămoşeşti”, m‐ați citat şi m‐am bucurat. Am observat însă că a fost
redat puțin greşit textul meu, spre sfârşitul acestuia: „văluitorii”? şi „să
iese”? Fireşte, oricine îşi poate da seama că e o greşeală de tipar. Bine
faci că aduci la cunoştința tuturor aprecierile ce ți‐au fost aduse. Poate
vor mai ține seama de ele şi ierarhii noştri. Să dea Domnul! M‐aş
bucura primul.
I. Dura

*
Întru Hristos Iisus iubite frate Olivian,
Mulțumesc pentru toate cele trimise prin dl. Iosif Anghel! Vă
asigur că toate au ajuns cu bine şi le‐am primit cu recunoştință.
Dumnezeu să vă dea sănătate şi mult spor în activitatea
duhovnicească!
Al frăției Voastre,
Freiburg‐Germania 4 oct.1994
Pr. Gabriel Cernăuțeanu

263

Prea Cuvioase Părinte Olivian,
Mulțumesc mult pentru bunăvoința de a‐mi trimite interesanta
lucrare dedicată Sfinților români.
Cât despre modesta mea activitate, joi voi susține o conferință
(Tineretul – aspecte educațional ‐ xxx ) în aula magna a Universității
de Vest Timişoara.
Vă doresc tot binele de la Cel de Sus.

Cu recunostinta
Prot.Dr.V.
Muntean

Lugoj, iunie 1995

*
Iubite Părinte Octavian,
Am primit cele trei cărți de specialitate pe care ați reuşit să le
scrieți spre binele societății, pentru care Vă felicit. În acelaşi timp, mă
bucur că se găsesc oameni care scriu neîncetat abordând atâtea
probleme strict necesare în zilele noastre pe care le petrecem acum.
Pe aici, ne străduim pe cât se poate, să mai facem câte ceva.
Faptul c‐am reuşit să reînființăm mănăstirea Bogdana, Starețul de aici
construieşte un orfelinat în care vor fi primiți peste 100 de copii. Sunt
peste zece clădiri în care vor locui copiii. Este ceva nou în țară. S‐a
zidit şi o biserică în mijlocul clădirilor precum şi o clopotniță de
cărămidă.
Mai alătur şi o carte a unui inginer geolog, ce a fost în străinătate,
şi cu această ocazie, a scris anumite aspecte de drumeție de pe acele
meleaguri, pe care am tipărit‐o acum şi pare interesantă.
Poate ne putem revedea cumva.
Cu toată dragostea părintească,
Rădăuți,11.07.2003
† Gherasim Putneanul
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Iubite Părinte Octavian,
Cu multă bucurie am primit plicul cu tipăriturile la care osteneşti
ca să dați educație fraților mai mici care sunt nevoiți să stea un timp
oarecare în stare de reținere.
M‐am bucurat că v‐am văzut îmbrăcat în haină militară cum era
odinioară P.S. Dr. Partenie ca Episcop al Armatei, ce mi‐a fost
profesor.
Aveți câmp deschis în sectorul cultural şi Vă desfătați în acest
domeniu de activitate cu lucrările apărute.
Ce să Vă spun de pe aici, decât că îmbătrânesc, puterile scad şi
neputința anilor îi simt binişor.
Am sub tipar un studiu: „Precizări tipiconale”. Până va fi publicat,
vă alătur ultimul număr din ziarul local „7 zile bucovinene” şi două
xerox‐uri cu privire la cărțile tipărite şi un articol arădean.
Doresc a ne revedea înainte de a mă strămuta la cele veşnice şi Vă
urez spor duhovnicesc!
Rădăuți,2 oct. 2002
† Gherasim Putneanul

*

Iubite Părinte Octavian,
Cele mai sincere mulțumiri pentru urările transmise cu prilejul
praznicului Învierii Domnului, „Adevărat a înviat!”
Aceleaşi bune urări de sănătate, fericire şi mult spor duhovnicesc
în activitatea nobilă ce‐o desfăşurați în cadrul unității în care aveți
menirea de a împărtăşi Cuvântul lui Dumnezeu tinerilor şi a‐i face
cetățeni ai Cerului.
Ultima carte „Lumina care zideşte” – Meditații – este cu adevărat
o operă a cugetului evanghelic, de‐o importanță covârşitoare. Spunea
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cineva că: „atunci când te rogi, vorbeşte omul lui Dumnezeu; iar când
meditez, vorbeşte Dumnezeu omului”. Vă felicit din inimă!
Poate îți aminteşti de părintele Serafion Blaga de la Putna. Cât am
fost stareț a scris câteva romane religioase şi‐au rămas în manuscris.
Acum este sub tipar un roman religios şi‐i intitulat „Florile”. La vreme,
vă voi trimite un exemplar.
În 13 iunie voi pleca la Ierusalim şi‐n 20 iunie mă voi întoarce. Am
fost invitat de Patriarhul Ierusalimului Diodor şi voi pleca cu un grup
de pelerini. Aş fi foarte bucuros să vă înscrieți la Biroul Patriarhiei
până la 12 mai. Totul costă 730 $ (dolari) în care intră toate cheltuielile.
Cu aleasă prețuire şi dragoste,
Rădăuți,3 mai 2000

† Gherasim Putneanul

*
Iubite Părinte Octavian,
Am primit revistele şi fotografiile trimise şi m‐am bucurat de
activitatea ce‐o desfăşurați în educația tinerilor. În viața mea cele mai
frumoase clipe le‐am trăit cei doi ani cât am fost profesor la seminar.
Iată c‐am ajuns la 78 de ani şi văd cum îmi scad puterile fizice şi
intelectuale. Asta‐i viața prin care trecem fiecare.
Am fost asaltat iarăşi de preotul C. Hrehor cu întrebări şi n‐am
mai avut ce face şi trebuia să‐i răspund. Pe viitor nu ştiu ce‐am să mai
pot face. Cu timpul mă voi retrage la mănăstirea Cămârzani – satul
meu – şi voi sta liniştit. Aici, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reuşit să
organizez o mănăstire de peste 70 de maici cu un duhovnic de la
Putna foarte bun. S‐a reuşit să se deschidă un muzeu etnografic
religios. Voi duce şi biblioteca în care sunteți prezent prin cărțile ce le‐
ați scris.
Vă urez să aveți împliniri deosebite şi Vă îmbrățişez părinteşte.
Rădăuți 5 ian. 2002
† Gherasim Putneanul
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Iubite Părinte Olivian
Faptul c‐a apărut şi acest număr din „Candela” noastră am ținut
să vă trimit un exemplar.
În publicația „Viața Cultelor”, la poziția 5, scria despre „Deținuții
de la Centrul de reeducare a minorilor, Găeşti – antrenați în activități
gospodăreşti caritabile” şi m‐am bucurat că ați fost citat cu lucrarea
„În slujba semenilor” pentru activitatea ce‐o desfăşurați în acea
instituție.
Vă urez mult succes şi vă împărățesc arhiereşti binecuvântări,
Rădăuți, 6 sept. 2003
†Gherasim Putneanul

*

Iubite Părinte Octavian,
S‐a reuşit să se tipărească şi „Candela” noastră pe două luni şi V‐
am trimis un exemplar.
Văd că aveți o activitate prestigioasă din toate punctele de vedere
şi îndeosebi cea cărturărească – publicarea atâtor cărți şi reviste în
care reuşiți să analizați din punct de vedere psihologic sufletul omului,
lucrul cel mai important din tot universul.
Îndreptarea omului decăzut este cel mai important fapt. Sufletul
este bunul cel mai de preț în viața noastră. Se împlineşte aici cuvântul
Mântuitorului Hristos că mai mare bucurie se face în cer pentru
pocăința unui păcătos decât cei 99 de drepți care n‐au nevoie de
pocăință.
Am dorit să fac şi eu „Dreptul” dar răposatul Justin Moisescu nu
mi‐a îngăduit fiindcă trebuia să trecem la treabă în ogorul Domnului.
Noi ne trecem dar ce s‐a reuşit să rămână în paginile unei cărți
rămâne posterității. Deci cartea ne va prezenta cine suntem şi ce‐am
reuşit să facem în viața noastră.
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Vă urez în continuare să dați societății de azi cât mai multe cărți
de valoare pentru ridicarea poporului nostru românesc!
Cu aleasă îmbrățişare părintească,
Rădăuți,7 martie 2002
† Gherasim Putneanul

*
Iubite Părinte Octavian,
Cu ajutorul lui Dumnezeu, a ieşit şi „Candela”, pe lunile iulie şi
august şi‐mi face deosebită plăcere să vă alătur un exemplar în care
veți putea să vedeți cu ce ne confruntăm în activitatea noastră.
Va apărea în 2 ÷ 3 săptămâni şi lucrarea: „Preziceri tipiconale” şi
cu aceeaşi dragoste Vă voi trimite un exemplar. Este o lucrare dificilă,
fiindcă este interesantă numai pentru clerici de specialitate.
Vă îmbrățişez cu aceeaşi dragoste părintească,
Rădăuți,15 oct. 2002
† Gherasim Putneanul

*
Iubite Părinte Octavian,
Am primit cărțile şi Vă felicit pentru tot ce‐ați scris. Dumnezeu V‐
a dat râvnă, putere să fiți de folos Bisericii în acest fel.
Ca cel ce am ajuns la o vârstă când nu mai poți face ceea ce
doreşti, mă mulțumesc cu atât regretând că n‐am putut face mai mult
în viață.
Am răsfoit cărțile de cult, ce au fost tipărite după al doilea război
şi am căutat să arăt unele greşeli. La sfârşit, am redat slujba Panihidei
aşa cum trebuie să se facă.
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Pe 26 noiembrie avem Sf. Sinod şi voi fi la Bucureşti. Poate Vă
întâmplați atunci la Bucureşti, aş dori să vă revăd.
Cu toată dragostea,
Rădăuți 30 oct. 2002
† Gherasim Putneanul

*
The Reverend Jonathan Greener
The Flat, Lis Episcop, truro, Cornwall TR3 6QQ
0872‐862680
10 November 1994
Protosinghel Olivian Bindiu
Starețul
Mănăstirii Izvorul Miron
Com. Curtea
1865 Jud Timiş
România
Dear Father Olivian
Firstly two apologies: for my delay in writing, and for writing in
English. I am grateful to a Romanian friend for providing a translation
of my letter. I still have very fond memories of my visit to your
monastery, and hope that the photographs enclosed might serve to
remind you of our time there.
While writing, may 1 take the opportunity of thanking you for the
newsletter you sent me. Since it is in Romanian, it is a struggle for me
to read, but I am delighted to receive it all the same.
Although I have taken a while to write, I have not neglected
Romania. I am trying to organise a big project for next summer, when
20,000 people will come together to sing for Romania. I am grateful
that Metropolitan Serafim has agreed to attend this. I am also trying
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to organise a touring exhibition of icons in conjunction with Dr
Chirila of Christiana, but that is not my most urgent project at the
moment.
As promised, I wrote to the little group of people that meets at
Lambeth palace proposing your visit to England. Sadly the meeting
which was planned for September was postponed until 8 December,
and we have not met yet. Even when we meet, nothing will happen in
the immediate future, since we have not yet raised any funds. And of
course, I cannot promise anything long‐term: I am hopeful, but there
are others who will make the decision.
I shall let you know the outcome of the meeting as soon as I can.
With my very best wishes,

*
Episcopia Romanului
Str. Alexandru cel Bun, 15
5550 ‐ R O M A N
Tel/fax +40 33 74 42 54
E‐mail : ioachim_bac@yahoo.fr
Prea cuviosului parinte Olivian,
ADEVĂRAT A ÎNVIAT!
Vă mulțumim pentru frumoasele urări ce ați binevoit să ni le
adresați cu prilejul Sfintelor Paşti ‐ 2002.
Fie ca Hristos Cel înviat să Vă binecuvânteze şi să Vă dăruiască
multă sănătate, pace, linişte sufletească, alese bucurii şi mângâieri
duhovniceşti.
Întru bucuria Învierii,
2 mai 2002
† Ioachim Băcăoanul
Arhiereu vicar al Episcopiei Romanului
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Arhiereu vicar
Dr. IOACHIM BĂCĂOANUL
Episcopia Romanului
Str. Alexandru cel Bun, 15
R O M A N ‐ 5550 Tel/Fax +40 33 74 42 54
Prea Cuviosiei Sale,
Prea Cuviosului Dr. Octavian Pop‐Gaesti
Am bucuria de a Vă adresa Dvs. precum şi celor apropiați ai Dvs.
cele mai frumoase gânduri şi urări sincere prilejuite de Sfintele
sărbători ale Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos şi ale Noului An ‐
2002.
Vă felicităm pentru tot ce ați împlinit nobil şi frumos până acum,
dorindu‐Vă ca şi în viitor să aveți parte de mult succes şi realizări
deosebite, iar Hristos ‐ Domnul să Vă binecuvânteze cu fericire şi
sănătate deplină.
Rugăm pe Bunul Dumnezeu, care s‐a manifestat prin Iisus Hristos
de manieră unică şi definitiva «la plinirea vremii», să Vă protejeze de
tot răul, să Vă dăruiască pace şi linişte, iar Anul Nou ‐ 2002 ‐ să Vă
aducă numai bine şi împlinirea tuturor gândurilor în perspectiva
mântuirii.
Sărbători fericite şi La mulți ani!
Vă binecuvântăm întru Hristos Domnul!
Dr. Ioachim Băcăoanul
Arhiereu vicar al Episcopiei Romanului
30 dec.2002

*
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ROMANIA
MITROPOLIA MUNTENIEI şi DOBROGEI
Bucureşti, Str. Patriarhiei Nr. 21 ‐ sector 4
ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR
CABINET EPISCOP
PREA CUVIOSIA VOASTRĂ,
Am primit cu multă bucurie sufletească felicitările şi cărțile pe
care ați avut dragostea să ni le adresați cu ocazia zilei de naştere.
La rândul nostru rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască din
bogăția darurilor Sale sănătate, pace şi bucurii duhovniceşti.
Cu dragoste întru Hristos Domnul,
5 noiembrie 2001
EPISCOP VICAR
†Sebastian Ilfoveanul
PREA CUVIOSEI SALE,
PREA CUVIOSULUI PĂRINTE CAPELAN
LECTOR UNIV. DR. OCTAVIAN POP

*
PATRIARHIA ROMÂNĂ
MITROPOLIA MUNTENIEI ŞI DOBROGEI
ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR
CABINET EPISCOP VICAR

05 Noiembrie 2002

Prea Cuvioase Părinte,
Vă adresez mulțumirile mele pentru frumoasele urări transmise
cu ocazia aniversării zilei noastre de naştere.
La rândul nostru rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască din
bogăția darurilor Sale sănătate, pace, bucurii duhovniceşti şi rodnice
împliniri.
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Cu binecuvântări arhiereşti,
† SEBASTIAN ILFOVEANUL
Episcop Vicar al Sfintei Episcopii a Bucureştilor
Prea Cuviosiei Sale,
Prea Cuviosului Părinte Lector Univ. Dr. Octavian Pop
Centrul de Reeducare Găeşti

*
PATRIARHIA ROMANA
MITROPOLIA MUNTENIEI ŞI DOBROGEI
ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR
BUCURESTI ‐ Str. Intrarea Patriarhiei, nr. 21, Sector IV, cod. 70.526,
Tel. 021.337.49.57, Fax. 021.337.43.56
CABINET EPISCOP VICAR

Prea Cuvioase Părinte,
Vă mulțumesc pentru frumoasele gânduri şi urări transmise cu
ocazia Naşterii Domnului şi a Noului An.
La rândul meu, rog pe Bunul Dumnezeu să ne dăruiască tuturor
sănătate sufletească şi trupească, bună sporire în toate lucrările
bineplăcute Lui, împlinirea tuturor dorințelor de zidire şi mântuire a
sufletelor noastre şi să reverse asupra noastră binecuvântarea Sa, de
pace şi de bune nădejdi dătătoare.
Cu arhiereşti binecuvântări,
23 dec. 2003
Episcop Vicar,
† Sebastian Ilfoveanul
Prea Cuviosiei Sale,
Prea Cuviosului Părinte Octavian Pop,
Capelanul Centrului de Reeducare Găeşti
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PATRIARHIA ROMÂNĂ
MITROPOLIA MUNTENIEI ŞI DOBROGEI
ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR
CABINET EPISCOP VICAR

10 Ianuarie 2004

Vă mulțumim pentru urările transmise cu ocazia sfintelor
sărbători ale Naşterii Domnului.
La rândul nostru vă dorim să fiți părtaşi bogatelor daruri de
sănătate, pace, bucurii şi împliniri sfinte, de la izvorul cel nesecat ‐
Iisus Hristos Domnul nostru.
Cu arhiereşti binecuvântări,
+ SEBASTIAN ILFOVEANUL
Episcop Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor

*

PATRIARHIA ROMÂNA
MITROPOLIA MUNTENIEI ŞI DOBROGEI
ARHIEPISCOPIA BUCURESTILOR
BUCUREŞTI ‐ Str. Intrarea Patriarhiei. nr. 21, Sector IV, cod. 70.526,
Tel. 021.337.49.57.; Fax. 021.337.43.56
CABINET EPISCOP VICAR

P. C. SALE,
P. C. Pr. Conf. Univ. Dr. Octavian Pop
Mulțumind cordial pentru frumoasele lucrări pe care ați avut
amabilitatea a ni le trimite, rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă
dăruiască din bogăția darurilor Sale sănătate, pace, bucurii duhovni‐
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ceşti, inspirație sfântă în lucrarea redacțională şi rodnice împliniri în
activitatea prestigioasă pe care o depuneți în folosul Bisericii şi a
societății noastre.
Cu binecuvântări arhiereşti,

10 noiembrie 2004

† SEBASTIAN ILFOVEANUL
Episcop Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor

*
Prea Cuvioase Protosinghel Olivian Octavian Pop,
Nu mă socotesc încă de 69 de ani deşi‐i împlinesc în 28 februarie
(1989) şi fiind la vârsta aceasta am trecut prin destule perioade. Am
trăit o perioadă de vreo 17 ani când frontiera ne‐a fost închisă, minată
chiar. În perioada aceasta mi‐am făcut, eu, şcoală românească fără
carte românească, fiind izvor de carte românească, România. N‐am
avut ce să citim şi eu am ajuns la trei cărți – romane – bogăție pentru
mine: „Mai sunt oameni buni” de Ionescu Morel (n‐o mai am şi tânjesc
după ea), „Marina” de Al. Lascarov Moldoveanu (a apărut la Iaşi şi am
cerut‐o de la frați, să ne‐o trimită, că le‐o plătesc, dar nimic şi tânjesc
şi după ea) şi „Crăişorul Horea” de Liviu Rebreanu (pe care‐l am în
biblioteca mea proprie şi‐l dau lumii să‐l citească).
Când întâlnesc „oameni” repet în mine titlul romanului lui
Ionescu Morel. Chipul D‐Voastră mi‐a rămas adânc tipărit în suflet
când V‐am văzut în biserica din Uzdin, când V‐am văzut în casa mea
(atunci m‐ați privit lung şi cu seninătate; Vă văd încă aşa) şi în liceul
Ion Vidu din Timişoara când vi s‐au lansat cărțile. Nu ştiu să zic, să nu
zic, dar zic. D‐Voastră mi‐ați întins, la masă, cărțile peste Mariana
Strungă, dar dânsa şi le‐a oprit ei. A crezut poate că ei i le‐ați oferit. Şi‐
am vrut să le cer, dar nu le‐am cerut şi a rămas aşa şi aiurea. Mă bucur
când Vă văd şi când nu îi uitați pe românii de aici.
Noi aici (şi eu) am fost pe 24 decembrie „Cu Steaua” (Irozii) –
Tibiscusul şi „cu colinde” – cu corul „Cu Steaua” am mers şi în 27
decembrie. Corul, am cântat, în biserică, în 25 şi 26 decembrie. Eu la
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şcoală îl făceam pe Moş Crăciun deşi sunt pensionar. Ne luptăm să ne
păstrăm ființa națională.
Ați citit în antepenultimul şi ultimul număr al Tibiscusului
articolele mele „Mai sunt români în România” şi „Fraților”? D‐Voastră,
pentru mine, intrați în rândurile românilor din România şi cu
sentimente româneşti şi frățeşti şi de aceea Vă urez din adâncul inimii
un An Nou fericit şi cu multe, multe succese că mi‐ați umplut sufletul
de iubire şi de drag, cu cele trimise. „Mai sunt români în România”.
La mulți ani!
Uzdin
5‐februarie‐1998
Prof. Gheorghe Lifa

*

Stimate Părinte,
Mare mi‐a fost mulțumirea când am primit cele două cărți ale
D‐Voastră. O carte românească în casa mea e carte a mai multor
români. Pe mine mă bucură orice carte românească deoarece mi‐am
făcut şcoala românească fără carte românească. Poveste tragică şi
lungă.
Pentru români am trăit, Părinte, şi pentru ei trăiesc încă, dar sunt
adânc mâhnit de românii care mi‐au exmatriculat copilul, fără a intra
în cauză. Mi l‐ar fi primit în continuare pe cont propriu valutar. Cum
concep oamenii legii să îmbogățească România! Dar tot cazuri identice
au prosperat cu plicul dat aceloraşi oameni care pe mine m‐au distrus
– un român care a creat până‐n prezent 40 de generații oficial şi 10
generații neoficial. Şi încă mă lupt, ca peştele pe uscat, să găsesc în
România români care să mă ajute. Am în suflet o parolă a mea „Caut
români în România”. În sfera României am găsit mulți.
Sunt în vacanță, dar foarte ocupat cu multe. Acum stau să fac un
montaj folcloric şi un articol la Tibiscus. Sper azi să încep. Am avut de
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lucru cu elevii pregătindu‐i de examenul de admitere şi am reuşit cu ei
c‐am lucrat cu suflet. Mai am cu corigenții şi altele, dar îmi aranjez
prin casă atâtea câte le am.
Cartea mea, tipărită cu ajutorul D‐Voastră, are mare răsunet. O
caută lume şi lume, dar nu satisface tirajul mic. Vasile Barbu a zis că
Vă dă el hârtie să mai scoateți. Dacă scoateți e bine, dacă e posibil, să
se corecteze fotografiile.
Aş avea multe de scris. De data aceasta am vrut s‐o socotesc
scrisoare de mulțumire pentru cărți.
Multă sănătate şi să ne ştim numai de bine.
Salutări românilor cu care sunteți în contact.
Uzdin
14 iulie 1995

Prof. Gheorghe Lifa

*
P. C. Părinte Olivian,

Cu mare bucurie scriu aceste rânduri, deşi de multe ori v‐am
căutat la telefon şi nu am reuşit să vorbim. Zic cu mare bucurie
întrucât pentru mine ați rămas unul din cei mai apropiați colegi.
Vreau să vă spun că numai lucruri frumoase se aud aici legate de
Mănăstirea „Izvorul Miron” şi în special de cel care o conduce. Şi ca o
informare vreau să ştiți că preoții din regiunea noastră sunt
nemulțumiți de cele ce s‐au întâmplat mai înainte în Caransebeş şi
mulți vă regretă.
Vă trimit aceste rânduri cu rugămintea de a reînnoda firul
tipăririi ziarului local.
Am făcut şi prima pagină întrucât aş dori, dacă se poate, să
schimbați caracterele titlului – deci să fie scris într‐un alt fel (nu
contează cât costă).
(Vă rog din suflet!)
De asemenea biroul de redacție aş vrea să se scrie exact cum l‐am
scris eu, întrucât au fost trecuți greşit (Ex.: scria profesor şi el nu era
profesor).

277

În curând sper să vă fac şi o vizită acum sper cu maşina, căci
mi‐am cumpărat maşină şi în linişte să mai depănăm câteva amintiri.
Cu acestea fiind scrise, Vă mulțumesc încă o dată şi vă doresc
numai bine.
Cu dragoste în Hristos,
10 iulie 1993

*

Preot Simion Bica
Parohia Tergova‐
Caras‐severin

Prea Cuvioase Parinte Olivian,
Mulțumesc recunoscător pentru bunăvoința ce v‐ați arătat‐o față
de mine, onorându‐mă cu un exemplar a prețioasei cărți de predici pe
care ați scris‐o şi tipărit‐o, spre a fi de folos preoțimii noastre, care va
predica cuvântul lui Dumnezeu.
Cateheza despre „Desăvârşirea creştină” am încredințat‐o secreta‐
rului de redacție a foii „Viața monahală”, care era elev al seminarului
nostru. Cine ştie ce s‐a ales de ea? … Pe unde o fi rătăcit?!...
Vă trimit alăturat 17 cateheze pe diverse teme, în special liturgice,
scrise după metoda treptelor formale „logico‐psihologice” şi 5 lecții de
religie, scrise după metoda lecției mixte: de predare şi comunicare a
cunoştințelor, cu rugămintea ca în măsura în care le socotiți
corespunzătoare, să binevoiți a le aproba pentru foaia religioasă, ce cu
onoare şi competență o conduceți.
În altă ordine de idei mi‐aş permite o rugăminte: va trebui să
susțin examenul de admisibilitate, pentru a putea obține gradul I în
învățământ. Eu am terminat cursurile de doctorat cu 27 ani în urmă la
Morală. Acest examen trebuie susținut mult mai devreme cu profesorii
mei. Acum „cuțitul este la os” şi trebuie să susțin examenul, dar nu
profesorii mei, ci cu cei care astăzi sunt titularii secției sistematice:
Morală, Dogmatici, Îndemn Misional, Teologie Fundamentală şi Isto‐
ria Religiilor. Am fost la Sibiu încercând să fixez examenul la acel
institut, însă nu se poate susține decât la Bucureşti, întrucât eu acolo
am făcut cursurile de doctorat. La acest examen va participa însă şi
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P.C. Părinte Prof. Ilie Moldovan, care predă Morala la Sibiu. Cei de la
Sibiu spuneau că dânsul are cursul de morală deosebit de cel oficial
(redactat în colaborare). Pe dânsul nu l‐am întâlnit, fiindcă era plecat
la Athos împreună cu alți profesori. De acolo mi s‐a spus că Prea
Cuvioşia Voastră ați avea cursul de Morală al P. C. Părinte Prof. Ilie
Moldovan, precum şi cursul de Teologie Fundamentală. V‐aş rămâne
foarte recunoscător şi îndatorat dacă mi‐ați putea împrumuta aceste
două cursuri: Morală (anul III şi IV) şi Teologie Fundamentală (redac‐
tat de Părintele lector Ivan Glajar). Le‐aş lectura şi vi le‐aş restitui
exact în condițiile în care mi le veți da, fără nici un fel de întârziere.
Rămân în nădejdea bunăvoinței şi generozității P. C. Voastre,
Cu prețuirea de totdeauna,
Caransebes 5 martie 1990
Pr. prof. Sorin Cosma

*
Cuvioase Parinte Olivian,
Cu multă recunoştință vă rog să primiți simțămintele mele de
aleasă prețuire pentru bunăvoința de a‐mi fi împrumutat cursul de
Morală, pe celălalt obținându‐l de la părintele Adrian Avram. După ce
o să‐l parcurg, vi‐l voi restitui.
Mi‐aş permite, în continuare, să vă fac o recomandare de primire
în mănăstirea „Izvorul Miron” a tânărului Vali Halasz, elev în anul II la
seminarul nostru. Este un element cu alese calități duhovniceşti, ori‐
ginar din părțile Oraviței. A mai fost „frate” şi la mănăstirea Cernica,
unde l‐am cunoscut la început, făcându‐mi o impresie foarte bună.
Socotesc că prin primirea lui în mănăstire, veți face alegerea unui
viețuitor pe care îl veți conduce în duhul ascultării şi dragostei
monahice.
Vă rog să primiți Prea Cuvioase Părinte Stareț, expresia simțămin‐
telor mele de aleasă şi sinceră considerație şi prețuire,
Caransebes 18 mai 1991
Pr. Prof. Sorin Cosma
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GRIECHISCH‐ORTHODOXEMETROPOLIE VON DEUTSCHLAND
EXARCHAT VON ZENTRAL ‐ EUROPA
DAS VIKARIAT DER RUMÄNISCH‐ORTHODOXEN GEMEINDEN
VICARIATUL PAROHIILOR ORTODOXE ROMÂNE
FREIBURG – DEUTSCHLAND
Priester Sorin Petcu
P.C Sale
Părintelui Protosinghel
Olivian Octavian Pop Bindiu
Centrul de Reeducare a Minorilor
Strada Dumbravei Nr. 2
0150 Găieşti
Iubite Părinte Olivian,
Iată că a trecut mult timp de când am primit cartea Cuvioşiei
Voastre Posteritate din culise, iar eu abia acum mă învrednicesc să Vă
confirm primirea ei.
Am citit versurile Cuvioşiei Voastre cu atenție. Pe unele de mai
multe ori.
Scrieți frumos, poate pentru mulți nu chiar pe‐nțeles.
Vă mişcați foarte aproape de granița elegiei, a resemnării.
Îmi amintiți într‐o oarecare măsură de stilul "cenuşiu" practicat
mai demult de Bacovia.
Vă mulțumesc pentru darul Cuvioşiei Voastre.
Nu puțin m‐a impresionat însă "urcuşul" Cuvioşiei Voastre pe
treptele Slujirii Bisericii Neamului, cu "plaivasul", cu lucrul şi cu vorba.
Drumul vieții Cuvioşiei Voastre, pornind de la Bistrița Năsăud nu
se va termina, desigur, la Găieşti, unde exercitați o misiune, oricum,
neobişnuit de importantă.
Poate că nu zăboviți multă vreme aici, şi Dumnezeu Vă va chema
la o slujire mai înaltă. La rându‐mi m‐aş bucura în mod deosebit să
Vă întâmpin la Nürnberg sau altundeva cu crucea şi cu Sfânta
Evanghelie, aşa cum se cuvine unui Vlădic.
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Îmbrățişându‐Vă cu toată dragostea în Domnul rămân cu deose‐
bită stimă al Prea Cuvioşiei Voastre
30 mai 1996

*

Pr. Sorin Petcu
FREIBURG‐GERMANIA

Stimate Domnule OCTAVIAN POP,
Prin d‐l Mihail I. Vlad din Târgovişte am primit Fişa de scriitor a
Dvs. inclusiv fotografia. Sub aspect informativ, chiar până la amănunt,
totul e clar. Dar lipseşte esențialul: opera poetică sau literară în
general (sau nu am înțeles eu bine). Vă atrag atenția că e vorba de un
dicționar literar şi nu cultural! Dacă ați fi văzut pe cel tipărit în acest
an, şi pe care M. I. Vlad L‐a avut cred în mână, se înțelegea diferența
între cele două tipuri lexico‐grafice. Şi nici de un dicționar al
publiciştilor, din județul nostru, nu este vorba. E strict literar, adică
celor care scriu în unul din genurile literare sau speciile acestora. Şi
mai e vorba că intră în paginile acestei lucrări cei care au cărți tipărite;
fireşte este amintită şi activitatea şi colaborarea lor la diferite
publicații. Dar măcar o carte tipărită!
Ca să fiu mai bine înțeles, vă expediez un Chestionar tip, al meu,
pe baza căruia întocmesc articolul despre autor, respectiv scriitor.
Exactitatea răspunsurilor îl reprezintă pe cel inserat în carte la
adevărata lui valoare literară.
Dumneavoastră fiind tânăr şi având o foarte frumoasă şi bine
definită profesie, poate că nu aveți carte literară tipărită, dar veți avea.
Convingerea mea pleacă de la constatările celor semnate şi relevate în
fişa sosită la mine. Vă mai informez că am în vedere a doua ediție a
Dicționarului, care, oricum, nu va fi mai repede de 2 ÷ 3 ani. Şi sper ca
în acela să figurați cu o bună poezie religioasă. Ar fi ceva inedit, de
genul cum fusese la atâtea cărți de specialitate poezia lui Nechifor
Crainic.
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Sper să fi fost bine înțeles şi să fie o comunicare exactă această
scrisoare către Dvs. Cu acest prilej am bucuria să vă doresc „Crăciun
fericit” dimpreună cu familia şi „LA MULȚI ANI!”
Cu deosebită considerație,
Cluj‐Napoca
24 decembrie 1998

‐Scriitor‐ Teodor Tanco

*

STIMATE Părinte O. Pop
În vederea elaborării şi tipăririi DICȚIONARULUI LITERAR
(Scriitori şi Publicații) al Județului Bistrița‐Năsăud (1639 ÷ 1994),
continuare şi sinteză al recent încheiatei monografii culturale VIRTUS
ROMANA REDIVIVA, respectuos vă rog să răspundeți întrebărilor din
prezentul chestionar, conceput pentru o cât mai fidelă înscriere a Dvs.
în istoria literară a locului în special şi cea a literaturii române în
general, cu informații de maximă exactitate la toate punctele de mai
jos. În caz contrar, înțelegându‐se că nu doriți să figurați în această
lucrare.
Rog a‐mi expedia prin poştă (sau a se preda personal) materialul
documentar, la adresa: Teodor Tanco, Cluj‐Napoca (c.p. 3400),
Bulevardul 21 Decembrie, Nr. 75, Bloc B, ap. 10 (tel: 064/11.11.32).
1. Numele şi prenumele
2. Pseudonime literare folosite
3. Numele şi prenumele părinților; al mamei de familie; profesia
4. Data naşterii
5. Locul naşterii (sat, comună, județ)
6. Studii (primare, liceale, universitare)
7. Profesiunea de bază şi titlul obținut la absolvirea ultimei şcoli
8. Funcția deținută în profesia exercitată sau altă activitate
9. Debutul literar (titlul tipărit al lucrării – poezie, proză, eseu –
în publicația, numărul, anul şi localitatea)
10. Colaborări la reviste cultural‐literare
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11. Lucrări publicate, volume proprii, în antologii sau volume
colective (în ordinea apariției)
12. Premii literare
13. Referințe critice la opera tipărită (cu indicarea exactă)
14. O fotografie 6/9
15. Alte informații pe care le considerați necesare bibliografiei:
familia proprie (soție, copii) etc.
16. Adresa Dvs. exactă
17. Membru al Uniunii Scriitorilor din anul
Cu stimă,
Cluj‐Napoca
24 decembrie 1998

‐Scriitor‐Teodor Tanco

*

Prea Cuvioase
Părinte Olivian,
Vă aducem la cunoştință că am primit ambele plicuri cu foaia
religioasă din partea Sf. Voastre.
Ținem să vă mulțumim foarte frumos pentru dragostea şi
amabilitatea Sf. voastre, la gândul că doriți să ne hrăniți duhovniceşte
pe această cale.
Bunul Dumnezeu să vă primească dragostea şi osteneala.
Smerit vă mulțumesc din suflet şi vă sărutăm mâna.
Baia‐Mare 1 iulie 1995

Teodorie şi
Monahia Teodora Pop,
sora Alexandra
Duma

*
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ARHIEPISCOPIA TOMISULUI ‐ Cabinet
STR. ARHIEPISCOPIEI NR. 23, 8700 / CONSTANȚA
Tel. 0241/614020; 0241/618667 ; Fax. 0241/611732
17 decembrie 2002
Prea Cuvioase Părinte,
Mulțumindu‐Vă pentru frumoasele urări ce ni le‐ați adresat cu
prilejul zilei de naştere, Vă încredințăm de toată dragostea şi bucuria
comuniunii şi rugăm pe Atotputernicul Dumnezeu ca în aceste zile
minunate de praznic să Vă aducă în suflet spor de daruri duhovniceşti.
Cu arhiereşti binecuvântări,
† Dr. TEODOSIE
ARHIEPISCOP AL TOMISULUI
Prea Cuviosiei Sale
Prea Cuviosului Părinte Lect. Univ. Dr. OCTAVIAN POP
Centrul de Reeducare Găeşti ‐ Capela "Sf. Ioan Gură de Aur"

*
MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CABINETUL MITROPOLITULUI
Nr. 5028/18.11.2004
Preacuviosiei Sale,
Preacuviosului Pr. conf. univ. dr. Octavian Pop,
Capelanul Centrului de Reeducate Găeşti
Str. Dumbravei nr. 2, Găeşti, Dâmbovița
Părinte Octavian,
Confirm, cu bucurie, primirea celor trei lucrări pe care, recent, le
semnezi: De la cuvânt la faptă, Lucrarea Duhului în Vechiul Testa‐
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ment şi Jurisdicția în dreptul bisericesc. Ele vor ajunge, spre buna
folosire, în biblioteca fundației Cuvântul care zideşte, fundație care
gestionează misiunea Centrului nostru eparhial în Penitenciarul de
minori Craiova.
Mulțumesc şi te felicit!
Cu arhiereşti binecuvântări,
† Teofan
MITROPOLITUL OLTENIEI

*
MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CABINETUL MITROPOLITULUI
Nr. 2061/14.05.2004
P. C. Sale,
Pr. Conf. univ. dr. Octavian Pop
Direcția Generală a Penitenciarelor
Centrul de Reeducare Găeşti

Părinte Octavian,
Hristos a înviat!
Mulțumesc pentru revistele: Lumină şi speranță şi Phoenix,
precum şi pentru lucrarea trimisă, Lumină pentru suflet.
Vă felicit pentru misiunea făcută prin scris şi rog pe Bunul
Dumnezeu să vă însoțească în tot lucrul bun pe care‐l împliniți.
† TEOFAN
Mitropolitul Olteniei
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MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CABINETUL MITROPOLITULUI
NR. 91/12.01.2005
P. C. Sale,
P. C. Pr. conf. univ. dr. Octavian Pop,
Capelanul Centrului de Reeducare Găeşti
Str. Dumbravei nr. 2 ‐ Găeşti‐Dâmbovița

Părinte Octavian Pop,
Confirm primirea lucrărilor Sfânta Cruce în arta creştină şi
Divinația în Orientul Apropiat Antic, apărute recent sub semnătura
cucerniciei tale, precum şi a ultimului număr din anul 2004 al revistei
Cuvânt şi Suflet.
Pentru acestea şi pentru urările transmise cu prilejul Sfintelor
sărbători, vă adresez mulțumire din suflet şi rog pe Dumnezeu să
reverse peste noi şi peste întreaga lume har, pace şi mântuire.
La mulți şi buni ani!

*

† TEOFAN
Mitropolitul Olteniei

MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CABINETUL MITROPOLITULUI
Nr° 72/15.05.2005
P.C. Sale,
P.C. Preot dr. Octavian Pop
Preot capelan la Centrul de reeducare minori
Biserica “Sfântul Ioan Gură de Aur”
Găeşti, Dâmbovița
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Prea Cuvioşia Voastră,
Din cărțile trimise am luat cunoştință de preocupările recente ale
Sfinției Voastre şi mulțumirile mele pentru ele sunt însoțite de
felicitări pentru rodurile ostenelilor depuse.
Dumnezeu să vi le binecuvânteze.
† Teofan
Mitropolitul Olteniei

*
MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CABINETUL MITROPOLITULUI
Nr. 848/26.02.2004
P. C. Sale,
P. C. Pr. Conf. univ. dr. OCTAVIAN POP
‐ Capelan militar ‐
Centrul de Reeducare
Atr. Dumbravei 2 A
0150 Găeşti – Dâmbovița

Părinte Octavian,
Mulțumesc pentru cartea trimisă “Misiunea socială a Bisericii”!
Este o contribuție importantă în actul misionar pe care Biserica îl are
de îndeplinit în penitenciare, armată, şcoli, spitale; o operă utilă, care
cultivă adevărul, ştiut fiind că "Adevărul ne va face liberi" (Ioan 8, 32).
Dumnezeu să vă răsplătească, părinte, această frumoasa slujire.
† TEOFAN
MITROPOLITUL OLTENIEI
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PATRIARHIA ROMÂNĂ
SECTORUL RELAȚII EXTERNE BISERICEŞTI

DATA 13.07.1993

Prea Cuvioase Părinte Protosinghel Olivian,
Mulțumesc pentru cartea trimisă. Dumnezeu să vă binecuvânteze
şi să vă întărească prin cuvântul Său în lucrarea ce o desfăşurați.
EPISCOP,
† TEOFAN SINAITUL
Vicar patriarhal

*
PATRIARHIA ROMÂNĂ
SECTORUL PENTRU RELATII EXTERNE BISERICEŞTI
THE DEPARTMENT FOR FOREIGN RELATIONS † DEPARTEMENT
DES RELATIONS EXTERIEURES † KIRCHLICHES AUSSENAMT
Data 02.02.1994
P.C. Sale,
P.C. Părinte Stareț
Protos. OLIVIAN BINIU
PREA CUVIOASE PĂRINTE STAREȚ,
„ADEVĂRAT A ÎNVIAT”
Mulțumesc pentru cartea trimisă şi gândul de bine adresat de
sărbătoarea aceasta mare a sfintelor paşti.
Domnul Hristos cel Înviat să vă înveşmânteze cu bogăția bucuriei
pascale, a păcii şi a binecuvântării sale sfinte.
EPISCOP
† TEOFAN SINAITUL
Vicar patriarhal
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PATRIARHIA ROMÂNĂ
SECTORUL PENTRU RELATII EXTERNE BISERICEŞTI
THE DEPARTMENT FOR FOREIGN RELATIONS † DEPARTEMENT
DES RELATIONS EXTERIEURES † KIRCHLICHES AUSSENAMT
Data 10 oct 1994
Prea Cuvioşiei Sale,
Prea Cuviosului OLIVIAN BINDIU
Starețul Mănăstirii Izvorul Miron
1870 ROMÂNEŞTI
Jud. Timiş
PREA CUVIOASE PĂRINTE STAREȚ,
Vă mulțumim pe această cale pentru cartea "Glas spre cer", pe
care ați avut bunăvoința şi dragostea să ne‐o trimiteți.
Împărtăşindu‐Vă arhierească binecuvântare, Vă dorim tot binele.

EPISCOP,
† TEOFAN SINAITUL
Vicar patriarhal

*
PATRIARHIA ROMÂNĂ
SECTORUL PENTRU RELATII EXTERNE BISERICEŞTI
THE DEPARTMENT FOR FOREIGN RELATIONS † DEPARTEMENT
DES RELATIONS EXTERIEURES † KIRCHLICHES AUSSENAMT
PALATUL PATRIARHIEI
ALEEA DEALUL MITROPOLIEI,Nr° 25/15.07.1996
BUCUREŞTI IV, ROMÂNIA
TEL. +40 1 337 4035 ; 337 0079 ; 337 0089 ;
FAX : +40 1 337 0097
E‐mail: Patriarhia.externe@dnt.ro
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P. C. Sale,
P. C. Pr. OLIVIAN OCTAVIAN POP
Capelanul Centrului de Reeducare Găeşti
Str. Dumbrăveni nr.2
Jud. Dâmbovița
Cod 0150
Prea Cuvioase Parinte,
Confirmăm cu mulțumiri primirea cărții Prea Cuviosiei Voastre
"Misiunea Bisericii în Penitenciar".
Sper, că această carte va fi de folos preoților care activează în
penitenciare.
Cu arhiereasca binecuvântare,
E P I S C O P,
† TEOFAN SINAITUL
Vicar patriarhal

*
PATRIARHIA ROMÂNĂ
SECTORUL PENTRU RELATII EXTERNE BISERICEŞTI
THE DEPARTMENT FOR FOREIGN RELATIONS † DEPARTEMENT
DES RELATIONS EXTERIEURES † KIRCHLICHES AUSSENAMT

Prea Cuvioşiei Sale,
Prea Cuviosului Protosinghel OLIVIAN BINDIU
Starețul Mănăstirii "Izvorul Miron"
PREA CUVIOASE PĂRINTE STAREȚ,
Vă mulțumim pentru cele două cărți: "Ortodoxia Românească" şi
"Din dragoste pentru copii", pe care ni le‐ați trimis.
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Cu arhierească binecuvântare,
10 august 1994
E P I S C O P,
† TEOFAN SINAITUL
Vicar patriarhal

*
Dragă Părinte Olivian,
Am primit cu bucurie cărțile ce mi‐ați trimis şi vă felicit călduros
pentru munca laborioasă ce o desfăşurați în domeniul culturii române
şi al spiritualității ortodoxe la diferite niveluri. Felicitări şi pentru
performanțele academice (Dreptul, Psihologia), pentru activitatea
dusă în ajutorul copiilor nevoiaşi.
Mi‐au captat atenția cărțile dedicate copiilor sau despre situația
lor şi cred că, pe această linie, vă înscrieți pe linia unui mare imperativ
al societății româneşti contemporane: conştientizarea publicului
despre tragedia copiilor abandonați. Este o lucrare sfântă aceasta şi
desigur că pentru munca neostoită veți avea satisfacțiile cuvenite prin
grația divină.
*
Eu cu soția mea Claudia tocmai ne‐am întors dintr‐o vacanță de
cinci săptămâni în Vestul Europei (Germania, Olanda, Belgia, Franța şi
Anglia) şi acum încerc să reintru în multiplele activități de aici:
Biserica cu slujbele, activitățile pastorale, publicistica, corespondența,
facultatea unde predau Etică şi Filozofie, precum şi psihologia socială.
E mult de lucru cu toate acestea şi chiar dacă toate celelalte
activități le fac pe gratis (singurul salariu e de la Universitate) calitatea
investiției mele în acele domenii trebuie să fie la nivel competitiv
pentru ca ele să se poată susține, şi nu oricum, ci încă în frunte.
Pentru o mai apropiată cunoştință reciprocă vă trimit şi eu aici o
copie a Resumé‐ului meu (Bio – bibliografie la zi).
Mulțumesc pentru publicarea articolelor mele în Heliopolis. Vom
menține pe mai departe colaborarea.
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Vă doresc pe mai departe noi succese, bucurii şi ajutor de la
Dumnezeu în toate planurile de viitor.
Cu frățească dragoste,
Pr. Dr. Th. Damian
17 Sept. 1996, New York

*
P. C. Părinte Stareț Olivian,
Vă mulțumesc mult pentru publicațiile trimise la New York.
Le‐am citit cu interes şi apreciat pentru conținutul lor atât de
edificative duhovniceşti. Ceea ce faceți P. C. Voastră este lucrare de
construcție şi de reconstrucție nu numai a unor grupuri de credincioşi
ci a chipului interior al românului şi neamului românesc ieşit atât de
rănit şi îndurerat după anii îndelungați de tiranie, fără însă a‐şi fi
pierdut tăria şi frumusețea ce‐i sunt caracteristice.
Dumnezeu să vă înmulțească darul şi bucuria.
Cu frățeşti sentimente,
Pr. Dr. Th. Damian
P.S.: Vă trimit aici şi eu ultimul număr din buletinul nostru
duminical.
28 .sept.1993 New York

*
P. C. Părinte Olivian,
La întoarcerea mea din vacanța de vară am găsit un plic de la Dv.
Cu cele două cărți (pe care le‐am prezentat pe scurt în buletinul
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nostru duminical pe care vi‐l trimit alăturat) precum şi revista
Heliopolis.
În primul rând aş dori să vă mulțumesc pentru materialele trimise
, şi prin Dv. Să mulțumesc Prof. Doina Drăgan pentru prezentarea pe
care a făcut‐o cărții mele Lumina Cuvântului în Helipolis 6‐8/1995.
În al doilea rând doresc să vă felicit pentru intensa activitate
culturală ce desfăşurați, precum şi pe Dna Drăgan pentru frumoasa şi
bine realizata revistă de cultură pe care o redactează.
Vă doresc în continuare mult succes şi ajutor de la Dumnezeu în
nobila lucrare ce o desfăşurați spre slava lui Dumnezeu şi a neamului
nostru.
Prest. Dr. Theodor Damian
New York,9 oct 1995

*
Societatea literar – artistică ”Tibiscus”
Uzdin – Iugoslavia
Str. T. Vladimirescu nr. 176 B
Stimat domn, Protos. Olivian Bindiu
Avem deosebita plăcere şi onoare să vă invităm la cea de‐a II‐a
ediție a Festivalului internațional de poezie ,,Drumuri de spice" care
va avea loc la Uzdin la data de 29 şi 30 aprilie 1995.
Programul:
Sâmbătă, 29. IV1995
10,00 ‐ Inaugurarea Festivalului (în fața bustului Mihai Eminescu)
‐ înmânarea Premiului literar ,,Sfântul Gheorghe", premiului
cultural “Gheorghe Bulic” şi darea de seamă a juriului Festivalului
‐ rostirea de alocuțiuni, recital
12,00 ‐ Inaugurarea expoziției ,,Dor de Eminescu" a pictorului Igor
Isac (Moldova)
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17,00 ‐ Lansări de carte apărute la editura ,,Tibiscus"
20,00 ‐ Serată de poezie umoristică
Duminica, 30.IV 1995
10,00 ‐ Inaugurarea Muzeului memorial ,,Mihai Eminescu" a
galeriei şi un matineu literar.
La fel în cadrul Festivalului este prevăzută şi deschiderea unei
expoziții de ziare şi reviste literare a românilor de pretutindeni.
Sunteți rugați ca până pe data de: 10 aprilie 1995 să confirmați în
scris participarea.
Cu mulțumiri anticipate.
Preşedinte:
Vasile Barbu
Uzdin 8 aprilie 1995

*

Prea Cuvioase Părinte Stareț Olivian
Urmărind drumețiile Tale spirituale am dobândit convingerea că
de la Curtea până la Caransebeş nu este o distanță prea îndepărtată.
De această viziune profetică leg eu tipărirea Bibliei comentată de
bibliciştii români, care dacă s‐ar publica ar constitui cea mai
importantă realizare a Bisericii cum afirmă Biblicistul I. Popescu –
xxx, iar eu consider că ar fi o continuare a operei inițiate de celebrul
biblicist bănățean I. I. Olariu.
Doamne, al puterilor fii cu noi!
Pr.Prof. Univ.Dr.N.Neaga, Facultatea de teologie din Timişoara
Tim. 24 ian.1944
(Ziua Unirii)

*
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EPISCOPIA ARADULUI
CABINET
Nr. 860/2004

PREA CUVIOASE PĂRINTE,
ADEVARAT A ÎNVIAT!
Mulțumesc pentru alesele felicitări cu prilejul marelui Praznic al
Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, de asemenea pentru publi‐
cațiile şi cartea trimise, ca întotdeauna cu deosebită generozitate,
pentru care exprimăm aprecieri.
La rândul meu, rog ca Atotputernicul Dumnezeu să Vă dăruiască
sănătate, bucurii, multe realizări în activitate.
Cu arhiereşti binecuvântări.
† Timotei
EPISCOP AL ARADULUI,

*

Iubite şi Onorate Părinte Protosinghel Olivian,
Îmi cer scuze că Vă răspund târziu pentru primirea revistei „Viața
Monahală” (Iul‐Sept 1995), c pe care am parcurs‐o mai adânc, în
întregime în conținutul ei, cu o tematică majoră, pe tărâmul spiritual
al sufletelor, în care, sălăşluieşte Duhul.
Vă rog să primiți sincere felicitări şi calde sentimente de admi‐
rație pentru Sfinția Voastră, în strădania şi munca pe care o depuneți,
atât în editare „Vieții Monahale”, cât şi în activitatea bogată de creație
literară pe care le desfăşurați.
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Cred că dacă mergeți, cu atâta energie pe drumul greu al
mântuirii subiective, în curând faptele bune vor determina înființarea
nu numai a unui cenaclu creştin literar şi democrat, ci poate chiar o
formație națională (de ce nu?) care şi‐a trăit, de multă vreme, debutul,
ajungând la o fundamentare riguroasă, prin imaginație, credință şi
suflu poetic, fiind pătrunsă revista de un ciudat lirism, mistică, ştiință
şi raționalism, pline de înțelepciune ortodoxă română.
Unde este har şi vocație, chiar şi îngerii participă, la toate
acțiunile. Cerul este neiertător, cu aceia care nu‐l ascultă, de la Platon
până în vremea noastră.
Apropiindu‐se praznicul sărbătorii de „Sf. Ilie Tesviteanul” ne
aducem aminte de primul Patriarh al României, Miron Cristea, al cărui
nume îl poartă Mănăstirea „Izvorul Miron” din Româneşti, Voronețul
Banatului, pe care Sfinția Voastră, în calitate de stareț şi Protosinghel
o conduce‐ți, aducându‐i noi lauri de mister, bine meritați, apropiind
prin activitate şi sfintele slujbe tot mai mult, cerul de pământul nostru
făcând, pe toți trecătorii care trec, pe acele binecuvântate locuri să
recepteze, tot mai mult, fiorul misterului şi un mesaj tainic de vigoare
sufletească.
Atât pe Sfinția Voastră, cât şi pe surorile voastre Antonia şi
Sebastiana şi pe „frații” călugări şi pe preoți, Vă felicităm cu acest prilej
sfânt.
Aceleaşi frățeşti salutări şi felicitări din partea Părintelui‐Paroh
Miron Mihuț, al „Bisericii Amzei” din Bucureşti, cu urări de sănătate şi
bună sporire, de la noi toți.
Am admirat foarte mult revista „Viața Monahală” şi m‐am bucu‐
rat de evenimentele literare, religioase şi culturale, variate, cuprinse în
ea. Foarte de laudă este istoricul înființării Episcopiei Caransebeşului,
temeinic studiu al celor 130 de ani de la reînființare.
Pomenirea Sf. Antonie cel Mare în tematica lumii, trupului şi a
Diavolului în mănăstirea păcatelor. Manifestările şi apariția cărții
„Glas spre cer” de Olivian Bindiu şi aprecierile le‐am simțit frățeşte;
ascultarea cu virtute monahală, sintetizată în sculptura răspunsului
Sfintei Fecioare Maria: „Iată vorba Domnului. Fie mie după Cuvântul
Tău”, date îngerului. (Am trimis şi eu o predică la „Biserica Amzei” de
Bunavestire, despre mântuire), cuprindea în aria românească a XXX
picturii bizantine, articolul deosebit de temeinic al lui Liviu Groza
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mi‐a mers la inimă, meritele celui ce şi‐a pus viața în slujba bisericii pe
care o slujeşte; Sf. Apostol Pavel şi Învierea lui Hristos, ca putere
supremă de schimbare a vieții omului nou; lecțiile de religie –
metodologia didacticistă; istoria calendarului centrată pe sărbătoarea
„Paştilor” a poetului Octavian Rodnea, instinctivă prin sărbătorirea în
prima duminică după lună plină, în echilibrul de primăvară; „Sfânta
Cruce” ca semn al iubirii şi răscumpărării păcatului în care a căzut
omenirea, printr‐un om Adam şi tot printr‐un om – Dumnezeu a fost
neîmpăcată, prin jertfă cu Dumnezeu, prin Isus Hristos şi patimile
Sale sfinte, Împărat triumfător.
Ai cu mare certitudine, cu ce te ocupa, dacă citeşti revista şi
timpul e mult folositor.
Cu părere de rău, că nu putem participa la praznicul sărbătorii
„Sfântului Proroc Ilie”, la slujba mănăstirii „Izvorul Sf. Miron”. Vă
dorim, din tot sufletul, multă sănătate şi bucurie, pe toate planurile,
acolo, pe plaiurile, de care, suntem legați cu toată iubirea, pentru toți
şi pentru toate.
Rămânem în statornica iubire frățească şi în aşteptarea unei
Doxologii, până la revedere.
Cu tot dragul,
Traian Iancu şi Maria Lui
Bucuresti 14 iulie 1995

*

Iubite şi mult stimate Părinte Protosinghel
Olivian Bindiu, prieten drag,
La 22 Octombrie 1995, am aniversat ziua de naştere a Sfinției
Voastre, cu sincere felicitări, calde urări de sănătate, pe care Vă
rugăm, respectuos, să le primiți, prin această scrisoare, care, alături de
telegrama scrisă pentru a fi transmisă, dar s‐a defectat telefonul
nostru, de vinerea, 20 octombrie şi reclamându‐l (lucrurile merg cam
greu), de abia azi, s‐a reparat (seara) aceste felicitări le păstrăm în noi,
cu drag, odată cu cele mai bune doriri de biruință, în zbuciumata
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încercare a Lui Dumnezeu, dar şi prin acțiunea Satanei pe care ați
suferit‐o şi pe care o cunoaştem, aproape, zi de zi.
Să trăiți la mulți ani, tinere dar vajnic teolog român ortodox. Şi
Iov a fost încercat! Şi alții, dar, cu atât mai dulce va fi mărul
biruinței!...
Aceleaşi felicitări şi bune urări de sănătate şi „la mulți ani”. Vă rog
să primiți din partea prietenului nostru distins, Sfinția Sa Părintele
Mihuț, de la Biserica Amzei din Bucureşti, pentru care, am venit, între
altele, la Mănăstirea „Lacul Miron”, dar n‐am avut norocul să Vă
vedem, să Vă îmbrățişăm, pe acest tânăr şi minunat stareț ‐
Protosinghel, poet, intelectual de talie națională, predicator excelent,
şi cleric iubit de popor, iubit de Hristos şi propovăduitor talentat al
învățăturii hristice spre mântuirea subiectivă a sufletului omenesc.
Cu acest prilej, n‐aş vrea să intru în alte detalii, de sus până jos şi
de jos până sus.
Dumnezeu mult Prea Bunul le vede, le‐a văzut şi le ştie pe toate.
Şi pe la noi, sunt fel de fel de întâmplări, una mai curioasă decât
alta!
Acum, la această zi şi lună octombrie, de sărbătoare a Sfinției
Voastre, Vă felicităm din toată inima şi Vă zicem „La mulți ani”, cu
sănătate şi întru toate bună sporire şi răbdare. Vrem să Vă mulțumim
pentru „Viața monahală”, revistă apostolească, ce merge în lume,
precum şi pentru cărțile trimise şi pentru volumul de poezii personale.
Vedem, că apar cărțile Sfinției Voastre, aşa cum răsare soarele …
prilej de bucurie şi satisfacție.
Voiam să strâng şi eu câteva … semnături … de pe acolo, dar m‐
am lăsat păgubaş, cu toate că proverbul rămâne adevărat: „Unde‐s doi,
puterea creşte” … în fața oricărui gen de agresivitate şi greutate.
La aceste momente ale aniversării zilei de naştere, chiar „post
festium die”, Vă rugăm să primiți cu sincerele felicitări şi rugămintea
de a ne mai pomeni şi pe noi, la Sfânta Masă, din oricare altar. Cu
statornicie, prietenie, (de toate temperamentele) şi dragoste,
Bucuresti,25 oct. 1995
Traian Iancu şi Maria Lui
P. S. Sănătate, măicuțelor Sebastiana şi Antonia şi bune doriri.
Traian Iancu şi Maria Lui
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UZDIN ´95
20 ÷ 27 august 1995

SĂPTĂMÂNA CULTURII

Stimate Protos Olivian Bindiu
Avem deosebita onoare de a vă invita să fiți alături de noi la
manifestările din cadrul „Săptămânii culturale” (20 ÷ 27 august 1995)
de la Uzdin.
PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR CULTURALE:
Duminică, 20 august 1995 – orele 10.00
Vernisajul expoziției de pictură a pictorilor academici din rândul
minorității noastre..
Luni, 21 august 1995 – orele 20.00
Proiecție de filme documentare din viața Uzdinului şi proiecția
filmului de lung metraj „Omul din casa pustie”.
Marți, 22 august 1995 – orele 20.00
Întâlnire cu scriitorii de limbă română, colaboratori ai revistei
„Lumina”.
Expoziție de publicații a Casei de presă şi editura „Libertatea”.
Miercuri, 23 august 1995 – orele 20.00
Concert de muzică clasică cu tinerele talente.
Joi, 24 august 1995 – orele 19.00
Expoziție de publicații a Societății cultural‐artistice „Tibiscus” din
Uzdin.
Lansarea în premieră a casetei audio a orchestrei de muzică
populară „Gheorghe Țăran – Drăga” din Uzdin.
Seară de teatru.
Vineri, 25 august 1995 – orele 20.00
Festivalul de muzică uşoară „Tinerețea cântă” din Uzdin ´95.
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Sâmbătă şi duminică, 26 şi 27 august 1995
Festivalul de folclor şi muzică românească din Voivodina,
Republica Serbia.
Comisia pentru organizarea
Săptămânii culturii Uzdin ´1995
Preşedinte
Ioța Bulic
1 august 1995

*

Iubite Părinte Protosinghel Olivian,
Dragostea cu care ne faceți părtaş prin cuvântul tipărit – Viața
Monahală – rod al vieții noastre meditative, împărtăşindu‐ne totodată
şi înfăptuirile active, ne mângâie şi ne încurajează în strădaniile
noastre.
Prin fapta voastră, dovediți că nu slăbiciunile unor epigoni zăbo‐
vesc în acele locuri sfinte, ctitorite de mari înaintaşi ca Miron
Patriarhul, ci strădaniile voastre rodnice, demne de acest mare nume,
înscris în istoria neamului.
Cu iubire în Hristos Domnul
Protos Valentin Bogdan
Bucuresti 30 iunie 1995

*

Recomandare pt. Uniunea scriitorilor
Încă un nouăzecist ni se prezintă acum cu un palmares impresio‐
nant: este poetul Olivian Pop Bindiu. Cu studii de teologie şi de drept
slujind ca preot şi ca stareț, Olivian Pop Bindiu s‐a rostit pe deplin ca
poet. În acest deceniu al afirmării sale (1990‐1998), el a publicat mult:
10 volume de poezie, 2 romane, zeci de eseuri şi meditații teologice;
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morale, psihologice. Este un spirit care trăieşte frumos între slujire
religioasă şi scris. Pe loc de frunte stau cărțile sale de poezie,
conturând un profil de poet postmortem.
Dintre cele real izbutite volume ale sale, amintim:
Omeneştile suferințe (trei ediții: 1994, 96, 98);
Spre celălalt legământ (două ediții 1996, 98);
Lacrima Cristi (1997); Melancolie (1996);
Glas spre cer (1995).
Poeziile sale sunt impregnate de o sevă religioasă, fără să fie însă
declarative sau moralizatoare. Un hieratism interior, discret; o che‐
mare a transcendenței; interogații despre timp şi destin sunt câteva
din dominantele acestei poezii.
ÎI recomand cu căldură pe poetul Olivian Pop Bindiu să fie primit
în Uniunea Scriitorilor, asociația Bucureşti.
Bucuresti 20 August 1998
‐scriitorul‐Vasile ANDRU

*

Dragă părinte Olivian Bindiu ,
Confirm cu bucurie primirea ziarului "Viața monahală" şi a cărții
"Mesaje creştine". Vă mulțumesc pentru totul dar mai ales pentru
susținerea noastră, a românilor din Iugoslavia. Vă înştiințez că unele
părți din "Mesaje creştine" am să folosesc pentru emisiunea mea de la
Radio Novi Sad, "Credința". Deja am folosit două titluri: "Ortodoxia –
religia strămoşilor noştri" şi "Pastori de suflete destoinici". Aceste
două suplimente se transmit la Radio Novi Sad pe 9 şi 16 octombrie
curent.
De asemenea vă mai informez că din cartea d‐voastră "De la
cuvânt la faptă" ‐ predici din când în când am să folosesc tot pentru
Radio Novi Sad, unele teme. Şi pentru aceasta vă mulțumesc foarte
mult.

301

De data aceasta, stimate părinte, aş dori să vă rog ca să scrieți
pentru "Tibiscus " un articol mai mare (c‐am pe două pagini) despre
toate sărbătorile bisericeşti de peste an. Deci despre fiecare sărbătoare
să fie scris câteva rânduri: data la care se prăznuieşte, de ce eveniment
biblic se leagă, sărbătoarea în conştiința poporului, eventualele
denumiri din popor, obiceiuri legate ... Dacă nu v‐am cerut prea mult,
sper că ne‐am înțeles.
Păcat,doar că nu am reuşit să ne întâlnim şi la "Nedeia Românilor
de pretutindeni" ... Dar nu‐i nimic. Sunt sigur că bunul Dumnezeu ne
va uni din nou căile.
Sincer si cu cele mai bune gânduri,
Vasile Barbu
Uzdin 9 octombrie 1994

*

Societatea Literar – Artistică „Tibiscus” Uzdin
26 octombrie/brumărel 1996
Tuturor membrilor de onoare ai S. L. A. „Tibiscus”
din Uzdin (Iugoslavia)
Stimat domn:
Protos. OLIVIAN BINDIU
(OCTAVIAN POP) – Găeşti
Ținem să vă informăm că în şedința comitetului de conducere al
S.L.A. „Tibiscus” ținută la 22.X.1996 printre altele a fost adoptată
decizia de întocmire a cărții de onoare a S.L.A. „Tibiscus” din Uzdin.
În această ordine de idei vă rugăm să ne trimiteți pe adresa noastră,
cât mai degrabă o fotografie (de preferință color), curiculum vitae şi o
notă biografică cât şi un scurt mesaj (pe o jumătate de pagină) adresat
societății noastre.
Cu mulțumiri anticipate şi cele mai bune gânduri,
Preşedinte
Vasile Barbu
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Comunitatea românilor din Iugoslavia
Filiala Uzdin
Data : 29 florar 1994
Către Părintele Protosinghel Olivian Bindiu
Mănăstirea "Izvorul Miron" – Româneşti
Stimate părinte Olivian Bindiu,
Cu toate că personal nu ne cunoaştem şi nu ne‐am întâlnit
niciodată, personal îmi sunteți cunoscut atât prin minunata foaie
religioasă "Viața monahală" cât şi din activitatea d‐voastră editorială
deosebit de bogată. Pe măsura posibilităților noastre, urmărim această
latură a activității d‐voastre şi ne bucurăm de rezultatele ce le atingeți.
Şi noi, în mica localitate românească Uzdin din Voivodiana
(Serbia) desfăşurăm o vie activitate românească pe multiple planuri.
De aceea vă şi trimitem câteva numere din ziarul nostru "Tibiscus".
Totodată ne permitem să vă propunem o colaborare iar pentru
început am dori să venim la d‐voastră de Sf. Ilie împreună cu parohul
nostru păr. Teodor Miclea, care de asemenea este inclus în activitatea
C.R.I. (Comunității Românilor din Iugoslavia).
In speranța unei colaborări trainice şi, că nu ne‐am permis prea
mult, vă trimitem multă sănătate şi vă dorim spor şi putere în
activitatea d‐voastră deosebită.
Cu cele mai bune gânduri ,
Preşedinte
Vasile Barbu

*
Uzdin, 6 răpciune 1996
Iubite Părinte Olivian,
Confirm cu mare bucurie primirea scrisorilor d‐voastre (3 la
număr) care ne‐au făcut cinste. Ne pare nespus de bine că nu ne‐ați
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uitat şi că probabil, serata literară organizată în cinstea d‐voastră v‐a
plăcut. Dar repet, onoarea a fost de partea noastră. Noi ne‐am simțit
onorați.
Vă mulțumim din suflet pentru contribuțiile trimise, care‐şi vor
găsi locul pe paginile ziarului nostru "Tibiscus". În cel din septembrie
am pus materialele despre Naşterea Maicii Domnului şi “Înălțarea
Sfintei Cruci”.
M‐am apucat şi de traducerile poeziilor d‐voastră în limba sârbă.
Imediat să vă spun că sunt excelente ‐ poate cele mai frumoase pe care
le‐ați scris. Sunt pur şi simplu – minunate ! Dar, am greutăți în
traducere că sunt în rimă şi până aflu cuvântul cel mai potrivit ... în tot
cazul e greu. Nu cred că voi reuşi să‐l termin până‐n octombrie cum
mi‐ați scris d‐voastră. Şi mai e o problemă. Tiparul! Căci au fost de la
Bucureşti, din partea Guvernului (Departamentul pentru Problemele
Românilor de Pretutindeni) şi au adus două tiruri (!) de cadouri
(hârtie, cerneală tipografică, maşini dactilo, faxuri, cărți, aparate foto,
reportofoane, calculatoare, xeroxuri …) şi le‐au împărțit aici. Numai
noi "Tibiscus" n‐am primit nimic !?!? Tot au dat ...cui au dat! Numai
noi nu ne‐am ales cu nimic. Speram să primim hârtie, că avem editură
şi facem cărți româneşti – dar nu ne‐au dat. Atât de rău ne‐a părut …
Aşa, că nu ştiu cum să vă tipărim cartea. În tot cazul am să mă
vorbesc cu Ionel Stoiț de la N. Sad să o pregătească el la calculator şi
atunci o facem cumva.
Vă rog să nu vă supărați pe noi, dar eu vă scriu sincer ‐ toate. Că
aici, numai aceia care fac activitate nu se ajută. Au primit de pildă
cărți (mii de cărți ‐ cei ce nici nu deschid biblioteca!). Însă mă miră că
nu ne ajută cei ce trebuie să ne ajute, că noi facem activitate –
românească!
Câțiva din activiştii mei, rău s‐au decepționat. Se întreabă, mai
merită să lucrezi când nu eşti ajutat. Nu personal, că noi totul facem
benevol şi voluntar, ci societatea "Tibiscus".
În tot cazul, d‐voastră rămâneți pentru noi o adevărată stea care
ne luminează şi ne călăuzeşte calea. Vă mulțumim pentru totul ce ați
făcut pentru noi şi bunul Dumnezeu să vă ajute în activitatea ce o
desfăşurați.
Cu dragoste frățească,
Vasile Barbu
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Societatea Literar‐Artistică "Tibiscus"
Str. T. Vladimirescu nr. 176 B
26216 UZDIN, JUGOSLAVIA Tel./.fax: 013/773‐262

INVITAȚIE
Protos. OLIVIAN OCTAVIAN POP
(Găeşti)
Avem deosebita plăcere şi onoare de a Vă invita la cea de‐a IV‐a
ediție a Festivalului internațional de poezie "DRUMURI DE SPICE"
care va avea loc la Uzdin în zilele de 4 ‐6 iulie 1997 după următorul:
PROGRAM
Vineri,4. iulie 1997:
Ora 10,00: Festivalul de poezie şi proză scurtă în grai bănățean
"Todor Crețu Toşa ‐ George Gârda" (organizat în comun cu A.C.A.
"Făgețeana" din Făget, România)
ora 11,00: Simpozion "Oamenii de seamă ai Uzdinului"
ora 19,30: Serată literară în grai bănățean.
Sâmbătă, 5. iulie 1997:
Ora 9,30: Întâlnirea fiilor Uzdinului "Dor de glia străbună".
Duminică, 6. iulie 1997:
ora 11,30: Festivalul internațional de poezie "DRUMURI DE
SPICE", ediția IV‐a
ora 12,00: Şezătoare literară, lansări de carte ...
ora 18,00: Concert de muzică populară românească (cu sprijinul
S.C. "Avram Iancu" din Cluj Napoca).
Vă rugăm să vă anunțați participarea până în data de 20 iunie
1997. Organizatorii asigură cazarea, numai celor ce se vor anunța la
timp.
Preşedinte
Vasile Barbu

*
305

Iubite Părinte Olivian,

Vă veți fi amintind, probabil, de mine, dintr‐o luminoasă după
amiază de toamnă de acum doi ani când doar pentru câteva clipe am
poposit în minunatul loc sfânt al mănăstirii. Veneam atunci cu rostul
de a face, prea repede, din păcate, un interviu pentru Radio Timişoara
de prezentare a mănăstirii, Dumneavoastră erați ocupat cu treburi
politiceşti în aşteptarea unui candidat la Preşedinție. Ne‐am făcut
atunci promisiuni, eu nu am onorat‐o pe cea de a reveni, şi cât îmi mai
este de dor să o fac ! Dumneavoastră mi‐ați trimis cu promptitudine
toate aparițiile deosebit de interesante care au ieşit din editura pe care
o conduceți, revista şi alte publicații. Le‐am primit pe toate, am vorbit
despre ele la radio, dar ceea ce trebuie să mai adaug măcar pe acest
petec de hârtie este faptul că ele mi‐au bucurat sufletul, le‐am citit pe
îndelete şi mi‐au adus lumină. Vă mulțumesc şi aştept în continuare
noi apariții editoriale. Oricum, aveți recunoştința şi admirația mea
pentru bogata activitate, îmi şi spun că trebuie să fiți mereu foarte
ocupat, dar în liniştea de acolo şi încălzit la suflet cum vă aflați de
menirea sfântă, timpul are acolo alte tipare, totul se aşterne în
cumpătare şi ordine.
Îmi permit să îndrăznesc a alătura scrisorii mele câteva versuri ce
aparțin unui bun prieten al meu, poetul Petru Jichici, timişorean,
ortodox, un om ce‐şi limpezeşte gândurile căutând în Glasul Divin
izvor de cugetare şi literatură spirituală. Poezia lui, aşa cum o cunosc
din diferitele publicații la care colaborează, printre ele revista
Mitropoliei din Timişoara şi emisiunea de profil de la Radio Timişoara,
pentru a vă oferi numai câteva exemple, încearcă să descopere Drumul
de trudă, de încântare, suferință şi pace al omului întru descoperirea
propriului Eu ca întrupare a voinței Domnului. Nu este o poezie
didactică, ci una frământată, obsedată de întrebări, în care te regăseşti
într‐acea ardoare ce o purtăm latent în noi, nu‐i dăm glas, dar o
simțim răscolindu‐ne. Căutarea lui e năzuința însăşi spre aflare, spre
împlinire, spre liniştea din veac, pregătind în adâncuri gesturi şi
cugete, atingerea idealului. Creația lui Petru Jichici este vastă, uneori
inegală, dar, fie că scrie în rimă, fie în vers alb, are marea şansă a unei
sincerități care nu e contrafăcută şi, adunată din aprofundate lecturi,
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din nevoia personală de limpezire, din talent real pentru cuvântul
şlefuit, se ridică mereu, creşte mereu, devine din ce în cea mai
expresivă, mai demnă de citit, de urmărit în evoluția sa.
Nu ştiu dacă cele trei poezii ale sale pe care le alătur sunt cele mai
reprezentative, ele constituie doar un moment, cum spuneam din ceea
ce este el, dar, dacă vă conving, v‐aş propune să le publicați în revista
Dumneavoastră, poate prefațând cu propria Dumneavoastră opinie
încercările sale. Dacă nu aş fi convins de talentul său, credeți‐mă, nu
v‐aş propune acest lucru.
În ceea ce mă priveşte, cred că voi veni în această primăvară pe la
mănăstire. Fireşte, rămân multe necunoscute, cum să ajung acolo,
cum să vă găsesc măcar la telefon, pentru că mai deunăzi am încercat
o convorbire dar mi s‐a spus ca linia e deranjată. Aş dori să vin pe
două zile, dacă aveți unde mă caza, pentru a avea timp să vorbim pe
îndelete despre mănăstire, istoricul ei, activitatea spirituală şi edi‐
torială. Aş dori să merg şi pe la Româneşti, ori Curtea, pentru a vorbi
şi cu oamenii din sate despre relația lor cu mănăstirea. Dacă proiectul
meu vi se pare interesant, scrieți‐mi, ori căuta‐ți‐mă la telefon, daca
merge, fireşte (142261).
Aştept veşti cu nerăbdare. Până atunci, toata prețuirea mea.
Timisoara 20 februarie 1994

Vasile Bogdan

*
Iubite Părinte Olivian,
Doresc ca alături de aceste rânduri să vă adresez mulțumiri
pentru tot ceea ce cu multă bunăvoință mi‐ați expediat.
De asemenea vă mulțumesc şi pentru acordul Prea Cuvioşiei
Voastre în ceea priveşte colaborarea mea la revista "Viața Monahală".
Este pentru mine o mare cinste şi vreau să onorez acest lucru, printr‐o
poezie pe care v‐o trimit acum. Ea este scrisă special pentru revista
dvs. şi sper să vă facă plăcere să o publicați.
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Doresc să vă asigur şi de expedierea tuturor aparițiilor din eparhia
noastră drept care vă trimit ultimul număr al revistei "Teologie şi
Viață". Aştept veşti şi vă rog să‐mi expediați câteva exemplare din
numărul în care va apare poezia.
Primiți I îmbrățişări frățeşti alături de aleasă considerație,
Ierom Vasile POP
Manastirea Neamt
1 mai 1993

*

Prea Cuvioase Părinte Olivian,
Prin marea bunăvoință şi amabilitatea venerabilului şi stimatului
Părinte Arhidiacon Profesor Ioan Ivan, am reuşit să citesc un număr al
ziarului pe care îl editați cu multă competență.
Am auzit de foarte mult timp de această foaie religioasă care este
destinată exclusiv vieții monahale, dar nu am reuşit să‐mi procur nici
un număr pentru a mă putea bucura de conținutul ei. Acum, pentru că
am avut acest prilej aş fi foarte fericit să pot să mă abonez şi poate
chiar să colaborez, cu acordul Sfinției Voastre în dorința de a face
cunoscută unui cerc cât mai larg de cititori am semnalat apariția
acestui ultim număr în ziarul Seminarului Teologic, pe care cu toată
considerația vi‐l expediez. Primiți şi alte câteva ultime apariții în
eparhia noastră.
Aş dori totodată să‐mi expediați contra ramburs şi lucrarea; pe
care o semnați "Sfaturi Evanghelice".
Aştept cu nerăbdare informații asupra procedurii de încheiere a
abonamentului, vă mulțumesc anticipat şi vă doresc sărbători fericite.
Primiți îmbrățişări frățeşti întru dragostea cea mântuitoare a
Domnului nostru Iisus Hristos,
Ierom. Vasile POP
Manastirea Neamt
7 aprilie 1993
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MINISTERUL JUSTIȚIEI
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR
ŞCOALA DE FORMARE ŞI PERFECȚIONARE A
PREGĂTIRII AGENȚILOR TG.OCNA
Data 04.10.2004

CĂTRE,
CENTRUL DE REEDUCARE GĂEŞTI
‐ Preot Conf. Univ. Dr. Octavian Pop ‐
Vă mulțumim pentru revista "Lumină şi Speranță" şi vă asigurăm
de întreaga noastră considerație.
DIRECTORUL ŞCOLII,
Insp. şef. princ.
VICTOR MANOLE

*
PREA CUVIOŞIA VOASTRĂ,
Hristos a Înviat!, am primit cu bucurie monografia „Mănăstirea
Româneşti” de Ioan Cipu, editată de mănăstirea Izvorul Miron.
Vă mulțumesc şi vă felicit pentru această nouă apariție editorială.
Cu arhierească binecuvântare,
EPISCOP
† VINCENȚIU PLOIEŞTEANUL
VICAR PATRIARHAL
Bucuresti
3 IUNIE 1994,

*
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Prea Cuvioase Părinte Olivian,
Vă mulțumesc mult pentru foaia "Viața Monahală" pe care bine‐
voiți să mi‐o trimiteți regulat ca şi pentru toate celelalte cărți pe care
le primesc.
Vă felicit pentru realizările de excepție de care vă bucurați şi vă
doresc în continuare mult succes şi noi împliniri întru slujirea ca şi
până acum a Bisericii noastre străbune şi a neamului nostru românesc.
Al Prea Cuvioşiei Tale frate întru Hristos
Arhid. Visarion Bălțat
Sibiu 1 august 1994

*

Iubite părinte Olivian,
Dacă la Sibiu îmi făcea mare plăcere să primesc ziarul „Viața
monahală”, redactat de P. C. Ta, precum şi celelalte cărți ale Sfinției
Tale, aici la Atena bucuria este îndoită ori de câte ori primesc un semn
din partea Sfinției Voastre.
Şi aceasta s‐a întâmplat acum de curând când am primit două
pachețele cu ultimele apariții ale lucrărilor scrise de, şi, despre Sf. Ta şi
mă bucur mult că te străduieşti şi în acelaşi timp stăruieşti în sfânta
zăbavă a literaturilor româneşti.
Va veni cu siguranță o vreme când se va vedea munca deosebită a
Sf. Tale atât pe plan gospodăresc dar mai ales cultural, şi odată cu
aceasta şi recompensa binemeritată.
Îți doresc mult succes în continuare şi împlinirea tuturor
dorințelor, mulțumindu‐ți încă o dată pentru trimiterea revistei şi a
altor materiale.
Atena‐Grecia 14 oct.1994
Cu frățească dragoste
în Hristos Domnul
arhidiaconul Visarion Bălțat
Atena
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S.C. DUD IMP‐EXP S.RL.
P.O. Box 411/A – Of. P. 9
2900 Arad – România
J02/1550/1992
Cod fiscal 1705182

Cont 4072818147 Banca Comercială Arad
Telefon: +40‐(0)57‐221759
Fax:
+40‐(0)57‐222211

Nr. 39/01 Iul. 1995
Prea Cuviosului Părinte
Protos.
OLIVIAN ‐ BINDIU
Starețul Sf. Mănăstiri "Izvorul Miron"
ROMÂNEŞTI ‐

Mulțumindu‐vă din adâncul sufletului pentru trimiterea în pre‐
mieră a publicației “Viața Monahală”, editată şi redactată cu purtarea
de grijă a Sfinției Voastre, apreciem că bunele noastre relații dintre
Prea Cuvioşia Voastră şi subsemnatul, smerit şi rob al Bunului
Mântuitor, să se mențină în continuare cât mai prospere.
Apreciem ca prin gestul şi conținutul publicației primite ați
contribuit şi contribuiți la hrana sufletească a credincioşilor Bisericii
Ortodoxe Române, prin aceasta contribuind si la o mai bună
cunoaştere a acestui popor şi neam binecuvântat de Dumnezeu.
Smerit, vă rog a mă ierta şi a include în pomelnicul Cuvioşiei
Voastre aceste nume de botez, IOSA‐GHERASIM, respectiv VIORICA,
care apreciez că prin voia Tatălui, va fi aleasa sufletului meu.
Până la reîntâlnirea noastră, primiți sincerele urări de sănătate,
prosperitate în tot ceea ce întreprindeți cu voia Bunului Mântuitor,
multă fericire dvs. personal cât şi întregului sobor.
Cu deosebită considerație,
Dipl. Ing. VLACIS Iosa‐Gherasim

*
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ROMANIA
SOCIETATEA CULTURALĂ TURISTICĂ
GINTA LATINĂ,STR. 1 DECEMBRIE 1918
Nr° 14Nr° 32/10 mai 1996
IASI
Mult stimate părinte
Protosinghel Olivian Pop‐Bindiu
Scrisoarea şi cărțile primite ne‐au adus o mare satisfacție, risipind
totodată o seamă de nedumeriri mai ales prin faptul că cele 20 de
personalități cărora li s‐a conferit titlul de Membru de Onoare în cei 8
ani de existență a societății continuă să fie prezențe ilustre în acțiunile
patriotice pe care le promovăm. Cu atât mai explicabilă ne este
satisfacția acum când aflăm implicarea meritorie a Cuviosiei Voastre
în susținerile cauzei naționale şi a binelui comunitar.
Până în prezent nu am primit plicul expediat de la Găeşti care
probabil s‐a rătăcit. Vă felicit pentru preocupările şi serviciul spiritual
îndeplinit de literatura care a văzut lumina tiparului. Cu plăcere, vor fi
recenzate volumele primite. Curierul apare odată la 2 luni deci textul
va întârzia să fie publicat mai ales că Biroul nostru va fi plecat în tot
cursul lunii iulie pe la Filiale.
Acum cunoscându‐vă orientarea şi valoarea de scriitor, permiteți‐
mi să vă împărtăşesc un gând dacă valențele literare se completează cu
calități de cercetător.
În condițiile ocupației otomane, biserica şi în genere cultura
popoarelor sud dunărene a fost susținută, încurajată şi finanțată prin
grija domnitorilor din cele două principate române, de mănăstiri şi
mulți oameni de bine. Nici ortodoxia est europeană nici cancelariile
apusene – catolice sau protestante nu sau implicat. Iată însă că astăzi
nici în Bulgaria, Serbia, Grecia, Croația, nici chiar Albania nu se permit
şcoli pentru românii aflați la ei, nici biserici şi nicio formă de asociere.
Mai mult. Biserica Grecească şi Bulgară a oprimat şi a exterminat pe
aromâni, fârşereți, crețovlahi, sumeri fără nicio recunoştință dar şi fără
omenie. Domeniul ce vi‐l propun este foarte vast. El s‐ar putea
circumscrie fie numai la o țară sud dunăreană fie numai la Mănăstirile
de la muntele Athos. Cu siguranță că Centrul de Bizantinologie şi
Institutul Nicolae Iorga din Bucureşti au bine lămurit acest domeniu

312

care ar putea fi sintetizat într‐o broşură sau volum corespunzător
publicațiilor şi orientării ființa latină.
Vă trimitem Diploma de Membru de Onoare odată cu urările
noastre de bine şi succese. Vom reveni cu o scrisoare în luna August.
Cu deosebită considerație,
Dr. Vlad Bejan
Preşedintele Societății „Ginta Latină”

*
ROMANIA
SOCIETATEA CULTURARĂ
GINTA LATINĂ,STR.1 DECEMBRIE 1918,Nr°14
IASI

Nr°48/2 iunie 1997

CĂTRE,
C. S. Protosinghel Olivian Pop Bindiu
Am aflat cu multă plăcere de personalitatea Dvoastră, de opera
depusă pe tărâm cultural şi de înaltele dvs. Preocupări şi realizări
spirituale.
Societatea Culturală „Ginta Latină” a cărui scop principal este
promovarea culturii naționale româneşti de peste hotare ar fi onorată
să acceptați să fiți cel de al 18‐lea membru de onoare al societății.
Alăturăm lista membrilor de onoare înscrişi în cei 6 ani de activitate a
căror adeziune a stimulat şi extins spiritul latinității şi demnitatea
neamului nostru.
Primiți Prea Cuvioase Părinte asigurarea înaltei noastre considerațiuni
PREŞEDINTE,
Dr.Vlad Bejan

SECRETAR,
Ing. Liliana Manea
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ROMANIA
SOCIETATEA CULTURARĂ
GINTA LATINĂ,STR.1 decembrie 1918 Nr° 14
IASI

Nr°/28 mai 1994

Către, P. C. OLIVIAN BINDIU
(Româneşti, România)
La inițiativa Muzeului de Literatură română ‐ Casa Pogor va avea
loc la Iaşi manifestări consacrate împlinirii a 106 ani de la trecerea în
nemurire a simbolului spiritualității româneşti Mihai Eminescu.
La programul sărbătoririi îşi dau concursul mai multe organizații
şi societăți din localitate şi alte zone locuite de români.
Societatea Culturală "Ginta Latină" a cărui scop principal este
promovarea culturii naționale în comunitățile de peste hotare invită
reprezentanți ai bisericii care să participe la solemnitățile de evocare şi
pomenire creştină ce se vor desfăşura în grădina Copou unde se află
Teiul lui Eminescu, bustul poetului şi Muzeul închinat memoriei sale.
Clerul invitat va fi inclus la oficierea serviciului Divin. .
Vă aşteptăm în data de 8 iunie în holul Hotelului Unirea, iar
adresa de răspuns este: Ing. Liliana Manea ‐ str. Culturii nr. 9, bl. 8, sc.
C, etj. 2,ap. 8 — Iaşi 6600 ‐ telefon 032‐140832.
Primiți cordiale urări de bine şi sănătate şi vă aşteptăm cu drag.
PREŞEDINTE,
Dr.Vlad Bejan

SECRETAR,
Ing. Liliana Manea

*

Prea Cuv. Părinte Olivian,
Avec tout raon coeur je dois vous remercier pour VIAȚA
MONAHALĂ nr. 4‐6 (I6) reçu avec une grande joie. Vous publiez une
bonne et interessante revue utile surtout à nos jours de grand besoin
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de foi, d’amour en CHRI ST. Besoin des hommes de l'aide des moines.
Par la mêm poste je vous ai envoyé un paquet avec des livres pour
votre bibliothèque monastique. J'éspère vous les aurez bientôt et
surtout qu'ils vous soient utiles. Avec cette raienne je demande de
pouvoir recevoir quelque votre livre:
4 copies) MĂNĂSTIREA "IZVORUL MIRON" ‐ Româneşti scurt
istoric 1992 39 p.
4 copies) ORTODOXIA NOASTRĂ ROMÂNEASCĂ, 1992 50 p.
Je travail toujours avec les icônes, mais aussi en Roumanie vous
avez des belles icônes, des bons peintres, des beaux livres d'art avec
illustrations d'icônes roumaines. Je demande vos saintes prières,
prions tous ensemble pour la paix utile à tous les peuples du monde,
humblement votre
Zucchini Marco
via Caduti di Cefalonia 6
40054 Budrio
Italie

le 29/5/1993

TRADUCERE:
Din toată inima eu trebuie să vă mulțumesc pentru “Viața
Monahală” nr. 4‐6 primită cu o mare bucurie. Publicați o bună şi
interesantă revistă utilă mai ales în zilele noastre când este o mare
nevoie de credință, de dragoste în Hristos.
Nevoia oamenilor de ajutorul călugărilor. Prin aceeaşi poştă eu vă
trimit un pachet cu cărți pentru biblioteca dumneavoastră din
mănăstire. Sper că le veți primi în curând şi mai ales că vă vor fi utile.
În schimbul lor aş dori să pot primi câteva din cărțile dumneavoastră:
4 ex. Izvorul Miron
4 ex. Ortodoxia
Eu lucrez cu icoanele tot timpul, şi în România aveți icoane
frumoase, pictori buni, frumoase cărți de artă cu ilustrații de icoane
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româneşti. Vă cer să vă rugați, să ne rugăm împreună pentru pacea
utilă tuturor popoarelor lumii.
Cu umilință
Al dumneavoastră
Zucchini Marco
via Caduti di Cefalonia 6
40054 Budrio
Italie

29 mai 1995

*
MĂNĂSTTIEA „IZVORUL MIRON”
Româneşti
Jud. Timiş

Mon père Olivian,
Je suis un peintre d'icônes tres interessé de lire votre nouvelle
revue; je vous prie de m'envpyer tous les numeros parus de votre revue
(VIAȚA MONAHALĂ) et aussi je demande de la recevoir
regulièrement.
Je suis interessé a votre revue, mais je suis disposé de vous
envoyer des livres sur I'ortodoxie en langue française.
Ecrive moi à ce sujet. Je veux vous envoyer ces livres pour votre
bibliothèque monastique.
Je reste en attenete de vous lire; ne m'oubliez dans vos saintes
prières à la proskomidie,
humblement
Zucchini Marco
via Caduti Cefalonia 6
40054 Budrio
Italie

le 16/8/1991
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Protosinghel Olivian Bindiu
Starețul Mănăstiri “Izvorul Miron”
Com. CURTEA cod I 865
Jud. Timiş

Mon père,
Merci pour votre paquet avec les journaux; un grand don de votre
coté.
Par la meme poste je vous ai envoyé ces livres pour la
bibliothèque de votre saint monastère:
‐ SAINT COSMAS D'eTOLIE,
‐ G. Habra: LA TRANSFIGURATION SELON LES PERES GRECS,
‐ ACER TRIBUNE.
J'éspère de recevoir encore regulièrement votre publication;
d'autres livres vous seront envoyés.
Recevez mes remerciements avec la demande de prières pour
moi, ma famille et la paix,
votre
(Zucchini Marco)
iconographe
Zucchini Marco
via Caduti di Cefalonia 6
40054 Budrio
Italie

le 27/II/I991

*
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Protosinghel Olivian Bindiu
Mănăstirea "IZVORUL MIRON"
com. Curtea
Cod. I 865 Timiş
Mon père Olivian,
Votre lettre m'a donne une grande joie; vraiment je suis touché
pour votre politesse et vraie sincère amitié. Je reçois avec un grand
honneur votre DIPLOMA DE ONOARE, je ne mérite ce grand don car
je ne fais rien de particulier. Je cherche à aider les frères orthodoxes
partout où se trouvent. Au présent je fais le possible pour sensibiliser
tous les amis et d'autres encore pour un’ aide aux frères orthodoxes
serbes qui souffrent beaucoup pour leur foi. Sûrement vous savez que
l'Orthodoxie est presque disparue de la Croatie; que les Cathédrales
Orthodoxes Serbes de ZAGREB, MOSTAR et PAKRAC (avec leur palais
épiscopaux) ont été détruites par les croates. Que des centaines
d'églises et monastères serbes on été détruits complètement par les
oustachas croates et quelque musulman. D'ici nous ne pouvons
envoyer rien en Yougoslavie ou en Serbie car tout est bloqué par les
décisions (injustes) de I'O.N.U. Par centre les croates reçoivent tous
les aides de I’ Amérique, Allemagne et ailleurs. Le Vatican est très actif
pour ces bons catholiques. Et les orthodoxes? Ne sont‐ils également
chrétiens? Lorsque la paix retournera je viendrai très volontiers dans
la chère Roumanie qui j'aime beaucoup. Dans I’ actuelle situation pour
venir chez vous le voyage est trop fatigue pour moi (Autriche,
Hongrie, puis la Roumanie). Je suis au travail avec un’ icône de SAINT
SYLOUANE de I'ATHOS et je prépare le dessin pour un’ autre de
SAINT JEAN DE CRONSTADT. Prions tous pour la paix, pour la vraie
paix, celle des hommes et pas celle des politiques!!! Je reste votre ami
sincère et humble.
Zucchini Marco
via Caduti di Cefalonia 6
40054 Budrio
Italie

12/7/1993
Par la même poste je vous ai envoyé
un coli avec des livres; j'espère
pui sont vous intéresser.
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TRADUCERE:
Părinte Olivian,
Scrisoarea Dv. Mi‐a dat o mare bucurie; eu am fost cu adevărat
impresionat de politețea dv. Şi de prietenia într‐adevăr sinceră.
Primesc cu mare onoare DIPLOMA DE ONOARE, nu merit acest dar
pentru că nu am făcut nimic deosebit. Încerc să‐mi ajut frații
ortodocşi peste tot unde se află ei (oriunde s‐ar afla ai). În prezent eu
fac tot posibilul pentru a‐mi sensibiliza prietenii şi alți credincioşi în
vederea unui ajutor pentru frații ortodocşi sârbi care suferă mult
pentru credința lor. Desigur ştiți că ortodoxia aproape a dispărut în
Croația; catedralele ortodoxe sârbeşti de la Zagreb, Mostar şi Pakrac
(cu palatele lor episcopale) au fost distruse de croați. Că unele biserici
şi mănăstiri sârbe au fost complet distinse de ostaşii croați şi de mii
musulmani. De aici noi nu putem trimite nimic în Iugoslavia sau în
Serbia, pentru că totul este blocat de deciziile nedrepte ale O.N.U. Din
contră croații primesc toate ajutoarele din America, Germania şi de
pretutindeni. Vaticanul este foarte activ pentru bunii săi catolici. Dar
ortodocşii? Nu sunt şi ei creştini? Când se va reinstala pacea voi veni
bucuros în draga mea Românie pe care o iubesc mult. În actuala
situație, pentru a veni la voi călătoria este prea obositoare pentru mine
(Austria, Ungaria, apoi România). Eu am în lucru o icoană cu Sf.
SILOUANE DE LA ATTOS şi pregătesc desenul pentru o alta cu SF.
IOAN DE CROSTADT. Să ne rugăm cu toți pentru pace, pentru
adevărata pace, cea a oamenilor, nu a politicienilor!!! Rămân prietenul
Dv. Umil şi sincer.
12 iulie 1993
Zucchini Marco

*
Prea Cuvioase Părinte Olivian,
Vă mulțumesc din suflet pentru atenția pe care mi‐ați dat‐o prin
trimiterea câte un exemplar publicat de Prea Cuvioşia Voastra, cu
scrieri religioase.
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Acest exemplar cu „Sfaturi – Evanghelice”, m‐a bucurat mai mult
aflând frumusețea articolelor la care ați muncit cu multă dragoste
sufletească.
Privind la poza P. C. Voastre mă bucur şi mulțumesc lui
Dumnezeu pentru înțelepciunea pe care V‐a dăruit‐o.
Cu smerenie Vă rog, ca nici de acum înainte să nu mă dați uitării
şi‐mi mai faceți – câte o satisfacție sufletească.
Vă sărut mîna …

Stareta Stavrofora
Fevronia Filip

Manastirea Polovragi
3 ianuarie 1993

*

PATRIARHIA ROMÂNĂ
EPISCOPIA BUZĂULUI
CABINET

Nr°10/25 aprilie 1994

P. C Părinte stareț Olivian,
Am primit cu bucurie publicațiile:
1. Oameni care au fost, 1994;
2. Mănăstirea Româneşti, 1994;
3. Viața monahală, nr. 7‐9/1994.
Mulțumesc călduros şi felicitări pentru inițiativă şi preocupare.
†Epifanie
Episcopul Buzaului

*
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2400 – Sibiu
Aleea Frații Buzeşti
Bloc 9, ap. 23
Prea Cuvioase Părinte Stareț,
Cu ocazia primirii cărții „Pe ultimul drum” transmit cele mai alese
mulțumiri şi sincere dorințe de realizări în viitor.
10 mai 1993
Pr. I. Buta – Sibiu

*
PATRIARHIA ROMÂNĂ
EPISCOPIA BUZĂULUI
CABINET

Nr° 81/13 nov.1990

P. C. Părinte Olivian,
Am primit cu bucurie cele două cărți semnate de P. C. Voastră,
pentru care mulțumesc şi vă felicit.
Cu urări de sănătate şi arhiereşti binecuvântări pentru spor
duhovnicesc.
†Epifanie Episcopul Buzaului

*

Prea Cuvioase Părinte Bindu Olivian
Vă rog să mă iertați că nu v‐am răspuns la câteva scrisori. Nu mai
sînt la Moldovița, ci sînt la Agafton‐Botoşani, am venit aici fără voia
mea.
Am fost f. f. ocupată şi sînt încă supărată… . Nu pot să vă spun
mai multe. Iată vă trimit câteva rânduri despre această aşezare, să faci
bine Vă rog să‐l publicați să mai ştie lumea ce se petrece în țară. Vă
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rog dacă‐mi veți îndeplini această dorință, să‐mi trimiteți şi mie câteva
articole.
Vă mulțumesc cu mult respect şi stimă, sunt încă necăjită şi nu
ştiu ce să mai fac.
Adresa – M. Stareță Niță Laurenția
Mănăstirea Agafton
Jud. Botoşani
Cod 6810 – Agafton
25 ianuarie 1993

*
Prea Cuvioase Parinte Olivian,
Sincere mulțumiri pentru – felicitările trimise de Sfintele
Sărbători ale Naşterii Domnului.
De asemeni şi noi Vă urăm: ca Noul An 1993, să vă aducă deplină
sănătate, mulțumire – sufletească, realizări frumoase şi mari succese
în continuarea misiunii încredințată de Cel – Atotputernice.
„Întru mulți şi fericiți ani!
Monahia Fevronia Filip
Manastirea Polovragi
28 dec 1992

*

Prea Cuvioase Părinte Olivian
Am primit revista „Viața Monahală”.
Mii de mulțumiri, pentru că ne‐ați onorat şi pe noi smeritele cu
trimiterea revistei.
Vă dorim succes şi pe Viitor cu deosebită dragoste în Hristos
Domnul.
20 iulie 1992
Maica stareță Elefteria şi întreg soborul.
Manastirea Sag‐Timiseni,jud.Timis
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Sfințite Părinte Olivian,
Am primit cu încântare cele trimise dimpreună cu diploma. Îți
mulțumesc pentru atenția şi considerația pe care mi le dăruieşti cu
generozitate şi de care nu sunt vrednic.
Eşti totuşi perseverent în ostenelile cele bune, silindu‐te să
valorifici fiecare clipă istorică şi să înmulțeşti toți talenții dăruiți de
Dumnezeu.
Ce minunat ar fi dacă viețuitorii mînăstirilor noastre ți‐ar urma
exemplul, fiind mai izbânditori în „lupta cea bună”.
Pace şi binecuvântare de la Hristos!
†Irineu Bistriteanul
Cluj‐Napoca
Episcop‐vicar
10 martie 1993
*
Prea Cuvioase Parinte Olivian,
Căci v‐am dat, înainte de toate, ceea ce şi eu am primit: Că
Hristors a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi şi că a fost
îngropat şi că a înviat a treia zi, după Scripturi.
(Epistola întâi către Corinteni 15, 3‐4).
Hristos a înviat!
Nespusa bucurie a Învierii Domnului să se sălăşuiască întru noi,
iar Hristos cel ce a biruit moartea să reverse asupra noastră viață,
sănătate, pace, belşug de bucurii duhovniceşti şi, întru toate, bună
sporire.
Adevărat a înviat!
Calde mulțumiri pentru felicitări

Episcop‐Vicar
†Roman Ialomițianul

P. S. Vă felicit din inimă pentru activitate publicistică pe care o
desfăşurați.
Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă ajute cu Harul Său.
Bucuresti 10 mai 1990
†Roman
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Iubite Parinte Olivian,
ÎNVIEREA constituie sărbătoarea speranțelor noastre creştineşti.
Însemnată cu roşu în calendarele şi inimile noastre, ne primeneşte
gândul şi ne înalță spiritul.
De aceea trecuți prin iarnă, îngreunați precum păsările, să intrăm,
prin cea mai de seamă sărbătoare creştină, în primăvară, eliberați şi
purificați, mai buni şi înțelepți, pregătiți astfel pentru repetabila
devenire întru ființă.
HRISTOS A ÎNVIAT!
De Paşti,
18 aprilie 1993

Gheorghe FUNAR,
Primarul municipiului Cluj‐Napoca

*
Prea Cuvioase Părinte Olivian Bindu,
Cu profund respect şi cu adâncă recunoştință, Vă mulțumim din
toată inima pentru bucuria desăvârşită pe care ne‐o prilejuiți privind
„Revista Religioasă „Viata Monahala” editata de Mânăstirea „Izvorul
Miron” realizată de Prea Cuvioşia Voastră. Vă mulțumim foarte mult şi
foarte frumos şi pentru toate urările primite de Sf. Sărbători. Vă rugăm
să primiți şi urarea noastră, ca Lumina Sfântă a Naşterii Domnului
nostru Isus Hristos, să Vă lumineze sufletul, cu izvor nesecat de
sănătate, cu zile liniştite şi senine în continuă prosperitate şi cu noi şi
neîmpuținate bogate puteri, spre a duce aceiaşi desăvârşită
înțelepciune şi nesecată energie, destinele acestui Sfânt Aşezământ
Condus cu toată Competența de Prea Cuvioşia Voastră. Vă rog foarte
mult să mă iertați de întârzierea mare cu care mulțumesc mărinimiei
Prea Cuvioşiei Voastre. Am mari şi grele probleme de rezolvat.
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Cu smerite … , cu Înaltă Considerație şi cu cele mai vii şi alese
mulțumiri.
Manastirea Pasare 27 ianuarie
27 ianuarie 1992
Lucia Dumbravă cu tot soborul mânăstirii

*
Prea Cuvioase Parinte Olivian,
Pogorâtu‐Te‐ai întru cele de mai jos ale pământului şi ai sfărâmat
încuietorile cele veşnice, care țineau pe cei legați, Hristoase, şi a treia
zi, precum Ioana din chit, ai înviat din mormânt.
(Irmosul cântării a VI‐a din Canonul Învierii)

Hristos a înviat!
Luminoasa sărbătoare a Sfintelor Paşti să coboare peste noi toți
bucurii duhovniceşti, pace şi bună înțelegere, iar Hristos cel Înviat să
ne dăruiască sănătate şi, întru toate, bună sporire.
Mulțumesc pentru părtăşia făcută din osteneala Prea Cuvioşiei
Voastre prin lucrările tipărite trimise, ca şi pentru considerația arătată.
Cu aceeaşi stimă.
† Timotei Episcopul Aradului

*

325

Pr. GABRIEL CERNĂUTEANU
Carl‐Kistner‐Str. 61/63
D‐79115 Freiburg i. Br.
Tel. 0761/47 57 48
Întru Hristos iubite frate Olivian,
Mulțumesc pentru toate câte mi‐ați trimis, atât lucrările frăției
tale, pecetea pentru prescuri, lumânări şi vederi cu Mănăstirea
Româneşti.
Cele două predici le voi publica cu ajutorul lui Dumnezeu într‐
unul din numerele viitoare, dar se pare (încă nu le‐am citit) va trebui
să le comprim, deoarece regula de bază a revistei noastre este ca
extensiunea să nu depăşească decât cel mult o pagină şi jumătate. Dar
asta voi vedea la momentul respectiv.
În privința publicațiilor frăției tale pe care mi le‐ai trimis, chiar
duminică le voi împărți la credincioşii din parohie .
Despre dorința frăției tale de a vani în occident o să vorbim față
către față!
Până atunci tot binele şi mult spor duhovnicesc.
Preot Gabriel Cernauteanul
14 septembrie 1990

*

Prea Cuvioase Părinte Olivian,
Vă mulțumesc din inimă pentru frumosul dar pe care mi l‐ați
făcut trimițându‐ne cele trei lucrări „Trăirea preoțească”, „Prin Țara
Sfântă” şi „Cânt de credință străbună”, înmănunchind trei expresii ale
unei înalte trăiri: aceea a slujirii Domnului, a cunoaşterii locurilor
unde a propovăduit Mântuitorul, şi a impresiilor Dumneavoastră lirice
în legătură cu credința umană.
Am regretat că nu am fost în München când ați trecut pe la noi.
Împreună cu familia mea vă urăm multă sănătate pentru a vă împlini
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înalta chemare şi a contribui la renaşterea spirituală a poporului
nostru.
Dr. Pavel Chihaia
Mùnchen 30 sept.1993

*
Iubite Părinte Stareț Olivian,
Vă mulțumesc pentru ziarul şi cele două cărți trimise şi vă felicit
pentru osârdnica muncă ce depuneți cu atâta entuziasm. Încă o dată
vă rog să notați schimbarea mea de adresă. De la Princeton NY am
plecat de doi ani de zile. Dacă vreți să aveți noua adresă în caietul dvs
de expediție, aceasta este:
13 mai 1994
Fr. Dr. Theodor Damian,
28‐11, 44ta st.
Astoria , New York, 11103, USA
Cu cele mai alese doriri de bine.
Pr. Th. Damian

*

Dragă Părinte Olivian,
Să fii liniştit în privința a ceea ce gândesc sau judecă oamenii.
Pe Dumnezeu să îl ai în inimă şi voia Lui s‐o împlineşti.
Cel de Sus nu‐i uită şi ştie cum să‐i folosească în Biserica Sa pe
aceia care Îl slujesc cu dăruire.
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Mulțumindu‐ți pentru hrana sufletească cuprinsă în cărțile pe
care le‐ai scris, te îmbrățişez afectuos întru Domnul.
Manastirea Nicula
21 februarie 1995

Arhim. Vasile Flueras

*
Theodor Damian
28‐11 44th St 2nd Fl
Astoria, NY 11103‐2146
P. C. Părinte Olivian,
Vă mulțumesc pentru urările transmise de Naşterea Domnului şi
de ziarul trimis pentru care încă o dată vă felicit călduros.
Am mai semnalat o dată cu timp în urmă că nu mai locuiesc în
Princeton, New Jersey de 1 an de zile, de aceea vă rog luați notă de
noua mea adresă.
Cu cele mai alese doriri de noi succese, şi în avans, cu ocazia
Marii Sărbători,
Hristos a INVIAT!
7 august 1995
Pr. Dr. Theodor Damian

*
Iubite Părinte Olivian,
Vă confirm primirea cărților P. C. Voastre, iar chiar astăzi a
monografiei mănăstirii, şi Vă mulțumesc. De asemenea Vă mulțumesc
pentru dedicații.
Aş vrea, totodată, să Vă felicit sincer pentru activitatea cărtu‐
rărească a P. C. Voastre. Fie, ca Părintele luminilor să Vă hărăzească
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acelaşi har şi râvnă spre slujirea Bisericii noastre strămoşeşti, cu
cuvântul şi cu fapta.
Cu sentimente româneşti şi creştineşti,
Bruxelles 26 martie 1992

Pr. Dr. Ion V. Dură

P.S. Fiind plecat în America la o Conferință teologică interna‐
țională am întârziat cu răspunsul şi‐mi veți da iertare.
I. D.

*

Stimate Parinte Olivian,
Ieri 21‐06‐ am primit ziarul, mulțumesc mult. În această frumoasă
biserică am fost, e la 100 km de la München. Mă rog şi cred în D‐zeu şi
în D‐voastră. Până acum e tot aşa, nu s‐a schimbat nimic trăiesc în
speranțe. Vă rog faceți tot ce puteți.
München‐Germania
21 iunie 1992

Cu stimă Sofia Walter

*

Prea Cuvioase Parinte Olivian,
Mulțumindu‐vă din suflet pentru atenția cu care mă onorați
trimițându‐mi revista dvs.
Vă rog să primiți o infimă contribuție pentru frumoasa lucrare ce
realizați.
Sunt încântat şi vă felicit pentru condiția elevată a spiritualității
pe care o răspândiți cu atâta generozitate prin revista dvs.
Hristos să vă binecuvânteze strădaniile cu bogate haruri.
Episcop
† Iustin Paven

*
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† Dr. Ioan Mihălțan
Episcop
Al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei
Tel.: 059/13 78 83 domiciliu
3700 Oradea
059/13 40 28 cabinet
Str. Roman Ciorogariu nr. 3
Înalt Prea Cuvioase Părinte Olivian,
Am primit Revista Lumina şi Speranță şi țin să Vă mulțumesc
deosebit.
Apreciez râvna ce depuneți pentru ajutorarea celor ce nu uşor
încercați, prin scrieri, cateheze, şi mai ales prin slujbele din biserica
zidită într‐un timp atât de scurt, slujbe prin care le împărtăşiți darurile
Bisericii.
Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, să vă ocrotească paşii pe
cărările vieții spre a le fi de folos multora.
Oradea
15 august 1997

† Ioan Episcopul Oradiei

*

† Dr. Ioan Mihălțan
Episcop
Al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei
Tel.: 059/13 78 83 domiciliu
3700 Oradea
059/13 40 28 cabinet
Str. Roman Ciorogariu nr. 3
Prea Cuvioase Părinte Olivian,
Vă mulțumesc în mod deosebit pentru bunele urări transmise cu
ocazia zilei mele de naştere. Dumnezeu să vă poarte de grijă pe
cărările vieții spre binele multora.
Oradea 20 sept.1998
† Ioan
Episcopul Oradiei,
Bihorului şi Sălajului
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† VISARION RĂŞINÂREANU
Episcop – vicar
SIBIU

24 feb. 1998

Iubite părinte Olivian,
Mulțumiri pentru revista pe care mi‐o trimiteți.
Vă trimit şi eu materialul cerut.
Cu binecuvântare
† VISARION RĂŞINÂREANU
Episcop – vicar

*

P. C. Părinte Olivian,
Am primit cu multă bucurie cartea P. C. Voastre, materialele
trimise, revista Heliopolis cu prezentarea cărții mele de către dna prof.
Dana N. Drăgan căreia îi mulțumesc pentru amabilitate şi pentru cele
scrise, precum şi Dv. pentru sfatul cel bun.
Am să fac şi eu o prezentare a cărților P. C. Voastră în buletinul
nostru şi am să vi‐l trimit pentru bibliografie şi referințe critice.
Vă doresc multă sănătate şi spor în lucrarea cu folos – ca şi până
acum – cu ajutorul Domnului nostru.
Pr.Dr. Theodor Damian
New York 5 oct.1995

*
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Prea Cuvioase Parinte Olivian,
Am primit cartea Prea Cuvioşiei Voastre „Tipărirea preoțească”
pentru care Vă mulțumim.
Rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze cu darurile Sale
cele bogate dăruindu‐Vă sănătate, bucurii, spor duhovnicesc şi
realizări în lucrarea preoțească!
†Teoctist Patriarhul
Biserici Ortodoxe Romane

Bucureşti, 1 iulie 1993

*

Prea Cuvioase Părinte Protosinghel Olivian,
Am primit frumoasele cărți aduse fratele Bica Ioan şi vă
mulțumesc. Rog pe Bunul Dumnezeu să vă învrednicească a petrece
Sărbătoarea Sfintelor Paşti în pace, cu sănătate şi alese bucurii
duhovniceşti iar Învierea din morți a Domnului şi Mântuitorului
nostru Isus Hristos să ne reverse în suflete spor de dragoste unii față
de alții, căci nimic nu este mai de preț în această lume decât iubirea ce
i‐o putem arăta semenului prin faptă şi cuvânt.

Cu aleasă prețuire
ALIN BOC
SECRETAR EPARHIAL
Caransebes 1 aprilie 1995
P. C. Sale
Prea Cuviosul Părinte Stareț
Protosinghel OLIVIAN BINDIU
MÂNĂSTIREA „IZVORUL MIRON”
ROMÂNEŞTI
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Prea Cuvioase Parinte Olivian,
Vă felicităm călduros pentru deosebita activitate editorială şi vă
mulțumim, dorindu‐vă cât mai mult succes în activitatea spirituală şi
culturală.
†Ioachim
Episcopul Husilor
Husi 20 martie 1998

*
Părinte Olivian,
La începutul scrisori mele doresc să vă transmit multă sănătate
mai întâi de la bunul nostru Dumnezeu şi apoi de la mine. Îmi cer
scuze că până acum nu v‐am scris, deoarece am fost foarte ocupat cu
şcoala, pe care acu 2 zile am terminat‐o. Țin la fel foarte mult să vă
mulțumesc pentru ziarele pe care mi le‐ați trimes.
Despre mine vă pot zice că sunt bine şi sănătos ceea ce vă doresc
şi vouă. În ultima săptămână am avut numai examene, 5 la număr, pe
care le‐am promovat. În urmă cu o lună de zile, cred eu, am fost plecat
în Franța, de unde am aflat multe noutăți, şi cred eu, probabil vă
interesează şi pe D‐voastră, să aflați ce s‐a întâmplat la Vicariatul din
Paris. Părintele Vicar Costandache este destituit din funcția sa şi dat
afară împreună cu consilierul – casier Mioc, din motivele pe care cred
că le cunoaşteți şi D‐voastră. În momentul de față Sfintele Slujbe –
Slujbele divine sunt oficiate de un Preot bătrân, al cărui nume nu‐l
cunosc, trimes direct de Înalt Prea Sfințitul Mitropolit al Bisericii
Ortodoxe din Europa occidentală (Mitropolitul Vitale). Şi din auzite
ştiu că se oficiază Sfintele Slujbe după vechile legi şi orânduiri ale
Bisericii precum şi sărbătorile după calendarul vechi. (cea din urmă
am citit‐o într‐o circulară)
Sfinte Părinte țin să vă anunț că în luna noiembrie voi face o
excursie până în România, în Timişoara şi Lugoj, şi neapărat aşi dori să
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vă întâlnesc şi să stăm puțin de vorbă pe mai multe teme. În orice caz
când voi ajunge în România (între 10.11‐15.11) vă voi suna la mănăstire.
Sfinte Părinte aş încheia aici scrisoarea, transmițându‐vă multe
salutări, sănătate şi toate cele bune, şi sper foarte mult că ne vom
întâlni.
Dr. Costică Sporea
Nürnberg‐Germania
5 noiembrie 1993

*

Stimate Părinte Olivian,
De câte ori primesc onestul dar de la cei pe care cu mulți ani în
urmă i‐am educat, mă bucur nespus de mult. Nu am cuvinte potrivite
să‐mi exprim recunoştința, mulțumirea pentru cele primite.
Citind articolele cât şi versurile paginilor revistei „Lumină şi
speranță”, întineresc sufleteşte de mândria pe care o am la adresa ta,
observând că de la un an la altul bunul Dumnezeu te‐a învrednicit şi
te învredniceşte să urci tot mai sus spre el, spre realizări dorite alături
de toți colaboratorii tăi pe care‐i cunosc după nume din scrisul lor în
paginile revistei.
Doresc din adâncul inimii mele ca puterea de muncă, de creație
literară spirituală să te stăpânească până la sfârşitul vieții tale alături
de cei dragi ai tăi.
Revista a cărui redactor şef eşti este de o mare valoare spirituală,
servind un ghid valoros tuturor celor care vor citi‐o, în viața cotidiană
a unui bun creştin. Doresc ca bunul Dumnezeu să‐ți ajute să
împlineşti ani mulți cu sănătate şi bucurie de activitate rodnică în
domeniul educării celor încredințați spre reeducare.
Am o rugăminte şi anume, când timpul îți va permite scrie‐mi ce
s‐a întâmplat cu cartea „70 ani de atestare documentară a Rodnei” pe
care ți‐am împrumutat‐o de mult şi pe care doresc din toată inima să
mi‐o înapoiezi fiindu‐mi necesară în biblioteca mea.
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Te rog să mă scuzi c‐am îndrăznit să‐ți amintesc de ea, dar nu
vreau s‐o pierd. Aştept răspunsul tău.
Cu stimă deosebită

Prof. Ana Bodriheic
‐ fosta ta dirigintă ‐

Rodna 17 iunie 1998

*

Iubite Părinte Olivian,
Sincere mulțumiri pentru numărul octombrie ‐ decembrie 1995 al
minunatei foi religioase „Viața Monahală”. Numărul de față, pentru
care vă felicităm din tot sufletul este de‐a dreptul excepțional,
cuprinzând teme foarte interesante, mângâitoare de suflet.
Numărul ce mi l‐ați trimis l‐am dat domnului Pavel Andrei Cicală
din Torac a cărui poezie ați binevoit a o publica. De aceea stimate,
părinte, vă rog să‐mi trimiteți încă odată şi mie, numărul 4 pe 1995
pentru arhiva noastră. Totodată vă rog să‐mi trimiteți şi numerele 2 şi
3 din 1995 pe care nu le‐am primit. Poate le‐ați fi trimis – dar ele la noi
n‐au ajuns. De altfel bănuim că poşta ni se reține, şi nu ştim din ce
cauză!!!
Alăturat vă mai trimit şi două poeme pentru „Viața Monahală” .
Nu ştiu nimic de d‐voastră? Anunțați‐vă domnişoarei Liliana
Manea din Iaşi în legătură cu decernarea titlului de membru de
onoare al S. C. „Ginta latină” din Iaşi.
Toate cele bune, sănătate, putere în muncă….
Cu deosebită stimă
‐scriitorul‐Vasile Barbu
Uzdin 13 oct.1995

*
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Prea Cuvioase Părinte Olivian,
Confirm primirea prestigioasei Dtale realizări, recente: Dragostea
de copii şi ortodoxia românească. Mă bucur că „Viața monahală” e
mereu prezentă în mijlocul nostru, chiar şi în epoca de viforniță
economică prin care trecem.
Să‐ți țină Dumnezeu harul şi darul.
Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae
Neaga

Timisoara
25 iunie 1995

*
Mult stimate părinte Olivian,
Am primit ultimele două lucrări semnate de dumneavoastră.
Le‐am citit şi recitit. În ce priveşte „Ortodoxia românească” este o
lucrare bine venită pentru vremurile ce le trăim. Este un adevărat
îndreptar pentru aceea care nu cunosc adevărul istoric, sau se fac că
nu‐l cunosc.
Este o carte ce nu trebuie să lipsească din casa fiecărui bun
român.
Vă felicit şi vă urez spor la muncă şi să mai tipăriți, avem nevoie
de asemenea hrană sufletească.
Citind lucrările dumneavoastră îmi dau seama de ce sunteți
invidiat şi urât. E firesc să fie aşa (Spun aceasta referindu‐mă la
existența, cu regret în suflet, la răutatea umană.)
Îmi pare rău că mi‐ați scris câteva rânduri pe cărți. Țin mult să am
în bibliotecă lucrările autorilor cu autograf.
Dacă au apărut publicații cu lansarea de la Timişoara şi Făget vă
rog să îmi rețineți şi mie câte un exemplar. Vă mulțumesc şi pentru
fotografiile de la Făget; sunt o frumoasă amintire.
Pe aici sunt mari frământări. Am multe să vă spun. Abia aştept ca
medicii să‐mi permită să părăsesc oraşul.
În ce mă priveşte, în izolare, în singurătate, încet, încet îmi refac
sănătatea.
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Cred că va fi bine dar nu ştiu pentru cât timp. Dumnezeu va
decide.
În siguranța că ne vom vedea curând, închei urându‐vă sănătate şi
putere de muncă deoarece credincioşii au nevoie de dumneavoastră.
Cu plecăciune şi aleasă prețuire
Col.R. Liviu Groza

Caransebes
27 iunie 1996

*
Adevărat a Înviat!
Toate mulțumirile şi aceleaşi bune urări pascale cu arhiereşti
binecuvântări D‐lui Colonel Ion Gîrleanu şi P. C. Voastre.
Episcop‐Vicar
† Gherasim Putneanul
19 aprilie 1996
P. S.
Am rămas surprins la primirea plicului în care erau „ Cuvântul
care zideşte” şi Revista „Lumină şi speranță” editate în condiții optime
la noul loc de muncă. Vă felicit şi am nădejdea că şi pe viitor veți fi la
acelaşi nivel de cultură şi încă mai sporit, având ajutorul şi îndemnul
Distinsului Director Centru Dl I. Gîrleanu.
†Gherasim

*
Prea Cuvioase Parinte Olivian,
Toate mulțumirile şi aceleaşi bune urări de sănătate, fericire şi
mult spor duhovnicesc!
Episcop‐Vicar
† Gherasim Putuneanul
Rădăuți,13 nov. 1993
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P. S.
Sincere felicitări pentru publicațiile trimise în decembrie anul
trecut. Este o performanță astăzi ca să fi la zi, lucru ce P. C. Voastră
l‐ați făcut cu brio…
† Gherasim

*

Prea Cuvioase Părinte Protosinghel Olivian
Vă mulțumesc mult pentru darurile trimise: „Viața monahală”,
„Ortodoxia românească” şi „Din dragoste pentru copii”. Cel‐de‐Sus să
vă binecuvinteze strădaniile.
Lugoj 26 VI 1995

*

Cu prețuire
Prot.Dr.Vasile Muntean

Stimate şi Prea Cuvioase Părinte Olivian.
De data asta nu mai eram eu în drept pentru a primi foaia
monahală pe care ați trimis‐o.
Mii de mulțumiri şi vă sărut mâna.
Pe undeva hai să fie smerită cea care este în cauză.
Cu drept cuvânt cea care a fost nedreptățită a pus umerii amândoi
pentru a scoate Mănăstirea Timişeni de la ruină.
Acum când Sfântul locaş sclipeşte ostenindu‐se cei care sunt în
cauză noutățile lor sunt cu mult mai uşoare.
Aş zice mai multe dar mă opresc aici.
Sfântul şi prea luminatul Prasnic al Învierii Domnului nostru Isus
Hristos doresc să‐l petrece‐ți cu multă bucurie duhovnicească cu
obştea care cu vrednicie o conduce‐ți.
Sărbători fericite şi sănătate multă.
Hristos a Înviat!
Eu cea mai din urmă dintre frații mei, Monahia Elefteria
Manastirea Sag‐Timiseni
20 iulie 1994
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Prea Cuvioase Părinte Olivian,
Mi‐a făcut o mare bucurie faptul că venind în țară pentru
sărbătorile de Sf. Paşti am găsit plicul cu ziarul pe care P. C. Ta îl
redactezi cu atâta competență precum şi ultimele apariții literare ale
Sfinției Tale.
Îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că le primesc regulat şi în
acelaşi timp vă fac cele mai bune urări de sănătate şi mult succes în
laborioasa activitate ce o desfăşurați ca stareț şi ca om de litere în
slujba Bisericii noastre strămoşeşti.
Cu respect
Arhidiacon Visarion Bălțat
Atena
12 mai 1995
P. S.
Eu mă aflu din toamna anului trecut la Atena unde am o bursă de
studii din partea Ministerului de Externe al Greciei
Arhid.Visarion B.

*
Prea Cuvioase Parinte Olivian,
„…Harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos. Pe Dumnezeu
nimeni nu L‐a văzut vreodată; Fiul cel Unul‐Născut, Care este în sânul
Tatălui, Acela L‐a făcut cunoscut”. (Sfânta Evanghelie după Ioan 1,
17‐18)
„Venit‐a, întrupându‐Se, Hristos, Dumnezeul nostru, pe Care
Tatăl din pântece mai înainte de luceafăr L‐a născut; şi Cel ce ține
frâiele preacuratelor puteri, în ieslea vitelor este culcat; cu scutece este
înfăşat, dar dezleagă legăturile cele cu multe împletituri ale păcatelor”.
(Din Mineiul pe decembrie, ziua a 25‐a)
Mulțumesc foarte mult pentru cărțile pe care mi le‐ați trimis şi
mă bucur că nu ne‐am uitat chiar dacă nu ne‐am văzut de mult timp.

339

La slăvitul Praznic al Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru
Isus Hristos,
Rugăm pe Cel Atotputernic să ne dăruiască sănătate sufletească şi
trupească, frumoasă sporire şi să reverse asupra noastră binecuvân‐
tarea Sa, de pace şi de bună nădejde dătătoare.
Iar în noul an, să ne învrednicească Bunul Dumnezeu de tot
lucrul de folos şi de tot binele cel de mântuire aducător.
La mulți ani!
Episcop‐Vicar
† Lucian Lugojanul

Timisoara
24 dec.2003

*
Prea Cuvioase Parinte Olivian,
Mulțumesc pentru alesele urări transmise cu ocazia Sfintelor
Sărbători.
La rândul meu rog pe Atotputernicul Dumnezeu să Vă dăruiască
sănătate, pace şi întru toate bună sporire.
Anul Nou să ne aducă împlinirea bunelor dorințe şi duhovniceşti
bucurii.
Timisoara
5 ian.2004

† Lucian Lugojanul
Episcop vicar

*
Stimate părinte
Protosinghel Olivian Pop,
Sărbătoarea Sfintelor Paşti să coboare pace în sufletul D‐voastră şi
al celor asistați de D‐voastră, aducându‐vă bucurii şi sănătate,
împlinirea dorințelor de mai bine.
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Alături de bucuria urării de „Histos a înviat!” vă trimit câteva
versuri dăruite mie de Cel Atotputernic în Vinerea Patimilor din acest
an, având în ochi lumina cireşilor înfloriți.
Înviere
Şi aş veni de orişiunde
Să văd cireşii înflorind,
Din albul lor întins pe zare
Lumină Nouă să‐mi aprind…..
Pură, Lumina Învierii
S‐o port în ochi din deal în deal
Ninsoare de petale albe,
Isus plutind peste Ardeal.
Şi m‐oi întoarce şi din moarte
Cireşii‐n alb să‐i înveşmânt
Cât dulce adie peste măguri
Lumina Sfântului Mormânt.
Rodna, 28.04.2000
Emil Bălai
(Pt „Revista română de versuri şi proză”)

*
EPISCOPIA ROMANULUI
ARHIEREU VICAR
Dr. Ioachim Băcăoanul
Prea Iubite Părinte Octavian,
Am primit cartea P. C. Voastră „Drept penitenciar” care sper că va
aduce multă claritate in domeniul la care v‐ați angajat cu atâta
abnegație. Se vede competența şi profesionalismul Sfinției Voastre în
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ştiințele juridice şi cu precădere în complexa problemă a sectorului
carceral.
Vă mulțumesc pentru carte şi rog pe Dumnezeu să Vă binecu‐
vânteze pentru lucrarea pastorală care o desfăşurați în acest domeniu.
Episcop‐Vicar
† Ioachim Băcăoanul

3 ianuarie 2003

*
† VISARION RĂŞINĂREANU
Episcop‐vicar
Sibiu
P. C. părinte Olivian,
Mulțumiri pentru volumul trimis şi succes în continuare
Episcop‐Vicar
† VISARION RĂŞINĂREANUL
Sibiu 2 oct. 2001

*

Prea Cuvioase Parinte Olivian,
Vă mulțumim pentru felicitările pe care ni le‐ați adresat cu ocazia
aniversării zilei de naştere.
Recunoscători şi mulțumitori Bunului Dumnezeu pentru
binefacerile de care ne‐a împărtăşit, Îl rugăm, la rândul nostru, să vă
binecuvânteze viața şi să vă dăruiască sănătate, pace şi alese împliniri
duhovniceşti.
Cu părintească dragoste şi binecuvântare,
†TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Bucuresti 07.02.2002
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Prea Cuvioase Parinte Capelan Olivian Pop
Cu prilejul tradiționalelor sărbători de Crăciun şi Anul Nou, îmi
face o deosebită plăcere să vă adresez alese urări de sănătate, fericire,
viață îndelungată şi plină de bucurii, alături de cei dragi şi apropiați.
Vă doresc ca anul 2002 să aducă în viața Dumneavoastră cât mai
multe momente fericite şi să reprezinte o nouă etapă de împliniri şi
satisfacții în importanta activitate pe care o desfăşurați.
LA MULȚI ANI!
Administratia Nationala a Penitenciarelor
ŞEFUL S.I.P.A.
MARIAN URECHE
Bucuresti 25 dec.2001

*
Prea Cuvioase Părinte Stareț Olivian,
Hristos a înviat din morți cu moartea pre moarte călcând şi celor
din morminte, viață dăruindu‐le.
Impresionat de veştile bune ce le aud şi vizionez (recent, în
miercurea din Săptămâna Patimilor, a.c. la Televiziune ‐ Actualități de
la ora 14), mulțumesc P. Cuv. şi Voastre pentru materialele ce a‐ți avut
amabilitatea şi sensibilitatea creştinească de a mi le furniza, inclusiv
pt. ultimul număr din revista muncită şi scoasă de Dvs în avans
(apreciere de remarcă).
M‐ar interesa nespus de mult volumul încă „cald” deja pregătit.
HRISTOS A ÎNVIAT!
Slăvitul Praznic al Sfintelor Paşti să reverse asupra noastră bucurii
duhovniceşti, pace şi linişte, iar Hristos cel Înviat să ne dăruiască
sănătate şi, întru toate, bună sporire.
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Cu aleasă satisfacție şi mulțumiri pt. ceea ce reprezentați. Mult
spor în tot lucrul bun!
Arad
19.IV.1995

pr. Zaharia Iova

*
Dragă părinte Olivian,
Îți mulțumesc foarte mult pentru surpriza primită de Sfintele
Sărbători a plicului frăției tale, cu felicitarea şi urările de aceste sfinte
sărbători, cu foaia religioasă „Viața monahală”, editată de Mănăstirea
„Izvorul Miron”, şi cu „Sfaturile duhovniceşti” ale Sfinției tale.
Dumnezeu să‐ți răsplătească jertfa şi dragostea însutit.
Îmi dau seama că frăția ta desfăşori o activitate duhovnicească
bogată şi că mănăstirea „Izvorul Miron” a devenit un centru cultural
important în Mitropolia Banatului.
Dumnezeu să‐ți dăruiască putere şi tărie ca să poți duce mai
departe misiunea cu care ai fost însărcinat de Domnul Hristos.
Despre mine nu pot să‐ți spun altceva, decât că mă străduiesc şi
eu să îndeplinesc misiunea mea preoțească aici în Los Angeles, la
Biserica Sfântului Ioan Botezătorul şi că datorită ajutorului Domnului,
nu am de ce să mă plâng . El îmi poartă de grijă iar biserica noastră
creşte duhovniceşte.
Nădăjduiesc ca anul acesta, probabil în luna septembrie să fac o
vizită familiei mele în România, şi pentru atunci dacă timpul îmi va
permite un tur pe la anumite zone istorice din țară.
Şi dacă Dumnezeu ne va ajuta şi pentru va fi după voia lui, poate
vom reuşi să ne şi revedem.
Încă odată mulțumesc pentru ce mi‐ai trimis.
Îți trimit şi eu o fotografie făcută la unul din apartamentele
clădirii unde de fapt locuiesc şi eu, în fața uşii apartamentului unei
familii de români, membrii ai bisericii noastre şi o iconiță a Maicii
Domnului cu Pruncul Isus.
Pentru Anul Nou 1995 în care deja am intrat îți doresc multă
sănătate, pace, bucurii şi depline realizări duhovniveşti, bună stare
atât materială cât şi sufletească.
Doriri de mântuirea obştei monahale de la Izvorul Miron.
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Aştept veşti cât mai curând posibil de la frăția ta.
Până atunci, cu prețuire şi cu îmbrățişare frățească, îți mulțu‐
mesc.
La multi ani!
Arhim. Nicodim (Remus) Bibart
Los Angeles
20 Februarie 1995

*
Iubite Părinte Olivian,
Răspund cu întârziere la cele trei tipărituri („Viața monahală” N.
17, „Trăirea preoțească” şi „Prin Țara Sfântă”) ce‐ați binevoit a mi le
trimite pentru care vă mulțumesc din inimă.
O viață fericită – în care‐ți găseşti mulțumirea este numai atunci
când depui osteneală şi te ții de treabă, lucrul ce‐l faci P. C. Ta cu toată
silința dând la îndemâna celor ce doresc să cunoască studii care
privesc viața de toate zilele atât din punct de vedere duhovnicesc cât şi
ştiințific.
Ultima lucrare, poate fi numită şi un ghid în Țara Sfântă. Este
bine redat atât pentru cel care n‐a vizitat locurile sfinte cât şi pentru
cel care a vizitat şi nu şi‐a însemnat în carnețel locurile vizitate, dar
citind studiul respectiv îşi împrospătează toate momentele petrecute
în patria Mântuitorului Hristos şi a fericiților patriarhi …
Au trecut câțiva ani de când nu m‐am mai văzut față către față,
dar legătura duhovnicească n‐a fost întreruptă ci prezentă prin tot ce
mi‐ai trimis.
Acum ați scăpat de obligațiile studențeşti şi cred că vei da la
lumina tiparului şi alte studii.
Vă urez mult spor în cele ale cărturăriei cât şi în cele duhovni‐
ceşti!
Cu arhiereşti binecuvântări
Episcop‐Vicar
† Gherasim Putuneanul
Rădăuți 26 VII 1993
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Iubite Părinte Stareț Olivian,
Am primit cele două exemplare din „Mănăstirea Izvorul Miron
Româneşti” pentru care îți mulțumesc din inimă adăugând felicitările
cuvenite pentru reuşita prezentării acestui sfânt locaş monahal,
supranumit „Voronețul Banatului”.
Mă bucur c‐ai fost hărăzit de Dumnezeu să osteneşti în acel
pământ sfânt al țării noastre şi să dai la lumină atâtea tipărituri prin
care s‐a făcut cunoscut oazele de trăire duhovnicească în care
viețuiesc cei aleşi de Dumnezeu ca să‐l slujească toată viața.
Pe viitor, când va mai prezenta fotografii cu soboare de ierarhi şi
preoți (pag. 18) să intituleze textul în felul următor: „Î. P. S. sau P. S.
(cutare) oficiind Sfânta Liturghie (sau altă slujbă) înconjurat de un
sobor de preoți din care fac parte (dacă doreşti să‐i nominalizezi)
cutare şi le spui numele …, şi eviți formula de „alături de P. C. Sa”.
Îți doresc deplin succes şi spor duhovnicesc,
Arhiereu‐Vicar
† Gherasim Vrânceanu
Buzău,
15 sept.1992

*

Iubite Părinte Stareț Olivian,
Am lipsit o vreme de la Rădăuți pentru un tratament cel l‐am
făcut la Techirghiol şi când m‐am întors am găsit plicurile cu mate‐
rialele publicate pentru care îți mulțumesc din inimă.
Ultima tipăritură – Poezii – cu subiecte religioase inspirate din Sf.
Scriptură reuşite în exprimare cu multă uşurință, ceea ce îmi dă
dreptul să cred că pe viitor vei da şi alte poezii la lumina zilei.
Rădăuți, si‐a serbat 600 ani de la existența documentară şi cu
această ocazie a scos şi o Revistă „Renaşterea Bucovinei” pe care v‐o
anexez spre informare.
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Vă urez acelaşi succes în viitor şi Dumnezeu să binecuvânteze
osteneala ce‐o depuneți!
Episcop‐Vicar
† Gherasim Putneanul
Rădăuți 9 noiembrie 1993

*
† Dr. Ioan Mihălțan
Episcop
al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei,
Bihorului şi Sălajului
Preacuviose Părinte Olivian,
Vă mulțumesc deosebit pentru bunele urări transmise cu ocazia
zilei mele de naştere, precum şi pentru revistele şi cărțile trimise. Vă
apreciez pentru râvna sfântă de care dați dovadă spre binele celor
mulți.
Cu arhiereşti binecuvântări!
† Ioan
Episcopul Oradiei, Bihorului şi Sălajului
Oradea 7 iunie 1995

*
Oliviene,
Felicitări pentru aparițiile bogate. Ştiu că‐i muncă multă şi costă
şi mai mult. Am primit scrisoarea aceea mai lungă pe care ai trimis‐o
tuturor ierarhilor.
„Iar când au săvârşit toate cele scrise despre El, coborându‐L de
pe cruce, L‐au pus în mormânt. Dar Dumnezeu L‐a înviat din morți. El
S‐a arătat ai multe zile celor ce împreună cu El s‐au suit din Galileea la
Ierusalim şi care sunt acum martorii Lui către popor”.
(Faptele Apostolilor 13, 29‐31)
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Am fost totdeauna sincer şi vreau să rămân aşa, precum tu însuți
mă cunoşti şi la Temelia ta am pus şi eu o cărămidă bună când ai fost
la Sinaia şi după aceea la Cocoşu. Arhiepiscopul Antim mi‐a promis
hirotonia voastră (a ta şi a lui Miroslav, numai aşa am fost de acord cu
plecarea voastră pentru că Bucureştiul nu marşa după dorința
noastră!).
Vreau să prosperi şi să creşti adevăr şi nu prin alte convențio‐
nalisme, aşteptând întru lucrare paşnică şi fără zgomot publicitar.
Dacă Hristos Isus te va aşeza undeva, vei sta cu voia lui şi nimeni nu te
va tulbura.
Hristos a Înviat!
Nespusa bucurie a Învierii Domnului să se sălăşluiască întru noi,
iar Hristos Cel ce a biruit moartea să reverse asupra noastră viață,
sănătate, pace, belşug de bucurii duhovniceşti şi, întru toate, bună
sporire.
Adevărat a înviat!
În clipa în care nu vei mai dori vlădicia, ea va veni şi nu vei fi
bucuros de ea. Să mă crezi!
Episcop
† Calinic Argatu
PS: Îți doresc fericire cerească pentru că asta pământească e tare
searbădă.
Mulțumesc pentru felicitări şi atenție

*
Prea Cuvioase Parinte Olivian,
Cele mai sincere mulțumiri pentru „Diplomă de onoare” ce ați
binevoit a mi‐o acorda deşi n‐am reuşit să fac aproape nimic. Cinstea
este a acelui ce împarte daruri …
Mă bucur de roadele muncii ce le realizați în Banat, rămâneți un
model pentru generațiile viitoare.
Cu aleasă prețuire şi arhiereşti binecuvântări,
Episcop‐Vicar
† Gherasim Putneanul
Rădăuți, 15 martie 1993
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MITROPOLIA BANATULUI
Cabinetul Mitropolitului
Prea Cuv. Parinte Olivian
Mulțumesc pentru publicațiile trimise.
Cu arhierească binecuvântare,
Timisoara
6 sept. 2000

† Nicolae
Mitropolitul Banatului

*
MITROPOLIA BANATULUI
LUCIAN LUGOJANUL
Episcop – vicar
Prea Cuvioase Parinte Olivian,
Vă mulțumesc pentru tot ce mi‐ați trimis şi Vă doresc un An Nou
binecuvântat de Dumnezeu cu multe împliniri şi realizări pe toate
planurile.
Al Sfinției Voastre frate în Hristos Domnul,
Timisoara 29 dec. 2002

*

† Lucian Lugojanul
Episcop Vicar

EPISCOPIA ROMANULUI
ARHIEREU VICAR
DR. IOACHIM BĂCĂOANUL
Roman, 27.02.2002
Iubite Părinte Octavian,
Îți mulțumesc pentru ultima lucrare trimisă: „Cunoaştere şi
adevăr” precum şi pentru revista „Poemia”. Se vede că sunteți din un
nou al căutătorilor care scoate la lumină atâtea elemente noi ce vor fi
fundamentale pentru cunoaşterea şi trăirea Adevărului absolut.
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Vă binecuvântăm şi vă dorim să aveți parte de multe bucurii şi
mângâieri duhovniceşti.
† Ioachim Băcăoanul

*
Parinte Olivian,
M‐am bucurat de primirea gazetei „Redeşteptarea” prin care
anunță pe viitorul episcop la Caransebeş p. 15.
Să ajute Bunul Dumnezeu să fie aşa pentru Cinstirea Bisericii şi
neamului nostru românesc!
Episcop‐Vicar
Rădăuți
† Gherasim Putneanul
12 iunie 1994

*
Dr. ANTONIE PLĂMĂDEALĂ
Arhiepiscop şi Mitropolit
Parinte Olivian,
Mulțumidu‐Vă pentru urările ce mi‐ați adresat cu prilejul Naşterii
Domnului şi ale Anului Nou 2005.
Vă fac la rândul meu urări de sănătate, rugând pe Tatăl ceresc să
vă binecuvânteze strădaniile şi să vi le încununeze cu roade bogate, de
folos sufletului şi vieții.
LA MULȚI ANI!
† ANTONIE
Mitropolitul Ardealului
Sibiu 10 ianuarie 2005

*
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† Ambrozie Sinaitul
Episcop Vicar patriarhal
Vă mulțumim pentru urările adresate cu ocazia Sărbătorilor
Naşterii Domnului şi ale Anului Nou precum şi pentru lucrările şi
revistele trimise. Vă dorim un an bun cu împliniri duhovniceşti pentru
Dumneavoastră, familie şi toți cei dragi şi apropiați.
LA MULȚI ANI!
Episcop Vicar
† Ambrozie Sinaitul

Bucuresti
13 ianuarie 1998

*
Parinte Olivian,
„Iar când au săvârşit toate cele scrise despre El, coborându‐L de
pe cruce, L‐au pus în mormânt. Dar Dumenzeu L‐a înviat din morți. El
S‐a arătat ai multe zile celor ce împreună cu El s‐au suit din Galileea la
Ierusalim şi care sunt acum martorii Lui căter popor”.
(Faptele Apostolilor 13, 29‐31)
Toate mulțumirile pentru urările făcute de Sf. Paşti. Aceleaşi bune
urări cu arhiereşti binecuvântări.
Episcop Vicar
† Gherasim Putneanul
Rădăuți,1 mai 1993

*
Prea Cuvioase Parinte Olivian,
Hristos a Înviat!
Nespusa bucurie a Învierii Domnului să se sălăşluiască întru noi,
iar Hristos Cel ce a biruit moartea să reverse asupra noastră viață,
sănătate, pace, belşug de bucurii duhovniceşti şi, întru toate, bună
sporire.

351

Adevărat a înviat!
P. S.
Surpriză după surpriză, har după har, V‐a dat Dumnezeu. Iată
acum şi „Versuri funebre” care ne lipseau.
Gândul la moarte ne înțelepțeşte şi ne înduhovniceşte totodată.
Felicitări din toată inima şi mai aşteptăm şi alte lucrări care o să vadă
lumina tiparului …
Arhiereu Vicar
Buzau 2 mai 1991
†Gherasim Vranceanul

*
Alese mulțumiri şi aceleaşi bune urări cu arhiereşti binecuvântări
P. C. Voastră şi obştei.
Adevărat a înviat!
† Gherasim Vrânceanul
Buzău, 1992
P. S.
Aici la Putna l‐am primit pe Regele Mihai I
† Gherasim

*
Iubite Părinte Olivian,
Am primit scrisoarea şi ultimul număr din „Viața monahală”
pentru care mulțumesc din suflet.
Cât privesc ispitele, încercările în viață, toate acestea sunt cununi;
mai întâi cu țepi, ghimpi dar cu răbdare se prefac în flori. Există
undeva în filocalie scris: că un lucru bun făcut de cineva dacă nu trece
prin ispite, nu este bun. Deci trebuie să te bucuri că ispitele te încre‐
dințează că tot ce ai reuşit să faci cu multă dragoste şi osteneală sunt
primite de Dumnezeu.
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Nu m‐am mirat că I. P. S. te ține de rău. Aşa‐i felul lui şi n‐ai ce‐i
face! Nu ştiu de ce Părintele Păcuraru te urăşte. Poate să mă întâlnesc
cu el în 24 sept. la Colegiu şi pe de parte, îl voi ispiti şi ce‐mi va spune
îți voi comunica.
Găseşte‐ți mângâierea în a sluji Domnului şi pe cât de puțin
citeşte, scrie şi mai ales roagă‐te! Pentru călugăr, ispitele sunt inerente
şi mai aspre; vin când nu te aştepți.
Ce spune Psalmistul? „Izbăveşte‐mă de clevetirea oamenilor şi voi
păzi poruncile Tale”. Vezi, condiționează păzirea poruncilor de
clevetirea oamenilor.
Aici, la Rădăuți, ca Episcop Vicar, n‐am dreptul decât la o maică şi
şofer care‐i şi diacon. Cu aceste două persoane îmi desfăşor activita‐
tea. Arhiepiscopia Sucevei fiind nouă, protopopii o fac şi pe consilierii,
că n‐avem fonduri materiale.
Bine că ai terminat studiile teologice. Vremea va aduce şi bucurie
şi tot ce ne dorim pentru suflet.
Cu arhiereşti binecuvântări,
† Gherasim Putneanul
Rădăuți 18 sept.1992
Episcop Vicar

*
Iubite Părinte Olivian,
Mai întâi țin să vă felicit pentru studiile terminate cu succesul
dorit. Media obținută vă dă dreptul să continuați mai departe studiile
ce vor fi încoronate cu obținerea unui doctorat.
Scrisoarea am primit‐o deabea în 22 aug a.c. şi vă mulțumesc
pentru gândurile transmise.
În 23 aug (duminică) am fost instalat în noua ascultare aici în
catedrala de la Rădăuți. Nădăjduiesc să fie bine în pofida vârstei pe
care o am.
Ca şi altă dată m‐am bucurat de cele primite de la P. C. Voastră şi
de la Mitropolia Banatului „Învierea”. De când sunt aici, 24 iulie, n‐am
mai primit nimic. Cred că au fost trimise la adresa veche – Buzău.
Anul acesta este un an mai dificil în toate problemele dar
nădăjduiesc că totul se va reglementa pe viitor în bine.
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La Ep. Buzău s‐a reuşit, după 1989, să reînființăm 17 unități
monahale. Şi aici s‐au reînființat câteva şi mai sunt încă de înființat
câteva oaze duhovniceşti.
Vă urez multă sănătate, fericire şi mult spor duhovnicesc cu
arhiereşti binecuvântări.
† Gherasim Putneanul
Rădăuți, 26 aug. 1992
Episcop Vicar

*
Iubite Părinte Olivian,
Am primit şi exemplarul din rândul tipăriturilor P. C. Voastre „De
la Cuvânt la faptă” cât şi vederea cu mănăstirea „Izvorul Miron” pentru
care vă mulțumesc şi vă felicit din inimă.
Timişoare este singura eparhie care este la zi cu toate tipăriturile
planificate.
Predicile sunt actuale şi pe înțelesul tuturor. Aşa cum Vă spu‐
neam şi altădată ați reuşit să faceți lucru bun, mai ales acum când
totul este scump ş‐i greu de realizat aşa ceva din punct de vedere
material.
Mă bucur că puteți să dați la lumina tiparului atâtea lucrări de
seamă.
Încă odată Vă mulțumesc şi Vă urez mult succes duhovnicesc!
Cu arhiereşti binecuvântări,
† Gherasim Vrânceanul
Buzău, 25 sept 1991
Arhiereu Vicar

*
Iubite Părinte Stareț Olivian,
M‐a impresionat rapiditatea apariției „Viața Monahală”. Ce‐ați
reuşit să faceți încă din luna martie. Dacă s‐ar întâmpla aşa în toate
instituțiile țării cred că am fi primii pe glob.
Toate felicitările pentru conținut şi strădania de zi cu zi ce‐o
depuneți. Putem zice la propriu că Banatul este fruncea.
Aş fi dorit să ne mai întâlnim cumva. La Bucureşti ați putea să
veniți când avem şedința Sf. Sinod.
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S‐ar putea să ajung din nou pe meleagurile sucevene. Aşa‐i vorba
ca să merg la Suceava – Rădăuți ca să îl ajut pe I. P. S. Timeu în
eparhie ca cel ce cunosc oamenii, problemele din zonă, etc.
Poate ne vom revedea acolo mai uşor. Până atunci, încă odată țin
să mulțumesc şi vă urez deplin spor duhovnicesc.
† Gherasim Vrânceanul
Buzău, 10 III 1992
Arhiereu Vicar

*
Iubite Părinte Olivian,
Am primit cu toată bucuria revista „Lumină şi speranță” şi exem‐
plarul „Spre celălalt legământ” pentru care vă mulțumesc şi vă felicit
pentru reuşită.
Noi nu mai putem să ne ocupăm prea mult cu asemenea îndelet‐
niciri fiind reținuți cu alte treburi ce se impun a fi rezolvate.
Patriarhul Nicodim, când a trebuit să plece de la Huşi la Mănăsti‐
rea Neamț ca stareț, având şi tipografie la dispoziție a tradus destul de
mult şi aşa a rămas în istoria neamului şi a Bisericii noastre strămo‐
şeşti. Nu ştiu ce ar fi fost dacă n‐ar fi avut ocazia să fie la Neamț stareț.
Deci am toată convingerea că veți reuşi să scrieți mult în linişte şi
posteritatea va călăuzi şi aprecia munca ce o depuneți zilnic.
Aveți noroc şi de prof. Valentina Bobină care a „buchisit” rând cu
rând şi a reuşit să scoată în evidență cu multă claritate tot ce‐ați gân‐
dit şi ați exprimat în versurile din această publicație.
A trecut mult timp de când nu ne‐am mai întâlnit. Cât am fost în
putere am căutat să țin pasul în ascultarea şi funcția ce o îndeplinim.
Acum nu m‐am mai ajută puterile ca atunci: de la 72 ani ce poți să mai
faci?
Încă odată Vă mulțumesc şi Vă urez mult spor duhovnicesc!
Rădăuți
9 nov. 1996

*
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† Gherasim Putneanul
Episcop Vicar

Iubite Părinte Olivian,
Am primit cu multă bucurie felicitările şi tipăriturile cu tot ce‐a
cuprins plicul pentru care Vă mulțumesc P. C. Voastre şi distinsului
Comandant al Penitenciarelor pentru reeducarea minorilor, Dl.
Colonel Ion Gârleanu.
Aceleaşi urări de bine şi din partea mea cu bucurii şi rodnice
realizări!
„Revista de cultură, Opinie şi informare” este foarte interesantă
pentru probleme tratate în vederea educării tineretului şi nu numai.
Am avut ocazia ca în 30 sept. 1996 să fiu invitat la Mănăstirea Văratic
în care se aniversa 100 de ani de la naşterea fostului episcop al armatei,
Dr. XXX General de Brigadă la care a fost invitat şi I. P. S. Arhiepiscop
Bartolomeu Anania care a şi condus tot ceremonialul. Eu am fost ca
cel ce sunt veteran de război şi din Sf. Sinod al B. O. R. unicul.
Au fost invitați preoți militari şi împreună am slujit Sf. Liturghie
şi Parastasul. Am retrăit sentimentele ce le aveam cu jumătate de secol
în urmă ca elev al şcolii militare T. F. F. Iaşi. Spun toate acestea fiind
conştient că disciplina militară te întăreşte şi‐ți dă acea speranță a
adevăratului „Om”, cum spuse acel filosof – autor „Caut un om!” sau
mai bine cum zicea mântuitorul „XXX omul!”.
Nădăjduiesc că osteneala ce o depuneți vă dă satisfacție şi
Dumnezeu să vă ajute!
Cu arhiereşti binecuvântări,
Rădăuți
16 ian 1996
† Gherasim Putneanul
Episcop Vicar

*
† Gherasim Vrânceanul
Arhiereu Vicar
Iubite Părinte Olivian,
Am primit cu multă bucurie şi exemplarul din „Merinde pentru
suflet”, pentru care vă mulțumesc mult şi vă felicit atât pentru
conținut cât şi pentru inițiativă. Este o carte de mare folos sufletesc
şi‐i interesantă prin problemele teologice pe care le tratează din punct
de vedere pastoral – monahal – dogmatic.
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Am înțeles că eşti student la Sibiu. Timpul trece şi cât de curând
vei termina şi vei avea mai mult timp pentru scris şi publicat.
Încă odată îți mulțumesc şi îți doresc mult spor duhovnicesc!
Cu arhiereşti binecuvântări,
Buzau
14 mai 1991

† Gherasim Vrânceanul
Arhiereu Vicar

*
Iubite Părinte Olivian,
Prin Patriarhia Română am primit un volum de predici, rodul
ostenelilor Sf. Voastre pentru care îți mulțumesc şi totodată te felicit.
De fapt, am mai citit şi alte articole în revista Banatului şi îndeosebi în
„Învierea”.
Dumnezeu ți‐a dat har ca să scrie şi este bine. Am auzit că ai şi o
foaie „Viața Monahală”. Mă bucur tare mult că monahii noştri caută să
se afirme în viața socială prin fel de fel de mijloace dar mai ales prin
diferite articole de cuprins duhovnicesc.
Încă odată îți mulțumesc şi‐ți urez mult spor duhovnicesc cu
binecuvântări arhiereşti,
† Gherasim Vrânceanul
Buzău, 29 XI 1990
Arhiereu Vicar

*
Iubite Părinte Olivian,
Am primit cu toată bucuria exemplarul din „Viața monahală” din
acest an, nr. 1‐2 pentru care îți mulțumesc din inimă.
M‐am bucurat când am văzut că la comitetul de redacție s‐au mai
adăugat şi alte persoane de prestigiu ca Păr. Iosof şi maica Laurenția
pe care‐i cunosc destul de bine.
Te felicit pentru tot ce‐ai reuşit să publici şi mai ales pentru
partea organizatorică care nu‐i uşoară.
Pe viitor, este bine ca prescurtările să fie corecte. La arhimandrit
se prescurtează cu arhim. şi nu cu arh. aşa cum s‐a trecut în pag. 8
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(Arh. Magdalena) şi pag. 9 (Arh. Şi duhovnic Tudor). Prescurtarea
Arh. este de la arhitect şi nu de la arhimandrit. Încolo toate‐s la
superlativ. Dumnezeu să te întărească şi mai mult în toate cele de
trebuință Bisericii noastre româneşti.
Buzau 16 februarie 1991
† Gherasim Vrânceanul
Arhiereu Vicar

*
Iubite Părinte Olivian,
Am primit cu bucurie ultimele trei lucrări „Cuget Ortodox”, „În
Licărul Candelei” şi „Sub Pecetea sacră a tainei” pentru care îți mulțu‐
mesc din suflet.
Dumnezeu te‐a înzestrat cu aceste daruri ca să fii de folos seme‐
nilor prin scris împărtăşindu‐le cunoştințe despre cunoaşterea lui
Dumnezeu şi nu numai atât, ci, cum trebuie să ajungem în Împărăția
Lui.
Sunt nedumerit, am citit în periodicul „Învierea” editat de Mitro‐
polia Banatului că la Mănăstirea Izvorul Miron a fost instalat un
ieromonah pe nume Lucian Mic. Nu se mai spune ce ascultare V‐a dat
Sfinției Voastre. Rămân în aşteptare până îmi vei spune. La Bucureşti
n‐am mai fost că nu s‐a mai ținut şedința Sf. Sinod şi de aceea nu ştiu
ce s‐a mai întâmplat în alte eparhii.
Întâmplarea face că la masă stau față în față cu P. C. Prof. Floca şi
totdeauna discutăm probleme din părțile Ardealului şi Banatului de
ordin bisericesc ca cel ce cunosc acele meleaguri de care m‐am legat
sufleteşte. Părintele Floca te apreciază f. mult şi m‐am bucurat c‐ai
evoluat atât de mult pe plan cultural – scriitoricesc.
Îți doresc din inimă ca şi pe viitor să ai putere de muncă şi să fi de
folos Bisericii şi neamului românesc!
Cu arhiereşti binecuvântări,
Rădăuți
31 iulie 1995

† Gherasim Putneanul
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Iubite Părinte Stareț Olivian,
Din surpriză în surpriză am primit cele două numere din
„Heliopolis” şi cele două tipărituri „Ortodoxia Românească” şi „Din
dragoste pentru copii” pentru care V‐ă mulțumesc din suflet.
Până acum n‐am reuşit să le citesc c‐am fost în Italia câteva zile
(7) şi în prezent sunt preşedinte la examenul de admitere pentru
seminar. După cum le‐am răsfoit din grabă am înțeles că sunt
interesante pentru toți indiferent de vârstă sau cultură. Aveți mare
noroc c‐această editură V‐ă stă la dispoziție când doriți şi din fericire
ceea ce face, face cu competență.
Aş fi dorit să ne întâlnim dar timpul şi spațiul ne este potrivnic.
Eu cu bătrânețea o duc de azi pe mâine. Aici la Mănăstirea Bogdana
avem şantier serios; împrejmuim cu zid de piatră incinta; am turnat
temelia pentru o biserică şi urmează şi chiliile de zidit şi aşa pe
nesimțite, încetul cu încetul, reuşim să facem ceva după posibilitățile
de astăzi.
Poate prin august – sfârşitul lunii – să plec la tratament –
Herculane. Ar fi bună ocazia să ne întâlnim.
Vă doresc mult spor duhovnicesc şi Vă felicit pentru toate reali‐
zările de până acum.
Cu arhiereşti binecuvântări,
Episcop Vicar
Rădăuți
† Gherasim Putneanul
3 iulie 1995

*
P.S.
Glas din public:
1. Încă la Adunarea eparhială, după ce s‐a propus şi votat
reactivarea Episcopiei de Caransebeş, se auzeau glasuri răzlețe: O. B.;
2. La Bucureşti consilierul patriarhal Dr. Sabin Verzan, vă
simpatizează;
3. La Sibiu profesorul I. Floca se entuziasmează pentru starețul
de la „Izvorul Miron”;
4. Profesorul universitar S. Belu repetă des numele O.B.
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Preotul Bude a zis: „Eu aş fi bucuros să‐i sărut mâinile în calitatea
sa de episcop.” Etc.

*

†Gherasim

Prea Cuvioase părinte Olivian,
S‐a întâmplat ceva de nu s‐a produs întâlnirea proiectată??
În tot cazul eu leg de izbânda D‐tale de planul biblic care a flatat
pe Ion Popescu Mălăieşti. Cum ar fi să anticipezi proiectul după
schema alăturată?
Cu cele mai bune urări de succes
Pr.Prof.Univ.Nicolae Neaga
Timisoara 2 februarie 1994
Sfânta scriptură comentată
‐1‐
Pentateucul
(sau Psaltirea)
Carte tipărită cu purtarea de grijă a Prea Cuviosului Protos.
Olivian Bindiu
Starețul mănăstirii „Izvorul Miron”Româneşti
De Preot Dr. Nicolae Neaga
Profesor universitar de teologie
Caransebeş 1994

*
Prea Cuvioase Parinte Olivian,
M‐am reîntors la Bucureşti unde vreme de 3 zile, am fost în dialog
cu reprezentanții tuturor confesiunilor din țară, întru pregătirea unei
Biblii valabile pentru toate confesiunile.
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Eu mă rog în fiecare zi pentru un alt biblicist, care are îndatorirea
să ia contactele grafic, epistolar, dar mai adesea personal, cu cei che‐
mați să decidă care va fi vrednic să continue opera bibliciştilor
bănățeni.
Al Preacuvioşeniei Voastre devotat
Timisoara, 10 februarie 1994
Pr.Prof.Univ.Dr.Nicolae Neaga

*
Prea Cuvioase Parinte Olivian
Va trimit spre publicare aceasta poezie inchinata sf.Pasti din anul
mantuiri 1994,intitulata „Hristos a inviat”
Hristos a înviat!
Iisuse drag, prea strălucit
Paştele nostru iubit
Cu semerenie în fața Ta
Venim azi a îngenunchia!
Te cinstim ca pe un Părinte
Părinte Sfânt şi Dumnezeu
Ce‐ai murit în locul meu!
Toată limba azi să tacă
Nimeni azi să nu vorbească
Ci toți din această lume
Să facă, doar, rugăciune
Rugăciune cu cântări
Toți s‐aprindă lumânări
Pentru jertfa Sfântă mare
Să cânte toți o cântare!
Isuse drag, pres strălucit
Ce mult, ce tare ne‐ai iubit
Încât viața Tu Ți‐ai dat
Isuse scump şi adorat!
Lângă crucea Ta cea dulce
Puțini azi îşi mai fac cruce
Puțini mai ştiu că pe ea
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Dumnezeu a stat cândva!
Lumea de azi nu mai ştie
Că eşti viu şi‐n veşnicie
Vei da sentința cea dreaptă
La cea Sfântă judecată!
Milă şi îndurare multă
Nu va fi, atunci
Pentru cei ce azi n‐ascultă
De glasul Tău cel iubit
Isuse drag, prea strălucit!
Frații, creştini, din lumea toată
Isus, încă mai aşteaptă
Este ultima chemare
Veniți toți aceia care
Zbuciumați şi frământați
Liniştea nu o aflați!
Veniți la Isus cel viu
Veniți încă nu‐i târziu
Nu vă temeți de nimic
Nici de moarte niciun pic
Căci Isus cel înviat
Moartea în picioare a călcat!
El din cer la noi priveşte
Cu iubire ne doreşte
Aşteptând pe fiecare
Să lase calea cea rea
Şi să facă voia Sa.
Azi cu toții să tăcem
Genunchii să ne plecăm
Şi, doar, Sfinte rugăciuni
Să facem toți, oameni buni.
Să‐i cântăm, doar lui Isus,
Căci mântuire ne‐a adus!
Sufletul să stea în miruire
Să privească cu iubire
La Isus cel înviat
Şi să‐i cânte neîncetat:
„Hristos a înviat!”
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Prea Cuvioase Părinte,
Bucuresti 25 aprilie 1994

Sara Maria Popovici

Am rămas profund impresionată, citind dedicația părinților
Simion şi Maria. Bunul Dumnezeu să‐i apere de rau .
Vă mulțumesc pentru carte şi tot ce îmi trimiteți! Vă rog să‐mi
publicați poezia: „Hristos a Inviat” pe care sper c‐ați primit‐o!
Cu aleasă prețuire vă sărută dreapta
Sora Maria şi mama mea Ecaterina (89 ani)
Bucuresti 3 mai 1994

*
Caransebeş 4 mai 1994
Înalt Prea Cuvioase Părinte protosinghel Olivian, alăturat vă tri‐
mit un articol pentru domnul Dumineca Patriarhului cu rugămintea
de a‐l publica în prețioasa D‐voastră foaie religioasă „Viața Monahală”.
Vă informez că cunosc mănăstirea „Izvorul Miron” din Româneşti
cum a fost cu peste 60 de ani în urmă întrucât am participat la înainte
sfințirea ei în 1929 – 30 ca profesor tânăr fiind fratele preotului Ioan
Munteanu care era ginerele preotului Teodor Băianț de către preotul
Romul G. Ancuşa consilier bisericesc ca mandatar al Prea Sfințitului
Dr. Iosif Tr. Bădescu al Caransebeşului.
Acum prin osârdia Înalt Cuvioşiei Voastre a devenit Voronețul
Banatului şi important centru cultural. Am primit de la părintele preot
Nicola al Caransebeşului toate lucrările publicate aici inclusiv pre‐
țioasa Dvs. Teză de licență „Canonizarea Sfinților în Biserica
Ortodoxă”.
Rămân al Înalt Prea Cuvişiei Voastre Pururea rugator
Prot.Dr.Zeno Munteanu
Caransebes

363

Preacuvioase părinte Olivian,
Confirm primirea fotografiilor, atât de perfect elaborate. Parcă ai
fost la gândul meu. De 3 zile am fost acostat pe stradă de‐o profesoară,
Cirici, pare a fi sârboaică, dar complet romanizată şi deplin identi‐
ficată cu interesele româneşti, cu întrebarea „dați‐mi câteva relații
despre părintele Bindiu!”. I‐am dat relațiile cerute i‐am arătat şi
fotografiile ce le aveam la mine. Încântată mi‐a zis: „D‐ta eşti dicțio‐
narul nostru, ne lămureşti totdeauna în problemele vremii”.
Vorbind pro domo mă bucur şi eu de prestigioasa D‐tale activi‐
tate, care a provocat o popularizare a mănăstirii „Izvorul Miron”.
Cu vechea afecțiune
Timisoara 22 feb.1995

Pr.Prof.Univ.Dr. Nicolae Neaga

*

Cinstite Păr. Olivian,
Am primit la Sf. noastră Manastirea, revista religioasă: „Viața
monahală” şi m‐am bucurat mult că s‐a reluat această publicație, care
a fost inițiată prin 1933 de către Arhim. Teodosie Broşteanu, de la
Mănăstirea Cetățuia, de lângă Iaşi.
În vremea aceea, era o revistă lunară la care colaborau mulți
părinți monahi şi maiştrii precum şi profesori de teologie şi scriitori.
Avea o ținută de înaltă spiritualitate Creştină şi era mult căutată şi
citită atât de monahi şi mireni cât şi de intelectualii laici – m‐am
bucurat mult că P. C. Voastră ați înviat firul acestei reviste şi scoateți
această foaie religioasă care vă face cinste şi e de un real folos pentru
viețuitorii sfintei noastre mănăstiri.
Din cuprinsul ei am văzut că aveți colaboratori distinşi, atât din
cadrul monahal, cât şi dintre preoții de mir şi dintre laici.
M‐am bucurat că Dumnezeu V‐a înzestrat cu darul scrisului şi ați
scris câteva lucrări bune pentru zidirea sufletească a preoților şi a
credincioşilor.
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Dacă mai aveți din acestea, v‐aş ruga mult să‐mi trimiteți şi mie
câte un exemplar contra cost.
De asemenea v‐aş ruga să‐mi spuneți dacă tipografia unde le
tipăriți poate primi comenzi şi din altă parte şi în ce condiții. Cărțile
Sf. Voastre şi revista sunt în condiții grafice exemplare.
Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns şi rămân al P. Cuv.
Voastre cu toată dragostea în D. Iis. Hr.
Pr. Monah Dosoftei Florea
Sfânta Mănăstire Viforîta
Com. Aninoasa jud. Dâmbovița
2 iulie 1993

*
Prea Cuvioase Părinte Stareț Olivian,
Dau expresie sentimentelor mele de gratitudine pentru elevarea
sufletească ocazionată de creațiile Dv. Spirituale. Ele constituie o
arvună sigură că autorul lor „vrednic este” să reactiveze o Instituție de
spiritualitate românească, cu acelaşi avânt creator şi cu izbândă sigură.
Al Sfintiei Voastre devotat,
Pr.Prof.Univ.Dr.Nicolae Neaga
Timisoara
21 martie 1994

*
Generosului şi prodigiosului Părinte Olivian, care a răspândit
până la marginile pământului Vestea cea Bună a Învierii Domnului şi
mesajul Său îi mulțumesc din suflet pentru frumoasele urări şi
fotografii trimise.
Aştept totdeauna cu mare interes „Viața Monahală” plină de
informații prețioase.
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Te asigur de toată stima şi considerația mea şi doresc să ne ajute
Domnul Isus la o întâlnire de împărtăşiri duhovniceşti.
„Adevărat a înviat!”
Episcop
Bucuresti 2 mai 1994
† Justin Paven

*
PATRIARHIA ROMÂNĂ
EPISCOPIA BUZĂULUI
CABINET

15 IULIE 1993

Prea Cuvioase Părinte Olivian,
Am primit broşura „Trăirea Preoțească” şi nr. 7÷9 din publicația
„Viața Monahală” pentru care mulțumesc călduros şi vă felicit.
Cu arhiereşti binecuvântări
†Epifanie Episcopul
Buzaului

*

† Dr. Ioan Mihălțan
Episcop
Al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei,
Bihorului şi Sălajului
Prea Cuvioase Părinte Olivian,
Vă mulțumesc deosebit pentru volumul „Cunoaştere şi adevăr”
atât de folositor multora.
Dumnezeu să Vă poarte de grijă, să Vă dea o sănătate ca să puteți
fi de folos Bisericii şi țării noastre România.
† Ioan
Episcopil Oradiei,Bihorului si Salajului
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Preacuvioase părinte Olivian,
Am primit foaia religioasă: „Viața Monahală” şi volumul: „Mesaje
creştine”, pentru care vă mulțumesc afectuos. Ele se impun prin
exigența autorilor şi prin temele despre exigențele lumii şi vieții,
privite prin lumina pozitivismului creştin. Între colaboratori figurează
autori despre care se pot spune multe la superlativ.
În colo? Eu mai fac umbră pământului. Sunt mereu în căutarea
modului de publicare a comentariului la Sf. Scriptură. Prologul acestui
comentariu e lung, dar: „Doamne om nu am....”
Ultima nădejde a rămas P. S. Emilian care e foarte ambițios şi a
ştiut strânge colaboratori prestigioşi în jurul său la Alba Iulia.
Cu cele mai alese urări de bine în slujba Bisericii şi a patriei
noastre dragi,
Pr. Prof. Dr.Nicolae Neaga
Timisoara
28 sept 1994

*
† VISARION RĂŞINĂREANUL
Episcop – vicar

Sibiu 26 martie 1998

Iubite părinte Olivian,
Vă mulțumesc mult pentru volumele de articole teologice trimise.
Ați rămas acelaşi scriitor prolific între ale teologiei româneşti.
Felicitări şi succes în continuare.

*
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Cu binecuvantare
† VISARION RĂŞINĂREANUL
Episcop Vicar

SFÂNTA EPISCOPIE
A CARANSEBEŞULUI

Nr° 33/5 mai 1995

Ziua învierii! Şi să ne luminăm cu prăznuirea şi unul pe altul să ne
îmbrățişăm. Să zicem fraților şi celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm
toate pentru Înviere. Şi aşa să strigăm: ”Hristos a înviat din morți, cu
moartea pre moarte călcând şi celor din morminte viață dăruindu‐le!”.
La slăvitul Praznic al Învierii Domnului nostru Isus Hristos, Care
„cu moartea pre moarte călcând” ne‐a dăruit viața cea veşnică,
păstrând tradiția pascală Vă împărtăşim urările noastre de bine şi
sănătate, cu viață îndelungată şi puteri sporite pentru slujirea Bisericii
strămoşeşti şi a Neamului nostru românesc.
Doridu‐Vă să petreceți Sfintele Sărbători ale Paştilor cu bucurie,
pace şi împliniri duhovniceşti, Vă întâmpinăm cu vestirea îngerească.
HRISTOS A ÎNVIAT!
Episcop
† Emilian al
Caransebesului
P.S. Ne‐am bucurat de scrisoare şi de felicitări. Aceleaşi doriri de
bine.
Am primit şi cărțile pentru care vă mulțumim şi vă felicităm.
1995

*

Stimate părinte Olivian,
Dorința interioară de ați scrie câteva rânduri mă frământă de
mult timp, dar ziua împlinirii ei a sosit deabia azi.
Încep prin ați mulțumi momentan prin intermediul scrisului,
rugâdu‐l pe bunul Dumnezeu să mă învrednicească să‐ți pot mulțumi
şi sub altă formă, pentru deosebitele cadouri pe acre le‐am primit de la
sfinția ta.
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De câte ori primesc darul mi se umple inima de o nespusă
bucurie, ochii de lacrimi când aflu că unul din mulții mei elevi pe care
m‐am străduit să‐i formez în bine, nu m‐au dat uitării.
Mă rog de fiecare dată la bunul Dumnezeu să‐ți dăruiască sănă‐
tate, multă putere de muncă şi realizări depline în nobila şi marea
misiune pe care o ai, acolo într‐un loc depărtat de satul nostru natal
unde‐ți trăieşti viața alături de cei dați ție spre reeducare şi formare în
bine.
Nu rar mă întâlnesc cu iubita ta mamă, care de fiecare dată mă
întreabă despre tine şi cu ochii înlăcrimați se bucură de veştile pe care
i le dau despre fiul ei drag.
Am reuşit să‐i ofer un moment de bucurie privindu‐te la video de
pe casetele dăruite mie. Mare i‐a fost surpriza şi bucuria când te‐a
văzut. A fost însoțită de lelea Irina Pop, mama lui Liviu Pop, bunul tău
prieten din copilărie.
Frumoasa carte primită în urmă cu câteva zile mi‐a făcut o nouă
bucurie, m‐a ajutat să‐mi îmbogățesc cunoştințele mele spirituale. Nu
pot decât să‐ți mulțumesc şi să te rog ca atunci când vei veni acasă, la
Rodna, să mă vizitezi să pot mulțumi şi altfel.
Referitor la mine, îmbătrânesc în mijlocul copiilor dragi mie şi‐n
mijlocul familiei mele. Toți ai familiei suntem bine, cu problemele
vieții cotidiene. Rugăm pe bunul Dumnezeu să ne dea tărie să ducem
la bun sfârşit problemele vieții.
Acum, când ne mai despart doar câteva zile de marele praznic al
„Naşterii Domnului” îmi permit să‐ți doresc împreună cu toată familia
mea, multă sănătate, bucurii şi împliniri în toate. Te aşteptăm cu mare
dor şi drag în mijlocul nostru.
Cu deosebită afecțiune

Prof.Ana Borbriheic
fosta dirigintă şi familia ei

Rodna 9decembrie 1999

*
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The Romanain Orthodox Episcopate of America
Established 1929
Detroit, 5 mai 2003

Prea Cuv. Părinte Olivian,
Vă mulțumim pentru felicitare şi revistă acre este deosebit de
interesantă. Nu aveți o lucrare uşoară la acel Centru.
„Dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui
Dumnezeu.”
Dumnezeu să vă ajute şi să vă întărească în tot lucrul bun săvârşit
spre Slava Sa.
Adevărat a înviat Domnul.
Cu binecuvântări
Episcop Vicar
† Irineu Duvlea

*
† VISARION RĂŞINĂREANU
Episcop – vicar

Sibiu 4 august 2003

Prea Cuvioase Părinte Olivian,
Mulțumiri pentru lucrările trimise şi felicitări.
Cu doriri de bine şi de binecuvântare
Episcop Vicar
† VISARION RĂŞINĂREANUL

*
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Stimate părinte,
Am primit revista trimisă şi vă mulțumim pentru gestul dvs.
Dorim să vă trimitem un mic ajutor bănesc pentru a vă ruga şi
închina bunului Dumnezeu şi pentru ajutorul nostru cât şi pomenirea
părinților noştri dispăruți în ultimul timp: Andrei, Melania şi Traian.
În acest scop, vă rugăm să ne trimiteți numărul de cont din banca
unde sunteți înscris dvs. sau mănăstirea, sau alt mijloc de rezolvare a
acestei situații. Ca să punem banii în plic, considerăm că nu vor ajunge
la dvs. ca să trimitem mărci, nu ştim acolo câți lei vă vor da, vă rugăm
deci scrieți‐ne o soluție valabilă.
Cu toată stima
Manheim‐Germania
10 sept. 1991

Fam. Pall Nicolae

*
Bucureşti, 17 iulie 1995
Stimate părinte Olivian Bindiu,
A aflat cu o plăcută surpriză din ziarul „România Liberă” din 15
iulie a.c., pag. 2, despre apariția periodicului „Viața Monahală” pe care,
actualmente, o editați Domnia Voastră.
Fiind interesat să o urmăresc şi negăsindu‐se la bibliotecile pe
care le frecventez, vă rog a ne comunica modul în care o pot procura
(inclusiv costul).
Din recenzia din RL amintită am văzut că, în nr. 7÷9 al revistei
apare şi titlul despre „Erminia picturii bizantine în aria românească”,
titlul m‐a dus cu gândul la un alt titlu al unei remarcabile compilații
din erminiile româneşti (apărută la Timişoara în 1979) a părintelui –
pictor C. Săndulescu – Verna pe care l‐am cunoscut cândva şi pe care‐l
citez de câte ori este cazul în comunicările şi cele publicate de mine.
Căci, din anii ’70, am început să comunic şi să public, în țară (inclusiv
în B. O. R. şi „Mitropolia Banatului”) câte ceva despre cu ce şi cum
pictau pictorii bisericeşti români de altă dată. De asemenea, tor în
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aceşti ultimi 25 ani am publicat sau comunicat câte ceva şi tot în
această direcției şi în afara granițelor.
Drept urmare vă rog, dacă este posibil să‐mi expediați prin poştă
şi ramburs, nr. 7÷9 al revistei Dv., număr în care se află amintitul
articol.
De asemenea, aş fi nu numai bucuros ci şi foarte interesat –
pentru lucrările la care trudesc actualmente – dacă aş afla de la sau
prin bunăvoința Sfinției Voastre, următoarele:
a. date cu privire la mănăstirea Dv.,
b. alte date – din regiunea Dv. – cu privire la:
b1. biserici de lemn care, în cursul anilor şi secolelor trecute au
fost strămutate (şi au schimbat locul de amplasare),
b2. realizarea şi utilizarea pistovnicelor (pecetarelor) ca şi
credințe şi eresuri legate de toate acestea,
b3. pictori bisericeşti cunoscători reali ai „tainelor” „zugrăvirii de
chipuri sfinte” de altă dată.
Solicitând îngăduința Domniei Voastre pentru îndrăzneala mea,
vă rog să primiți
Nu numai mulțumirile mele anticipate ci şi cele mai călduroase
doriri de bine de la Mihail Mihalcu.
P. S.
Adresa mea este:
MIHAIL MIHALCU
Str. Aviator Popişteanu nr. 5 etj. 5ap. 21
78338 – Bucureşti – 32

Bucuresti, 17 Iulie 1995

*
Scoala de Subofiteri Penitenciare
Targu Ocna‐Bacau
Vă mulțumesc pentru constanta atenție pe care o acordați
instituției noastre.
Creația spirituală pe care ne‐o împărtăşiți reprezintă pentru o
adevărată lumină pentru suflet.
Cu aleasă considerație,
3 mai 1997
Comandantul Şcolii
Colonel Victor Manole
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Prea Cuvioase Părinte Olivian,
Primiți prin acest mesaj Pascal simbolul prețuirii şi admirației
noastre pentru activitatea nobilă misionară şi culturală pe care o
depuneți în slujba semenilor noştri aflați în suferință.
HRISTOS A ÎNVIAT
Al Prea Cucerniciei Voastre împreună rugători pentru soarta celor
năpăstuiți
Pr. Adrian Rada
Sf. Paşti 2004
Arhiepiscopia Targoviste

*
Prea Cuvioase Parinte Olivian
Hristos a înviat!
Negrăita bucurie a Învierii Domnului să se sălăşluiască întru noi,
iar Hristos Cel ce a biruit moartea să reverse asupra noastră viață,
sănătate, pace, belşug de bucurii duhovniceşti şi, întru toate bună
sporire.
Episcopul Alexandriei
† Galaction

Sărbători fericite!
Sf.Pasti 2005

P.S. Vă mulțumim pentru carte şi pentru reviste. Felicitări pentru
bogata activitate!

*
Mulțumim frumos pentru plăcuta surpriză şi bunele urări!
La rândul nostru, rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă mențină
sănătos, cu aceeaşi capacitate de muncă, cu aceeaşi râvnă şi dăruire de
a scrie cât mai mult şi folositor, cu aceeaşi dragoste pentru Biserica Sa
şi pentru tineri şi copii!
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De asemenea, vă dorim să vă bucurați de idealuri împlinite în
viață, să puteți fi mereu „omul potrivit la locul potrivit”! Excelsior!
Hristos a înviat!
Paşti fericit!
Familia,Stan Ion
Târgovişte, 06 aprilie. 2004

*
† VISARION RĂŞINĂREANU
Episcop – vicar

Sibiu 21 Ianuarie 2004

Iubite părinte Olivian,
Am primit cartea pe care mi‐ați trimis‐o, pentru care vă si mulțu‐
mesc.
Vă fac urări de sănătate şi de noi împliniri în noul an.
Cu binecuvântare

Episcop Vicar
† VISARION RĂŞINĂREANU

*
P. C. Părinte Olivian,
Mulțumesc mult pentru recentele materiale trimise şi felicitări
calde pentru laborioasa activitate desfăşurată în numele Bisericii lui
Hrisots, Domnul nostru.
Îți doresc pe mai departe mult succes în toate planurile de viitor
cu sănătate şi înnoite bucurii.
Pr. Theodor Damian

New York
16.02.1995,
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† VISARION RĂŞINĂREANU
Episcop – vicar

Sibiu 5 X 2004

Prea Cuvioase Părinte Olivian,
Mulțumiri pentru cărțile trimise.
Cu arhiereşti binecuvântări
Episcop Vicar
† VISARION RĂŞINĂREANUL

*
† VISARION RĂŞINĂREANU
Episcop – vicar

Sibiu 10 XI 2004

Prea Cuvioase Părinte Olivian,
Mulțumesc mult pentru lucrările trimise.
Felicitări şi succes în continuare în activitatea publicistică precum
şi în cea pastorală.
Cu binecuvântare
Episcop Vicar
† VISARION RĂŞINĂREANU

*
EPISCOPIA ROMANULUI
† Ioachim BĂCĂOANUL
Arhiereu Vicar
Prea Cuviosia Voastră,
Am primit ultimele lucrări ale P.C. Voastre pentru care vă
mulțumesc.
Sunteți un preot remarcabil şi apreciez mult misiunea care o
împliniți într‐un spațiu nu prea uşor a societății româneşti.
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Biserica noastră trebuie să fie prezentă peste tot, şi, iată, a găsit în
P. C. Voastră un om de referință pentru acest domeniu.
Vă binecuvântez pentru activitatea ce o desfăşurați şi aşteptăm şi
alte lucrări, care, cu siguranță le veți mai publica.
Eiscop Vicar
† Ioachim BĂCĂOANUL

Roman,15 oct.2004

*
MITROPOLIA BANATULUI
Cabinetul Mitropolitului
Parinte Olivian,
Mulțumesc pentru cele trei cărți: De la cuvânt la faptă, Lucrarea
Duhului Sfânt în Vechiul Testament şi Justiția în dreptul bisericesc.
Cu arhierească binecuvântare
† Nicolae
Mitropolitul Banatului
Timisoara, 5 martie 2003

*

MITROPOLIA BANATULUI
Cabinetul Mitropolitului
Părinte Pop,
Mulțumesc pentru scrisoarea din 10 septembrie însoțită de
„Pocăința în viața credincioşilor”, „Sfântul Ioan Botezătorul cel mai
mare dintre profeți” şi ultimul număr al revistei „Lumină şi speranță”.
Cu arhierească binecuvântare
Timisoara 10 aprilie 2005

† Nicolae
Mitropolitul Banatului
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MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
PENTRU GERMANIA ŞI EUROPA CENTRALĂ
CABINETUL MITROPOLITULUI
Prea Cuvioase Parinte Olivian,
Adevărat a înviat Domnul!
Cu mulțumiri pentru cele trimise şi pentru gândurile bune de Sf.
Paşti.
Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze, întru slujirea semenilor în
nevoi.
Cu dragoste în Hristos Domnul cel înviat!
Nùramberg 7 mai.2005

† Serafim
Arhiepiscop si Mitropolit

*
MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
PENTRU GERMANIA ŞI EUROPA CENTRALĂ
CABINETUL MITROPOLITULUI
Cu mulțumiri pentru cărțile trimise şi pentru urările de Sf.
Sărbători şi cu doriri de tot binele.
La mulți ani!
Nürnberg,7 ian. 2006

† Serafim
Arhiepiscop si Mitropolit

*
Prea Cuvioase Părinte Olivian,
Vă rog să mă iertați să mă binecuvântați pe mine păcătoasa!
Acum după ce Domnul a îngăduit să ne vedem față către față simt
o bucurie mai mare de a vă scrie. Am aşteptat mereu ca trecând prin

377

Timişoara să ne faceți bucuria de a ne onora cu prezența Sfinției
Voastre, dar şi asta va fi numai cu îngăduința Domnului.
Vă trimit alăturat o poezie: „Minunea din Damasc” pe care vă rog
din tot sufletul să o publicați în „Viața Monahală”.
Un preot român (a fost închis) din U. S. A. a fost anul trecut la
Damasc şi a văzut minunea cu ochii. Mi‐a trimis cartea în româneşte,
tradusă din engleză.
După ce am citit cartea, văzând că este adeverită de biserică: trei
patriarhi ortodocşi, între care patriarhul Syriei Zakka ortodox, 15
Episcopi şi 84 preoți din cele Trei biserici Apostolice: Ortodoxă,
Catolică şi Greco‐Catolică, zic văzând aceasta mi‐am procurat şi două
casete cu acest miracol ceresc ce se petrece sub ochii noştri! Apoi am
făcut cerere scrisă la Înalt Prea Sfințitul Părinte Mitropolit Nicolae
să‐mi dea binecuvântarea ca să arăt în biserici acest miracol creştin
ortodox. A fost de acord, şi de trei luni eu arăt în bisericile de aici
aceste casete.
Deci, Prea Cuvioase Părinte, cu toată încrederea vă rog să
publicați această poezie pe care am scris‐o acum în 2.II.1994 după o
ispită ce s‐a abătut asupra mea: Marți seara în 1.II am arătat caseta în
Catedrala în sala „Oastei Domnului”. Erau f mulți credincioşi, de
numărul sutelor cu preotul lor. A fost o mare, mare bucurie pentru
toți să vadă cum din icoana Maicii Domnului curge ulei tămăduitor şi
rănile Domnului pe corpul unei tinere ortodoxe de 28 ani căsătorită!
Miercuri dimineața 2.II.1994 în ziua Întâmpinării Domnului
aşteptând maşina în stație să merg la Catedrală, un cetățean grăbit
m‐a trântit la pământ.
Eu sunt operată la ambii genunchi în tinerețe şi nu am stabilitate.
Lovitura s‐a simțit la şold. Am fost dusă la spital cu maşina şi, minune
cerească, osul nu s‐a fracturat. Domnul mi‐a întins mâna şi m‐a salvat.
De două săptămâni mă odihnesc prin casă cu bastonul. Acum
sunt aproape recuperată. Am lângă mine o mamă de 90 ani care m‐a
ajutat! Cât de Bun este Dumnezeul nostru!
Dacă doriți să vă copiați casetele, vi le dau cu toată bucuria.
Poezia e cam lungă, dar aşa cum ați redactat‐o pe a Sfântului Ioan
Iacob pe trei coloane se poate şi asta.
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Eu vă mulțumesc anticipat având încredere că îmi veți îndeplini
dorința!
Cu aleasă prețuire
Vă sărută dreapta
Timisoara
16 februarie 1994

Sora Maria Popovici

*

Prea Cuviose Parinte Olivian,
Deosebite felicitări si laude pentru Viața Monahală!
Primiți şi din parte‐mi un abonament de onoare.
Cu frățească dragoste
Mitropolitul Olteniei,
†Nestor
Craiova,20 dec.1990

*
PATRIARHIA ROMÂNĂ
† TEOFAN SINAITUL
Părinte Olivian,
Vă mulțumesc pt. tot ceea ce‐mi trimiteți. Dumnezeu să vă dea
putere şi în continuare în tot ceea ce îndepliniți bun şi folositor.
Dumnezeu să vă aibă în pază
† Teofan Sinaitul
Episcop Vicar

Bucuresti 8 ianuarie 1997

*
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Mult stimate părinte Olivian,
Din motive de loc în maşină nu am putut să fiu şi eu prezent la
dumneavoastră. Am terminat partea a doua. În cazul în care mergeți la
Lugoj da‐ți‐mi un telefon (055512905) şi voi veni imediat cu trenul de
dimineață (ajung în Lugoj la ora 8.13). Ne întâlnim la Fundație şi de
acolo …
Alăturat vă trimit şi cotele şi adresa din Viena.
Am foarte multe noutăți la adresa preoțimii.
Caransebes,10 august 1994
Al dvs. Supus fiu duhovnicesc
Col(R).L. Groza

*
Cuvioase Parinte Olivian,
De aici, de departe, mă bucur, în tăcere, de toate reuşitele P. C.
Voastre. Şi ele sunt multiple, reale şi prețuite de toți din jur.
Cu acest prilej vă comunic o bucurie nespusă ce‐am avut‐o când
tot centrul episcopal Târgovişte, în frunte cu Î. P. S.Arhiepiscop Vasile
mi‐au lăudat abnegația şi devotamentul, priceperea şi mai ales
modestia dumneavoastră sunteți prețuit, invidiat, dar mai ales iubit de
cei care v‐au cunoscut şi vor să fie oneşti.
„Cu toate că scopul final al tuturor faptelor omeneşti este preamă‐
rirea lui Dumnezeu, totuşi fiecare acțiune omenească îşi are scopul
său special.” Spuneți la cugetarea despre „elementele faptelor ome‐
neşti” – pag. 74.
Cei care vă iubesc vă aşteaptă. Este un moment bun şi Dumnezeu
vi l‐a trimis.
Vă mulțumesc pentru darul nespus de prețios ce mi l‐ați făcut
trimițându‐mi ultima publicație „Cuvântul care zideşte”.
Ați umplut un gol imens în literatura noastră moral‐religioasă şi
chiar civică. Aveți cuvânt, aveți suflet şi mai ales iubire de cei din jurul
P. C. Voastră ceea ce lipseşte multor pedagogi, educatori sau dascăli
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de suflete. Prin ceea ce scrieți şi mai ales faceți, dăruiți viața tuturor,
ceea ce este esențial în viață.
Mulțumesc respectuos şi domnului colonel Gârleanu pentru
urările transmise cu prilejul marelui Praznic al Învierii Domnului şi la
rândul meu îi doresc împliniri de gânduri frumoase şi de speranțe
neîmplinite încă.
Să nu uitați că sunteți un „ales” şi un „uns” al celor mulți. Nu‐i
dezamăgiți!
Dorindu‐vă tuturor zile binecuvântate rămân cu stimă,

Bucuresti 25 aprilie 1995

Ec.George Cârstoiu
Banca Internationala a Religiilor

*
Iubite Parinte Olivian,
SFINTELE SĂRBĂTORI CU BUCURIE
Noul an cu împlinirea tuturor dorințelor.
BOTEZUL DOMNULUI CU SĂNĂTATE!
LA MULȚI ANI 1998
Vă urează fam. Ioan N. Floca
Felicitări pentru activitatea rodnică ce o desfăşurați în instituția
pe care o serviți.
Vă urmăresc cu interes revista şi tot ce elaborați. Cu felicitări
Arhiepiscopul are numai cuvinte de laudă.
Vă pomenim de câte ori ne întâlnim la Sinod.
Aceleaşi cuvinte de apreciere are şi P. S. Gherasim.
Soția Vă urează sănătate, succese şi numai împliniri.
Vă aşteaptă la Sibiu cu multă bucurie.
Te regretă mulți din cei pe care i‐am cunoscut şi i‐am întâlnit.
Cu bucurie şi sănătate
Arhim.Prof.Univ.Dr. Ioan M.Florea
Sibiu 30 dec. 1997
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† GHERASIM PUTNEANUL
EPISCOP‐VICAR

Iubite Părinte Olivian,
Toate felicitările pentru ultimele cărți – predici şi poezii, aş dori
să ne revedem cumva.
În 12 iunie, voi pleca la Ierusalim cu un grup de credincioşi şi
preoți. Vă voi trimite când voi reveni un roman religios scris de Ierom
Serobieu Blagadin mănăstire Putna.
Cu toată dragostea,
Rădăuți,11 mai 2000

Episcop Vicar,
† GHERASIM PUTNEANUL

*
† GHERASIM PUTNEANUL
EPISCOP‐VICAR
Iubite Părinte Olivian,
Mulțumesc pentru reviste şi scuză‐mă că nu V‐am putut ține la
curent cu revistele noastre.
Sunt foarte ocupat cu nişte construcții de biserici şi de muzeu.
Vara asta am fost şi în U. S. A. – Chicago şi mi‐a răpit şi din timp.
Vă îmbrățişez şi Vă felicit
Rădăuți,8 iulie 2001

Episcop‐Vicar
† GHERASIM PUTNEANUL

*

382

Iubite Părinte Olivian,
V‐ați întrecut pe sine cu atâtea lucrări ceea ce îmi vine să cred ca
nimeni nu Vă egalează. Îmi închipui că tot timpul îl folosiți numai şi
numai pentru studiu şi scris.
Am primit cele trei cărți din 2001 („Drept Penitenciar”, „Slujind
lui Dumnezeu, slujind oamenii” şi „Cauzele care atenuează şi
agravează pedepsele”) pentru care vă mulțumesc din suflet şi vă felicit
pentru reuşită.
Când mă voi întâlni cu Î.P. Nifon am să discut cu privire la
activitatea laborioasă ce‐o desfăşurați în eparhie, acolo unde sunteți
cu ascultarea.
S‐ar putea ca anul acesta să mai scot o carte tot în acel sens:
întrebări şi răspunsuri Pr. Constantin Hnehor.
Mă mir că nu v‐ați făcut vreme să mai reveniți prin Bucovina.
S‐au schimbat multe lucruri de la Revoluție încoace prin mănăstirile şi
parohiile de aici.
Deocamdată vă trimit ultimul număr din „Candele” noastră. Am
cam rămas în urmă două luni şi mai bine.
Vă urez mult spor duhovnicesc,
Rădăuți,2 oct. 2001

Episcop‐Vicar
† GHERASIM PUTNEANUL

*

Iubite Părinte Olivian,
Nu îmi amintesc dacă V‐am trimis cartea aceasta. Pentru sigu‐
ranță V‐am expediat‐o.
Am primit ultima carte „Sfântul Casian…” cu ultima binecuvân‐
tare a Î. P.S. Vasile, pentru care Vă mulțumesc şi Vă felicit!
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La sfârşitul anului cred că îmi va ieşi de sub tipar o altă carte în
care am grupat tot ce am scris. Va fi pentru unii poate supărare dar
pentru alții bucurie…
Cu toată dragostea
Rădăuți, 22 noiembrie 1999

Episcop‐Vicar
† GHERASIM PUTNEANUL

*

Iubite Părinte Olivian,
Cu acelaşi interes am citit romanul „O viață singur” şi exemplarul
16 din „colecția Pastorală” pentru care vă mulțumesc că mă ții la
curent cu tot ce realizezi cu pana scrisă.
Din titlul romanului reiese şi pentru noi monahii că ne petrecem
viața singuri; astfel ne este dat nouă să gândim decât celor ce sunt
sortiți forța să fie izolați în închisori. Noi am venit de bună voie la
această viață care pentru unii este plăcută iar pentru unii mai puțin
plăcută.
Puterea răzbate cu uşurință dacă ne lăsăm în voia lui Dumnezeu.
Mă cutremur cu mintea când mă gândesc că aici am avut de toate atât
din punct de vedere moral cât şi material față de unii care duc lipsă şi
de una şi de alta. Parcă mă văd de pe acum ruşinat când mă voi
prezenta înaintea Dreptului Judecător ce îmi va zice ca la Evanghelia
lui Lazăr: „Fiule, adu‐ți aminte că tu ai primit cele bune ale tale în
viața ta, şi Lazăr aşişderea, pe cele rele, dar acum aici el se mângâie iar
tu te chinuieşti” (Luca 16, 19‐31).
Acolo unde Vă găsiți, faceți mare misiune, exact ceea ce cere
DUMNEZEU tuturora, milă față de om – semenul tău.
Iată că timpul trece şi fără să ne dăm seama trecem şi noi. Dau
slavă lui Dumnezeu c‐am ajuns la vârsta aceasta (75 ani).
În aprilie voi pleca pentru o lună în Florida (U.S.A.) unde voi
oficia o căsătorie religioasă a fiicei preotului Viorel Sasu pe care l‐am
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ajutat prin 1980 să ajungă acolo. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru
toate.
Cu aleasă dragoste şi arhiereşti binecuvântări
Rădăuți,15 februarie 1999

*

† GHERASIM PUTNEANUL
Episcop Vicar

Iubite Părinte Olivian,
Am primit ultimele lucrări în care v‐ați ostenit de a da cititorilor
hrană sufletească prin selectarea adevărurilor de credință din V. T. şi
N. T. de a fi uşor reținute chiar şi de cei ce n‐au prea cunoscut prea
mult ce cuprinde Sf. Scriptură.
Din citirea povestită în „Colecția Pastorală” numărul 17 fiecare va
rămâne cu siguranță cu o imagine clară despre Biblie.
M‐a impresionat „Omeneştile suferințe” fiindcă fiecare se poate
revedea ca într‐o oglindă. Fiecare trăieşte acele suferințe mai mult sau
mai puțin dar nu poate să se exprime în cuvinte şi mai ales în versuri
cum ați reuşit. Este acest poem o întreagă filozofie pe care ați reuşit s‐
o redați în cuvinte alese şi potrivite pe înțelesul tuturor şi bine redat în
cuvintele:
Nu vreau să fac nimănui rău,
Doresc ca totul să devina‐n bine.
Credința Sfântă în Bunul Dumnezeu
Să triumfeze şi prin mine!
Fiți sigur că tot ce ai scris va rămâne posterității şi se va folosi
cineva. Sunteți în plină putere de creație, de luptă pentru omenire.
Sunteți înzestrat de Dumnezeu cu alese daruri; înmulțiți‐le acum cât
puteți iar roadele le veți culege mai târziu. Strofele de la pag. 50 pun
multe întrebări dar în cele din urmă se revine la IUBIRE căci iubirea‐i
Dumnezeu.
Vă trimit un calendar permanent pe care l‐am întocmit după o
„tablă” pentru ca tinerii frați să cunoască zilele care au sfinții cu
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polileu …. V‐am anexat şi „Candela” în care am amintit şi despre fostul
meu duhovnic, Antim Cleopa şi o scrisoare pe care am primit‐o pe
când eram student de la Păr. Petroniu. Sf. Paşti le voi petrece în S.U.A.
Vă îmbrățişez
Rădăuți,15 martie 1999

Episcop Vicar
† GHERASIM PUTNEANUL

*
Iubite Părinte Olivian,
Cu aceeaşi dragoste am primit şi ultimele lucrări: „Cuget
Ortodox”, „Educația religioasă a copiilor” şi „Hrana duhovnicească”.
Vă mulțumesc din inimă şi toate gândurile bune pentru activi‐
tatea ce o desfăşurați la acea unitate.
În prezent, mă găsesc pentru luna martie la Suceava fiindcă Î. P.
S. Pimeu şi‐a luat un concediu de odihnă.
Sunt curios de ce mai zice Î. P. S. Nicolae? De tot ce întreprindeți.
Timpul rezolvă totul. Puțină răbdare, că sunteți tânăr şi viitorul va
decide.
Cel mai bine ar fi să se ajungă la ideea de Episcop al Armatei şi
atunci ai avea toate şansele ca cel ce ai lucrat în acest domeniu.
Cu toată dragostea şi îmbrățişarea părintească,
† GHERASIM PUTNEANUL
Episcop Vicar

Suceava, 23 martie 1998

*
Iubite Părinte Olivian,
Am primit la vreme şi ultimul număr din „Heliopolis” pentru care
Vă mulțumesc şi Vă felicit pentru susținuta activitate cărturărească.
S‐a înțeles că numărul acesta este şi omagial pentru P. C. Voastră
şi eu Vă urez La mulți ani şi fericiți ani!
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Aş fi dorit să ne mai întâlnim cumva pentru a mai discuta ceva
din problemele vremii de acum.
Când avem şedința Sf. Sinod la Bucureşti, mă mai întâlnesc cu P.
C. Prof. Floca şi mai discut despre activitatea P. C. Voastră.
Timpul rezolvă adeseori multe chestiuni pe care uneori nu le
înțelegem. Ceea ce trebuie să reținem este că „ceea ce la oameni este
cu neputință, la Dumnezeu toate‐s cu putință”.
Vă rog să transmiteți şi Dlui Comandant cele binecuvenite şi
Sărbători fericite!
Cu toată dragostea
† GHERASIM PUTNEANUL
Episcop Vicar

Rădăuți
2 dec. 1997

*
Iubite Părinte Olivian,
Cu mare bucurie am primit „scrisoarea” prin care cel mai onorabil
dați răspunsul la cele întâmplate cu prilejul alegerii titularului Episco‐
piei Caransebeşului şi cerând scuzele cuvenite dacă s‐a interpretat aşa.
Vă felicităm pentru inspirația şi cuprinsul scrisorii atât de clar şi la cel
mai înalt nivel academic redactată. Poate fi luat drept un document
din care poți învăța multe de tot.
Au trecut toate ca un vis şi noi am rămas să ostenim în continuare
odată cu spor altădată cu mai puțin spor. Ceea ce ai reuşit să faci,
sfinția ta în activitatea publicistică, am putea spune fără teamă de a
greşi că este unică în prezent în biserica noastră românească am grijă
mai ales în predică să le spun credincioşilor că „munca” şi „rugăciu‐
nea” sunt răsplătite întotdeauna de Dumnezeu iar la oameni poate
mai puțin şi chiar de loc. Sunteți tânăr ați cunoscut viața sub regimul
opus. Noi cei ce am trecut de 70 de ani prea puțin mai putem face
ceva. Nădejdea toată se sprijină mai întâi pe Dumnezeu şi apoi pe
teologii tineri înzestrați cu diferite daruri, şi slavă Domnului, că ați
fost împodobit cu asemenea talent. Lucrați cu ei ca şi până acum
sporindu‐i din zi în zi. Să aveți mulțumirea deplină că n‐ați stat ci ați
răspuns la chemarea lui Dumnezeu!
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Alăturat vă trimit ultimul număr din „Candela” 1994 şi pe viitor va
apărea în alt format şi cu un conținut pur teologic.
Cu aleasă bucurie şi binecuvântări arhiereşti
Episcop Vicar
† Gherasim Putneanul

Rădăuți,22 feb, 1995

*
Iubite Părinte Olivian,
Mi‐a făcut o adevărată surpriză cele şapte lucrări ce mi le‐ați
trimis, pentru care mulțumesc din suflet. Sunt sigur că timpul ce‐l
aveți, îl folosiți în plin şi cu rezultate foarte bune.
Îmi amintesc de la Neamț, în primele decenii a secolului nostru,
că Nicodim Munteanu – patriarhul de mai târziu, cât a fost stareț a
scos multe cărți fie că le‐a tradus – fiindcă avea tipografie la îndemână
şi timp. Mai târziu când a ajuns patriarh n‐a mai putut scrie – doar
Pastoralele de Crăciun şi Paşti le mai publica.
S‐ar putea să pățeşti şi sfinția ta ca mai târziu să ai alte înde‐
letniciri majore ce nu‐ți va permite să mai scrii. Ceia ce este
interesant, este, că ce scrii rămâne posterității. Noi ne trecem dar ce
reuşim să facem pentru societate rămâne.
Vă doresc un Paşti fericit, aducător de bucurii duhovniceşti la toți
cei dragi.
Episcop Vicar
Rădăuți,11 aprilie 1998
† Gherasim Putneanul

*
Stimate Părinte Bindiu,
N‐am uitat zilele luminoase de pace sufletească petrecute la
Mănăstirea „Izvorul Miron” şi nici atât de frumoasa biserică de acolo,
la care mi‐a rămas inima,. Numai în nordul Moldovei am mai întâlnit
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aşa o pictură exterioară pe zidurile sfântului locaş răsărind parcă ireal
pe pajiştea verde proaspăt …
În fine, nu numai pentru acele zile memorabile pentru mine vă
port recunoştință, ci şi pentru că binevoiți să‐mi trimiteți publicația
dumneavoastră „Viața monahală”, ce se remarcă prin distincția
prezentării grafice şi prin calitatea conținutului de idei şi pentru care
vă felicit şi vă admir.
Să vă ajute Domnul să continuați ce ați început aşa de bine!
Cu prietenie,
Bucuresti 30 martie 1993

Dan Dionisie – Bucureşti

*

† GHERASIM PUTNEANUL
Episcop vicar
Str. Bogdan Vodă 6
5875, Rădăuți – Suceava
Iubite Părinte Olivian,
Darurile sunt împărțite de Dumnezeu după cum ştie El. Aşa că P.
C. V‐tre V‐a dăruit atâta har cât pentru un mileniu!!! Cine a mai putut
crede că cineva de vârsta de 42 de ani, să scrie peste 800 articole, 55
cărți, 27 recenzii, să prefațeze 10 cărți şi câte altele care sunt trecute
doar în cartea Vieții de Dumnezeu.
Mă alătur şi cu toți ceilalți că Vă prețuiesc şi cu ocazia aniversării
a 42 ani, Vă fac cele mai bune urări de bine, sănătate şi împlinirea
tuturor gândurilor de bine!
Cu aleasă îmbrățişare şi arhiereşti binecuvântări,
30 oct. 1998

*
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† Gherasim Putneanul
Episco Vicar

† GHERASIM PUTNEANUL
Episcop vicar
Str. Bogdan Vodă 6
5875, Rădăuți – Suceava

Iubite Părinte Olivian,
Mă bucur de toate realizările pe care le faci în domeniul activității
misionare. Va veni şi vremea când toate acestea vor fi răsplătite. Mă
gândeam că Î. P. S. Vasile să te recomande pentru a primi rangul de
arhimandrit dar a lipsit de la ultima şedință a Sf. Sinod. Nădăjduiesc
că în august sfârşit, când vom avea iarăşi Sf. Sinod să‐i propun acest
lucru. Îți mulțumesc pentru ultimele cărți primite şi cu vederile
bisericeşti.
Cu aceeaşi dragoste,
Rădăuți 22 iunie 1998
Episcop Vicar
† Gherasim Putneanul

*

Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuților
MĂNĂSTIREA PUTNA
Comuna Putna Județul Suceava

Nr° 2/4 mai 1993

Prea Cuvioase Părinte Stareț Olivian,
Cu aceleaşi doriri de bine, Vă mulțumim călduros, pentru fru‐
moasele felicitări exprimate cu prilejul Marelui Praznic al „Naşterii
Domnului nostru Isus Hristos” şi a Anului Nou 1993.
Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al celor credincioşi )I
Timotei IV, 10), care s‐a născut în peşteră săracă, pentru a noastră
mântuire (art. 3 Crez), să ne îmbogățească cu Harul Său şi să ne facă
parte de fericirea veşnică.

390

„LA MULȚI ANI”!,
Cu sfinte bucurii,
Cu aleasă dragoste în Hristos Domnul,
STAREȚUL MĂNĂSTIRII PUTNA,
PROTOS. Melchisedec Melnic
Secretar
Arhid.Teofilect Ciobirca
PREA CUVIOŞIEI SALE,
PREA CUVIOSULUI PĂRINTE PROTOSINGHEL
STAREȚUL MĂNĂSTIRII „IZVORUL MIRON”ROMÂNEŞTI
JUDEȚUL TIMIŞ

*
Iubite Părinte Olivian,
Am primit ultimele tipărituri şi Buletinul „Cuvânt şi suflet” 4‐6
din 2000, şi Vă felicit pentru tot ce faceți din domeniul culturii
româneşti.
Poate Vă amintiți de părintele Serafim Blaga, care a viețuit la m‐
rea Putna. Pe lângă ascultarea de casier al mănăstirii, i‐am dat
blagoslovenie să scrie şi ceva romane cu conținut religios. A scris mai
multe romane de acest fel şi am reuşit să tipăresc acesta ca tineretul să
se folosească duhovniceşte.
Dorim să ne revedem cumva.
Cu arhiereşti binecuvântări,
Rădăuți
3 iulie 2000

Episcop Vicar
† Gherasim Putneanul

*
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Stimate Părinte Olivian,
Toate mulțumirile şi aceleaşi bune urări de sănătate, fericire şi
mult spor duhovnicesc!
† Gherasim Putneanul
Episcop Vicar
Rădăuți, 2 ian. 2002
P. S.
Alăturat vă expediez şi un exemplar din „Iarba din roata amur‐
gului”, ultima carte ce‐am scris‐o cam forțat c‐a trebuit să răspund la
întrebările Pr. C. Hrior

*
Iubite Părinte Stareț Olivian,
Cu chiu, cu vai, s‐a reuşit şi aici de‐a apărut „Candela” ultimul
număr din 1993 şi am ținut să vă trimit un exemplar ca să ştiți ce mai
gândesc bucovinenii.
Am primit cu multă bucurie exemplarul trimis pe primele luni ale
anului 1994. O adevărată performanță¹. De asemenea şi exemplarul
„Ortodoxie Românească” în care se vorbeşte de poporul român şi
credința lui. Vă felicit iarăşi că reuşiți să fiți la zi cu tot ce vă
propuneți.
Vă trimit două poezii a unui creştin care doreşte să vadă lumina
tiparului. Rămâne să apreciați dacă se poate sau nu.
Noi ne muncim să putem face ceva aici în „Necropola Muşati‐
nilor” dar foarte greu vin aprobările.
Cât ne‐a stat în putință am făcut şi noi la Putna câte ceva dar
lucrul mai important a fost c‐am ținut trează conştiința de neam şi de
credința cea adevărată.
Poate s‐ar mai putea face ceva, dar în aiureala în care ne găsim
din toate punctele de vedere moral şi economic, stăm pe loc şi ne
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gândim când o să se termene … Libertatea trebuie înțeleasă cum
trebuie şi nu haotic cum se întâmplă.
Încă odată îți mulțumesc şi Dumnezeu să Vă ajute să realizați tot
ce gândiți!
† Gherasim Putneanul
Episcop Vicar

Rădăuți, 8 ian. 1994

*
Prea Cuvioase Părinte Protosinghel Olivian,
Am primit acum 2 zile, adică pe 30 Martie, cu mare bucurie,
Cartea de Rugăciuni editată de Domnia Voastră, în plic erau de
asemenea”Viața Monahală” nr. 23, nr. 1 al gazetei Heliopolis; Sfaturi
Duhovniceşti, o ilustrată cu Mănăstirea „Izvorul Miron” (de altfel
foarte reuşită) – sunt curios de interiorul ei precum şi complexul
întregii mănăstiri şi o poză de litografie. Am notat întregul conținut
când plicul a sosit la poşta din T.‐A. deschis, având sigiliul Poştei
Curtea pe data de 31 I 1995. Din această cauză (întârzierea şi plic
deschis); am cerut explicațiile cuvenite. Concluzia – nefiind
recomandată Poşta Română nu face cercetări din principiu, din toate
se opresc într‐un punct mort. Am fost mirat, de lipsa unei scrisori prin
care să am explicația modului de plată a celor primite. Partea
materială în nici un caz nu constituie partea principală. Pentru mine
esențialul rămâne partea sentimentală şi spirituală – având
posibilitatea ca Rugăciunile mele către Bunul Dumnezeu să fie într‐un
totul c Litera Scripturii.
Apreciez deosebit „Viața Monahală” o gazetă de ținută.
Scrierile Domniei Voastre sunt pline de învățăminte şi scrise într‐
o manieră plăcută la citit şi mult dorite.
Sper ca plicul meu să ajungă intact şi grabnic. Aştept cu
nerăbdare veşti din partea Domniei ‐ Voastre.
Cu toate cele cuvenite
Tel Aviv,10 aprilie
Prof.David Gheorghe
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† VISARION RĂŞINĂREANU
Episcop – vicar

Vă mulțumesc pentru urările transmise cu prilejul Luminatului
Praznic al Învierii Domnului şi vă răspund cu salutul pascal
ADEVĂRAT A ÎNVIAT!
Sf. Pasti,2003
† VISARION RĂŞINĂREAN

*

CENTRUL JUDEȚEAN DE CONSERVARE ŞI VALORIFICARE
A TRADIȚIEI ŞI CREAȚIEI POPULARE TIMIŞ
NR. 73/01.03.1995
D‐lui
Protosinghel OLIVIAN BINDIU
Mănăstirea Româneşti
Având în vedere rosturile fundamentale ale instituției noastre,
cercetarea, conservarea, tezaurizarea şi valorificarea patrimoniului
culturii populare din județul nostru, vă rugăm să acceptați partici‐
parea D‐voastră ca membru în consiliu Ştiințific şi Artistic al insti‐
tuției noastre pe care dorim să‐l constituim.
Întâlnirea la care vă invităm va avea loc în data de marți 14 martie
1995 orele 13 la Inspectoratul pentru Cultură Timiş.
Am fi bucuroşi dacă ne‐ați confirma acceptul D‐Voastră.
DIRECTOR
PROF. Cipu Ciprian

*
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Prea Cuvioase Parinte Olivian,
S‐au împlinit doi ani de când am părăsit istoricul oraş Alba Iulia,
unde am muncit după puteri 27 de ani, dintre care câțiva ca episcop
vicar şi 14 ca titular.
Bunul Dumnezeu a rânduit să ajung tot într‐un oraş istoric şi
încărcat de credința Sf. Apostol Andrei, pe care a propovăduit‐o
poporului nostru, din adâncuri de vreme.
Aici am găsit oameni de mare suflet românesc şi creştin cum ne
învață Sărbătoarea Sărbătorilor „Învierea Domnului” – nădejdea
învierii noastre.
M‐am bucurat nespus de mult, că deşi a trecut oarecare timp de
când nu ne‐am văzut, nu ne‐ați uitat, ci potrivit obiceiului străbun
viabil şi în zilele noastre, v‐ați adus aminte de noi cu prilejul
praznicului Învierii şi ne‐ați adus vestea Îngerului: „Hristos a înviat” şi
urări de bine şi sănătate.
Vă mulțumim pentru urările făcute şi vă transmitem, la rândul
nostru, mărturisirea „Adevărat a înviat” transmițându‐Vă urările
noastre de bine şi arhiereşti binecuvântări.

Arad la, 29 aprilie 1992

EPISCOP EMILIAN ARĂDEANUL
vicar eparhial

*

Părinte Olivian
Am primit scrisoarea Sfinției Voastre şi m‐am bucurat mai ales
pentru faptul că după cât am înțeles, ai dat urmare unor îndemnuri ale
mele care te vor ajuta în idealul vieții la ceia ce ai drept, căci eşti fiu al
bisericii, fratele nostru.
N‐ar fi fost rău să pomeneşti şi pe Sfântul Petru … pe care
Mântuitorul după greşeală l‐a încredințat să pască oile. Eu te prețuiesc
ca şi înainte şi sper să te pot ajuta, dar trebuie întâi de toare să
consimți şi să vrei aceasta Sfinția Ta.
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Eu te felicit pentru cele trimise şi poate că vor trebui spuse şi alte
lucruri, ca să ținem vie atenția. Vom mai vorbi. Sper să‐mi pot face un
drum pe acolo.
Cu doriri de bine şi sănătate pentru Sfinția Voastră şi întreaga
obşte pe care o port în rugăciunile mele.
Cu arhiereşti binecuvântări,
Caransebes,14 februarie 1995
+Emilian
Episcop
al Caransebesului

*

IUBITE PĂRINTE OLIVIAN
Mănăstirea „IZVORUL MIRON”ROMÂNEŞTI
Prin bunăvoința Domnului Comandant Chiş, de aici de la noi,
cunoscut mai de mult, am primit cele două ziare „Redeşteptarea” 22‐
28 oct. 1993 şi m‐am bucurat de cele două articole: „Colorit de
toamnă” şi „O zi a bucuriei”, legate de P. C. ta şi trecerea în rândul
scriitorilor.
Felicitări, bucurii duhovniceşti şi împliniri tot mai bogate.
Cu aceiaşi dragoste părintească şi
Arhiereşti binecuvântări,
Arad/ 5 noiembrie 1993
Episcop EMILIAN ARĂDEANUL
‐ Vicar Eparhial –

*
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ARHIEPISCOPIA TIMIŞOAREI ŞI CARANSEBEŞULUI
CONSILIUL ARHIEPISCOPESC
Serviciul Prezidial
Timişoara, la 10 martie 1992
Nr. 594 – A 1992
P. Cuv. Părinte
Olivian Bindiu
Mănăstirea „Izvorul Miron”
ROMÂNEŞTI
Din încredințarea I. P. S. Mitropolit Nicolae mulțumesc pentru
felicitarea trimisă cu prilejul aniversării începutului activității sale
arhiereşti la Timişoara precum şi pentru broşura referitoare la
mănăstirea „Izvorul Miron”.
SECRETAR EPARHIAL
Preot Ioan Popeți

*
Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuților
MĂNĂSTIREA PUTNA
Comuna PUTNA Județul Suceava
Nr. 149/14 aprilie 1993

PREA CUVIOASE PĂRINTE STAREȚ OLIVIAN,
Cu prilejul Marelui Praznic al creştinătății, „Învierea Domnului
nostru Isus Hristos”, soborul Sfintei Mănăstiri Putna şi noi personal,
Vă întâmpinăm cu tradiționalul salut creştinesc de peste veacuri:
„HRISTOS A ÎNVIAT!”,
şi vă urăm cele mai calde doriri de bine, sănătate, pace şi
mântuire de la Domnul, atât Prea Cuvioşiei Voastre, cât şi întregului
sobor al acelei Sfinte mănăstiri.
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Cu aleasă dragoste în Hristos,
STAREȚUL MĂNĂSTIRII PUTNA,
Arhim. Melchisedec
Secretar,
Ierom Pavel
PREA CUVIOŞIEI SALE,
PREA CUVIOSULUI PĂRINTE PROTOSINGHEL
STAREȚUL MĂNĂSTIRII „IZVORUL MIRON”
Comuna Curtea, Județul Timiş

*
EPISCOPIA CARANSEBEŞULUI
SERVICIUL CULTURAL
Nr. 305/3 MART. 1995
Prea Cuvioase Părinte Stareț Olivian,
Dorind a ne abona la foaia religioasă „Viața Monahală”, unica
publicație de acest gen din Patriarhia Română, Vă rugăm să binevoiți a
ne comunica contul dumneavoastră în vederea virării sumei necesare
pentru plata unui abonament pe un an de zile, începând cu data de 1
aprilie 1995.
EPISCOP
†Emilian
Consilier,
Pr. prof. Ionel Popescu
Prea Cuvioşiei Sale
Protosinghelului OLIVIAN BINDIU
Starețul Mănăstirii „Izvorul Miron” Româneşti

*
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PATRIARHIA ROMÂNĂ
Nr. F.N. Data 10 ian. 1993
ADMINISTRAȚIA PATRIARHALĂ
SECTORUL RELAȚII EXTERNE BISERICEŞTI
PREA CUVIOASE PĂRINTE OLIVIAN,
Vă mulțumesc pentru cartea trimisă. Nădăjduiesc că va fi de folos
tuturor slujitorilor lui Hristos, spre slava sfintei noastre Biserici.
Cu binecuvântări,
EPISCOP
† TEOFAN SINAITUL
Vicar patriarhal

*

ROMÂNIA
EPISCOPIA BUZĂULUI

Nr. 3316/11 oct 1996

Către,
Redacția revistei
„LUMINĂ ŞI SPERNȚĂ”
Centrul de Reeducare Găeşti
Județul Dâmbovița
Prin prezenta, Vă facem cunoscut că P. S. Episcop EPIFANIE a
primit revista „Lumină şi speranță” (nr. 6‐8/1996) pentru care Vă
adresează felicitări şi mulțumiri.
Vă rugăm să primiți doririle noastre de bine şi spor duhovnicesc.
Din încredințarea P. S. Episcop EPIFANTE,
CONSILIER CULTURAL,
Pr. Costică Panaite

SECRETAR EPARHIAL,
Diac. Bogdan Moise

*
399

ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
A VADULUI, FELEACULUI ŞI CLUJULUI
Cluj‐Napoca, 9 februarie 2000
Iubite Părinte Olivian de Rodna,
Mulțumindu‐vă pentru urările adresate cu prilejul sărbătorii
Naşterii Domnului, vă doresc sănătate, bucurie şi tot binele.
Cu dragoste în Hristos,

*

† Irineu Bistriteanul
Episcop Vicar

MITROPOLIA OLTENIEI
CABINETUL MITROPOLITULUI
PREA CUVIOASE PĂRINTE OLIVIAN BINDIU,
Felicitări deosebite şi pentru proaspăta lucrare „Sfaturi Evan‐
ghelice” – Meditații”.
Mulțumesc cu recunoştință pentru exemplarul oferit, împodobit
cu prețioasa dedicație.
Spor bogat şi la publicarea unor asemenea noi lucrări.
Cu frățească dragoste,
† NESTOR
MITROPOLITUL OLTENIEI
Craiova 12 Ianuarie
1993
P. C. SALE,
P. C. PROTOS. OLIVIAN BINDIU,
Mănăstirea IZVORUL MIRON – ROMÂNEŞTI, JUD. TIMIŞ

*
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Noul an cu sănătate, succese şi numai bucurii
La mulți ani!
V‐am primit cu bucurie Revista şi Lucrarea pe care o consider şi
eu ca şi Dn. Comandant un adevărat ghid pentru preoții din branşă.
Felicitări pentru această realizare dar şi chemarea obținând
rezultate frumoase în opera de reeducare a unei categorii de oameni
acre au nevoie de sacrificiul nostru.
Lucrarea C. V. ca şi opera cărturărească vor vorbi de chemarea şi
capacitatea ce o aveți în slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor.
Vă felicit pentru toate acestea şi vă dorim noi realizări, succese şi
un an cu sănătate.
Noi suntem sănătoşi, muncim şi ne bucurăm de zilele iernii nu
prea aspre.
Te aşteptăm să mai treci pe la Sibiu.
La mulți ani cu sănătate.
Sibiu,29 dec 1998
Familia
Arhid. Stavr.
Dr. IOAN N. FLOCA

*

Prea Cuvioase Părinte Olivian,
Vă mulțumim pentru urările ce ne‐ați făcut de Sfintele Sărbători,
dar şi pentru publicațiile trimise.
Dorim ca anul 2005 să vă aducă pace, sănătate şi bună sporire
întru toate.
La mulți ani!
Alexandria,30 dec.2004
† Galaction
Episcopul Alexandriei si Teleormanului

*
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Dr. ANTONIE PLĂMĂDEALĂ
Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului
P. C. Părinte Olivian,
Mulțumiri şi felicitări pentru „Lumină spre descoperirea neamu‐
rilor” (predici). Le‐am citit cu interes.
† Antonie P.
Sibiu,10 oct 1999

*

† Dr. Ioan Mihălțan
Episcop
Al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei
Prea cuvioase Părinte Olivian,
Am primit broşura „Trăirea preoțească” şi foaia monahală. Vă
mulțumim deosebit.
Vă trimit şi eu cărțile tipărite în Editura Episcopiei noastre.
Dacă doriți puteți face comandă de mai multe exemplare.
† Ioan
Episcopul Oradiei
Oradea,2 august 1994

*

† Dr. Ioan Mihălțan
Episcop
Al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei
P. C. Părinte Olivian,
Vă mulțumesc pentru atenția cu care m‐ați onorat prin diploma
trimisă.
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Dumnezeu să vă păzească paşii pe cărările vieții.
Cu arhiereşti binecuvântări,
Oradea,5 sept,1994

† Ioan
Episcopul Oradiei

*
† Dr. Ioan Mihălțan
Episcop
Al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei
P. Cuv. Părinte Stareț,
Vă mulțumesc pentru volumul de poezii „Cânt de credință
străbună”.
Dumnezeu să ne ajute
Oradea,3 nov. 1994
† Ioan
Episcopul Oradiei

*
† Ioan Crişanul
Arhiereu – vicar
Prea Cuvioase Părinte Olivian,
Țin să vă mulțumesc pentru cartea trimisă, privind istoricul
Manastiri „Izvorul Miron” Româneşti jud. Timis
Dumnezeu să vă dăruiască toate cele de folos pentru propăşirea
dreptei dorinței strămoşeşti, pe acele meleaguri.
† Ioan Crişanul
Oradea,15 ianuarie 1991
Arhiereu Vicar
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Iubite Părinte Olivian,
Confirm primirea lucrării „Ortodoxia noastră românească”, mul‐
țumindu‐vă.
Era cu neputință ca un Preot, împătimit în ale scrisului, ca Prea
Cuvioşia Voastră, să nu‐şi îndrepte pana şi spre Istoria Bisericii nea‐
mului. Mărturie stă tocmai lucrarea Prea Cuvioşiei Voastre, amintită,
mai sus, pentru care meritați toate felicitările.
Bruxelles, 18 iunie 1993
Pr. Dr. Ion Dură
P. S. ‐ Sper că ați primit lucrarea mea consacrată Arhiepiscopiei
de la Paris.
‐ Să Vă trimit ceva spre publicare în „Viața monahală”?
I.D.

*

† CASIAN GĂLĂȚEANUL
Arhiereu – Vicar
Cu vii mulțumiri pentru a vă fi gândit la lucrarea bisericească a
multor truditori şi între ei, fără să am vreun merit, şi la smerenia mea.
Bunul Dumnezeu să vă ajute în tot ce‐i ziditor Sf. Voastre, obştii
sf. mănăstiri şi tuturor celor ce sincer caută mântuire sub „straşina”
Bisericii neamului.
Galati,2 ian.1990

*
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† CASIAN
Arhiereu Vicar

† SERAFIM FĂGĂRĂŞANUL
Episcop – vicar al Arhiepiscopia Sibiului

Bobotează 1992

Vă mulțumesc pentru bunele gânduri trimise de Sf. Sărbători ca şi
pentru foaia Viața monahală şi cărțile Sf. Voastre pentru care meritați
toată cinstea şi lauda.
Bunul Dumnezeu să binecuvânteze în continuare aceste strădanii
duhovniceşti pentru renaşterea monahismului şi a vieții creştine la noi.
La mulți şi rodnici ani!
Cu dragoste în Iisus Domnul,
Sibiu ian. 1992
Episcop Vicar
† SERAFIM

*
† SERAFIM FĂGĂRĂŞANUL
Episcop – vicar al Arhiepiscopia Sibiului

Sibiu, 14 mai 1992

Iubite Părinte Olivian,
Adevărat a înviat Domnul!
Sensibil la gândurile bune trimise de Sf. Paşti Vă sunt recunoscă‐
tor pentru ele şi vă fac aceleaşi bune urări în Hristos Domnul cel
Înviat.
Cu arhiereşti binecuvântări
† SERAFIM
Episcop Vicar

*

Dr. ANTONIE PLĂMĂDEALĂ
Arhiepiscop al Sibiului
Şi Mitropolit al Ardealului
Mulțumiri pentru „Merinde pentru suflet”.
Sibiu ,25 dec 1991

† Antonie P.
Arhiepiscop si
Mitropolit
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PREA CUVIOASE PĂRINTE STAREȚ OLIVIAN,
Cu cele mai profunde sentimente de dragoste mulțumesc Prea
Cuvioşiei Voastre pentru atenția cu care ați binevoit să‐mi trimiteți
broşura: „Cânt de credință străbună – Poezii ‐”.
De asemenea rog pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate şi
spor în continuarea lucrului de scriere a celor folositoare de suflețel
creştine.
Rămân cu dragoste şi cu rugămintea să binevoiți şi să‐mi
promovați la „Viața Monahală” câte ceva.
Pr. I. BUTA
Sibiu,20 Februarie 1991

*

Prea Cuvioase Parinte Olivian,
„Această aleasă şi sfântă zi, cea dintâi a săptămânii, împărăteasă
doamnă, praznic al praznicelor este şi sărbătoare a sărbătorilor, întru
care binecuvântăm pe Hristos în veci.”
(Din Canonul Învierii)
Hristos a înviat!
Nespusa bucurie a Învierii Domnului să se sălăşluiască întru noi,
iar Hristos Cel c e a biruit moartea să reverse asupra noastră viață,
sănătate, pace, belşug de bucurii duhovniceşti şi, întru toate, bună
sporire.
† Damaschin
Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor
Sf.Pasti,1995
P. S.
Mulțumesc atât pentru publicațiile trimise zilele acestea, precum
şi, cele trimise anterior.
Felicitări pentru activitatea complexă şi utilă pe care o desfăşurați.
† Damaschin
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Iubite Părinte Olivian,
Mulțumindu‐vă pentru bunele doriri, Vă urez sănătate, bucurie,
linişte sufletească şi Anul 1993 cu împliniri binecuvântate.
P.S. Te felicit pentru deliciosul rod al ostenelilor cărturăreşti.
Perseverența Sfinției Tale este admirabilă şi prețuitoare.
Cu sinceră şi afecțiune întru Hristos.
Episcop Vicar
† Irineu Bistriteanul
Cluj.Napoca 10 ianuarie 1993

*
De pe frumoasele plaiuri clujene, vă adresez calde urări de bine.
Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă dea sănătate, bucurie şi belşug de
împliniri în viață.
Cu dragoste în Hristos – Domnul,
Mulțumesc pentru ziare!
Episcop Vicar
† Irineu Bistriteanul
Cluj Napoca 7 aug. 1995

*

†DANIEL
Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei
Prea Cuvioase Părinte Staret Olivian,
Vă mulțumim pentru caseta video şi pentru broşurile pe care le
editați şi ni le trimiteți cu atâta dragoste.
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Dumnezeu să vă binecuvânteze în tot ceea ce faceți spre slava Lui
şi binele Bisericii Sale.
Din încredințarea I. P. S. Daniel
Ierom.Paisie Furdui‐Secretar Eparhial
Iasi,13 martie
1994

*

† Dr. Ioan Mihălțan
Episcop
Al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei
Înalt Prea Cuvioase Părinte Olivian,
Am primit cartea cu titlul „Prin țara sfântă” şi vă mulțumesc
deosebit.
Dumnezeu să ne ajute şi noi să ne străduim ca să primim sfințe‐
nia acelora care au călcat pe acele locuri, primii creştini şi marii
cuvioşi ai Bisericii.
Cu arhiereşti binecuvântări
† Ioan
Episcopul Oradiei
Oradea, 5 iunie 1994

*

PREA CUVIOASE PĂRINTE OLIVIAN,
Foaia de la Mănăstire
Ce spre a noastră zidire
Cu cinste o editați
Ne înalță sufleteşte
Căci în ea
Dumnezeu se Prea Măreşte
Maica Domnului, se cinsteşte
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Iară sfinții cei iubiți
Mereu îi tot pomeniți!
Citind şi tot cugetând
Orice suflet, tot plângând
Să suspine, să ofteze
De grabă să cerceteze
Dacă lucrul ce îl face
Lui Dumnezeu Sfânt îi place
Cu smerenie, cu căință
Cu iubire, cu credință
Să umblăm pe calea strâmtă
În ortodoxia sfântă
Singura ce a păstrat
Adevărul revelat
În Isus, Sfânta Treime
Fecioara, Maica curată
Sfinții, drepții, ceata toată
Pe care să îi cinstim
Pe Dumnezeu să‐l Mărim.
Sara Maria Popovici
Mulțumim pentru tot ce ne trimiteți!
Timisoara,5 dec. 1995

*

Iubite Părinte Olivian,
Vă mulțumesc pentru urările pascale şi vă doresc sănătate, pace,
bucurii spirituale şi împliniri binecuvântate în viață.
Cu afecțiune sinceră întru Domnul Înviat,
Episcop Vicar
† Irineu Bistriteanul
Cluj Napoca 5 mai 1992
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Bucureşti, Săptămâna cea Mare 1994
Cinstite Părinte Olivian,
Am primit la vreme foaia religioasă Viața Monahală cu cele două
cărțulii: „Canonizarea Sfinților în Biserica Ortodoxă” şi „În slujba
neamului şi a credinței strămoşeşti”:
Iată însă că reuşesc abia cum să‐ți răspund. Nişte comenzi de
materiale cu caracter politic pe numele altora, care să fi publicate spre
binele Bisericii noastre, m‐au blocat şi mă blochează încă.
Cu privire la a doua broşură trimisă, privind activitatea teologico‐
literară şi publicistică a frăției tale, de data aceasta nu sunt de acord cu
obiecțiunile unora; ba dimpotrivă, zic şi eu ca Sf. Duh cel grăitor în
Scriptură: „Cel ce se laudă, întru Domnul se laudă …”. Să facă toți ce‐i
care prin munca şi funcția administrativă primesc bani de la
credincioşi, ceea ce ai făcut şi faci frăția ta cu aceşti bani. Banii folosiți
în scopuri bune şi spre folosul Bisericii şi ca locaş de cult şi ca adunare
a credincioşilor (celor în nevoi), respectiv în folosul publicistic te pot
propulsa la înălțime spirituală şi plasa pe orbită stabilă în jurul
sistemului „Soarelui Hristos”, pe când cei folosiți numai pentru treburi
prea pământeşti şi în scopuri egoiste te pot sfredeli în sfera iadului. Ar
fi fost de dorit ca şi mănăstirile mari, cu venituri multe, să ia inițiative
de acestea folositoare victorioşilor mănăstirilor şi obştei credincioşilor.
Ceva a mişcat sihăstria şi poarta pentru viitor al altora …
Vin acum însă cu o propunere, care, dacă ar fi posibil de realizat,
ar da mai multă greutate şi esență de folos în viața monahală. Vorbim
mereu de caracterul vasilian al mănăstirilor ortodox şi românesc. Dar
rânduielile Sfântului Vasile cel Mare n‐au ajuns din abundență în
inimile fiecărui viețuitor al mânăstirii, ci cu totul întâmplător în
bibliotecile unor mânăstiri.
Urmare a curentului „nou”, îndată după 1800 au apărut în
manuscris Regatele mici ale Sfântului Vasile cel Mare (poate câteva
exemplare) şi tipărite Constituțiile monahale, care însă nu sunt
autentice.
După primul război mondial au apărut Regatele mari în traduce‐
rea românească şi Vechile Rânduieli Monahale traduse din ruseşte de
prof. G.N. Tomescu. Iar cu câțiva ani în urmă întreaga operă a Sfân‐
tului Vasile cel Mare în colecția parinti si scriitori Bisericeşti, vol 18.
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Dar ce folos că nici cele dinainte nici cele de acum nu au ajuns pe
la toate mânăstirile, ba chiar de loc la cele nou înființate. Şi vorba
veche: unus = molus. Cu o floare nu se face primăvară: cu o simplă
carte la bibliotecă. Şi această bibliotecă nepusă în circulație, nu se mai
face primăvară în mânăstirile şi neamul nostru.
Este drept că au circulat mai intens potericul egiptean şi potericul
retraduse de părintele Stăniloaie. Bun şi pentru teologi dar mai puțin
eficientă pentru cei din colectivitățile monahale ale căror relații sunt
de natura spirituală, iar nu de natura individualista, chiar dacă unele
din ele pot fi predominate de balsamul celor bune.
De aceea îți sugerez să te gândeşti la publicarea în două volume a
câte 130 pagini fiecare (format şi literă ca broşura (în slujba neamului)
primul cu Regatele Mici şi al doilea cu cele câteva cuvinte asiatice şi
Regatele Mari.
Vei sonda terenul, publicând cartea religioasă un documentat
articol despre importanța acestor reguli (ți‐l dau eu şi‐l semnezi frăția
ta) şi necesitatea lor pentru fiecare viețuitor al obştei şi prețul
aproximativ pe volum, ca să se obțină abonamente în număr cât mai
multe, chiar mănăstirile făcându‐şi stoc pentru a data pe viitor xxx.
Cred că vor putea fi realizate cu prețuri accesibile pentru cei mai
mulți.
Este de dorit ca, alături de Noul Testament în chilia şi în
Biblioteca fiecărui novice sau călugăr să existe şi Regulile monahale ale
Sfântului Vasile cel Mare, care sunt înțesate pe circa 1400 de citate
biblice , majoritatea din Noul Testament.
În altă ordine de idei, la articolele mele din „Vestitorul …” a
reacționat puternic aroganta şi isterica Julieta (fosta mea colegă de
facultate), în monahia Zamfira. Am ripostat cu argumente
zdrobitoare, reale şi verificate istoric. Dar vestitorul nostru este zis de
dreapta, asociat Convenției, celor care nu sunt cu actuala structură a
Bisericii Ortodoxe, care împărtăşesc unele puncte ale PNȚcd‐ului , în
ziarul căruia părintele Arsenie Boca a fost prezentat ca proroc despre
sfârşitul lui Ceauşescu etc. … de aceea vestitorul nu a dat curs replicii
mele. Voi publica însă în acest ziar religios şi apologetic
Arhim.Prof.Dr.Ioasaf Popa
Bucuresti, 20 aprilie 1994
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Iubite Părinte Olivian
În dimineața cestei zile am primit de la Prea Cuv. ta, “Viața
monahală” pe iulie – sept. 1995, şi cele două lucrări ale Frăției tale,
“Ortodoxia Românească” şi “Din Dragoste pentru copii” şi‐ți mulțu‐
mesc călduros.
Totodată, te felicit pentru noile cărți, o dovadă în plus a străda‐
niilor Prea Cuvioşiei tale în opera de zidire spirituală a credincioşilor
Sfintei noastre Biserici.. Bunul Părinte Ceresc să‐ți fie ocrotitor şi
ajutor şi în osândiile viitoare ! Plicul cu cărțile a ajuns ferferiță !!!
Dacă am un regret este că nu‐mi scrii deloc despre primirea celor
două cărți ale mele, pe care ți le‐am trimis, şi anume Pătimirea
Bisericii Ortodoxe Române 1945 – 1989, Ed. Ramida, 1994 Monahismul
Ortodox român 1948‐1989, Ed.Harisma 1994 (decembrie). Mai mult
chiar, în baza prieteniei ce ne leagă, mă aşteptam să faci o prezentare
a celor două cărți ale mele trimise, mai ales că una priveşte însuşi
Monahismul românesc.
Intenționez să vin în August prin țară pentru 2‐3 săptămâni. Ce
program ai în luna August? Poate ar fi o ocazie să ne vedem. Scrie‐mi
te rog, în această privință, pe adresa fratelui mai mic: Pr. Prof. Leon
Duvă, str. Popa Şapcă 21A, xxx Rm Vâlcea . Tel 050/711918.
Eu voi sta la Rm Vâlcea, la mama, iar fratele ştie unde mă aflu.
Poate vii pe la Vâlcea …
Cu doriri de tot binele şi cordiale salutări, te îmbrățişează în
Domnul,
Pr.Dr Ion V. Duvă
Bruxelles,12 iulie 1995
P.S. Indică în scrisoare Prea Cuv. tale şi numărul de telefon unde
te‐aş putea, eventual suna.

*
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Iubite Părinte Olivian,
În ziua când plecam de la tratament – Techirghiol ‐, a sosit şi
plicul cu foile religioase (trei numere). Le‐am luat cu mine şi le‐am
lecturat în linişte în timpul liber când nu făceam încă tratamentul
obişnuit.
Ca şi altă dată îți mărturisesc şi acum că această apariție din
punct de vedere duhovnicesc este foarte importantă străduința sfinției
tale va fi încununată cu roade bogate şi Dumnezeu îți va răsplăti la
vreme tot. Niciodată Dumnezeu nu rămâne dator, numai noi oamenii
rămânem în urmă cu datoriile față de semenii noştri şi mai ales față de
Dumnezeu.
Îmi dau seama că nu‐i uşor să fii la zi cu fiecare număr. Mergi
înainte tot aşa şi vei avea mare mângâiere sufletească.
Poate treci şi pe aici să ne mai revedem.
Cu toată dragostea şi arhiereasca binecuvântare
Episcop Vicar
+Gherasim Putneanul
Buzău 29.VI.99

*
Iubite Părinte Stareț Olivian,
Venind de la Sf Sinod am găsit hotărârea adunării Eparhiale –
Caransebeş ca sfinția voastră să fiți ales. Lucrurile au luat altă
întorsătură după cum ați şi aflat.
Se mai întâmplă şi de acestea în viață. Dar trebuie de reținut că
rugăciunea şi munca sunt răsplătite de Dumnezeu nu când credem
sau dorim noi ci când vrea El.
Noi suntem în vârstă, vrem nu vrem trebuie să dăm ştafeta celor
tineri. Îmi pare bine că eşti apreciat de toți cei ce te cunosc şi îți ştiu
meritele ce le ai.
S‐ar putea să vin la instalare că tot am gratuit trenul ca veteran de
război.
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Poate vom discuta mai multe.
Îți mulțumesc din suflet pentru ultima tipăritură ce mi‐ai trimis‐
o. Curaj şi cu Dumnezeu înainte!
Cu toată dragostea şi arhiereşti binecuvântări
Episcop Vicar
+ Gherasim Putneanul

Rădăuți
18. iulie 1994

*
Iubite Părinte Stareț,
Cu aceeaşi bucurie am primit şi exemplarul editat de „xxx Izvorul
Miron” pentru care vă mulțumesc şi vă felicit de tot ce faceți.
Cu toată dragostea şi binecuvântări arhiereşti
Rădăuți 10 sept.1994
Episcop Vicar
+ Gherasim Putneanul

*
Iubite Părinte Olivian,
Am primit ultimele tipărituri „Izvor de cântec Românesc”,
„Distanțele Iubirii”, ultimele numere din „Heliopolis” şi ultimul număr
din „Viața monahală” pentru care îți mulțumesc din suflet.
M‐aş bucura să ne revedem am discuta multe probleme de interes
duhovnicesc. Văd că ai oameni de suflet care te ajută, te încurajează şi
asta‐i foarte bine.
În clipa aceasta mă pregătesc să plec la Odesa – Consulat unde
sunt invitat.
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Nădăjduiesc că vei progresa şi mai mult. Nu uita că unde‐i cetatea
mai tare acolo vrăşmaşul bate război mai mult. Un lucru sigur îl ştiu;
că munca şi rugăciunea sunt răsplătite de Dumnezeu când ştie el.
Îți urez mult succes duhovnicesc cu toată dragostea şi arhiereşti
binecuvântări,
† Gherasim Putneanul
Rădăuți,12.XI.1995
Episcop Vicar

*
Iubite Părinte Stareț Olivian,
Cu aceiaşi bucurie sporită, am primit şi cele trei exemplare
„Cuvânt şi suflet”, „Din dragoste pentru copii” şi „Scurtă incursiune în
xxx Bizantină”, lucrări ce ne bucură şi ne dă speranță că slujitorii
Bisericii Ortodoxe Române sunt oameni cu vocație deosebită spre cele
duhovniceşti şi cărturăreşti pentru care vă felicităm din toată inima.
Nu ne‐am mai văzut de ani de zile şi m‐aş bucura să ne revedem.
Aici la Rădăuți unde‐s înmormântați primii domni Muşatini, vrem să
restaurăm mănăstirea şi să‐i dăm înfățişarea de odinioară.
Vă urez din suflet să vă bucurați din plin de toate ostenelile ce le
depuneți pentru binele Bisericii.
† Gherasim Putneanul
Rădăuți,16 mai 1995
Episcop Vicar

*

Iubite Părinte Olivian,
Cu aceiaşi bucurie am primit exemplarele din „Glas către cer” şi
„Viața monahală” pentru care vă mulțumesc şi vă felicit fără a vă îmbia
în sens bun … Monahismul nostru românesc are cu ce se prezenta în
lume datorită unor xxx ca sfinția ta care zi şi noapte se preocupă cu
îndeletnicirile călugăreşti; altă dată scriam, copiam manuscrise, acum
se tipăresc. Dumnezeu să vă răsplătească osteneala!
† Gherasim Putneanul
Rădăuți, 29.III.1995
Episcop Vicar
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Iubite Părinte Pop,
Cu multă bucurie am primit valoroasa Carte „Misiunea socială a
Bisericii” în care ați tratat cu multă competență cele mai sensibile
probleme în legătură cu sufletul omului în suferință, necaz, etc. pentru
care Vă felicit din inimă şi Vă mulțumesc.
Din corespondența pe care o am din diferite închisori cu deținuți
se constată o lucrare duhovnicească ce au primit din partea preoților
şi‐şi recunosc greşelile, şi‐şi cer iertare de cele ce au făcut rău seme‐
nilor fiind în libertate.
În cele şase capitole ați arătat tot ce trebuie ca fiecare preot ce
este în această ascultare să procedeze cât mai bine, corect şi în special
cu inimă de părinte față de fiii duhovniceşti şi în special față de aceşti
deținuți. Tot ce‐ați scris despre metodele ce trebuie folosite, va
rămâne ca un manual de care trebuie să se ție seama în programul nu
numai al închisorilor, ci chiar în liceele de astăzi şi în toate şcolile din
țară.
În 10‐12 februarie avem şedințele Sf. Sinod şi a adunării Naționale
Bisericeşti. Aş fi foarte bucuros dacă am avea ocazia să ne revedem.
Cu aceiaşi dragoste părintească,
† Gherasim Putneanul
Episcop Vicar

Rădăuți, 15 ian 2004

*

Iubite Părinte Doru Carstoi
Primeşte din partea mea şi a părintelui protopop Doru Milostean
toate cele bune şi urări de sănătate.
Ne vedem obligați a vă scrie aceste rânduri din dorința de a nu
mai folosi numele meu şi a părintelui protopop în acțiunea sfinției
tale. Sfinția ta ai un statut aparte şi te bucuri de stima şi prețuirea
credincioşilor, dar asta nu înseamnă să ne faci nouă rău. Şti destul de
bine că Înalt Prea Sfințitului Părinte Mitropolit Nicolae nu‐i place
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acțiunea sfinției tale şi eu cred că cei prea mult strică şi ar fi păcat să
suferim din cauza noastră.
Dacă sfinția ta vrei să rămânem prieteni încă o dată te rog să nu
mai foloseşti numele meu în tot ceea ce întreprinzi pentru că îmi faci
mari deservicii şi mai apoi n‐am avea nimic de câştigat nici unul nici
celălalt.
Ascultarea este una dintre condițiile ce trebuie să stea la baza
misiunii unui preot. Toate sunt bune dar nu toate sunt de folos. Cred
că ar fi foarte indicat să nu mă mai vizitezi la mănăstire pentru a nu se
da ocazia la discuții şi mai apoi, de ce să mi se pună în cârcă acțiunea
unora sau altora îndreptată împotriva Înalt Prea Sfinției Sale Mitro‐
politul Nicolae.
V‐am stimat şi am fost de multe ori în asentimentul sfinției tale
dar acțiunea ce o manifestați depăşeşte limitele normalului şi venirea
în parohiile păstorite de preoți sigur că incită pe aceşti preoți şi
dezaprobă ce înfăptuiți şi prin felul cum lucrați nu poate decât să vă
facă rău şi într‐o bună zi să se hotărască caterisirea sfinției voastre. Şi
ar fi mare păcat!
Fiți aşadar prudent şi lăsați pe seama lui Dumnezeu tot darul ce
va fost dat.
În speranța că nu te vei supăra pe mine înțelegând că şi eu sunt
om şi vreau să‐mi apăr demnitatea ! „ şi să trăiesc mulți ani pe
pământ”. Mântuitorul spune: „învățați de la mine că sunt blând şi
smerit…”
Cu toată dragostea
Protos Olivian Bindiu
Staretul Manastiri”Izvorul Miron”
Româneşti
Româneşti,20 feb.1995

*

Prea .Cuv.Parinte Olivian,
„ Ziua Învierii”!
Şi să ne luminăm cu prăznuirea,
şi unul pe altul să ne îmbrățişăm.
Să zicem: fraților şi celor ce ne urăsc pe noi;
să iertăm toate pentru Înviere.
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Şi aşa să strigăm:
Hristos a înviat din morți,
cu moartea pe moarte călcând,
şi celor din morminte viață dăruindu‐le”.
(din Cântările Învierii)

Hristos a înviat!
Nespusa bucurie a Învierii Domnului să se
sălăşluiască întru noi, iar Hristos cel ce a
biruit moartea să reverse asupra noastră
viață, sănătate, îndelungare de zile, pace,
belşug de bucurii duhovniceşti şi, întru
toate, bună sporire
Adevărat a înviat!
Alese mulțumiri şi aceleaşi bune urări pascale şi felicitări pentru
valoroasa lucrare ce‐ați reuşit cu râvnă şi multă dragoste s‐o redați
publicului credincios pentru desăvârşirea duhovnicească!

Sf.Pasti,2004

*

† Gherasim Putneanul
Episcop Vicar

D. lui protos. OLIVIAN BINDIU
D. lui FLORIN ABRUDAN
Suntem onorați să vă invităm la festivitatea de aniversare a 50 de
ani de apariție neîntreruptă a săptămânalului “LIBERTATEA”, care va
avea loc sâmbătă, 27 mai 1995, la orele 17,00, la Centrul de cultură
“OLGA PETROV” din Panciova, Narodnog Fronta 4.
Director Măriora Stojanovic
Panciova,1 mai 1995
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Prea Cuvioase Parinte Olivian,
Fecioara astăzi pe Cel mai presus de ființă naşte şi pământul
peştera Celui neapropiat aduce îngerii şi pastorii slavoslovesc, iar
magii cu steaua călătoresc.
Că pentru noi s‐a născut Prunc tânăr, Dumnezeu, Cel mai înainte
de veci.
Condacul Naşterii Domnului
Urările şi cuvintele de prețuire pe care ni le‐ați adresat de marea
sărbătoare a Naşterii Domnului şi Anului Nou ne‐au bucurat în mod
deosebit. mulțumim şi vă binecuvântăm, rugând pe Bunul Dumnezeu
să vă hărăzească cu pace, bucurie şi mântuire.
Mulțumiri pentru urări
La mulți ani!
† NIFON
Arhiepiscopul Târgoviştei
25 dec. 2002
Te felicit pentru toată munca laborioasă de la Centru, cât şi
pentru cărțile scrise.

*
MITROPOLIA BANATULUI
Cabinetul Mitropolitului

Nr°38/15 iulie 2005

Parinte Olivian,
Mulțumesc pentru bunele urări transmise. La rândul meu rog pe
Dumnezeu să Vă dăruiască sănătate deplină, viață îndelungată şi spor
în toate. Apreciez cărțile şi revista.
† Nicolae
Mitropolitul Banatului
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Stimate părinte,
Umilința pastorilor
Credința magilor
Bucuria îngerilor
Pacea pruncului Iisus.
Să fie darurile lui Dumnezeu pentru dvs. Si pentru toți oamenii în
acest Crăciun sfânt şi binecuvântat.
Sărbători fericite
Şi
La mulți ani!

25 dec. 2004

Cu aleasă prețuire
Cristian Tripon,
Director executiv,
Prison Fellowship Romania
Misiunea Creştină pt. Închisori

*
MITROPOILA BANATULUI
Cabinetul Mitropolitului

Nr°20/26 dec.2003

Parinte Olivian,
De sfintele sărbători ale Naşterii Domnului, Anului Nou şi
Bobotezei Vă transmit cele mai sincere felicitări. Bunul Dumnezeu să
Vă fie totdeauna într‐ajutor.
Mulțumesc pentru revista “Phoenix”.

*
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† Nicolae
Mitropolitul Banatului

PREA CUVIOASE PĂRINTE OLIVIAN BINDIU
Starețul Manastiri „Izvorul Miron” ROMÂNEŞTI ‐

Felicitările trimise cu prilejul Praznicului Învierii Domnului din
1993, le‐am primit cu multă bucurie, potrivit cuvântului Sf. Evanghelii:
"Bucurați‐vă", Mt. 28,9.
În acelaşi timp am primit broşura "Pe ultimul drum”, versuri
funebre, cu Lazăr din Betania §i alte cazuri trecerii din viață în
veşnicie. Vă felicit pentru rodnica activitate culturală.
Totodată Vă mulțumim pentru cuvintele sufleteşti adresate şi
pentru bunele sentimente ce ni le păstrați. Deasemeni vă facem şi noi
urări de sănătate, spor în toate şi bucurii duhovniceşti.
HRISTOS A ÎNVIAT!
Episcop
† Emilian

Arad, 5 mai 1993

*
P. C. SALE
PĂRINTELUI PROTOSINGHEL OLIVIAN BINDIU
M‐rea Izvorul Miron
– ROMÂNEŞTI –
Cu prilejul prăznuirii Sfântului Emilian Mărturisitorul am primit
din partea dumneavoastră urările cuvenite şi doriri de bine pentru
preamărirea lui Dumnezeu şi strădaniile noastre de promovare a
unității creştine.
M‐am bucurat de toate gândurile bune şi Vă mulțumesc că nu m‐
ați uitat.
Cu aceeaşi prețuire şi promisiune că Vă voi pomeni în rugăciunile
mele, ca Bunul Dumnezeu să Vă dea sănătate şi să vă împlinească
toate bunele dorinți.
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Cu arhiereşti binecuvântări,
Caransebeş 10 august 1995
EPISCOP
† Emilian
al Caransebeşului

*
ARHIEPISCOPIA TIMIŞOAREI ŞI CARANSEBEŞULUI
CONSILIUL ARHIEPISCOPESC
Serviciul Prezidial
Timişoara la 29 aprilie 1992
Nr. 976‐A 1992
P. Cuv. Părinte Olivian Bindiu
Mănăstirea “Izvorul Miron” Româneşti
Mulțumesc pentru felicitarea transmisă cu prilejul Sărbătorilor de
Paşti.
Cu arhierească binecuvântare,
† Nicolae
Mitropolitul
Ardealului

*

Copie
MITROPOLIA BANAIULUI , nr. 2208‐A/1984.(Distinctia de
Protosinghel)
†NICOLAE
Arhiepiscop al Timişoarei şi Caransebeşului şi Mitropolit al
Banatului. Dumnezeiescul Har al Preasfântului şi de viață făcătorului
Duh dat de Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Hristos sfinților Săi
ucenici şi Apostoli de tuturor urmaşilor lor, fiindu‐ne împărtăşit şi
vouă şi având Noi puterea arhierească de a rândui diferite trepte
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ierarhice, ranguri şi distincțiuni şi a le încredința celor ce s‐au
învrednicit a sluji cu toată credincioşia Sfintei Biserici Ortodoxe:
Ascultând şi de sfatul măritului Apostol Pavel care în Epistola întâia
către Timotei spune: preoții care‐şi îndeplinesc bine dregătoria să se
învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc cu
cuvântul şi cu învățătura; am socotit de bine a acorda cuviosului şi de
Dumnezeu alesului ieromonah Olivian Bindiu duhovnicul paraclisului
Sfântul Ilie de la Izvor – Vasiova, protopopiatul Reşița, distincția de
protosincel pentru activitatea depusă în slujba Bisericii precum şi în
semn de părintească dragoste. Pentru adeverirea celor mai sus arătate
se dă acest act, întărit cu semnătura Noastră şi cu pecetea mitropo‐
litană. Datu‐s‐a în reşedința mitropolitană din Timişoara, astăzi 13 mai
1984, cu prilejul binecuvântării bisericii paraclisului Sfântul Ilie de la
Izvor Vasiova. Arhiepiscop şi Mitropolit. SS Indescifrabil. LS. Urmează
legalizarea pe verso.
13 mai 1984

*
PATRIARHIA ROMÂNĂ
CABINETUL PATRIARHULUI

Nr°88/13 aprilie 1994

P. Cuv. Protos. OLIVIAN BINDIU
Starețul Mănăstirii Izvorul Miron
ROMÂNEŞTI – 1870, jud. Timis
Vă mulțumesc pentru filmul documentar pe care ați binevoit a‐l
trimite Prea Fericitului Părinte Patriarh TEOCTIST.
Dumnezeu să vă binecuvânteze cu darurile sale cele bogate,
întărindu‐vă necontenit râvna ce o aveți pentru mai binele Sfintei
noastre Biserici.
SECRETARUL CABINETULUI PATRIARHAL
Pr. René Broscăreanu
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MINISTERUL DE INTERNE
FILIALA ARHIVELOR STATULUI JUDEȚ TIMIŞ
Nr. 531/04.07.1995
Prea cuvioase părinte Protosinghel Olivian,
Vă confirm cu deosebite mulțumiri primirea numărului 7‐9 din
revista Viața Monahală pe care Mănăstirea Izvorul Miron Româneşti
are bunăvoința de a o edita, de asemenea vă mulțumim pentru urările
de bine şi vă dorim, din partea colectivului nostru, în continuare, o
rodnică activitate editorială.
DIRECTOR
Prof. Gh. Mudura
Arhivist
Prof. M. Negrescu

*

Prea cuvioase parinte Olivian,
Vă mulțumesc călduros, pentru urările transmise cu ocazia zilei
de naştere.
Dumnezeu să Vă dăruiască bucurii şi împlinirea dorințelor de
pace şi mântuire.
Cu binecuvântări,
10 august 2004

†Nifon
Arhiepiscopul Târgoviştei

*
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LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI
THE LEAGUE FOR THE DEFENCE OF HUMAN RIGHTS
LA LIGUE POUR LA DEFENCE DES DROITS DE L′HOMME
F.I.D.H.
Consiliul Europei

Nr°/ 28.02.98

Dlui Preot Pop Octavian
Urmare cererii dv. Vă alăturăm o adeziune pe care să o completați
şi pe care să ne‐o trimiteți. Împreună cu această adeziune vă rugăm să
ne trimiteți un Curriculum Viate în care să ne arătați apartenența dv.
Politică înainte şi după 1989.
Preşedinte
Av. N. Ştefănescu Drăgăneşti

Secretar
S. Mărculescu

*
Către,
Sf. Mănăstire “Izvorul Miron”
P. C. Protos. Olivian BINDIU
Îndrăznesc să Vă trimit periodicul Comunității Românilor din
Iugoslavia – Filiala Torac, “Cuvânt Românesc Torăcean, ajuns la
numărul 8”.
Cu sentimente româneşti şi creştineşti.
Begheiți – Torac, iulie 1994
Redactor
şef şi responsabil
P.S. Membrii redacției
“Cuvânt Românesc Torăcean”,
Pavel P. Filip
s‐ar bucura foarte mult dacă
ar avea posibilitatea de a petrece
3 aprilie 1995
câteva ore la Sf. Mănăstire
“Izvorul Miron”, Româneşti.

*
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Prea Cuvioase Parinte Olivian,
Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind
logodită cu Iosif, fără sa fi fost ei înainte împreună, s‐a aflat având în
pântece de la Duhul Sfânt.
Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s‐o vădească, a voit s‐o
lase în ascuns.
Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s‐a arătat în vis,
grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta,
că ce s‐a zămislit într‐însa este de la Duhul Sfânt.
Ea va naşte Fiu şi vei chema numele lui Iisus, căci El va mântui
poporul Său de păcatele lor.
Acestea toate s‐au făcut ca să se împlinească ceea ce s‐a zis de
Domnul prin proorocul care zice:
,,Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema
numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu".
Si deşteptându‐se din somn, Iosif a făcut aşa precum i‐a poruncit
îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa.
Şi fără să fi cunoscut‐o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul sau Cel
Unul‐Născut, Căruia I‐a pus numele Iisus.
Sfânta Evanghelie după Matei 1, 18‐25.
La slăvitul Praznic al Naşterii Domnului, Cel Atotputernic să ne
dăruiască sănătate, pace şi, întru toate, bună sporire şi să reverse
asupra noastră darurile Sale cele bogate.
Anul Nou să ne aducă împlinirea bunelor dorinți şi duhovniceşti
bucurii.
Vă mulțumesc Părinte Olivian pentru urarea trimisă de Sărbători,
precum şi pentru foaia monahală ce mi‐o trimiți de mult timp.
Dumnezeu să vă răsplătească înmulțit osteneala.
† Teofan
Mitropolitul Olteniei
26 dec. 1994

*
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EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
A ORADIEI, BIHORULUI ŞI SĂLAJULUI
Oradea, 07.02.2004
Prea Cuvioase Părinte Olivian,
Vă mulțumim pentru cartea: ,,Misiunea socială a Bisericii" pe care
ne‐ați trimis‐o şi vă felicităm pentru râvna cu care vă desfăşurați acti‐
vitatea în penitenciar, precum şi pentru bogata activitate publicistică.
Bunul Dumnezeu să vă răsplătească şi să vă aibă pururea în paza
Sa.
Cu aleasă prețuire,
† Petroniu Sălăjanul
Arhiereu Vicar al Oradiei, Biboruluiui Sălajului

*
PATRIARHIA ROMÂNĂ
EPISCOPIA BUZĂULUI
NR. 5679/30.09.2004

Prea Cuvioase Parinte Olivian,
Am primit lucrările ,,Pocăința în viața credinciosului", ,,Sfântul
Ioan Botezătorul ‐ cel mai mare dintre profeți", precum şi revista
,,Lumină şi Speranța", nr. 7‐12/2004, pentru care Vă mulțumesc.
Cu arhiereasca binecuvântare,
† EPIFANIE
EPISCOPUL BUZĂULUI ŞI VRANCEI

*
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ARHIEPISCOPIA TIMIŞOAREI ŞI CARANSEBEŞULUI
CONSILIUL ARHIEPISCOPESC
Serviciul Prezidențial
Timişoara, 8 martie 1994
P. Cuv. Părinte
Olivian Bindiu
Mănăstirea “Izvorul Miron”
ROMÂNEŞTI
Î.P.S. Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae mulțumeşte pentru felici‐
tarea transmisă de aniversarea instalării la Timişoara.
Secretar Eparhial
Preot Ioan Popeti

*
Prea Cuvioase Parinte Olivian,
Vă mulțumesc mult pentru noile reviste şi cărți ce mi‐ați trimis.
Felicitări pentru incandescenta muncă de creație. Vă voi trimite
curând nr. Următor al revistei Lumina Lină.
Momentan, includ aici un articol despre Înviere, dacă nu ajunge
prea târziu şi câteva poeme.
Mult succes pe mai departe,
Cu prețuire
Pr. Dr.Theodor Damian
New York,14 oct.1996

*
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P. C. Părinte Olivian,
Învierea lui Hristos este început şi ținta în acelaşi timp. Început
pentru că ea inaugurează un nou mod de a fi, un drum cu totul nou
care se desfăşoară între Învierea lui Hristos şi Învierea noastră cea mai
de pe urmă, şi ținta, de două ori: întâi pentru că spre ea au tins toate
cele dinaintea ei, cărora ea le este împlinire, şi apoi, pentru că şi
pentru noi, ea reprezintă starea, criteriul, nivelul la care vrem să
ajungem.
Totuşi într‐un fel s‐a mers spre Înviere când nu se cunoştea
Învierea, şi altfel mergem spre ea noi cei de acum, care o cunoaştem.
Datorită acestui mare eveniment de proporții cosmice noi suntem
altfel şi mergem altfel. De aceea celebrăm şi mărturisim că
HRISTOS A ÎNVIAT!
CU ADEVĂRAT A ÎNVIAT!
Invierea Domnului 1997
New York

Cu pretuire,
Pr. Dr. Theodor Damian

*
Prea Cuv. Părinte Olivian,
Mulțumesc şi felicitări pentru cărțile valoroase pe care le‐ai scris
şi trimis.
Succes şi îndeplinirea dorințelor pentru Anul Nou.
Binecuvântări,
20 dec.1996

† NIFON
Episcopul Sloboziei si Calarasilor

Prea Cuvioase Parinte Olivian,
La Slăvitul Praznic al Naşterii Domnului, rugăm pe Cel Atotpu‐
ternic să ne dăruiască sănătate, pace şi, întru toate, bună sporire şi să
reverse asupra noastră darurile Sale cele bogate.
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Anul Nou să ne aducă împlinirea bunelor dorinți şi duhovniceşti
bucurii. Cu mulțumiri pentru cele trimise, felicitări şi doriri de
continuă bună sporire.
24 dec.1996
† NIFON
EPISCOPUL SLOBOZIE ŞI CĂLĂRAŞILOR

*

Prea Cuvioase Parinte Olivian,
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este un eveniment extra‐
ordinar, dar şi îngrijorător în acelaşi timp. Îngrijorător nu în el însuşi,
ci în semnificația ce o are pentru noi, ca o anticipație şi prefigurare a
propriei noastre învieri.
Totuşi, bucuria celebrării nu este umbrită de grija şi de frica de
ceea ce va fi dincolo, ci, dimpotrivă, ea este sporită de avantajul de a
şti dinainte ceea ce urmează şi de posibilitatea de a ne pregăti mai
bine pentru aceasta.
De aceea, în aceste zile de praznic mai mult ca oricând, încercăm
să ne aliniem viața între cele două învieri, a Mântuitorului nostru şi a
noastră, înaintând cu bucurie spre evenimentul viitor, dar comemo‐
rându‐l şi asumându‐l cu laude pe cel trecut, precum ne‐am obişnuit a
zice: "Totdeauna binecuvântând pe Domnul lăudăm Învierea Lui, ca
răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat."
Hristos a înviat!
ADEVARAT A ÎNVIAT!
New York Sf. Pasti,1995

Pr. Dr. Theodor Damian
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DUPĂ HIROTONIA ÎNTRU ARHIEREU (2008)

ARHIEREU

Florian BICHIR (n. 29.07.1973, Bucureşti) este un jurnalist şi scriitor
român, licențiat în filologie (limba ‐ literatura română) şi teologie ortodoxă,
master în comunicare şi doctorand în teologie. Studii aprofundate în teologie
la Bruxelles ‐ Belgia (L'Église orthodoxe russe hors frontiers) şi Salamina –
Grecia (Εκκλησία Γνήσιων Ορθόδοξων Χριστιανών). În perioada 1993 ‐1997 a
fost consilier mass‐media al Înalt Prea Sfințitului dr. Vasile Costin,
arhiepiscopul Târgoviştei.
Este unul dintre puținii teologi care lucrează în mass‐media, fiind un
apreciat specialist al fenomenului religios. A publicat articole şi studii
teologice în „Lumină pentru Suflet”, „Mărturie ortodoxă” (Olanda)
„Actualitatea Ortodoxă”, „Lumină Lină”, „Tomisul Ortodox”, „Puncte
Cardinale”, „Lumea Credinței”. Realizator al emisiunii săptămânale de radio
„Credința noastră” (Radio Tinerama; 1996 ‐1997). Din 1991 lucrează în presa
laică: „Dreptatea“, „Viitorul românesc”, „Ora”, „Baricada” şi „Tinerama”. Din
1997 până în 2009 este angajat al cotidianului „Evenimentul Zilei” ca senior‐
editor şi ulterior publicist‐comentator. Din 2009, editor coordonator al
cotidianului „Libertatea”, iar din 2011, editorialist. Numeroase apariții în
emisiuni TV.
• 1991‐1992 redactor „Dreptatea”;
• 1992‐ 1994 reporter special „Viitorul românesc” şi „Ora”;
• 1994‐1997 reporter special, ulterior şef secție reportaj
„Tinerama”;
• 1997 ‐2001 editor‐coordinator „Evenimentul Zilei”;
• 2001‐2009 senior‐editor „Evenimentul Zilei”;
• 2009‐2011 editor‐coordonator „Libertatea”;
• din martie 2011 editorialist „Libertatea“
• realizator al paginii săptămânale de religie din „Evenimentul
Zilei”.
‐ diplomă de excelență decernată de „Oficiul Național pentru Cultul
Eroilor” ‐ Ministerul Apărării Naționale (2006)
Membru fondator al Asociației Jurnaliştilor Români (AJR), Asociația
Jurnaliştilor Generația ‘90 (AJG’90) şi al Asociației Române a Profesioniştilor
Mass Media (ARPM)

A mai publicat volumele:
‐ „Reporter în tărâmul minunilor. 25 de popasuri mărturisitoare”
(editura Lumea Credinței, 2006)
‐ „Polemici Ortodoxe” (editura Agnos, 2007).
‐ „Alegerea Patriarhului. 41 de zile ale dezinformării” (editura
Agnos, 2008).
‐ „Răfuieli în duh” (editura Agnos, 2008)
‐ „Undercover. Reportaje sub acoperire” (editura Tritonic, 2008)
‐ „Recurs la Evanghelie” (editura Agnos, 2010)
‐ „Vânătorul de minuni” (editura Eikon, 2011)
‐ „Ortodocşii de lângă noi. Studiu istoric şi canonic al Bisericii
Ortodoxe de Stil Vechi din România. Documente inedite din Arhiva
Securității)” (editura Mirton, 2011)
‐ „Letopiseț contemporan”. Un compendiu național‐ortodox (editura
Mirton, 2011)
‐ „Între Hristos şi lichele”. Publicistică. (editura Mirton, 2011)
Volume în colaborare:
‐ „Toleranța nu înseamnă slăbiciune” („Euxin” – Institutul de Studii
Sociocomportamentale şi Geopolitice, 1997)
‐ „Biserica şi mass‐media. Disfuncțiuni între cele două instituții”
(Almanah Bisericesc 2007 – editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor)
‐ „Itinerarii pastorale în condeiul presei V” (editura Arhiepiscopiei
Tomisului, 2007)
‐ „Itinerarii pastorale în condeiul presei VI” (editura Arhiepiscopiei
Tomisului, 2008)
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