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Prefaţă 
 

 Domnişoara Bănulescu C. Martha, absolventă a Facultăţii 

de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, Secţia Teologie 

Păstorală, a prezentat pentru sesiunea iunie 2004, pentru obtinerea 

licenţei în Teologie, lucrarea cu titlul: „PREZENŢA 

ORTODOXIEI ROMÂNEŞTI ÎN ŢARA SFÂNTĂ”.  

În Introducere, prezintă câteva repere scripturistice şi de 

gândire filocalică, subliniindu-se ideea Sfântului Ioan Casian 

Românul că trebuie să împlinim în primul rând „pelerinajul nostru 

către rai”, noi fiind „străini şi călători pe pământ” (Evrei 11,13). 

Dacă înţelegem prin „Ierusalim” o însumare a tuturor Locurilor 

Sfinte, cu harul lor deosebit şi cu slava tainelor lor dumnezeieşti, 

atunci el este centrul vital al creştinătăţii. 

În Capitolul I, intitulat „Locurile Sfinte ale Creştinătăţii”, 

prin numeroase dovezi scripturistice, sunt subliniate două teze: 

 Teza „Locurilor Sfinte” în Creştinism, rezultat al 

prezenţei extraordinare şi purtătoare de mesaj mântuitor a lui 

Dumnezeu; de la Jertfa cea răscumpărătoare a 

Mântuitorului, o adevărată „cale spre ceruri”, cerurile Ţării 

Sfinte au rămas pentru vecie deschise. 

 Teza pelerinajului creştin, ca una din formele de cult, în 

acelaşi timp şi particular şi public.  

Sfinţenia, mărturia şi mesajul Locurilor Sfinte, fac din ele o 

veritabilă „A Cincea Evanghelie” 

 În Capitolul II, intitulat „Căutarea Locurilor Sfinte, 

element structural al fiinţei neamului românesc”, se evidenţiază 

faptul că noi, românii, suntem puternic legaţi de Ţara Sfântă, încă de 

la naşterea noastră ca popor creştin. 

 Capitolul III, prezintă câteva elemente care dau „Specificul 

Ţării Sfinte”:  

1. poziţia geo-politică;  

2. originea cosmică a istoriei evreilor (a se vedea Geneza);  

3. fenomenul unic de sinteză între religie şi naţiune la 

poporul evreu;  



 4 

4. statul Israel, proclamat la 14 mai 1948, nu are o 

constituţie scrisă, ci una nescrisă, în stil britanic, ce 

rezulta din circumstanţele creării statului Israel modern;  

5. sistemul judiciar în Israel este de tip teocratic: toate 

comunităţile religioase din Israel au propriile tribunale 

„eclesiastice”, cu competenţe pentru toate problemele 

legate de statutul personal. 

 Capitolul IV prezintă „Relaţiile Ţărilor Române cu 

Ierusalimul”, mergând pe „Urmele româneşti din Ţara Sfântă”, 

aflate mai ales în Biblioteca Patriarhiei Ierusalimului şi în Tezaurul 

Sfântului Mormânt. A fost o vreme – după căderea Imperiului 

Bizantin sub stăpânirea turcilor (1453), când domnitorii Ţărilor 

Române luaseră locul împăraţilor bizantini, întreţinând cu averea 

Ţării şi a lor, Locurile Sfinte din Răsărit, înzestrându-le cu moşii şi 

mănăstiri închinate, din ale căror venituri să se poată întreţine, fiind 

încredinţaţi că Sfântul Mormânt, ca şi toate Locurile Sfinte, 

formează un patrimoniu comun al Ortodoxiei întregi, nu al unei 

singure naţiuni. De exemplu, în 1643, refuzat fiind de Moscova, 

patriarhul Teofan al Ierusalimului apare într-o dimineaţă la Iaşi, în 

faţa lui Vasile Lupu, cu o frânghie în mână, spunând: „Fiule, 

sugrumă-mă, să nu mă sugrume datornicii…”. Iar astăzi, când 

suntem sărăciţi după atâţia ani de comunism, ierarhii greci de la 

Ierusalim, vor să se plângă tribunalelor internaţionale de 

secularizarea de către Al. Ioan Cuza a averilor mănăstirilor 

româneşti închinate Locurilor Sfinte. Mai mult, în anul 1975, cu 

ocazia vizitei oficiale a patriarhului Justinian la Ierusalim, i-au 

prezentat să semneze un „Acord interbisericesc de reglementare şi 

funcţionare a Aşezămintelor Româneşti de pe cuprinsul teritoriului 

canonic al Patriarhiei Ierusalimului şi a toată Palestina”, în nişte 

termeni nerealişti şi umilitori pentru noi, exprimaţi în documentul 

deja adoptat de Patriarhia Ierusalimului, acord respins elegant de 

către delegaţia română. 

 Capitolul V prezintă pe cei mai vrednici „Nevoitori români 

la Locurile Sfinte”. 

 Capitolul VI zugrăveşte „epopeea” construirii 

aşezămintelor româneşti de la Ierusalim şi Iordan, în perioada 1935-

1938, entuziasmul şi tenacitatea ctitorilor acestor opere divino-
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umane, şi anume: pasionatul călător Teodor Burada, Miron Cristea, 

primul patriarh al românilor, regele Carol al II-lea, protosinghelul 

Gherasim Luca şi, nu în ultimul rând, Consulul General al României 

în Palestina, renumitul bizantinolog Marcu Beza.  

 Capitolul VII face o înşiruire a „Superiorilor 

Aşezămintelor Româneşti din Ţara Sfântă”, insistând asupra 

actualului Superior, Arhim. Ieronim Creţu, care i-a pus la dispoziţie 

autoarei acestei lucrări un bogat material bibliografic, lucrările şi 

scrisorile oficiale ale Prea Cuvioşiei Sale, unele publicate, altele 

nepublicate.  

 Capitolul VIII prezintă documentat, la faţa locului, istoria 

din zilele noastre a construirii noului „Aşezământ Românesc din 

oraşul biblic Ierihon”, greutăţile materiale, învinse de ctitorii 

entuziaşti ai acestui complex religios şi turistic, în frunte cu Arhim. 

Ieronim Creţu, Superiorul nostru în funcţie în Ţara Sfântă, dar şi 

piedicile puse nouă de către Patriarhia Grecească a Ierusalimului, 

ajungând ca la 11 aprilie 2001 să interzică Superiorului şi preoţilor 

români să mai slujească la Sfântul Mormânt, situaţie care este 

valabilă până în zilele noaste.  

 Epilogul prezintă firul procesiunilor pascale la Ierusalim şi 

experienţa personală a autoarei cu prilejul coborârii „Sfintei Lumini 

la Ierusalim de Sfintele Paşti, 2003”. 

Lucrarea „PREZENŢA ORTODOXIEI ROMÂNEŞTI în 

ŢARA SFÂNTĂ” prezintă subiectul ales într-un mod bine 

documentat, cât şi ca rod al pelerinajelor autoarei la Sfintele Locuri 

în 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 (autoarea a fost prezentă 

acolo în momentele importante ale construirii noului asezământ 

românesc de la Ierihon). Subiectul este tratat multidimensional, din 

punct de vedere istoric, scripturistic, patristic, documentaristic, 

politic, constituţional, geografic, de arheologie biblică, etc., 

încercând să dea o imagine cât mai completă a ceea ce a fost şi a 

ceea ce este astăzi „Prezenţa Ortodoxiei Româneşti în Ţara Sfântă”. 

Considerăm că această lucrare întruneşte toate calităţile necesare 

pentru conferirea LICENŢEI în TEOLOGIE ORTODOXĂ 

domnisoarei Martha Bănulescu . 

 

   Preot Lector Florin ŞERBĂNESCU 
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INTRODUCERE 

 

Mântuitorul nostru Iisus Hristos îndemna pe ucenicii Săi şi 

pe mulţimile ce-L înconjurau pe când paşii Săi sfinţeau locurile Ţării 

Sfinte1: „Căutaţi mai întâi împărăţia cerurilor…” (Matei 6,33). 

Pentru mulţi dintre noi, urcuşul duhovnicesc2 începe în locurile în 

care se aude cuvântul acesta al Mântuitorului murmurat de natură. Sf. 

Petru Damaschinul scria veacurilor creştine: „omul se amăgeşte 

atunci când îşi pune nădejdea în frumuseţea degrab veştejitoare, când 

reazămul credinţei sale este trecător, atunci iubirea lui nu are nimic 

din iubirea cea veşnică. Pe când, lavrele pustiei au adunat în ele din 

bogăţiile neîmbătrânitoare ale lumii, semnele dragostei celei veşnice 

a lui Dumnezeu şi din această pricină paşii ni-i ducem acolo pentru 

ca sufletul să găsească învăţarea liniştii celei nepieritoare”3. „E mare 

bucurie pentru Dumnezeu, zice Origen, să vadă că tu trăieşti în 

lumea aceasta ca sub un cort…că te grăbeşti spre adevăratul tău 

cămin, din care ai fost scos, zicând neîncetat: <Aici eu sunt pelerin, 

ca şi părinţii mei>„4. Sfântul Ioan Casian Romanul va descrie această 

migraţie ascetică în felul următor: „Dumnezeu ne învaţă să săvârşim 

împreună trei renunţări prin ceea ce spune mai întâi lui Avraam: < 

Ieşiţi, îi zice El, din pământul vostru şi din casa tatălui vostru, adică 

părăsiţi bunurile acestei lumi şi toate bogăţiile pământeşti. Ieşiţi din 

viaţa voastră obişnuită şi din acele înclinări rele şi vicioase care, 

alipindu-se de noi prin naşterea noastră şi prin stricăciunea trupului şi 

sângelui s-au naturalizat oarecum şi au devenit acelaşi lucru cu noi 

înşine. Ieşiţi din casa tatălui vostru, adică pierdeţi amintirea tuturor 

lucrurilor din această lume> şi aşezarea în casa Tatălui nostru Cel din 

ceruri, prin împlinirea pelerinajului nostru către rai”5. În împlinirea 

                                                
1 Arhim. Ieronim Creţu: Despre Ţara Sfântă şi despre Împărăţia Cerurilor 

(repere de gândire filocalica), nepublicat 
2 Sf. Ioan Scararu: SCARA, Filocalia românească, vol. IX, Bucureşti 1980 
3 Sf. Petru Damaschinul, Invataturi duhovnicesti, Filocalia românească, vol. 

V, Bucureşti 1976, pag.75 
4 Origen: Omilie la Cartea Numerii, 23,11 
5 Sf. Ioan Casian: Scrieri alese, colectia PSB nr. 57, Bucureşti 1990, pag.15 
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acestui pelerinaj, omul conştientizează faptul că, precum Avraam şi 

urmaşii lui în credinţa erau „străini şi călători pe pământ” (Evrei 

11,13) şi el este străin şi de aceea trebuie să urmeze pe „marele 

pelerin”6. De aici necesitatea apropierii noastre de locurile 

manifestării sfinţeniei lui Dumnezeu mai cu pregnanţă, pentru ca 

văzând şi trăind într-un alt chip de mărturie, să deprindem dreapta 

socoteală a celor duhovniceşti, ca şi a celor trecătoare întru care este 

grabnică împărtăşire şi rătăcire. În aceste locuri a văzut omenirea de 

veacuri, manifestată ca revelare-chemare, Legea lui Dumnezeu, şi de 

aceea neamurile se îndemnau unele pe altele zicând: „veniţi să ne 

suim în Muntele Domnului, în casa Dumnezeului lui Iacov, ca El să 

ne înveţe căile Sale şi să mergem pe cărările Sale. Căci din Sion va 

ieşi Legea şi cuvântul lui Dumnezeu, din Ierusalim” (Isaia 2,3).  

Parafrazând Proclamaţia cuprinsă în Memorandumul 

Întâistătătorilor Bisericilor asupra importanţei Ierusalimului şi, în 

general, a Locurilor Sfinte, pentru creştini, înţelegând prin 

„Ierusalim” o însumare a tuturor acestora cu harul lor deosebit şi cu 

slava tainelor lor dumnezeieşti, putem afirma că „orice creştin este 

născut la Ierusalim” şi că „Ierusalimul este pentru fiecare cea mai 

concludentă mărturie a credinţei sale”, dar în special şi „CENTRUL 

VITAL AL CREŞTINĂTĂŢII7„. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                
6 Sfântul Grigorie de Nyssa în lucrarea sa “Viata lui Moise” il numeste pe 

acesta ca fiind al doilea mare pelerin. 
7 Memorandum asupra importantei Ierusalimului pentru creştini, M.E.C.E. – 

News Report, vol.7, 11812, nov.-dec.1994, pag.18-21 
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Capitolul I 

LOCURILE SFINTE ALE CREŞTINĂTĂŢII 
 

Dintotdeauna, prezenţa lui Dumnezeu, Cel Întreit în 

Persoane, însă Nedespărţit în fiinţa, a binecuvântat şi a sfinţit firea, în 

cadrul Creaţiei Sale. Această prezenta, prin energiile dumnezeieşti 

necreate, deşi se face pretutindeni simţită, în esenţa ei rămâne o 

adâncă taină8. Omul a tot scrutat taina aceasta, fără însă să ajungă la 

rezultate remarcabile, dar Dumnezeu a fost Acela care S-a revelat 

omului. Această revelaţie s-a făcut însă raportat la condiţia umană şi 

corelată cu datele psiho-fizice, cu materia, timpul şi spaţiul lumii ei 

înconjurătoare. De aceea, ea nu este o revelaţie în esenţă, ci doar în 

manifestări, folosind pentru comunicarea adevărurilor supreme – 

înfăţişări materiale, simboluri şi analogii, dar şi comunicări directe, 

precum putem constata studiind Vechiul şi Noul Testament. Această 

revelaţie a lui Dumnezeu în anumite momente ale istoriei şi în 

anumite locuri, a adus în lumea noastră, prin ea însăşi, 

binecuvântarea şi sfintenia Lui, împărtăşite atât spaţiului şi materiei, 

adică locului, cât şi timpului – sau momentului, care se eternizează. 

Iată cum aceste locuri ale revelaţiei sau ale unor importante 

evenimente din istoria mântuirii se sfinţesc şi intră între valorile din 

tezaurul spiritual al veşniciei, fiind rezultat al prezenţei purtătoare de 

mesaj mântuitor – al lui Dumnezeu. De aceea, în timp ce i se arată la 

Muntele Horeb, în rugul care ardea şi nu se mistuia, Însuşi 

Dumnezeu îi spune proorocului Moise: „Locul pe care calci este 

pământ sfânt!” (Iesirea 3,5). Un alt martor al unei alte descoperiri 

dumnezeieşti, Patriarhul Iacov, după ce a trăit arătarea cea minunata 

a Domnului la Betel, „înspăimântat”, ne mărturiseşte: „Cât de 

înfricoşător este locul acesta! Aceasta nu e alta fără numai casa lui 

Dumnezeu, aceasta e poarta cerului!” (Facere 28, 16-17).  

Sfinţenia locurilor, pe de o parte, dar şi mărturia şi mesajul 

lor, pe de altă parte, fac din acestea o veritabilă – „A Cincea 

Evanghelie”, fapt confirmat de Însuşi Mântuitorul Hristos, Care, de 

                                                
8 Arhim. Ieronim Creţu: Locurile Sfinte ale Creştinătăţii şi Aşezămintele 

româneşti  de la Ierusalim, Ierihon şi Iordan, Articol pentru Almanahul 

Arhiepiscopiei Bucureştilor pe anul 1998 
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Florii, fiind întâmpinat cu ramuri de finic şi cu cântările cunoscute 

(Matei 21,9; Luca 19, 38) şi fiind îndemnat de cărturari şi farisei să-i 

certe pe cei ce în felul acesta îi mărturiseau deschis mesianitatea, şi 

Care, drept răspuns pentru toate veacurile, a zis: „Dacă vor tăcea 

aceştia, pietrele vor striga!” (Luca 19,40). De atunci pietrele din 

aceste locuri memorabile şi pline de har ale mântuirii noastre, 

dincolo de mesajul celor patru Sfinte Evanghelii, nu contenesc să 

vorbească despre tot ceea ce pronia lui Dumnezeu a dăltuit şi a lăsat 

în ele ca semne de mărturisire a prezenţei şi lucrării lui în lume9, a 

extinderii împărăţiei Sale în social, începând de la Ierusalim.  

Teza „Locurilor Sfinte” în Creştinism, nu a fost nicicând o 

inovaţie instituţională sau un rezultat al pietăţii maselor de 

credincioşi. Ea a fost un rezultat al prezenţei extraordinare şi 

purtătoare de mesaj mântuitor a lui Dumnezeu.  

Cu adevărat, sfânt şi plin de har este fiecare din locurile 

descoperirilor lui Dumnezeu, dar şi mai mult – locul unde – 

pogorându-Se în lumea noastră, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, S-a 

întrupat pentru a noastră mântuire din Nazaretul Galileei, locul unde 

a venit ca Dumnezeu – Om pe lume – din Betleemul Iudeii, locurile 

unde a săvârşit uimitoarele Sale minuni şi, cu atât mai mult – locul 

Jertfei – Răstignirii, cel al pregătirii cu aromate şi, mai ales, cel al 

Mormântului celui izvorâtor de viaţă al Sfintei Sale Învieri, celei de a 

treia zi – din Ierusalim, dar şi locurile numeroaselor Sale arătări de 

după Înviere şi, nu mai puţin, locul Înălţării Sale la cerurile, de care 

nici o clipă nu S-a despărţit cu dumnezeirea10. De timpuriu, încă din 

zorii Învierii Domnului, au sosit la Sfântul Său Mormânt – primii 

„pelerini” în persoanele femeilor purtătoare de mir (Matei 28,1) şi a 

Sfinţilor Apostoli Petru şi Ioan (Ioan 20, 3-5). Din aceste minunate 

clipe, adiind a înviere, şiruri nenumărate de pelerini s-au îndreptat şi 

se îndreapta spre Locurile Sfinte, spre a se împărtăşi de mărturia şi de 

                                                
9 Din cuvantul Arhimandritului Ieronim Creţucuprins în “Patriarhia Romana 

– Pelerinaj Jubiliar în Ţara Sfântă, 2000 de ani de la Nasterea 

Mantuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu-Fiul Omului, Bucureşti 

2000, pag. 8 
10 Arhim. Ieronim Creţu, materialul prezentat în brosura: Pelerinajul Jubiliar 

la Locurile Sfinte ale Creştinătăţii cu prilejul implinirii a doua milenii de la 

Nasterea Domnului nostru Iisus Hristos – Fiul Omului 
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harul lor unic. Dincolo de faptul că aici întâlnim dovezi arheologice 

şi o mulţime de alte dovezi ce confirmă adevărurile eterne ale 

Sfintelor Scripturi şi ale lucrării tainei mântuirii noastre, cerurile lui 

Dumnezeu ne sunt pururea deschise în Ţara Sfântă. Deschise, cum 

le-a văzut patriarhul Iacob când i s-a arătat scara pe care urcau şi 

coborau îngerii lui Dumnezeu (Facere 28, 12). Deschise, precum le-

au văzut păstorii din apropierea Betleemului când îngerul Domnului 

„a stătut lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor”(Luca 

2,9), vestindu-le că li s-a născut în acea zi „Mântuitor”, Care este 

Hristos Domnul, din cetatea lui David (Luca 2,11). Deschise, ca 

atunci când deodată cu Îngerul Bunelor Vestiri s-a văzut „mulţime de 

oaste cerească, laudând pe Dumnezeu şi zicând: Slavă întru cei de 

sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 

2, 13-14). Pe de altă parte, însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos 

avea să făgăduiască ucenicilor: „de acum veţi vedea cerul 

deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se 

peste Fiul Omului” (Ioan 1, 51), ceea ce s-a şi împlinit întru lucrările 

Mântuitoare întru jertfa şi învierea Domnului. Întâiul martir ce a 

urmat jerfei Sale, Sfântul Arhidiacon Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt 

şi privind la cer, a văzut şi el „slava lui Dumnezeu” şi a mărturisit: 

„Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui 

Dumnezeu”(Matei 26, 64; Fapte 7, 55-56). 

De atunci, cerurile Ţării Sfinte vor fi rămas pentru vecie 

deschise, întrucât Domnul, cum glăsuiesc vechile noastre cântări 

bisericeşti, „le-a plecat şi le-a deschis cu pogorârea”, încât faptura Sa, 

omul, să le poată ajunge mai uşor. Iar pentru aceasta, cu atât mai 

mult, jertfa Sa împăciuitoare şi răscumpărătoare, moartea cu trupul, 

pogorârea în iad, învierea cea de a treia zi şi înălţarea cu firea 

noastră, ne-au făcut, pe de altă parte, o adevărată „cale spre ceruri”. 

Pe această „cale” mai uşoară decât oriunde, „pe aici”, prin 

Ţara Sfântă, au ajuns la Hristos, în ceruri, rugăciunile şi jertfele de 

veacuri ale Sfintei noastre Biserici şi ale binecredinciosului nostru 

popor11. Peste 400 de ani candelele de la Sfântul şi de Înviere 

                                                
11 Arhim. Ieronim Creţu: Locurile Sfinte ale Creştinătăţii şi Aşezămintele 

româneşti  de la Ierusalim, Ierihon şi Iordan, Articol pentru Almanahul 

Arhiepiscopiei Bucureştilor pe anul 1998 
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izvorâtorul Mormânt al Mântuitorului Iisus Hristos, precum şi de la 

celelalte Locuri Sfinte ale mântuirii noastre au luminat – 

preponderent – cu untdelemnul Transilvaniei, Moldovei şi al 

Munteniei, iar mai apoi, după realizarea primei etape de împlinire a 

visului de veacuri al unirii românilor, peste jumătate de secol, aceste 

candele au ars şi cu untdelemn din daniile celeilalte surori, a 

Basarabiei.  

Toate daniile româneşti la Sfintele Locuri, semnificative din 

veacul al XV-lea şi providenţiale pentru ajutorarea Patriarhiei 

Ortodoxe a Ierusalimului, pentru traversarea inimaginabilelor 

dificultăţi seculare, care, începând încă din veacul al VII-lea au 

zguduit puternic Orientul, vor fi ajuns la ceruri.  

Mai târziu, după încercarea Sfântului Cuvios Irinarh Rosetti 

de a reclădi una din bisericile marelui complex mănăstiresc ridicat pe 

Muntele Taborului încă din veacul al IV-lea, întru proslăvirea 

Schimbării la Faţă a Domnului, încercare lăudabilă venită însă în 

timpuri ostile pe când totuşi nu apusese steaua de lângă semiluna 

otomană, ce se oglindea încă peste aceste locuri, iar mai apoi, de 

după experienţa cutremurătoare a Primului Război Mondial, iată că, 

între români se trezeşte mai mult decât oricând, dorul Sfintelor 

Locuri.  

De altfel, pelerinajul creştin12 este una din formele de cult, în 

acelaşi timp şi particular şi public, pe care-l întâlnim încă din zorii 

Învierii Domnului, de când Mormântul Său devine loc de pelerinaj. 

Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei ne mărturiseşte acest fapt 

scriind în Evanghelia sa: „După ce a trecut sâmbăta, când se lumina 

de ziua întâi a săptămânii (Duminica), au venit Maria Magdalena şi 

cealaltă Marie, ca să vadă Mormântul” (Matei 28,1; Marcu 16,2; 

Luca 24, 1; Ioan 20,1). Din acele emoţionante clipe, îndată, de după 

pogorârea Îngerului, răsturnarea pietrei şi de după ce se va fi făcut 

prima vestire de înviere de către ceilalti doi îngeri, cucernicele femei, 

purtătoare de mir, au devenit, la rândul lor, următoarele vestitoare ale 

Învierii, iar Mormântul gol al Domnului – loc de pelerinaj spre 

                                                
12 Arhim. Ieronim Creţu: Locurile Sfinte ale Creştinătăţii şi Aşezămintele 

româneşti  de la Ierusalim, Ierihon şi Iordan, Articol pentru Almanahul 

Arhiepiscopiei Bucureştilor pe anul 1998 
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încredinţare asupra Învierii (Luca 24, 23-24). Primii care fac acest 

„pelerinaj” de încredinţare asupra Învierii sunt Apostolii Petru şi 

Ioan. Fiecare dintre ei, „…plecându-se a văzut”, la rândul său, 

„giulgiurile singure zăcând”(Luca 24,12; Ioan 20, 3-5). Mai întâi, 

Petru este zguduit sufleteşte de această încredinţare asupra celei mai 

mari minuni pe care o făcuse până atunci Iisus, Divinul învăţător, şi 

pleacă de la Mormânt, „mirându-se în sine de ceea ce se întâmplase” 

(Luca 24,12). Mai apoi Ioan, „celălalt ucenic” (Ioan 20, 3-5, 8), care, 

după ce s-a aplecat şi a văzut giulgiurile puse jos şi „mahrama, care 

fusese pe capul Lui” – deosebit „înfăşurată, la o parte, într-un 

loc”(Ioan 20, 5-7), care şi mărturiseşte despre aceasta şi care a şi 

scris acestea”(Ioan 21,24), după ce a intrat şi el în Mormânt, urmând 

lui Petru, însuşi, „a văzut şi a crezut” şi el minunea (Ioan 20,8).  

Iată cum, piatra răsturnată şi Mormântul gol, tot de piatră, 

căci era săpat în stâncă, precum consemnează Scripturile (Matei 27, 

60; Marcu 15;46; Luca 23;53), devin pietre care „strigă” despre 

mesianitatea, despre dumnezeirea şi umanitatea deopotrivă a lui 

Iisus, despre Învierea Sa şi învierea noastră şi despre veşnicia fericită 

în Împărăţia lui Dumnezeu.  

De aceea, în continuitatea gesturilor femeilor purtătoare de 

mir şi ale apostolilor, lumea creştină timpurie n-a contenit să meargă 

în pelerinaj de adeverire a Învierii, la Mormântul Domnului. Era un 

loc prea scump şi prea sfânt şi o mărturie prea însemnată spre a se da 

uitării, cu toate că erau vremuri de persecuţie, o persecuţie 

duşmănoasă, pecetluită cu vocaţia mărturisirii şi purtării crucii lui 

Hristos, care a durat trei secole.  

Odată cu aşezarea luminii în sfeşnic spre a lumina întregii 

lumi, constituită de lucrările de ridicare de sfinte altare şi bazilici spre 

punerea în adevărata valoare a Mormântului Domnului, dar şi, în 

general, a tuturor Locurilor Sfinte ale Creştinatatii, lucrări împlinite 

mai întâi în secolul IV, de către „Cei întocmai cu Apostolii” Sfinţii 

Împărăţi Constantin şi Elena, pelerinajele devin şi mai mult o 

manifestare cotidiană a cultului particular şi public, deodată. 

Manifestare de cult particular, pentru că este izvorâtă din credinţă şi 

dragoste de Dumnezeu, şi din dorinţa de a se împărtăşi din sfinţenia 

cea negrăită a acestor Locuri cercetate de Dumnezeu şi făcute părtaşe 

şi martore ale prezentării treptei prime a revelaţiei divine, şi ale 
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învăţăturilor desăvârşite ale Evangheliei, ale împlinirii unor miracole 

prin care s-a manifestat harul lui Dumnezeu cel vindecător şi puterea 

lui Hristos, sau ale lucrării tainelor majore ale mântuirii noastre. 

Totodată, pelerinajele apar de multe ori în viaţa spirituală a 

credincioşilor şi ca acte votive, sau de împlinire a unei făgăduinţe 

personale solemne. De asemenea, mai trebuie avut în vedere şi 

aspectul lor de jertfă, întrucât marea parte a creştinătăţii se află 

departe, din punct de vedere geografic, de Locurile Sfinte, iar un 

pelerinaj la acestea înseamnă întâi – efort material şi fizic şi, nu mai 

puţin, o deosebită devoţiune sufletească13.  

Pelerinajele, sunt în acelaşi timp şi acte de cult public pentru 

că reunesc – în mod obişnuit – mai mulţi credincioşi care se asociază 

în vederea aceluiaşi scop şi care, împreună, mergând la Locurile 

Sfinte, aduc daruri şi ofrande şi participă la slujbele şi Liturghiile 

care se înalţă de acolo lui Dumnezeu prin cerurile acestora, – 

spiritual – pururea deschise. Aici iau contact – în direct – cu istoria 

mântuirii noastre şi ascultă „strigătul” şi mărturia de adevărată „a 

cincea Evanghelie” al „pietrelor”. Aici cugetă mai adânc, împreună 

cu cei pregătiţi şi împuterniciţi sub cupola harică a Bisericii lui 

Dumnezeu – celei Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească, 

despre taina răscumpărării, a mântuirii şi a îndreptării noastre în 

Hristos. Despre toate acestea, celebrul pelerinaj al Egeriei şi altele 

asemenea, dimpreună cu însemnările ce ne-au rămas despre ele, sunt 

deosebit de grăitoare.  

Şi stramoşii noştri, cu toate că Locurile Sfinte au fost 

cotropite din veacul al VII-lea şi că istoria noastră a fost presărată 

mai mult cu pericole şi confruntări, decât cu momente de linişte şi 

pace, au mers sporadic în pelerinaj la Locurile Sfinte. Ar fi interesant 

de a se scruta mărturiile rămase şi de a se constitui o istorie a 

pelerinajului românesc la Sfintele Locuri. Sora Ana Profir, care 

actualmente lucrează la secretariatul Asezământului Românesc de la 

Ierusalim, a încercat o asemenea istorie (nepublicată), care ar începe 

cu secolul II d.H. Domnia sa ne asigură că Muntele Măslinilor este 

                                                
13 Arhim. Ieronim Creţu: Locurile Sfinte ale Creştinătăţii şi Aşezămintele 

româneşti  de la Ierusalim, Ierihon şi Iordan, Articol pentru Almanahul 

Arhiepiscopiei Bucureştilor pe anul 1998 
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plin de craniile pelerinilor români, lucru ştiut şi de la maicile 

românce octogenare ce vieţuiesc în ospitaliera Mănăstire a ruşilor 

albi Eleon, situată pe vârful Muntelui Măslinilor.  

Deabia după Primul Război Mondial şi după instaurarea 

Mandatului Britanic asupra Palestinei (1917) a fost posibil ca 

românii să vină în număr sporit în pelerinaj la Sfintele Locuri, 

urmând unor vechi tradiţii, dar şi strânselor legături pe care, încă din 

veacul al XV-lea, Ţările Române şi Mitropoliile, voievozii, ierarhii, 

dregătorii, oamenii înstăriţi, clericii, monahii şi chiar simpli 

credincioşi, le-au avut cu Patriarhia Ortodoxă a Ierusalimului, 

gestionara tezaurului celui nepreţuit al Locurilor Sfinte. Numeroasele 

forme ale contribuţiei româneşti pentru susţinerea Locurilor Sfinte, 

de după apusul Imperiului Bizantin, au exprimat într-un fel unic 

credinţa profundă, preţuirea şi dragostea românilor fata de acestea. 

Drept răsplată, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nu numai că a scris 

neamul nostru românesc în Cartea Vieţii, spre a-i dărui moştenire în 

ceruri, dar chiar mai înainte de ziua cea de apoi, I-a rânduit o 

adevărată moştenire în pământul Ţării Sale. Mai întâi la Ierusalim şi 

Iordan, iar din zilele libertăţii noastre şi la Ierihon, cel mai vechi, din 

punct de vedere istoric şi cel mai jos situat, din punct de vedere 

geografic – oraş din lume. 
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Capitolul II 

CĂUTAREA LOCURILOR SFINTE, - element 

structural al fiinţei neamului românesc 
 

Pentru creştinul autentic, rugăciunea, fapta cea bună şi în 

general împlinirea „legii lui Hristos” este totdeauna cel mai 

potrivit mijloc de întâlnire cu Dumnezeu, Care cu harul şi 

prezenţa Sa lucrează şi ne întăreşte permanent spre tot lucrul cel 

bun şi mântuitor. Această prezenţă devine pentru fiecare dintre 

noi mai vie şi mai lucrătoare atunci când avem bucuria să călcăm 

cu evlavie pe urmele Celui ce „S-a smerit şi S-a făcut Om”, 

pentru ca din „plinătatea Lui noi toţi să luăm har peste har” şi să 

devenim şi noi fii ai lui Dumnezeu prin înfiere14.  

Astfel, de mii de ani, numeroşi creştini, de diferite stări şi 

poziţii sociale şi-au împlinit, uneori prin sacrificii, dar totdeauna 

cu negrăită emoţie şi bucurie, gândul şi dorinţa de a călca pe 

urmele Celui ce ne-a descoperit „la plinirea vremii” iubirea lui 

Dumnezeu şi ne-a dăruit prin moartea şi Învierea Sa belşugul 

vieţii veşnice. Din această dorinţa şi dragoste a pelerinilor au 

răsărit în Ţara Sfântă numeroase locasuri de închinare, care adună 

prin glas tainic şi istorie sfântă, creştini de pe întreaga faţă a 

pământului. 

Legăturile spirituale şi dragostea credincioşilor români, n-

a slăbit niciodată, pentru aceste locuri binecuvântate pe unde 

Mântuitorul nostru Iisus Hristos a umblat, a făcut minuni, a 

pătimit pentru păcatele noastre, dar a înviat împreună cu noi întru 

slavă şi bucurie. Mărturiile istorice sunt grăitoare în acest sens, şi 

arată cu multă claritate că noi, românii, suntem puternic legaţi de 

Ţara Sfântă încă de la naşterea noastră ca popor creştin. Este 

cunoscută îndeosebi generozitatea domnilor români, precum şi a 

altor oameni de bună credinţă, pentru aceste Sfinte Locuri, care 

dintotdeauna au constituit un patrimoniu comun al Ortodoxiei 

                                                
14 Arhim. Ieronim Creţu, Istoricul Aşezămintelor Româneşti  de la Locurile 

Sfinte, 16 decembrie 2002, nepublicat 
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întregi, nu numai al unei singure naţiuni. În acest sens, însuşi 

Sanctitatea Sa, Patriarhul Diodor al Ierusalimului, aflat în vizită în 

România, afirma în noiembrie 1986: „Patriarhia Apostolică a 

Ierusalimului, de-a lungul secolelor, a făcut experienţa evlaviei 

profunde şi devotamentului măriţilor domnitori şi a credincioşilor 

acestei ţări faţă de Locurile Sfinte. Cler şi popor, au arătat în 

multe feluri şi au exprimat respectul lor faţă de fericiţii întru 

adormire venerabili înaintaşi, pentru a obţine ajutorul şi sprijinul 

domnitorilor români, reuşind astfel să păstreze privilegiile şi 

drepturile de neşters ale Bisericii noastre Ortodoxe la Locurile 

Sfinte. În acelaşi timp, patriarhii pătrunşi de sentimente de 

dragoste părintească faţă de evlaviosul popor român, cercetau 

adesea aceste ţinuturi şi aduceau credincioşilor harul şi 

binecuvântarea sfintelor locuri de închinăciune”. 

Marile realizari ale naţiunii şi Bisericii Române din 

secolul al XIX-lea: Unirea Principatelor din 1859, obţinerea 

independenţei de stat faţă de Imperiul Otoman în 1877 şi a 

autocefaliei faţă de Patriarhia de Constantinopol din 1887, nu au 

favorizat precum nici înainte vreme, începutul unor aşezăminte 

româneşti la Locurile Sfinte, întrucât fostul nostru beligerant de 

peste patru veacuri – Imperiul Otoman, a continuat să stăpânească 

Orientul, şi deci şi Locurile Sfinte, până în 1917. 

Cu toate acestea, până spre sfârşitul secolului XIX – 

începutul secolului XX, românii, deşi aveau închinate Patriarhiei 

Ierusalimului peste 30 de mănăstiri, totuşi nu aveau în Ţara Sfântă 

niciun locas în care să se înalţe rugăciuni şi slujbe în graiul lor 

românesc. Anterior, cu certitudine, vor fi existat tatonări, şi nu 

este exclusa nici ipoteza că românii ar fi avut chiar un mic metoc 

în Vechea Cetate a Ierusalimului, sau proprietăţi în Ţara Sfântă, 

altele decât cele de astăzi. 

Calea bătătorită mai mult de strămoşii noştri a fost aceea 

către Locurile Sfinte din Răsărit: Răsăritul îi răpea, pentru că de 

acolo ne-a venit lumina cea adevărata a Evangheliei Mântuitoare. 

Cu toate greutăţile de călătorie din trecut, ei n-au încetat niciodată 

a se duce în pelerinaj şi a se închina pe la toate locurile pe unde a 

călcat Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Poporul 

nostru, ca popor născut creştin, este profund religios, iar 
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Ortodoxia este steaua lui polară. A se închina la Mormântul 

Domnului de la Ierusalim, acesta era un ideal pentru moşii şi 

strămoşii noştri, devotaţi fii ai Bisericii ortodoxe. Credinţa 

fierbinte şi dorinţa de a dobândi mântuirea sufletului, îi îndemna 

la aceasta. Titlul de „închinatu” şi de „hagiu” era în mare cinste la 

dânsii. Mulţi dintre înaintaşi l-au lăsat moştenire urmaşilor lor, 

dintre care unii îl mai poartă şi astăzi, cu adevărată mândrie 

strămoşească. Şi dacă se duceau, nu se duceau cu mâna goală, ci 

toţi dăruiau câte ceva, din pornirea evlaviei lor de creştini, pentru 

Locurile sfinte15. 

Din timpuri îndepărtate, fiii Bisericii şi ai neamului nostru 

au năzuit să se învrednicească şi să împlinească acest Sfinţitor 

pelerinaj: Sfântul Ioan Casian, la anul 385; monahii şi credincioşii 

anonimi din jurul vetrei Carpaţilor româneşti, ce şi-au luat canon 

de a-şi potrivi paşii cu urmele vieţuirii pământeşti şi propovăduirii 

Mântuitorului. Ei au purtat pomelnicele celor de acasă, dar şi 

daniile dreptmăritorilor voievozi, ctitori de Sfinte Altare, 

sprijinitori ai Ţării Sfinte, locuri aflate sub încercările vremurilor. 

Voievozii, boierii şi negustorii români se întreceau, ajutând la 

ridicarea sfintelor locaşuri din Ţara Sfântă, devenind prin aceasta 

ctitori ai celor mai de seamă biserici, pe care le-au şi înzestrat cu 

odoare de mare preţ, dintre care unele se mai păstrează şi astăzi. 

Numeroase opere de artă, manuscrise şi cărţi de provenienţă 

românească, dar mai ales icoane şi odoare sfinte se păstrează până 

astăzi în Tezaurul Sfântului Mormânt.  

A fost o vreme – după căderea Împărăţiei Bizantine sub 

stăpânirea turcilor (1453), când domnitorii Tărilor Româneşti 

luaseră locul împărăţilor bizantini, întreţinând din averea Ţării şi a 

lor Locurile Sfinte din Răsărit, înzestrându-le cu moşii, din ale 

căror venituri să se poată întreţine. Ajutau strămoşii noştri cu 

dragă inimă, fiind încredinţaţi că Sfântul Mormânt, ca şi toate 

Locurile Sfinte, formează un patrimoniu comun al Ortodoxiei 

întregi, nu al unei singure naţiuni. Ba, le-au plătit şi datoriile pe 

care le făcuseră Sfinţii slujitori, pe la diferiţi demnitari turci. Pe 

                                                
15 Veniamin Ploieşteanul: “Noile Aşezăminte Româneşti  din Ţara Sfântă”, 

Revista “Biserica Ortodoxă Română”, an 67, nr.5-6, mai-iunie, 1040 
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atunci, credinţa în Hristos era totul. Ea era aşezată pe primul plan. 

Nu se cunoştea principiul naţionalităţilor, care începe a se 

manifesta abia după Revoluţia franceză din 1789. Iar când iese la 

iveală acest principiu, atunci se deşteaptă şi românii. Şi când se 

deşteaptă, văd că din tot ceea ce au dat ei, nu s-au ales cu nimic, 

care să fie al lor propriu, pentru că nimănui nu-i trecuse prin 

minte să întemeieze un aşezământ românesc în Ţara Sfântă, acolo 

unde s-a săvârşit marea minune a Învierii Mântuitorului nostru 

Iisus Hristos şi atâtea alte fapte minunate din viaţa Sa; un 

asezământ care să fie expresia însuşirilor specifice, a dărniciei 

proverbiale şi a geniului poporului nostru dreptcredincios.  

Unde se adăposteau pelerinii români când se duceau 

la Ierusalim16?  De obicei, cei ce râvneau să cerceteze Sfintele 

Locuri, plecau toamna, înainte de Naşterea Domnului, şi stateau 

până după Sfintele Paşti, pentru a lua parte la slujbele de la 

sărbătorile cele mai de seamă ale creştinătăţii. Reşedinţa şi-o 

alegeau, cei mai mulţi, în cetatea Ierusalimului şi de aici plecau 

pentru a vizita şi a se închina la Sfintele Locuri, unde s-au 

petrecut faptele minunate din viaţa Mântuitorului Iisus Hristos şi 

ale Sfinţilor Apostoli, descrise cu amănuntul în Sfânta 

Evanghelie. La Ierusalim, se aşezau îndeobşte în chiliile vreunei 

mănăstiri, din cele aflate împrejurul Sfântului Mormânt, unde 

aflau loc de găzduire.  

De vremuri uitate obişnuiau a se adăposti pelerinii români 

în chiliile mănăstirii cu hramul „Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril” 

sau Sfinţii Arhangheli, cum i se zice mai pe scurt acestei 

mănăstiri. Pe pietrele din curtea acesteia şi pe ziduri se văd 

iscălituri de români, cu dată de pe la începutul secolului al XIX-

lea. Aici stătea şi tălmaciul Patriarhiei pentru români, Mihail 

Caralli, care cunoştea bine limba românească şi servea cu 

dragoste şi credinţă pe români. Împrejurul acestei mănăstiri sunt 

vreo 30 de camere, pentru persoane de toată mâna. De jur 

imprejur, mănăstirea este înconjurată cu ziduri înalte de piatră, ca 

o cetate. Biserica mănăstirii este mică, dar – potrivit obiceiului 

                                                
16 Veniamin Ploieşteanul: “Noile Aşezăminte Româneşti  din Ţara Sfântă”, 

Revista “Biserica Ortodoxă Română”, an 67, nr.5-6, mai-iunie, 1040 
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locului – are trei altare: unul principal, la mijloc, şi alte două, la 

dreapta şi la stânga. Cel din stânga este închinat „Sf. Sava cel 

Sfinţit”. Pe acesta, o maică româncă evlavioasă, maica Porfira17 

din Răşinari, l-a reparat frumos şi l-a înzestrat cu toate cele 

necesare pentru sfintele slujbe, iar în primăvara anului 1926, l-a 

sfinţit şi l-a destinat să fie paraclis românesc. Când veneau preoţi 

din ţară, îi poftea să facă slujbă într-însul, în limba românească. 

Avea o bucurie nespusă când vedea cum se adunau românii şi 

luau parte la sfintele slujbe, săvârşite în româneşte. Din adâncul 

inimii, ea exclama: „Să avem şi noi, românii, măcar un paraclis 

românesc la Sfânta Cetate a Ierusalimului!18” 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

                                                
17 în 1940 maica Porfira avea casa cea mai mare la marginea Ierihonului, 

vieţuind cu sora sa Dobrita şi alte 4 maici românce. Tot acolo se afla şi casa 

maicii Galinia, cu vreo 3-4 maici şi surori, precum şi alte case româneşti, 

cumparate de pelerinii români. Dos. Eforiei B.O.R., Bucureşti 1938, vol.VI, 

pag.116 
18 Revista Biserica Ortodoxă Română pe 1927, pag. 335-337 
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Capitolul III 

SPECIFICUL ŢĂRII SFINTE 
 

 

POZIŢIA GEO-POLITICĂ. Poziţia geografică a 

Israelului, o fâşie de pământ la încrucişarea de drumuri între Europa, 

Asia şi Africa, punte între Mediterana la vest şi Marea Roşie şi Oceanul 

Indian la sud, a fost un factor hotărâtor pentru evenimentele întâmplate 
pe aceste meleaguri, de-a lungul mileniilor. Prin însăşi această poziţie 

geografică, a servit drept loc de întâlnire a diverselor civilizaţii, drept 

fereastă a lumii vechi spre Apus, deci drept o arenă centrală, care a atras 
atenţia şi interesul tuturor şi a servit ca un amalgam de culturi, care au 

influenţat soarta locuitorilor, atât în ce priveşte viaţa lor zilnică, cât şi 

aspectul lor politic şi militar.  

Coasta de răsărit a Mediteranei a fost dintotdeauna râvnită de 
marile puteri, din cele mai vechi timpuri şi până azi, consecinţele fiind 

că, acela care deţine acest cap de pod, este în posesia cheii deschizătoare 

de căi, care asigură succese economice şi influenţe politice de mare 
importanţă. Lupta şi întrecerea permanentă dintre puteri, care nu cruţau 

mijloace, au permis locuitorilor puţine şi relativ scurte epoci de linişte şi 

nu o dată ei au fost obligaţi să-şi ia toiagul pribegiei şi să-şi caute refugiu 
printre străini. 

Toate neamurile antice care au trăit pe acest teritoriu şi pe 

teritoriile învecinate, au dispărut de pe arena istoriei, nerezistând 

urgiilor.  
Unde sunt astăzi Asirienii şi Babilonienii, Mezii şi Parţii, 

Arameii, Moabiţii, Midianiţii, Hixosii, Fenicienii şi multe alte popoare 

care la timpul lor erau considerate puteri? Chiar şi vechii egipteni şi 
Elenii antici au dispărut. Poporul egiptean de astăzi nu are nimic comun 

cu imperiul egiptean de altădată, la fel şi grecii. 

Numai poporul evreu, datorită specificului său deosebit, îşi 
continuă o existenţă neîntreruptă, din cele mai vechi timpuri şi până 

astăzi, în pofida mileniilor de împrăştiere şi pribegie. „Acest popor nu 

este demn de respect numai prin vechimea lui; dar e singular şi prin 

durata sa, continuând să existe de la apariţia sa, până astăzi…Istoria lui 
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închide în durata ei toate istoriile noastre” (Pascal, Cugetari IX, 

aforismul 620)19. 

ISTORIOSOFIA. Dacă analizăm începuturile istorice, ne 

vom da seama că istoria evreilor are un specific deosebit, prin însăşi 

originea ei, care este cosmică (creaţia a avut loc aproximativ 6000 de ani 

în urma, după cum susţin evreii). Primul nucleu din care a pornit 
dezvoltarea neamului, familia patriarhului Avraam (tatăl monoteismului, 

fiind primul om care recunoştea o singură zeitate, acum cca 4.000 ani), 

se naşte o dată cu conştiinţa existenţei unui singur Dumnezeu, care a 

creat tot ce se vede şi care este mai presus de lumea fizica care ne 
înconjoară. Dezvoltarea istorică a neamului a rămas strâns legată de 

conştiinţa naţional-religioasă, care a dat naştere fenomenului unic de 

sinteză între religie şi naţiune, a cărei identitate se plasează de-a lungul 
veacurilor. Nu numai poporul evreu aparţine religiei mozaice, dar şi 

religia aparţine poporului evreu şi nu numai lui, încât orice încercare de 

separare s-a dovedit a fi artificială. Tradiţia arabă şi islamică conduc la 
Avraam şi de la acesta la primul lui fiu, Ismail, născut de concubina 

acestuia Agar, în timp ce, iudeo-creştinismul ne duce la Isaac, cel de-al 

doilea fiu al lui Avraam, născut de soţia acestuia, Sarra. Rivalitatea 

dintre fii, spune Geneza, l-a silit pe Avraam să o alunge pe Agar şi pe 
Ismail, descendenţii acestora urmând să le fie duşmani pe viaţa lui şi 

urmaşilor lui Isaac, fiul Sarrei. Rivalitatea dintre fii este o temă 

omniprezentă în Geneză: fiii gemeni ai lui Isaac s-au certat când Iacob, 
încurajat de mama sa Rebeca, l-a înşelat pe Esau, frustrându-l de dreptul 

primului născut, păcălindu-l pe tatăl sau orb. Şi Iacob a văzut istoria 

repetându-se, când propriii săi fii l-au vândut pe copilul său favorit Iosif, 

ca sclav în Egipt. Iacob mai era numit Israel (în ebraică înseamnă 
„luptător cu Dumnezeu şi biruitor”); el a avut 12 fii şi o fiică, 

descendenţii lor fiind cunoscuţi nouă drept fiii lui Israel. 

IDENTITATEA. Această conştiinţă a identităţii între 

credinţă şi istorie, de care acest popor a fost pătruns, a dat naştere unei 

literaturi istorico-religioase – BIBLIA – care o dată cu evenimentele 

descrise, serveşte în acelaşi timp şi drept codex de legi, tratat de 
obiceiuri şi tradiţii, care au întovărăşit pe evrei în peregrinările lor, oricât 

de departe au fost de graniţele Ţării şi oricât de lungă a fost durata lor. 

                                                
19 Mose Maur: Istoria Israelului - din preistorie până după războiul de şase 

zile, Editura AION 2000 
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Toate aceste legi, obiceiuri şi traditii, legate strâns de teritoriul Israelului, 

anotimpurile, flora şi istoricul local, au conservat neamul timp de mii de 

ani şi au ţinut trează conştiinţa apartenenţei neamului la acest teritoriu, 

care a reprezentat întotdeauna pentru ei ţara făgăduinţei, atât în sensul ei 
fizic, cât mai ales în sens spiritual. Aceasta este singura explicaţie a 

supravieţuirii evreilor ca naţiune, care nu a dispărut în urma supliciilor 

unice în felul lor, pe care le-a indurat, fiind singurul neam împotriva 
căruia s-a întrebuinţat tot ce era mai diabolic pentru a-l extermina, în 

timp ce alte popoare au dispărut.  

Spre deosebire de alte popoare şi de alte religii, practica 
religioasă la evrei nu priveşte numai clerul, ci obligă, personal, pe 

fiecare individ. În cele trei rugăciuni zilnice pe care le rosteşte evreul 

credincios, amintirea Ţării Sfinte şi ruga de repatriere s-au repetat timp 

de două mii de ani fără întrerupere, ca să înţelegem influenţa psihologică 
atât asupra individului, cât şi asupra comunităţii; această amintire se 

repetă şi în fiecare dintre rugăciunile de mulţumire, după fiecare gustare, 

nemaipomenind de sărbători naţionale şi religioase, sau la serbări 
familiale: evreii din exil se întorceau cu fata spre Ierusalim când se 

rugau şi purtau în inimă Psalmul 136, versetul 5: „De te voi uita, 

Ierusalime, uitată să fie dreapta mea!” 
Dintre toate popoarele Antichitatii, numai evreii au păstrat o 

tradiţie istorică organică, cuprinsă în cărţile Tanah-ului (Vechea 

Scriptură). Biblia este o entitate istorico-filosofico-religioasă, al cărui 

nucleu istoric se dovedeşte, pe zi ce trece, ca o realitate de 
nezdruncinat.20  

CONSTITUŢIONALISMUL21
: Israel este un stat nou al 

unui popor străvechi. Statul Israel nu are o constituţie scrisă. În schimb, 

el are o „constituţie nescrisă” în stil britanic, ce rezultă din 

circumstanţele creării statului Israel modern. „Declaraţia de constituire a 
statului Israel” proclamată pe 14 mai 1948 menţionează o constituţie ce 

urmează a fi adoptată de către o adunare constituantă aleasă, nu mai 

târziu de 1 octombrie 1948. Oricum, conducătorii politici ai Israelului au 

decis să nu investească timp şi energie încercând să scrie o constituţie în 
acea perioadă, din următoarele motive: a) impedimentul invaziei de 

                                                
20 Dumitru Abrudan, Emilian Cornitescu: Arheologie Biblică, Editura 

IBMBOR, Bucureşti, 1994 
21 Gregory S. Mahler: Constitutionalism, PASSIA, Ierusalim, 1996, pag. 62 
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către vecinii arabi ai Israelului; b) un dezacord fundamental între liderii 

Israelului asupra structurii şi naturii pe care constituţia Israelului ar fi 

trebuit sa le aibă. Mai ales a existat un dezacord între fondatorii statului 

Israel asupra relatiei religie-stat într-o constituţie: conducătorii evreilor 
ortodocşi au argumentat că documentele religioase evreieşti – mai ales 

Tora – ar trebui sa fie la baza noii constituţii. Liderii seculari au 

argumentat că trebuie să existe o separaţie marcantă între religie şi 
instituţiile politice ale statului. Prin urmare, liderii politici au decis să 

scrie constituţia Israelului sub formă de LEGI FUNDAMENTALE care 

ar urma să fie eventual consolidate într-o Constituţie a Israelui. Astfel, 
Knesetul (parlamentul Israelului) a adoptat 11 legi fundamentale: 

Knesetul; teritoriile Israelului; preşedintele statului; guvernul; economia 

statului; forţele de aparare ale Israelului; Ierusalimul – capitala 

Israelului; legea judiciară; controlul statului; eliberarea de sub ocupaţia 
din 1992; demnitatea şi libertatea umană. În plus, la acest corp de 

legislaţie constituţională s-a adăugat o altă legislaţie care e considerată 

para-constituţională. Printre aceste legi trebuie incluse: legea repatrierii 
(1950), legea drepturilor egale pentru femei (1951); legea naţionalităţii 

(1952); legea justiţiei (1953); legea educaţiei de stat (1953); legile 

curţilor religioase (1957); legea controlului statului (1958); legea 
alegerilor Knesetului (1969). Liderii israelieni spun că, în decurs de 

câţiva ani, vor fi completate secţiunile constituţiei şi atunci întregul corp 

al legislaţiei constituţionale va fi consolidat într-un singur document.  

Până atunci, se urmează modelul britanic de guvernământ 
„nescris”. Actele Kneset-ului, tradiţiile, legislaţia colonială britanică şi 

chiar legislaţia turcească sunt componente ale legislaţiei Israelului, ale 

sistemului constituţional şi politic. Israelul a încorporat în sistemul său 
legal legile constituţionale britanice şi, la fel ca în Marea Britanie, 

Israelul se bazează pe curţile sale religioase pentru a asigura drepturile 

cetăţenilor săi. De fapt, declaraţia de constituire a statului Israel se referă 

la drepturile omului, spunând: „Statul Israel va asigura dezvoltarea Ţării 
în beneficiul tuturor locuitorilor săi, indiferent de religie, rasă sau sex; el 

va garanta libertatea religiei, a conştiintei, a limbii, a educaţiei şi 

culturii”. 

SISTEMUL JUDICIAR, complet independent de cel 

legislativ şi cel executiv, are câteva particularităţi. Astfel, neexistând 

încă o constituţie, codul israelian se bazează pe legi anterioare 
proclamării independenţei (1948), dacă prevederile lor nu contravin 
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conţinutului Declaraţiei de independenţă. Judecătorii sunt numiţi de 

preşedintele Ţării pe baza recomandării unei comisii publice speciale şi 

pot rămâne în funcţie până la vârsta pensionării, adică 70 de ani. Ca un 

fapt deosebit, toate comunităţile religioase (nu doar evreieşti) au 
propriile tribunale cu competenţe pentru toate problemele legate de 

statutul personal, adică pentru căsătorii, divorţ, succesiuni s.a. Această 

situaţie a generat o serie de elemente particulare. Astfel, potrivit 
preceptelor religioase susţinute de tribunale, religia noului născut ţine de 

cea pe care o are mama copilului, şi nu tatăl, ca în jurisdicţia europeană. 

În cazul căsătoriilor mixte, cu mama care nu s-a născut în religia 
iudaică, ci eventual doar a fost asimilată (convertită), sunt probleme 

spinoase pentru urmaşi, existând situaţii în care unii rabini refuză 

acceptarea copiilor în rândurile membrilor comunităţii evreieşti locale. 

În ceea ce priveste căsătoria, în Israel ea este doar religioasă, dar este 
acceptată şi cea încheiată în altă ţară. Divortul este acordat (dar de regulă 

nu) de tribunalele religioase. Astfel s-a ajuns la convieţuirea fără acte de 

căsătorie religioasă sau la oficierea căsătoriilor, civile, în alte ţări, în 
special din apropiere, cum ar fi Cipru, de unde se poate lesne obţine şi 

divorţul. O problemă delicată o reprezintă azi căsătoriile mixte, deoarece 

în Israel se consideră că sunt de religie mozaică copiii din mamă 
evreică, pe când în afara graniţelor sale, în „Galut”, cei născuţi din tată 

evreu. Ca urmare, orice copil născut de mamă neevreică trebuie să 

urmeze un curs religios special numit „Ghiur”, condus de rabini sau 

rabinese (pentru femei), iar după obţinerea certificatului de ghiur, 
cetăţeanul este socotit evreu. Pentru dovedirea paternităţii la religia 

mozaică, noii veniţi în Israel folosesc documente oficiale care atestă 

originea religioasă sau, după caz, se folosesc mărturii, fotografii, 
declaraţii ale rudelor apropiate. În multe cazuri, ministerul problemelor 

religioase face cercetări în ţara de origine pentru verificarea veridicităţii 

celor declarate. 

 
 

 

 
 



 25 

Capitolul IV 

Relaţiile  Ţărilor Române cu Ierusalimul, despre 

care ne vorbesc urmele româneşti din Ţara Sfântă 
 

„De la Sfântul Mormânt urci puţin şi dai în ulicioara 

Patriarhiei, asupra căreia se lasă de amândouă părţile, apropiindu-se, 

caturi sprijinite în căpriori, cafasuri de lemn, ferestre zabrelite; aduce 
cu Fanarul Istambulului. Influenţa turcă se resimte şi înlăuntrul 

clădirilor, de la curtea Bisericii Sfinţilor Împăraţi Constantin şi 

Elena, până la terasa cu lauri şi chiparoşi, unde-i pitită biblioteca 

Patriarhiei Ierusalimului. Stau aici adunate mii de manuscrise, 
multe religioase, altele mărturisind de greutăţile ce-a întâmpinat 

Ortodoxismul în decursul vremii, şi mai ales după fanatismul 

musulman, trezit de cruciaţi. Saladin dăduse poruncă legiuitoare: nici 
un aşezământ creştinesc să nu se repare sau înnoiască, pentru ca, 

dărăpănându-se, cu vremea să înceteze şi orice amestec în Palestina. 

Fireşte, pe urmă se ridicase măsura, dar alte piedici, numeroase şi 
nebănuite, se născură, şi nu odată împăraţii bizantini trebuia să 

intervină cu rugăminţi şi făgăduieli către stăpânitorii Palestinei. Aşa, 

Ioan Cantacuzuno, la 1348, trimise deputaţie sultanului Egiptului, 

Nasredin Hasan-Ibn-El-Naser, care, dându-şi înalta ocrotire 
Locurilor Sfinte şi pelerinilor, aminteşte în scrisoarea-i de răspuns 

împăratului şi pe bulgari, pe vlahi, pe asani”22.  

Ştiri sigure despre legăturile noastre cu Ierusalimul nu avem 
înainte de Sinodul Florentin, din 1439. După unsprezece ani, se ţinu 

la Constantinopol un alt Sinod al patriarhilor ortodocşi, respingându-

se întelegerea cu Papa, hotărârea iscălindu-o şi mitropolitul 

Nicomediei, Macarie, din partea lui Damian al Moldovei. Din 
aceeaşi Moldova, pornise la Constantinopol, în 1452, o solie, care nu 

putuse vedea nici pe împărat, nici pe patriarh, şi atunci, scrie Miron 

Costin, s-a dus la Ohrida, „unde aflând pe episcopul de Ohrida şi 
dându-i solia la dânsul, căci erau trimişi pentru învăţarea legii, de 

acolo au luat şi preoţi şi cărţi sărbeşti de toată orânduiala Bisericii”. 

E drept, acest demers a întărit slavismul în Ţările Româneşti, însă, pe 
de altă parte, le-a păstrat în zona Bisericii răsăritene, aflată atunci în 

mare cumpănă.  

                                                
22 Marcu Beza: Urme româneşti  în Răsăritul  Ortodox”, Bucureşti, 1937 
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Încă înainte de căderea Constantinopolului, împăraţii 

Trebizondei încercau să ajute Sfântul Mormânt, scriind şi altor 

domnitori în acelaşi sens. Poate un astfel de îndemn să fi primit şi 

Ştefan al Moldovei care, în 1446, trece Sfântului Mormânt 
Mănăstirea Pobrata, danie către „Sfânta Cetate a Ierusalimului, 

Sionul”, întărită mai târziu şi de Petru Voievod. La 1462, patriarhul 

Ioachim al Ierusalimului trimisese la Moscova, străbătând neîndoios 
şi Moldova, pe fratele său întru strângerea de ajutoare şi, în acelaşi 

scop, ceva mai târziu, scrisese la rându-i ţărilor creştine şi egumenul 

mănăstirii Sfântul Sava. Apoi, la 1517, turcii cuprind Palestina şi 
sultanii lor se arată foarte îngăduitori călugărilor ortodocşi, 

recunoscându-le dreptul asupra Sfântului Mormânt. Nimerindu-se 

câţiva patriarhi vrednici la Ierusalim, începe o eră de reculegere şi de 

silinţi rodnice. 
Se înfiinţează în ţările ortodoxe aşa-zisele „Frăţii 

Aghiotafitice” care adunau pentru Sfântul Mormânt bani, grâu, sare, 

unt şi bunuri de tot felul. Într-un codice din 1556, sub titlul 
„Bogdania Vlahia”, se găsesc trimise următoarele articole: piper, 

scorţişoară, patru chilimuri, 105 zone de mătase, altele 200 de 

bumbac, mazăre, lumânări, zahăr, etc. Peste doi ani, la 1558, vine şi 
dania unei Psaltiri, la sfârşitul căreia, pe o foaie cu chenar roşu, 

autorul face următoarea însemnare: „Eu, ieromonahul Evloghie din 

Moldovlahia, de la biserica ce se cheamă de noi Putna, am întocmit 

această Psaltire cât am putut mai bine23”. 
Dintr-un timp, patriarhii Ierusalimului pornesc ei singuri ori 

însărcinează pe exarhii lor să meargă în Moldovlahia, cu acele 

scrisori enciclice către ghenos, adică naţia grecească, în care se 
cuprind şi ţările noastre, constând din lungi şiruri de implorări 

miloage, uneori vădit exagerate: „Ştiţi, zice patriarhul Ghermanos, 

câte îndurăm în fiece zi şi în fiece minut şi reazăm nicăieri nu găsim 

şi pâinea noastră cu lacrimi o mâncăm…..Milostiviţi-ne, dacă voiţi să 
fiţi milostivi!”. Aceste călătorii de milostenie ajung aşa de dese, că, 

la 1596, sultanul Mehmed al II-lea dă un firman deosebit, învoindu-i 

să cutreiere Ţările Româneşti. Urmaşul lui Ghermanos, patriarhul 
Sofronie al IV-lea, purcede în Valahia în 1593 şi, după ce Petru 

Rareş adăugase la dania mănăstirii Pobrata, moşia Dobrusa, cum 

                                                
23 Marcu Beza: Urme româneşti  în Răsăritul  Ortodox”, Bucureşti, 1937 
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arată hrisovul sârbesc din 1527, capătă acum mănăstirea Gruia de la 

Mihai Viteazul. Sub domnul Ţărilor-Unite se donează Patriarhiei 

Ierusalimului şi o Evanghelie, care s-a pierdut, însă, într-o 

însemnare, aflăm că s-a scris în 1594, de „mâna mea, umilul şi 
nevrednicul episcop al Buzăului, Luca, în zilele prea cinstitului 

nostru Mihail Voievoda”. De aceeaşi mână măiastră, totuşi, ni s-a 

păstrat o altă Evanghelie, din 1616, care este şi cea mai frumoasă din 
câte se găsesc în biblioteca Patriarhiei Ierusalimului. Poartă inscripţia 

în greceşte: „Această dumnezeiască şi sfântă Evanghelie s-a scris de 

mâna mea, umilul mitropolit al Ungrovlahiei, Luca, în zilele prea 
cinstitului şi binecuvântatului nostru domn Radula Voevoda, în anul 

7124, luna Mai 4, sau de la Christos 1616” (imaginea 9). Radu 

Vodă, amintit aici, donează mănăstirea Galata, în 1617, patriarh al 

Ierusalimului fiind Teofan al III-lea, care, cu şapte ani în urma, 
primise şi scrisul de întărire al lui Constantin Moghila, privitor la 

moştenirea lăsată danie de Ianachi Postelnicu, iar la 1628 şi 1629 se 

închina Sfântului Mormânt, de către Miron Barnoschi, biserica 
Sfânta Maria din Iaşi, cât şi satele Şipot şi Biriont. Când patriarhul 

Teofan căpăta aceste daruri, se afla în Iaşi, căci un ieromonah 

Ioachim, notează cu data de 1629: „Prea Sfântul Patriarh Teofan m-
a hirotonisit preot, în Iaşii Bogdanei, la Galata, mănăstirea lui Petru 

Voievod, în ziua Învierii, de faţă cu prea cinstitul Domn Miron 

Barnoschi şi cu mama-sa Elisaveta”. 

După plecarea lui Teofan şi întâlnirea-i la Constantinopol cu 
Chiril Lucaris, exista o decizie sinodală, sinodichon, ce întăreşte altă 

danie făcută Ierusalimului, şi anume satul Poiana, din partea 

domnului Leon Tomşa. În acest timp se ducea o luptă aprigă între 
ortodocşi şi latini pentru stăpânirea Sfântului Mormânt, căruia, 

mulţumită inrâuririi lui Chiril Lucaris, i s-a închinat la 1633 

mănăstirea Barnoschi. 

Apoi, locaşurile ortodoxe fiind ameninţate să treacă 
armenilor şi latinilor, în schimbul datoriilor grele ce făcuseră 

călugării greci, patriarhul Teofan al Ierusalimului trimite la Moscova 

pe egumenul Paisie, ce avea să fie patriarh. Dar, întors fără de nici o 
ispravă, Teofan apare într-o dimineaţă la Iaşi, dinaintea lui Vasile 

Lupu, cu o frânghie în mână, spunând: „Fiule, sugrumă-mă, să nu mă 

sugrume datornicii…”. Iar mult evlaviosul domn înţelese şi-i dădu o 
mie doisprezece galbeni venetici, apoi trimise la Ierusalim doi boieri, 
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cu alţi o mie patru sute de galbeni ungureşti, de se plătiră datoriile, 

rămânând o mică sumă, pe care patriarhul o luă mai târziu. Pomenind 

de acest act al lui Vasile Lupu, patriarhul Dositei scrie în cartea-i 

despre Patriarhii Ierusalimului: „De la pierderea Constantinopolului, 
nici un rege sau principe n-a făcut un atare bine Tronului Patriarhal 

Ierusalimitean24”.  

La 1643, patriarhul Teofan se găsea iarăşi la Iaşi, slujind în 
faţa domnului Vasile Lupu, al cărui mare paharnic Gheorghe închina 

Sfântului Mormânt biserica zidită de el, a Sfintei Maria din Ismail. 

După un an, patriarul Teofan murea la Constantinopol şi era 
înmormântat cu cheltuiala lui Matei Basarab şi Vasile Lupu. Fiecare 

din aceşti domnitori ne-a lăsat în biblioteca Patriarhiei Ierusalimului 

câte o Evanghelie. A lui Matei Voievod, din 1643, are un interes 

deosebit prin simplitatea aproape naivă a scenelor colorate, dându-ne 
şi pe evangheliştii Ioan, Matei şi Marcu, într-un cadru de strălucite 

împodobiri. A două e scrisă de ieromonahul Porfirie, la 1633, pe 

când Vasile Lupu e încă Mare Vornic; ajungând domn apoi, adăuga 
inscripţia: „Domnul întregii Moldovlahii, vădindu-se un ctitor nou de 

sfinte mănăstiri şi fala romeilor” (grecii bizantini îşi mai spuneau 

„romei”, adică urmaşii Romei, Bizanţul fiind iniţial Imperiul Roman 
de Răsărit). 

Noul patriarh al Ierusalimului, Paisie, slujea la Iaşi, unde şi 

fusese ales patriarh, sub auspiciile domnitorului Vasile Lupu. În 

asemenea împrejurări, fireşte că el se bucura de favoruri, încă mai 
deosebite. Pe lângă mulţi bani, într-un rând, transportase din Iaşi boi 

şi unt, iar Constantin Basarab îi daduse şapte mii de groşi pentru 

Biserica de la Betleem. În drumu-i spre Ierusalim, Paisie îşi sfârşi 
zilele la Constantinopol, la 1660 şi, strângându-se atunci sinodul, a 

fost ales patriarh al Ierusalimului Nectarie, care o lua asemeni către 

Iaşi, de aduse cu el înapoi şi o cruce mare, cât un stat de om, în aur şi 

argint cu nestemate. Bătrân şi suferind, Nectarie se retrase, şi în locu-
i veni patriarh, în 1669, Dositei, care începuse munca-i neobosită 

pentru Ortodoxie, sub Nectarie. Acesta îl trimisese cu titlul de exarh 

patriarhal în multe părţi din lume, umblase şi prin satele româneşti 
din Macedonia, ca Melenic şi Crusova, unde fiinţau vechile frăţii 

pentru ajutorarea Sfântului Mormânt. În listele persoanelor care le 
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compuneau, de exemplu la Vlahoclisura, cu data de 1660 apar: Ioan 

al lui Petu, Alexe Nicu, Maria Chirsa, etc. 

Apoi, între anii 1669-1705, Dositei colindase o seamă de 

oraşe ale Moldovlahiei, într-unele, ca Bucureşti şi Iaşi, întârziind 
îndelung. O dată se întoarse din Iaşi cu suma de două zeci de mii de 

groşi, spre acoperirea datoriile găsite la Sfântul Mormânt şi cu o 

cădelniţă şi o candelă, în aur amândouă, şi alte patruzeci de candele 
în argint. În biserica Sfinţilor Constantin şi Elena se găseşte o 

candelă în argint ce are inscripţia: „Către Dumnezeiescul Mormânt, 

prinosul Arhontisei Smaranda Bogdaneasa, întru pomenirea ei, 
1844, Iulie 10, Iaşi”. În 1670, Dositei capătă mănăstirea Cetăţuia de 

la Gheorghe Duca. La această danie, cât şi la diferitele proprietăţi ce 

i s-au adăugat mai târziu, se referă actele păstrate în visteria 

Patriarhiei Ierusalimului: două ale lui Duca Voda, din 1672; trei date 
la 1673, de către Ştefan Petriceicu; o poruncă a Divanului Moldovei, 

din 1673; un înscris al lui Ştefan Hurmuzachi, pârcălab al Hotinului, 

de la 1772. Din Ţările Româneşti ia Dositei şi patru evenghelii 
slavoneşti, ce se află în prezent în biblioteca Patriarhiei 

Ierusalimului: una cu scoarţele de lemn şi câteva foi în pergament. 

La pagina a cincea, podoaba unui chenar închide o inscripţie: „Cu 
mila Tatălui şi ajutorul Fiului şi coborârea Sfântului Duh, s-a scris 

această Sfânta Evaanghelie din porunca Domnului nostru Eustatie, 

Voevodul Moldovei şi soţiei sale Ecaterina. S-a dat sfintei mănăstiri 

zise Casin, unde se află biserica soborului Arhanghelilor Mihail, 
Gavril şi Rafail şi tuturor puterilor cereşti, întru pomenirea 

strămoşilor şi părinţilor săi, în anul 1665, Ianuarie 16”. Altă 

Evanghelie frumos alcatuită are la sfârşit inscripţia: „Această 
Evanghelie s-a scris din porunca Domnului nostru, de mâna umilului 

monah Mihail diaconul, cu şederea la mănăstirea Sucevei…”. Nu 

spune cărui domn anume se datoreşte Evanghelia, dar patriarhul 

Dositei lămureşte printr-o notiţă că ar fi ridicat-o de la mănăstirea 
Probota, cu voia lui Antonie Ruset Voievod. A treia Evanghelie pare 

mai veche. O inscripţie scurtă, la urmă, arată că s-a scris de unul 

Popa Nicolae, din porunca Domnului. A patra Evanghelie, 
asemuitoare celei precedente, iarăşi fără dată. Întâia pagină 

împodobită, poartă jos semnătura patriarhului Dositei. Acesta se 

îngriji la 1680 şi de înfiinţarea unei tipografii greceşti la Iaşi, pentru 
care un ieromonah valah, Mitrofan, îşi dădu obolul de şaizeci groşi. 
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Dositei scoate aici, mai întâi, scrierea predecesorului său, patriarhul 

Nectarie: „Antirisis, împotriva propagandei papistaşe”. Apoi scrise, 

în 1689, lui Nicolae Spătarul, care se afla la Moscova, cerându-i spre 

publicare călătoria sa în China.  
De la spătarul Nicolae Milescu ne-a rămas în biblioteca 

Patriarhiei Ierusalimului şi un Evangheliar, cu pagini zugrăvite, cu 

frumoase iniţiale în culori, iar sub întâia pagină însemnarea 
grecească: „Prezentul e dăruit de mine, odată Mare Spătar al 

Ungrovlahiei, sfintei biserici a Născătoarei Domnului, zise 

Barnoschi, la Iaşi, 1660, unde s-a fost scris în folosul şi mântuirea 
sufletului25”. 

Prin Dositei s-a donat Sfântului Mormânt mănăstirea 

Burnov, de care pomeneşte hristovul Doamnei Dafina Dabija, din 

1678, precum şi acela, datat un an mai târziu, al lui Antonie Ruset. 
Un mare sprijin a găsit Dositei în Şerban Cantacuzino, care a mijlocit 

la Poartă pentru obţinerea firmanului de reclădire a Bisericii 

Sfântului Mormânt, contribuind el însuşi cu două mii şase sute şi 
cincizeci de groşi în acest scop. Lui Şerban Cantacuzino îi este 

dedicat, având în frunte două scrisori de slăvire, şi un manuscris 

arab, Ologhion, al lui George Musa, Lideanul, din 1769. Tot lui 
Şerban Cantacuzino se adresează un alt manuscris, de Ioan 

Careofilis, care, socotit drept eretic, părăsise Constantinopolul şi se 

retrăsese la curtea Valahiei. Se pare că Şerban Cantacuzuno nu a 

putut admite asprimea lui Dositei faţă de Ioan Careofilis şi patriarhul 
i-a răspuns: „Legile nu s-au făcut în Munţii Valahiei, ci la 

Constantinopol, sub regi şi sinoade”. E drept, legile nu s-au făcut în 

Munţii Valahiei, nici de către domnii Valahiei, însă, din acei munţi a 
ieşit aurul ce a susţinut şi a scăpat Ortodoxismul răsăritean. Nu mai 

puţin binevoitor s-a arătat Şerban Cantacuzino şi faţă de urmaşul lui 

Dositei la tronul Patriarhiei, Hrisant Nottara, pe care îl cunoscuse de 

mai înainte. Când acesta hotărâse a rezidi Biserica Sfântului 
Mormânt şi când ajutoare nu soseau de nicăieri, „numai fostul 

voievod al Ungrovlahiei, Şerban Cantacuzino, care încă sub Dositei 

îşi exprimase dorinţa de a cheltui pentru clîdirea Bisericii Învierii, 
darnic îl sprijinise pe Hrisant26”. Puţin timp după decembrie 1726, 
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Hrisant Nottara se întâlneşte cu Nicolae Mavrocordat, care-l rugase 

de mai dinainte să-i culeagă cărţi istorice şi monede vechi. Atunci 

închina Mavrocordat Ierusalimului mănăstirea Sfânta Treime din 

Bucureşti, cu toate proprietăţile, după spusa hrisovului: „Întru 
mântuirea sufletului şi pomenirea veşnică a sa şi a repauzaţilor săi 

părinţi”.  

Şi daniile se continuă şi sub alţi domni români, fără 
întrerupere, în timp ce pelerinii Moldovlahiei, în cete numeroase, 

purced evlavioşi către Sfântul Mormânt, alcătuind mai mult decât 

alţii „fericirea” călugărilor, precum se exprima patriarhul Nectarie. 
Câtă credinţă covârşitoare a fost în sufletele lor, de a se avânta spre 

Ierusalim în acele zile, când şi călătoria în ea însăşi era foate grea şi 

plină de primejdii nebănuite! Intrau în Palestina, fie prin Iaffa, fie 

prin Alexandria, străbătând parte din pustiu către Ierusalim. În 1844, 
călătorul englez Alexander William Kinglake a dat peste un grup de 

pelerini valahi într-un han din Gaza: „Pe când şedeam la intrarea 

chiliei mele, uitându-mă jos, în curte, sosise din deşert o caravană. 
Era compusă mai ales din pelerini moldoveni, care, spre a-şi săvârşi 

deplin misiunea, începuseră prin a vizita racla Fecioarei în Egipt şi 

acum se duceau la Ierusalim. Fuseseră surprinşi în deşert de bătaia 
unui vânt, care aşa răscolea nisipul şi ridica înainte-le aşa munţi, 

încât călătoria lor fusese grozav de neliniştită şi impiedicată, şi 

proviziile lor – incluzând apa, cea mai preţioasă din toate – fuseseră 

mântuite cu mult înainte de a ajunge la capătul anevoiosului drum. 
Sosirea caravanei atrăsese numeroase şi diferite pâlcuri în curte. 

Acolo era pelerinul moldovan în haina-i de samur şi căciula de 

blană şi grămada părului stufos…”.  

Dar în Palestina au venit românii şi cu alte rosturi decât 

cele bisericeşti. Marcu Beza, în 1937, a vizitat pe un urmaş de-al 

nostru, deplin arabizat, care trăia în satul Cafr-Iaşif, pe lângă Acra. 

Ibrahim Paşa, cuceritorul cetăţii Acra, trăgându-se din Cavala şi 
cunoscându-i pe români de iscusiţi meşteri şi zidari, a adus mai mulţi 

români din Macedonia, cu vreo sută de ani înainte, spre a restaura 

moscheea lui Ahmed Jezar, în Acra. Există şi teza colonizării 
diverselor locuri din Ţara Sfântă cu robi valahi de către împărătul 

Justinian, prezentată de Marcu Beza în cartea sa27 (mărturii certe sunt 
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despre un grup de prizonieri valahi trimişi de Împărătul Justinian să 

trăiască în jurul mănăstirii Sfânta Ecaterina din Sinai, întemeiată de 

Justinian la 536; urmaşii acestor vasali au devenit beduini musulmani 

şi au adoptat obiceiuri arabe).  
Mănăstirea Sfântului Sava a fost întemeiată de împărătul 

Justinian în veacul al VI-lea, având un caracter de fortăreaţă. 

Deasupra intrării turnului străjuitor, sunt săpate în piatră cuvintele: 
„Ctitoria Marelui Justinian, Împărătul Creştinilor Ortodocşi, anul 

529”. În biblioteca din turnul mănăstirii Sf. Sava se găsesc câteva 

cărţi româneşti în slove chirilice, două fiind mai vrednice de 
pomenit: Psaltirea, publicată în cetatea Bălgradului, la 1651, şi Biblia 

lui Şerban Cantacuzino, din 1688. Una din pagini cuprinde şirurile de 

amintire ale câtorva pelerini români, sosiţi aici pe la mijlocul şi 

sfârşitul veacului al XVIII-lea.  
Însă, relaţiile Ţărilor Româneşti cu Sfântul Sava merg cu 

mult mai departe în timp. Când scrie cronicarul despre Ştefan cel 

Mare, că „Sfânta cetate a Ierusalimului, Sionul, care este muma 
Bisericii, aşijderea o au dăruit şi o au îmbogăţit, dimpreună cu toate 

bisericile dimprejurul ei” – prin cuvintele din urmă înţelege Sfântul 

Sava, precum şi cealaltă mănăstire, a Crucii, la o jumătate de oră 
depărtare cu piciorul de Ierusalim. În anul 1533 întâlnim la Sfântul 

Sava pe Ioachim Vlahul, stareţul mănăstirii Sinai, cum reiese dîntr-o 

însemnare pe un codice: „Această carte am găsit-o la Sfântul Sava, 

când s-a fost deschis Sfântul Sava, după stăruinţele Domnilor 
Vlahiei şi a venit egumenul Muntelui Sinai şi-am făcut mănăstirea, 

egumen fiind Ioachim Vlahul, şi au pus afurisenie: oricine are cărţi 

ale Sfântului Sava, sa le dee..”. Rândurile de mai sus privesc pe 
voievozii Petru Rareş şi Alexandru Lăpuşneanul, căci ni s-a păstrat 

din acest timp şi o scrisoare a călugărilor de la Sfântul Sava, 

mulţumind Doamnei Ruxandra, soţului ei, Alexandru al Moldovei, 

fiilor şi fiicelor sale, pentru zelul şi bunătatea arătate Sfântului Sava. 
Petru Şchiopul depusese încă o suma de bani la Sfântul Sava, căreia, 

în 1583 i-a dăruit şi un loc la Iaşi, unde, tot cu sprijinul său, 

mănăstirea clădi metohul ce avea să păstreze un rost deosebit în 
relaţiile cu Palestina28. Din timp în timp, călugări trimişi pentru 

milostenie se aşezau aici, stăruind pe lângă domnitorii noştri şi 
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bucurându-se mai totdeauna de generozitatea lor. Unul din hrisoavele 

din biblioteca Patriarhiei Ierusalimului vorbeşte despre Ianachi 

Postelnicul care a donat Sfântului Sava nişte proprietăţi şi faptul s-a 

trecut în hrisovul sârbesc al lui Radu Mihnea, la 1624, spre a fi întărit 
apoi de alte trei: hrisovul lui Moise Movilă (1634), al lui Vasile Lupu 

(1634) şi al lui Ştefan Petriceicu (1673). Un act al lui Gheorghe 

Ştefan din 1655, se referă la danii făcute mănăstirii de soţia 
postelnicului Chiriţă. Trei hrisoave – al lui Matei Ghica (1757), 

Grigore Ghica (1764) şi Alexandru Ghica (1766) – întăresc daniile 

unor proprietăţi din Soroca. Hrisovul lui Calimarh (1768) recunoaşte 
dreptul mănăstirii Sfântul Sava asupra Ocniţei. La 1803, căminarul 

Basota, împreună cu mitropolitul şi Divanul Moldovei, dau un act de 

înstăpânire a moşiei Grifeşti, de care se ocupă şi hristovul lui 

Alexandru Moruzi din acelaşi an. Mai avem o hotărâre a Divanului 
Moldovei, la 1809, cu privire la o altă proprietate a mănăstirii 

Sfântului Sava.  

În multele prinoase româneşti ce s-au îndreptat către Sfântul 
Sava, se pot remarca şi două Evanghelii29: Întâia, la 1599, de 

caligraful Matei, în zilele sale de stăreţie la Metohul Sfântul Sava din 

Iaşi. La pagina 258 sunt şi trei versuri, din care aflăm că acest Matei 
era de obârşie epirot şi neandoios roman. Deşi o însemnare la 

sfârşitul Evangheliei spune desluşit că oricine dintre părinţi sau 

altcineva ar voi să strămute de la metohul Iaşului această Evanghelie 

şi s-o ducă la Sfântul Sava ori pe-aiurea, să aibă de răzbunătoare pe 
Fecioara Maria la ziua înfricoşată a judecăţii, totuşi Evanghelia n-a 

fost lăsată la Iaşi. A două Evanghelie, datorită episcopului Matei, în 

1610, spune o însemnare la urmă că s-a scris „din dorinţa şi cu 
cheltuiala preacinstitei şi înălţatei Doamne Cătălina, Mare Băneasă a 

Craiovei, şi s-a trimis în dar mănăstirii Sfântul Sava”. Are o mulţime 

de iniţiale în culori şi din cele două pagini ornamentate lipseşte una, 

fiind sustrasă de cineva. După obiceiul vremurilor de demult, se 
găsesc împrăştiate pe manuscrisele Sfântului Sava însemnări ce ne 

privesc de-aproape. Un ieromonah Ioachim notează undeva, cu data 

1629: „Prea Sfântul Patriarh Teofanie m-a hirotonisit preot în Iaşii 
Bogdaniei, la Galata, mănăstirea lui Petru Voievod, în ziua Învierii, 

în faţa preacinstitului Domn Miron Barnovschi şi a mamei sale 
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Elisaveta”. La sfârşitul unei Psaltiri, pe o foaie cu chemar roşu, o 

însemnare datată 1558: „Eu, ieromonahul Evloghie din Moldovlahia, 

de la biserica ce se cheamă de noi Putna, am întocmit această Psaltire 

cât am putut mai bine”. Sunt aşa de strânse legăturile cu Ţările 
Româneşti, încât, alături de pomenirea unor cutremure, ieromonahul 

Ieremia de la mănăstirea Sfântul Sava, înseamnă pe marginea unei 

Antologii, la 29 Iunie 1606: „A murit Ieremia Voievoda şi i-a urmat 
fratele acestuia Simeon”. Pe un dicţionar scris de Ioan din Zagor, la 

1802, ni se spune: „Astăzi, Sâmbăta, Iunie 22, s-a făcut mazilia 

Domnului Bogdaniei, fiul lui Ipsilanti, beizadeaua Constantin, şi s-a 
investit Domn marele dragoman Alexandru Sutu, iar mare dragoman 

a fost trecut fiul lui Calimachi, beizadeaua 30”. 

În mijlocul ogrăzii mănăstirii e mormântul Sfântului Sava, 

fără a cuprinde, însă, moaştele acestuia, care au fost duse în Veneţia. 
La dreapta şi la stânga se află două biserici, dintre care, una mai 

veche, cu hramul Sfântul Nicolae, e zidită în peşteră. Demult, când 

schivnicea pe aici Sfântul Sava, nişte văpăi mari au tresărit din 
peşteră şi un glas i-a poruncit în vis să ridice altar de biserică pe locul 

unde izbucnise focul. Trei icoane de seamă ale bisericii, înfăţişand pe 

Iisus, Fecioara Maria şi Sfântul Nicolae, au fost trimise din ţară. Iar 
nartexul de astăzi se datoreşte unuia Anania Vlahul, ardelean de 

obârşie, precum arată inscripţia: „S-a zidit acest nartex cu cheltuiala 

lui Anania Vlahul, dintre monahi, la anul 1893”. Ca şi Anania 

Vlahul, şi-au găsit sălaj la Sfântul Sava mulţi călugări din ţară, în 
cursul vremii.  

Cât priveşte visteria Sfântului Mormânt, ea este un tezaur 

cu imense bogăţii nebănuite, cu o mulţime de obiecte româneşti. 
Astfel, în chip de monument funerar, e aici un artoforiu al lui Mihail 

Sturdza, cu inscripţia grecească: „Dăruit Sfântului Mormânt de 

preslavitul Mihail Sturdza, Principele Moldovei, şi de soţia sa 

Doamna Smaragda, şi de fiul său nou-născut, robul lui Dumnezeu 
Mihail, în Octomvrie, anul 1844” Lângă artoforiu, două chivoturi 

aurii, la fel, cu lămurirea că s-au făcut dar: „Preasfântului şi 

Tămăduitorului Mormânt de către preacuviosul protosinghel şi 
egumen al Cetăţuiei, Dionisie Filopopolitul, şi sunt aidoma modelul 

sfintei mănăstiri Cetăţuia, aşezată în apropierea Iaşilor, la 30 Mai, 
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anul 1859” (imaginea 10). Apoi se poate vedea o cruce grea şi mare, 

de 1,41 metri, în argint aurit, arătând, pe o latură, Răstignirea, pe 

alta, scene din viaţa lui Iisus, măiestrit de migălos sculptate. După 

descriere aceasta pare să fie crucea de care ne vorbeşte patriarhul 
Dositei în cartea sa asupra Ierusalimului. Are pe suportu-i stema 

Moldovei, cu literele:  I.  D. 

        B. G. 

       Z.  M.  

Ceea ce înseamnă Istratie Dabija Voevod Gospadar Zemli 

Moldavscoi, iar de amândouă părţile nişte chipuri voievodale, ce 
înclin a crede că-s Domnul şi Doamna Dabija.  

Lui Gheorghe Ştefan i se datorează un frumos epitrahil cu 

inscripţia: „Acest epitrafil este făcut de Io Gheorghe Ştefan Voievod 

şi Doamna Safta, Anul 7160”. Acelaşi Domn a dăruit Sfântului 
Mormânt şi un aghiazmatariu de argint cu aplicaţii în aur. Poarta 

bourul încoronat al Moldovei şi împrejur litere slavone ce 

mărturisesc a fi trimis de Gheorghe Ştefan la 7164 sau de la Hristos 
1656. 

Se mai poate vedea o pereche de ripide, în argint, suflat cu 

aur. Pe o faţă, la mijloc, Iisus pe tron, şi împrejur inscripţia slavonă: 
„Domnul S-a împărăţit şi a poruncit, trupul şi l-a îmbrăcat Domnul 

întru putere şi l-a încins, ca întărită să fie aşezarea”. Pe cealaltă faţă 

a ripidei, avem Sfânta Treime, cu rândurile tot slavoneşti, roata în 

jur: „Această ripidă a făcut-o Io Petru Voievod, şi au dat-o 
mănăstirii Mislea”. Dedesubt sunt figurile donatorilor: „Io Petru 

Voievod - Io Radul Voievod”.  

Între Evangheliile româneşti donate Sfântului Mormânt, mai 
artistic executată e aceea a lui Matei Basarab. Cuprinde portretul 

domnului, cât şi al soţiei sale Elena. Inscripţia grecească, destul de 

lungă, nu lasă nici o nedumerire: „Ruga preaevlaviosului Domn Io 

Matei Basarab Voievod al Moldovlahiei Daciei şi a preacuvioasei 
Elena”. Iar în dreptul portretului voievodului: „Chipul 

preaevlaviosului şi preastrălucitului şi preavestitului Domn Ioan 

Matei Basarab Voievod, care s-a ridicat Domn şi stăpânitor de către 
tot norodul clericilor şi laicilor, de către arhonţii şi strategii 

Ungrovlahiei şi patriei sale în 1632, iar Sfânta Evanghelie s-a fost 

scris prin cheltuiala sa, la 1642-1643”. Sub portret, cuvintele: „S-a 
scris de mâna lui Anthim monahul, poate al Ivirului” (imaginea 11).  
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Alte două Evanghelii moldoveneşti, în pergament, sunt 

foarte asemănătoare. Întâia este a lui Petru Rareş, sau mai bine zis, a 

soţiei sale, Doamna Elena. Pe o faţă a copertei, în aramă bătută, se 

vede Iisus înălţându-se din mormânt. La stânga, chipul încoronat al 
lui Petru Rareş. Cealaltă fată a copertei reprezintă pe Sfântul Nicolae 

aşezat în jilţ, iar de jur-împrejur, sub forma unui chenar, avem 

inscripţia slavonă: „Acest tetravanghel l-a făcut şi l-a îmbracat 
Elena, Stapână şi Doamna răposatului Ioan Petru Voievod, cu mila 

lui Dumnezeu Gospodar al Ţării Moldovei. Şi l-a dăruit pentru a sa 

pomenire la mănăstirea Fraţeasca, unde este hramul Sfântului 
Ierarh şi de minuni făcător Nicolae, anul 1551”. A două Evanghelie 

arată pe coperta din faţă tot Învierea lui Iisus, având la stânga figurile 

donatorilor, Ştefan şi Doamna Rareş; (imaginea 12) coperta din dos 

redă pe Fecioara Maria cu Iisus în brate printre îngeri, dedesubt trei 
sfinţi, iar împrejur tot o inscripţie slavonă: „Acest tetravanghel l-a 

făcut şi îmbrăcat Ştefan Constantin Voevod, fiul lui Petru Voevod, 

pentru sănătatea sa şi urmaşilor şi părinţilor săi, Ioan Petru Voevod, 
cu mila lui Dumnezeu Gospodar al Ţării Moldovei şi Doamna sa 

Elena, care a răposat în anul 1549”. Amândouă Evangheliile au 

paginile inluminate şi copertile impodobite cu pietre de diferite 
culori.  

În vistieria Sfântului Mormânt se mai află şi una din cele trei 

sabii ale lui Constantin Brâncoveanu (exact a celei din Luvru, 

descrisă ca fiind a marelui voievod de către C. Marinescu). Are 
formă curbată şi mânerul de ivoriu. Scoţând-o din teacă, poţi vedea 

pe lama de oţel o decoraţie: două sfeşnice aprinse, iar mai încolo, 

Fecioara Maria purtând pe braţul stâng pe copilul Iisus, iar doi 
îngeraşi ţin o coroană de nestemate, apoi inscripţia: „Tu, rege 

neînvins, Cuvânt al lui Dumnezeu, stăpânitor peste tot31”. 

Discul de aur marcând locul Crucii pe Golgota, este dăruit de 

Şerban Cantacuzino, domnul Ţării Româneşti (1678-1688). Se 
păstrează în Biserica Sfântul Mormânt, Capela Calvarului. (imaginea 

8) 

În afară de daniile voievodale, trebuiesc amintite şi cele ale 
pelerinilor români. Ei trăgeau de obicei la mănăstirea Sfinţilor 

                                                
31 Marcu Beza: Urme româneşti  la Ierusalim, Muntele Sinai şi Mănăstirea 

Sfântul Sava, Revista “Boabe de Grâu”, Anul III (1932), anul IV (1933), 

Anul V (1934). 
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Arhangheli, ce dă astăzi, printr-o portiţă, în ulicioara Sfântului 

Francisc, alături de Patriarhia Greacă a Ierusalimului. Dalele în jurul 

bisericii sunt pline de leaturi şi nume româneşti. Pe împrejmuirea de 

piatră a terasei cineva a săpat sub o cruce, cu slove aproape şterse de 
vreme, că-i piteştean şi-l cheamă Vasile, altul, transilvănean, a 

însemnat pe o laviţă anul 1888; al treilea a venit cu întreaga familie, 

ne spune, din Bucureşti, la 1872; şi tot aşa s-au perindat, găsindu-şi 
sălaş în chiliile năpădite acum de o populaţie amestecată.  

Călugăriţe şi monahi din ţară s-au aflat, de-a lungul 

timpurilor, şi se află şi azi în număr tot mai mare, în multe locaşuri 
din Ţara Sfântă. Călugăriţele românce fiind harnice, sunt apreciate de 

către episcopii şi egumenii greci, şi le îngrijesc, demne de toată 

încrederea, bisericile şi gospodăriile. De asemenea, Maica Staretă 

Moiseea a mănăstirii ruseşti Eleon, de pe vârful Muntelui Măslinilor, 
a primit vreo douăzeci de călugăriţe românce harnice, fără de care n-

ar avea cine să facă muncile de zi de zi ale acestei minunate 

mănăstiri a ruşilor albi32. 
Pe o toacă a Mănăstirii Carantania (de pe Muntele Ispitirii) 

se poate citi următoarea inscripţie: „Această toacă o dau la Sfântul 

Mormânt, eu, Manolachi Barbu din Bârlad, 20 Septembrie 1882”. 
Câtă credinţă va fi fost în sufletul acestui bârlădean, care, în timpuri 

anevoioase de călătorit, a purtat cu el, în Ţara Sfântă, o întreagă 

toacă de fier! 

Multe Biserici din Ţara Sfântă sunt pictate în zilele noastre 
de către fraţii Moroşanu, de la Suceava. Printre ele, am văzut pictura 

făcută de ei în două: Biserica Ortodoxă a Bunei Vestiri din Nazaret şi 

Biserica Mănăstirii greco-catolice a Bunei Vestiri din Nazaret, cu 
măicuţe din toate ţările lumii.  

Concluzie. Legăturile Bisericii noastre cu Patriarhia 

Ierusalimului au devenit tot mai strânse: prin Ţările Române au 
trecut, ca oaspeţi de seamă, mai mulţi patriarhi ai Ierusalimului, cum 

au fost, începând din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, Teofan, 

Paisie, Nectarie, Dositei Nottara, Hrisant Nottara, Benedict şi P.F. 
Diodor. Evlavia domnitorilor români, care au ctitorit pe tot cuprinsul 

Ţării noastre frumoase mănăstiri, n-a ocolit nici Locurile Sfinte. 

                                                
32 Martha Banulescu, Impresii trăite în pelerinajele în Ţara Sfântă din 1995, 

2000, 2001, 2002, 2003.  
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Patriarhul Dositei Nottara al Ierusalimului (1669-1707), de pildă, 

numeşte pe domnitorul roman Şerban Cantacuzino „chivernisitor al 

Sfântului Mormânt”, iar despre voievodul Moldovei, Vasile Lupu, 

spune „că nimeni n-a făcut atâta bine scaunului patriarhal de 
Ierusalim, de la căderea Constantinopolului (1453), ca acest voievod, 

care a plătit o apăsătoare datorie a Sfântului Mormânt”. De 

asemenea, evlaviosul domnitor al Ţării Româneşti, Neagoe Basarab 
„a dăruit şi a îmbogăţit Biserica Sionului, dimpreună cu toate 

bisericile din jurul ei”. Numeroşi monahi din Ţările Române vor 

rămâne în Ţara Sfântă, între ei amintindu-i numai pe Arhimandritul 
Irinarh Rosetti (ctitorul Bisericii Ortodoxe de pe Sfântul Munte 

Tabor) şi pe Sfântul Cuvios Iacob-Hozevitul. Dar mai ales începând 

din secolul trecut, pelerinajele la Locurile Sfinte au sporit, multe 

dintre ele fiind conduse de către ierarhi ai Bisericii noastre, - precum 
Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului, în 1925, Patriarhul Miron 

Cristea, în 1927, Mitropolitul Nectarie Cotlarciuc al Bucovinei, în 

1935 – şi altele îndrumate de preoţi vrednici, printre care şi renumitul 
teolog şi scriitor Gala Galaction. Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit şi 

de alte minunate binecuvântari: ridicarea Aşezământului românesc 

de la Ierusalim, între 1935-1938, şi a celui de pe malul Iordanului, 
între 1935-1936, cu purtarea de grijă şi binecuvântarea întâiului 

Patriarh al românilor, Miron Cristea. În vremuri grele pentru ţara şi 

Biserica noastră, vrednicul de pomenire Patriarh Justinian Marina a 

purtat o părintească grijă celor două aşezăminte româneşti din Ţara 
Sfântă, restaurându-le, asigurându-le personalul slujitor şi, în 1975, 

în cursul pelerinajului făcut la Sfintele Locuri, sfinţind Biserica şi 

Asezământul românesc din Ierusalim.  
Mii şi mii de pelerini români, slujitori ai Bisericii sau fii ai 

ei, au vizitat în ultimii ani Locurile Sfinte, împărtăşindu-se de o 

bucurie mai presus de fire, tainică şi binefăcătoare sufletului, 

întărindu-le credinţa întru fiorul vederii locurilor de care se leagă 
viaţa şi învăţătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Jubileului 

Anului 2000 celebrat la Betleem şi Ierusalim, la care a participat şi o 

delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române condusă de P.F. Patriarh 
Teoctist, i s-a închinat inaugurarea oficială a lucrărilor la noul 

Aşezământ ortodox românesc din oraşul biblic Ierihon33.  

                                                
33 Prefaţa P.F. Patriarh la volumul “Românii şi Ţara Sfântă”, Bucureşti 2000 
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Capitolul V 

Nevoitori români la Locurile Sfinte 
 

Ţara Sfântă este un loc unic pe faţa pământului, legăturile 

sale cu Cerul fiind asemănătoare scării pe care a văzut-o Iacob la 

Betel. Pe această cale, Cerul se uneşte cu Pământul. Aici, 

Dumnezeu a vorbit cu patriarhii, cu proorocii şi cu drepţii 

Vechiului Testament şi tot aici „Dumnezeu S-a făcut Om, ca pe 

om să-l îndumnezeiască”. În acest ţinut s-a născut viaţa şi bucuria 

Cerului, ca pe cei osteniţi şi împovăraţi ai lumii să-i aline cu 

daruri, urcându-i în acelaşi timp spre înălţimile infinite ale vieţii 

de dincolo. În Ierusalim oamenii au trăit pentru prima dată în 

lume familiarizarea cu Dumnezeu. Cuvintele Sfântului Petru de 

pe Muntele Tabor: „Bine este aici să fim împreună” (Matei 17,4), 

rămân o dorinţă de realizat pentru orice pelerin sau vieţuitor al 

Ţării Sfinte34”. 

Palestina, patria creştinismului, este în acelaşi timp şi 

patria monahismului, după Egipt şi Sinai. Aici au vieţuit marii 

întemeietori ai monahismului palestinian: Cuviosul Eftimie cel 

Mare (el a umplut pustia Iudeii de pustnici), în prima jumătate a 

secolului al V-lea; Cuviosul Sava cel Sfinţit (marele dascăl al 

călugărilor, a întemeiat mai multe centre monastice între Ierihon 

şi Betleem), ucenicul Sfântului Eftimie; Cuviosul Teodosie, 

începătorul vieţii de obşte; cuvioşii Gherasim de la Iordan, 

Gheorghe Hozevitul şi Hariton Mărturisitorul; apoi marii pustnici 

Varsanufie şi Ioan şi Cuviosul Dorotei din Gaza. Ţara Sfântă a 

fost pentru ei un prilej binecuvântat de Dumnezeu, pe care l-au 

înţeles şi fructificat în iubire mistică, până la comuniunea 

desăvârşită cu Mirele ceresc. 

                                                
34 Irineu Slătineanul: Prezenţe monahale româneşti  în Ţara Sfântă, din 

volumul jubiliar: “Românii şi Ţara Sfântă”, Bucureşti, 2000 
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Încă din secolele III-IV, se constată o mare participare a 

pelerinilor la viaţa creştină din Ţara Sfântă, printre care este 

consemnat un mare număr de monahi din părţile noastre, 

cunoscuţi sub numele de „besi”. În „Viaţa Sf. Teodosie” scrisă de 

episcopul Teodor de Petra, se spune că sfântul a clădit în 

mănăstirea ce-i poartă numele patru biserici, dintre care, în a 

două, neamul besilor înalţă în limba lor rugăciunile Stăpânului 

comun35”. Ioan Moscul, în „Limonariul” său, spune că în 

Palestina existau două mănăstiri apropiate, una de limbă besă, şi 

alta de limbă siriană.36 Acelaşi lucru se afirmă şi în „Viaţa Sf. 

Sava”. În sprijinul acestor mărturii vine şi descrierea unei călătorii 

la Muntele Sinai, în care se aminteşte de trei egumeni ce vorbeau: 

latina, greaca, siriana, egipteana şi besa37. Important în această 

descriere este faptul că face distincţie între latină şi besă. 

Prezenţa besilor în aceste locuri confirmă convingerea că 

strămoşii noştri aveau o viaţă creştină autentică şi o râvnă 

religioasă recunoscută în mănăstirile din Orient. Apoi, ei vorbeau 

o limbă proprie, ceea ce denotă existenţa unui creştinism vechi, 

păstrat într-o limbă diferită de cea care se vorbea la Roma.  

Secole de-a rândul, călugării din Scytia Minor organizau 

pelerinaje la Mormântul Domnului şi la mănăstirile de pe Valea 

Iordanului, mai ales la marile praznice creştine, ducând ajutoare şi 

milostenii pentru fraţii creştini şi călugării din ţara lui Iisus. Ei 

rămâneau mai mult timp în aceste locuri, în unele perioade 

însemnate din calendarul bisericesc, mai ales în Postul Mare, apoi 

se întorceau în patria lor. De menţionat este şi faptul că, sub 

împăratul Justinian, câteva mii de „vlahi” nord-dunăreni au fost 

strămutaţi în împrejurimile mănăstirii Sf. Ecaterina din Sinai. 

Astăzi mai trăiesc acolo în stare nomadă aproximativ 2000 de 

„vlahi” (deveniţi beduini musulmani; vorbesc limba arabă, 

amestecată cu unele cuvinte de origine tracă).  

                                                
35 P.G.C.XIV, Col. 505 C; Mitrea Bucur: Magazin Istoric X, nr.3/1976, 

pag.26; Pr.Prof.D. Stăniloaie: “Besii în mănăstirile din Orient” în Revista 

B.O.B. nr.5-6/1976, pag.587-589 
36 p.G. 873; 3025 B 
37 P.L. LXXVII, 911 
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După 614, Ţara Sfântă cade sub ocupaţia perşilor, iar 

epoca de înflorire a creştinismului ia sfârşit. Legăturile creştine şi, 

în particular, cele monahale slăbesc foarte mult. Din această 

perioada nu mai avem mărturii ale prezenţei limbilor siriană şi 

besă, ca limbi oficiale de cult paleocreştine, pe lângă limbile 

greacă şi latină.  

De-abia în secolul al XV-lea se face din ce în ce mai 

simţită prezenţa călugărilor români în mănăstirile de pe Valea 

Iordanului. Am văzut în capitolul precedent ca, odată cu căderea 

Constantinopolului de la 1453, încep sa apară în Ţările Române 

primele mănăstiri închinate la Mormântul Domnului şi la 

Mănăstirea Sf. Sava. Aceste legături se dezvolta şi mai mult în 

secolele XVI-XVIII. Documentele atesta danii substanţiale ale 

românilor la Locurile Sfinte. Creste numărul călugărilor români 

pe Valea Iordanului şi în Sinai. Tot în această perioada, ierarhi şi 

călugări greci poposesc în tara noastră, printre care şi cei doi 

patriarhi ortodocşi ai Ierusalimului, Dositei şi Hrisant Nottara.  

În secolele următoare numărul călugărilor români 

vieţuitori în Ţara Sfântă trecea de o suta, dintre care cei mai mulţi 

se nevoiau în pustiul Iordanului, pe Muntele Tabor şi în 

mănăstirea Sf. Sava. O statistica din anul 1935 arata ca în Ţara 

Sfântă se nevoiau peste 70 de călugări români, iar pelerinajele 

erau din ce în ce mai numeroase. În acest an se construieşte la 

Ierusalim un cămin pentru pelerinii români, iar pe malul de vest al 

Iordanului, se ridica prima mănăstire Româneasca. 

Sihaştri români în Pustia Iordanului. Regiunea de lângă 

Iordan, locul unde a fost botezat Mântuitorul Iisus Hristos, a fost 

sfinţită de Însuşi Fiul lui Dumnezeu înomenit, prin retragerea Sa 

în aceste ţinuturi (iar râul Iordan, sfinţit prin botezul Domnului, 

are apa sa sfinţită de-a pururea, deci, noi, pelerinii ne umplem 

sticluţele cu apă din Iordan, care este aparent mâloasă, iar când 

ajungem înapoi în ţară, descoperim ca a devenit limpede şi o 

folosim ca aghiazmă vindecătoare). Aici s-au nevoit, în primele 

secole creştine, Sfinţii Gherasim, Hariton, Gheorghe Hozevitul, 

Cuviosul Zisima şi mai ales Cuvioasa Maria Egipteanca.  

Primul sihastru român, cunoscut în secolul al XV-lea, a 

fost Cuviosul Iosif de la Bisericani, care s-a nevoit în pustia 
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Iordanului. Foarte curând, călugării din mănăstirile apropiate s-au 

adunat în jurul său în număr mare, dintre care 15 erau români. 

Nevoinţa lor era rugăciunea neîncetată, postul şi asceza aspră. 

Datorită ocupaţiei otomane, Cuviosul Iosif a părăsit pustiul 

Iordanului şi s-a reîntors cu ucenicii săi la Mănăstirea Bistriţa. 

Până la începutul secolului XX, nu s-a mai identificat nici un 

nume de sihastru roman pe Valea Iordanului. Este evident ca se 

nevoiau destui, dar este ştiut că sihaştri români rămâneau toată 

viaţa anonimi, iar la bătrâneţe se reîntorceau în ţară. În 

însemnările unor pelerini români sunt consemnaţi mai mult de 20 

de români sihaştri ce se nevoiau în pustia Iordanului.  

Un alt pustnic şi sfânt, care s-a nevoit atât în Valea 

Iordanului, cât şi în pustiul Hozeva, a fost Sf. Ioan Iacob 

Hozevitul38. După o copilărie zbuciumata, el s-a hotărât sa între în 

mănăstirea Neamţ. În anul 1923 a plecat la Locurile Sfinte. În 

1947 este hirotonit preot în Biserica Sf, Mormânt şi apoi numit 

egumen la schitul românesc Sf. Ioan Botezătorul de la Iordan. 

După şapte ani de aspră asceză, s-a retras în regiunea Hozeva, 

într-o peşteră. După alţi şapte ani de osteneli călugăreşti, Sf. Ioan 

s-a mutat către Domnul în vara anului 1960. El a fost proslăvit de 

Dumnezeu cu neputrezirea trupului, fiind transformat în sfinte 

moaşte făcătoare de minuni. Sfintele sale moaşte sunt aşezate în 

paraclisul bisericii Sf. Gheorghe Hozevitul şi cinstite cu multa 

evlavie de pelerini români şi străini (imaginile 13 şi 14). El a fost 

şi scriitor şi poet, alcătuind cuvinte ziditoare de suflet. Unele le-a 

compus în stările de contemplaţie şi trăire în Hristos, altele le-a 

cules din cărţile citite în biblioteca mănăstirii Sf. Sava39. 

Între anii 1950-1970 s-au mai nevoit în aceste locuri 

schimonahia Melania Mincu şi ieromonahul Damian. Cuvioasa 

Melania Mincu, „floare aleasa a monahismului nostru40„, era cu 

                                                
38 Irineu Pop Bistriteanul: Sfântul Ioan Iacob – sihastrul roman de la 

Hozeva, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, colectia Homo Religiosus 
39 Lucian Tomitanul: Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ – Hozevitul, 

din volumul “Sfinţi români şi apărători ail legii strămoşeşti”, Editura 

Institutului Biblic, Bucureşti, 1987 
40 Irineu Slătineanul: Prezenţe monahale româneşti  în Ţara Sfântă, din 

volumul jubiliar: “Românii şi Ţara Sfântă”, Bucureşti, 2000 
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metania din mănăstirea Ţigăneşti. După ce a vizitat de mai multe 

ori Ierusalimul, în anul 1947 a fost trimisă ca vieţuitoare la schitul 

românesc de pe malul Iordanului. În aceste pustietăţi s-a nevoit 22 

de ani, răbdând arşiţa soarelui, frigul nopţii şi depărtarea de ţară. 

Maica Melania urma îndeaproape viaţa străluciţilor ei înaintaşi: 

Cuvioasa Maria Egipteanca şi mai ales Sf. Ioan Botezătorul, 

mâncând numai pesmeţi şi legume. Preocuparea de căpetenie era 

rugăciunea minţii şi munca manuală la grădină şi la construcţia 

chiliilor aşezământului. Ca povăţuitor în cele duhovniceşti, îl avea 

pe renumitul pustnic şi ascet, Cuviosul Ioan Iacob, egumenul 

schitului. În primăvara anului 1960, schimonahia Melania Mincu 

s-a îmbolnăvit şi s-a mutat la odihna cea de veci, fiind îngropată 

lângă biserica schitului. Ultimul vieţuitor, până la părăsirea 

schitului, a fost ieromonahul Damian Stog, călugăr de la 

mănăstirea Neamţ şi nevoitor la mănăstirea Căldăruşani. A fost 

hirotonit preot la mănăstirea Antim, unde şi-a desăvârşit 

ascultarea timp de 20 de ani, ca paracliser, preot slujitor şi 

duhovnic renumit. În primăvara anului 1970, ieromonahul 

Damian a fost trimis preot şi egumen la schitul românesc Sf. Ioan 

Botezătorul de pe malul Iordanului. După nevoinţe şi bucurii 

duhovniceşti, s-a mutat către Domnul la scurt timp de la sosirea sa 

aici, fiind înmormântat lângă biserica lui Zaheu din Ierihon. 

Călugări români la mănăstirea Sfântul Sava41. În 

această sfânta lavra de mai jos de Betleem, care s-a bucurat, încă 

de la întemeierea ei de o mare cinste, atât ca loc pustnicesc, cât şi 

ca vatră de cultură teologică, au trăit nenumăraţi călugări români. 

Ei veneau din ţară (unii proveneau dintre pustnicii din Ţara Sfântă 

ce se retrăgeau aici de teama barbarilor păgâni, fie datorită 

bătrâneţilor, sau la boală grea) şi găseau aici loc de nevoinţă şi de 

odihnă veşnică. Osemintele lor s-au amestecat cu cele ale 

vieţuitorilor şi râvnitorilor de viaţă îmbunătăţită din alte neamuri. 

Este greu să se stabilească de când anume au început să se 

nevoiască părinţii români la mănăstirea Sf. Sava. Cert este că, 

încă din secolele VI-VII, aici se slujea în cel puţin trei limbi, cum 

                                                
41 Irineu Slătineanul: Prezenţe monahale româneşti  în Ţara Sfântă, din 

volumul jubiliar: “Românii şi Ţara Sfântă”, Bucureşti, 2000 
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am văzut mai sus, printre care şi limba besă (traca). Începând cu 

secolele XVI-XVII, cel puţin 20 de călugări români se nevoiau 

între zidurile lavrei. Prezenţa acestor trăitori aici era întărită şi de 

bunele relaţii pe care le avea mănăstirea cu domnii şi mitropoliţii 

Moldovei şi Ţării Româneşti. Cum se ştie, mănăstirii Sf. Sava de 

la Locurile Sfinte i-au fost închinate câteva metoace româneşti, 

între care, de pildă, mănăstirea Sf. Sava din Iaşi. Date fiind aceste 

bune relaţii, mulţi călugări români se nevoiau în mănăstirea Sf. 

Sava şi invers, călugări de la Sf. Sava trăiau în Ţările Române. 

Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, numărul românilor 

trăitori în mănăstirea Sfântul Sava a scăzut foarte mult. Într-o 

scrisoare trimisă de arhimandritul Nectarie Banul, în 1898, 

mitropolitului Iosif Gheorghian, se vorbeşte de părinţii români 

care se aflau în lavra Sf. Sava şi se cere cărţi pentru ei. În anul 

1890, se nevoia la Sf. Sava Cuviosul Nectarie, ucenicul şi 

colaboratorul apropiat al stareţului Irinarh Rosetti. El era fiul 

preotului Alexandru Banu, din ţinutul Romanului. De mic a rămas 

orfan de părinţi. La vârsta de 15 ani a devenit ucenic al 

Cuviosului Irinarh Roseti. În anul 1843, arhimandritul Irinarh l-a 

luat cu el la Locurile Sfinte. Acolo, s-au nevoit împreună 20 de 

ani, împărţind toate ispitele, necazurile şi bucuriile vieţii 

pustniceşti. În toată viaţa sa, călugărul Nectarie a slujit cu multă 

credinţă, râvnă şi dragoste părintelui său duhovnicesc, mai ales pe 

Muntele Tabor, unde au devenit sihaştri renumiţi. După mutarea 

la Domnul a Cuviosului Irinarh, Nectarie a fost hirotonit preot şi 

ales stareţ al mănăstirii de pe Tabor, unde a rămas încă 20 de ani. 

El a continuat lucrările de construcţie la biserica mănăstirii, pe 

care a sfinţit-o în 1862, la praznicul Schimbării la Faţă a 

Domnului, şi a ridicat câteva chilii şi zidul împrejmuitor. Bătrân şi 

bolnav, în anul 1892, şi-a dat obştescul sfârşit. Cuviosul Nectarie 

a scris viaţa îndrumătorului său duhovnicesc, arhimandritul 

Irinarh Roseti, pe care a trimis-o la Mitropolia din Bucureşti, spre 

a fi publicată. Între anii 1920-1950, s-au mai nevoit în această 

lavra până la 10 călugări români, dintre care cel mai vestit a fost 

Cuviosul Ioan Iacob. El a fost bibliotecarul mănăstirii Sf. Sava 

aproape 10 ani. De aici, Sf. Ioan Iacob s-a mutat ca stareţ la 
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schitul românesc Sf. Ioan Botezătorul de la Iordan şi apoi la chilia 

Sf. Ana de pe Valea Hozevei. 

 Printre sihaştri români din această perioada, la Sf. Sava s-a 

aflat şi ieromonahul Ignatie Rădulescu, de loc din judeţul 

Prahova, iar cu metania în Mănăstirea Sinaia, unde a stat sub 

ascultare peste 20 de ani, învrednicindu-se şi de darul preoţiei. 

Dorind să se închine la Mormântul Domnului, în anul 1925 a 

plecat la Ierusalim şi a rămas la mănăstirea Sf. Sava, din pustiul 

Iudeii. Pentru că dorea o viaţa pustnicească şi mai aspră, s-a retras 

timp de 7 ani într-o peşteră din apropiere. După nevoinţe, lacrimi 

şi ispite îndurate în această strâmtorare, a venit în lavra, cu 

sănătatea puternic zdruncinată. După 5 ani de zăcere în chilie, sub 

îngrijirea ierodiaconului Veniamin Trifan, cu faţa luminată şi 

veselă, şi-a dat sfântul său suflet în mâinile lui Dumnezeu.  

 Un alt monah român care, ducându-se la Mormântul 

Domnului în anul 1920, a rămas definitiv la mănăstirea Sf. Sava, 

este şi Ştefan Sihastrul din Dobrogea, cu metania la mănăstirea 

Cocoş. Timp de 20 de ani el s-a ostenit acolo în nevoinţe 

călugăreşti, îndeplinind ascultările de bucătar, portar şi iconom. 

Lucra tot timpul în tăcere, cu rugăciunea în inimă. În vara anului 

1939, Cuviosul Ştefan îmbolnăvindu-se, a primit Prea Curatele 

Taine şi şi-a dat sufletul în mâinile Domnului.  

Ultimul călugăr român care s-a nevoit în obştea mănăstirii 

Sfântul Sava a fost ierodiaconul Veniamin Trifan. În anul 1930, el 

s-a dus la Sfintele Locuri şi a slujit la Mormântul Domului şi la 

peştera din Betleem, timp de 30 de ani. S-a retras apoi la 

mănăstirea Sf. Sava, unde s-a mai nevoit încă 12 ani, ca ucenic al 

ieromonahului Ignatie Rădulescu, şi s-a săvârşit din această viaţă 

în anul 1973. 

Sihaştri români pe Muntele Măslinilor42. Muntele 

Măslinilor este locul cunoscut din Sfânta Evanghelie ca fiind atât 

de iubit de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dar şi locul unde a 

fost prins Domnul. Pentru importanţa lui în viaţa creştină, 

Muntele Măslinilor a fost totdeauna căutat de călugări şi pelerini. 

                                                
42 Irineu Slătineanul: Prezenţe monahale româneşti  în Ţara Sfântă, din 

volumul jubiliar: “Românii şi Ţara Sfântă”, Bucureşti, 2000 
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În acest spaţiu sfânt, încă din secolul al IV-lea s-au întemeiat 

schituri şi mănăstiri, fiind un loc de înaltă nevoinţă 

duhovnicească.  

 Mărturii despre primii călugări români care s-au nevoit pe 

Muntele Măslinilor avem abia în secolul al XV-lea. Este vorba 

despre un grup de pustnici care au sihăstrit în peşterile şi 

mănăstirile din Grădina Ghetsimani şi pe Muntele Eleonului. 

După ce au trăit mai mulţi ani în aceste locuri, o parte dintre ei s-

au întors în ţară şi au întemeiat o vestită sihăstrie în Oltenia, pe 

vatra căreia s-a ridicat mai târziu mănăstirea Arnota. Acestui loc i 

s-a zis, până la Matei Basarab, Muntele Eleonului, fiind foarte 

asemănător cu Muntele Măslinilor, iar sihăstria s-a numit sihăstria 

Eleonului. 

 În secolele următoare nu se mai cunosc prezenţe monahale 

româneşti în aceste mănăstiri. Abia în vremurile noastre sunt 

atestate câteva călugăriţe în mănăstirile ruseşti. În anul 1974, de 

pildă, la mănăstirea rusească de pe Eleon se nevoiau zece 

călugărite românce.  

Mănăstirea Schimbarea la Faţă de pe Muntele Tabor. 

Pe acest munte, unde S-a schimbat la faţă Mântuitorul nostru Iisus 

Hristos, încă din secolul al III-lea exista o mănăstire de călugări. 

Clădirile acestei aşezări au fost dărâmate succesiv de către perşi, 

arabi, otomani. Din secolul al XIII-lea, ea a rămas cu totul pustie. 

Arhimandritului Irinarh Rosetti, cu metania din mănăstirea 

Neamţ, i-a fost dat de Dumnezeu să repare această sihăstrie.  

 După lungi osteneli şi nevoinţe la mai multe mănăstiri şi 

schituri din Ţara Românească şi Moldova, în anul 1843, el a 

plecat cu ucenicul său Nectarie Banul la Locurile Sfinte şi s-au 

stabilit pe Muntele Tabor. Aici au petrecut împreună 16 ani, în 

desăvârşită sihăstrie şi dorire de Dumnezeu, răbdând multe ispite 

de la oameni şi de la diavol. În anul 1859, al unirii celor două 

provincii româneşti, Moldova şi Ţara Românească, Cuviosul 

Irinarh Roseti a început construcţia bisericii mănăstirii 

Schimbarea la Faţă a Domnului de pe Tabor. Ostenitorul 

arhimandrit şi părinte duhovnicesc n-a reuşit să termine această 

lucrare sfântă, căci s-a mutat la cele veşnice la 26 decembrie 
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1863, fiind înmormântat în biserica începută de el şi terminată de 

ucenicul său Nectarie.  

 Cuviosul Irinarh a fost preţuit şi recunoscut ca mare 

duhovnic şi sfânt părinte încă din viaţă. Locuitorii din părţile 

Nazaretului şi din Cana Galileei alergau la el pentru sfat, 

rugăciune şi spovedanie, avându-l la mare evlavie, datorită vieţii 

sale, precum şi darului vindecărilor cu care fusese înzestrat de 

Dumnezeu.  

Locul de egumen a fost luat de ucenicul său, ierodiaconul 

Nectarie Banul. El a terminat mănăstirea Schimbarea la Faţă a 

Domnului de pe Tabor şi a menţinut rânduiala slujbei în limba 

româna până în anul 1890, când, datorită bătrâneţii şi suferinţelor, 

s-a retras la mănăstirea Sfântul Sava. În vremea noastră, ctitoria 

arhimandriţilor Irinarh şi Nectarie este locuita de călugări greci şi 

aparţine canonic de Mitropolia Ortodoxă de Nazaret. 

 În concluzie, firul prezenţei româneşti în Ţara Sfântă nu s-

a întrerupt niciodată. De la călugării besi-traci şi până astăzi, 

românii n-au încetat să mărturisească, prin prezenţa lor, viaţa 

autentic ortodoxă românească. Este adevărat că lepădarea de 

lume, aşa cum a cerut-o Mântuitorul şi a fost practicată de Sfinţii 

Părinţi, n-a dat posibilitatea agonisirii unor mănăstiri care să fie 

numai ale românilor. Dar eforturile care s-au depus, începând cu 

anul 1935, prin construirea la Ierusalim a unui cămin, iar pe malul 

de vest al Iordanului a unui schit românesc, încununate în zilele 

noastre prin proiectul ridicării unui complex monahal la Ierihon, 

vor împlini această dorinţă sfântă a atâtor sihaştri şi pelerini 

români de a avea aşezămintele lor în Ţara Sfântă.  
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CAPITOLUL VI 

Aşezămintele româneşti de la Ierusalim şi Iordan  
 

 

Începutul unor aşezăminte româneşti la Locurile Sfinte, cu toate 
legăturile strânse pe care le aveam cu Patriarhia Ierusalimului, nu se va 

fi realizat mai devreme, pe de o parte – din pricina depărtării de ţara 

noastră, a pericolelor şi dificultăţilor care le comporta în vechimea nu 
prea îndepărtată o astfel de călătorie, iar, pe de altă parte, instabilitatea 

cauzată de vitregiile cumplite ale istoriei noastre, care ne-a marcat până 

aproape de timpurile moderne; dar, desigur, nu mai puţin şi lipsa 

stăruinţei şi a unei preocupări constante43. 
Precedente existau. În afară de prezenţa Bisericilor „Vechi 

orientale” şi a Bisericii Romano-Catolice, mai aveau reprezentante la 

Locurile Sfinte: Biserica Georgiei – la Mănăstirea Sfânta Cruce, iniţial 
bizantină, devenită georgiană şi pierdută „din lipsă de personal” în 

secolul al XIX-lea; şi Biserica Serbiei după tradiţie – la Mănăstirea 

Sfinţii Arhangheli din vechea cetate, şi ea pierdută. Din 1847, Biserica 

Rusă a fost aceea care a achiziţionat proprietăţi însemnate în Ţara Sfântă 
şi a construit impresionante aşezăminte, şcoli, spitale, mănăstiri şi 

biserici. 

Ideea unor aşezăminte româneşti la Locurile Sfinte a devenit 
posibilă odată cu începuturile unui mic schit românesc pe Muntele 

Taborului, în anul 1847, fondat de cuviosul Irinarh Roseti, după o 

nevoinţă de cinci ani în oraşul biblic Nazaret. În anul 1859, după cum 
am arătat în capitolul precedent, Cuviosul Irinarh a început reconstrucţia 

unei biserici mai vechi, probabil bizantină, adiacentă marelui complex 

mănăstiresc de pe Tabor. Lucrarea a fost continuată de ucenicul său, 

Nectarie Banul, care a desăvârşit biserica şi a construit un corp de chilii, 
fiind stareţ sub oblăduirea Frăţiei Sfântului Mormânt, până în 1890, 

când, bolnav fiind, se retrage la mănăstirea Sfântul Sava, lăsând acest 

schit în administraţia Patriarhiei Ierusalimului. 

                                                
43 Arhim. Ieronim Creţu: Locurile Sfinte ale Creştinătăţii şi Aşezămintele 

româneşti  de la Ierusalim, Ierihon şi Iordan, 28 noiembrie 1997, Articol 

pentru Almanahul Arhiepiscopiei Bucureştiului pe anul 1998 
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Condiţiile din acea vreme, depărtarea de ţară, marile prefaceri 

de la noi, poate lipsa de suficiente contacte bisericeşti şi supărarea 

Patriarhiei Ierusalimului pentru secularizarea averilor mănăstirilor 

închinate, de către Alexandru Ioan Cuza, nu au permis constituirea 
oficială încă de atunci a unui prim aşezământ românesc la Locurile 

Sfinte.  

Primele începuturi
44

. Înainte de Primul Război Mondial 
(1914-1918), un profesor de la Iaşi, Teodor Burada (+1923) – mare 

publicist şi pasionat călător prin Locurile Sfinte şi pe la românii din 

Peninsula Balcanică – văzând, pe de o parte că pelerinajele spre 
Ierusalim şi Locurile Sfinte au luat un avânt aşa de mare, iar, pe de altă 

parte, că toate popoarele, de diferite confesiuni, se luptă ca să poată avea 

o influenţă în Răsărit, pe calea aşezămintelor religioase şi a instituţiilor 

filantropice de pe lângă dânsele şi numai noi, românii, nu avem nici 
măcar o colibă a noastră în apropierea Sfântului Mormânt – a cumpărat 

un loc la Ierusalim, cu concursul şi al răposatei Regina Elisabeta a 

României – care s-a interesat de această chestiune45. La 3 octombrie 
1906 Burada a alcătuit un comitet de iniţiativă, cu binecuvântarea 

Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pentru ridicarea unui 

aşezământ românesc, pe acel loc46. În 1914 se constituie un al doilea 
comitet pentru ridicarea unui aşezământ românesc la Ierusalim, iar 

delegaţia Mitropolitului Conon a fost primită de patriarhul Damian al 

Ierusalimului. Sfântul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului, în sesiunea din 

                                                
44 Veniamin Ploieşteanul: Noile Aşezăminte româneşti  din Ţara Sfântă, 

Revista “Biserica Ortodoxă Română”, anul 67, nr.5-6, mai-iunie 1940 
45 Pe la 1867, ieromonahul Nifon, egumenul schitului românesc 

“Prodromul” din Sf. Munte al Atosului, prezentandu-se domnitorului 

Romaniei Carol I şi acesta fiind informat ca Nifon fondase schitul 

Prodromul, l-a primit cu deosebită cinste, exprimându-şi în acelaşi timp 

dorinţa ca să-l însărcineze tot pe el, cu întemeierea unei mănăstiri româneşti  

şi la Ierusalim. Nifon însă şi-a declinat competenţa, din cauză de boală şi 

bătrâneţe. Vezi: G.Cioran: “Legăturile Ţărilor Române cu Atosul şi cu 
Mănăstirea Cutlumus, Lavra, Dohiarul şi Sf. Pantelimon, adică Rusicu”. 

Atena, 1938, pag.172 (greceşte) 
46 La 21 martie 1912 se alcătuieşte şi un “Act de săpare de temelie” a 

bisericii, pe locul ce se cumpărase, după ce în 1908 se mai cumpărase şi o 

casă de adăpost, pentru închinătorii români, unde se înfiripase şi un paraclis 

în care se făceau rugăciuni în limba românească. Vezi: Arhiva Mitropoliei 

Moldovei, Dos. Nr. 27/912 
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28 aprilie 1914, şi-a exprimat unanim acordul cu privire la ridicarea unui 

aşezământ românesc la Locurile Sfinte, salutând cu bucurie, împreună 

cu guvernatorul Cetăţii Sfinte, „venirea românilor aici”. Din pricina 

Primului Război Mondial, demersurile s-au amânat. Cu moartea 
iniţiatorului Teodor Burada şi a reginei Elisabeta, lucrurile au rămas 

baltă. Iar locul cumpărat pe numele unui arab, cu impozite neplătite pe 

vreo 12 ani şi dezgrădit, aproape se pierduse în masa proprietăţilor 
vecine.  

Ceasul înfăptuirii soseşte. După constituirea României Mari şi 

ridicarea Bisericii noastre la rangul de Patriarhie, în 1927, vrednicul de 
pomenire Miron Cristea, întâiul patriarh al României (1925-1939), face 

o călătorie în Răsărit, cu care ocazie a vizitat toate patriarhatele 

ortodoxe. La 17 mai 1927 soseşte la Ierusalim, unde a săvârşit sfinte 

slujbe în româneşte, la Golgota şi la Sf. Mormânt. A făcut apoi un 
parastas, pomenind pe toţi eroii, ostaşi români, care au răposat pe 

câmpul de război. Apoi a slujit un Te-Deum, pentru prosperitatea 

României şi pentru sănătatea Regelui Carol al II-lea. În cuvântarea pe 
care a ţinut-o cu această ocazie, patriarhul Miron a făgăduit ca va stărui, 

ca să se facă, şi pentru români, un sfânt aşezământ la Ierusalim47. 

Întorcându-se în ţară, s-a ţinut de cuvânt. A împărtăşit mai întâi gândul 
sau Regelui Carol al II-lea, care, cu însufleţire, l-a însărcinat, ca să reia 

firul lucrurilor, pentru înfăptuirea unui cămin românesc şi a unei 

bisericuţe în Sfânta Cetate, la Ierusalim. 

Iată cum se exprimă patriarhul Miron, asupra acestei chestiuni: 
„Tot românul ştie, cât bănet, câţi galbeni zimţuiţi au trimis Românii din 

Principate, în cursul veacurilor, în Palestina, la Patriarhia de acolo, din 

veniturile mănăstirilor închinate Sfântului Mormânt. Ba această 
contribuţie s-a continuat până în zilele noastre, căci în Basarabia, moşiile 

mănăstirilor nu erau secularizate şi guvernele ruseşti, care le încasau, 

trimeteau acolo, cota corespunzătoare. Şi acum, de curând, în 1929, 

Patriarhia Română a colectat din ţară şi a trimis un ajutor de 76.497 lei 
(vechi) pentru repararea bisericii Sfântului Mormânt, care ameninţa să 

cadă48. Pe lângă aceşti bani, alte ofrande bogate aduceau particularii care 

se duceau acolo ca să se închine şi să capete titlul de <Hagiu>. Mare 
mirare însă, că nu s-au găsit nici Voievozi, nici ierarhi, nici călugări, nici 

particulari, care să întemeieze şi un aşezământ, un Altar românesc, de la 

                                                
47 Revista: Biserica Ortodoxă Română, 1927, pag. 560-561 
48 Dos.Eforiei B.O.R. 1929-1933, vol.1 
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care, în dulcea noastră limbă, să ne rugăm blândului Iisus, pe pământul 

pe care au călcat sfintele Sale picioare. Dumnezeu a rezervat această 

realizare primului nostru patriarh Miron, ca tocmai în timpul celei mai 

mari crize financiare, să umple şi acest gol, simţit acolo, unde toţi 
creştinii, - până şi Abisinienii – au aşezări valoroase”. Încheie zicând:  

„Bunilor creştini…<Iubiţi podoaba casei Domnului> şi contribuiţi la 

înfrumuseţarea ei, mai ales că bisericuţa vecină cu noi – a Abisinienilor 
– a împodobit-o împărăteasa lor49”. 

Cumpărarea locului
50

. Patriarhul Miron stăruie la ministerul 

cultelor şi al artelor şi dobândeşte suma trebuitoare pentru plata tuturor 
datoriilor locului cumpărat mai înainte pe numele unui arab, care se 

ridicau la 66.331 lei (vechi). Şi fiindcă Patriarhia Română, ca instituţie, 

după legile locale, nu putea să cumpere proprietăţi în Palestina, atunci s-

a recurs la următoarea modalitate: s-a achiziţionat locul, în 1929, pe cale 
de donaţie, făcută către Tit Simedrea, pe atunci arhiereu-vicar al 

arhiepiscopiei Bucureştilor, director al Sfântului Sinod, transcris fiind în 

registrele de proprietăţi funciare din Ierusalim, la Nr. 754/929. Acest loc 
are o suprafaţă de 1208,32 mp şi este situat la Bab-El-Amoud (astăzi 

strada se numeşte Shivtei Israel), în afară de zidurile vechi ale cetăţii 

Ierusalimului, dar foarte aproape de Sfântul Mormânt. Donatorul – 
respectiv vânzătorul – se numea Hanna fiul lui Saba Baramki din 

Ierusalim. Mai târziu, în anul 1935, P.S. Tit Simedrea a cedat acest loc 

Patriarhiei Române, în chip formal, cu actul autentic Nr. 453 / 935 al 

Tribunalului Ilfov, S. Notariat, şi astfel s-a văzut Patriarhia Română 
proprietară pe un teren la Ierusalim.  

Formarea unui comitet. La 6 ianuarie 1931, patriarhul Miron 

se adresează Reginei Maria, cerând a se alcătui un comitet în frunte cu 
M. Sa, „care să adune fondurile necesare pentru a începe căminul şi 

bisericuţa – fie pe locul vechi, fie pe un alt loc mai larg ce s-ar putea 

cumpăra la marginea Ierusalimului”. Comitetul se întocmeşte astfel: 

Majestatea Sa Regina Maria, Majestatea Sa Elena, Doamna Poenaru, 
damă de onoare, Doamna Olga Sărateanu, Clotilda Averescu, Lia 

Vintilă Brătianu, Alexandrina Cantacuzino şi Ecaterina Iorga. Apoi un 

reprezentant al Sfântului Sinod, un director de la Ministerul de Externe, 

                                                
49 Dos. Eforiei B.O.R., vol. III, 1935, pag.413-414 
50 Veniamin Ploieşteanul: Noile Aşezăminte româneşti  din Ţara Sfântă, 
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un preot din Bucureşti şi Consilierul Referent cultural de la Consiliul 

Central Bisericesc.  

În acelaşi timp şi la Ierusalim se alcătuise un comitet sub 

preşedinţia ieromonahului Gherasim Luca, având de secretar pe tânărul 
Athanasie Negoiţă, care alcătuiesc şi trimit în ţară un apel şi liste de 

subscripţie, pentru a fi trimis pe la eparhii în scop de a se aduna fonduri. 

Comitetul acesta, compus din 4 călugări şi o călugăriţă, alcătuiesc acest 
apel, punând pe el şi o pecete de formă pătrată, cu unghiurile tăiate, 

având în mijloc icoana Sfintei Învieri şi inscripţia: „Comitetul căminului 

românesc Sfântul Ştefan de la Ierusalim”. În apelul imprimat, la început 
sunt rugăciunile: „Învierea lui Hristos, văzând, să ne închinăm…., 

Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime….Ridică împrejur ochii 

tăi, Sioane şi vezi, că iată au venit la tine, ca nişte făclii de Dumnezeu 

luminate, de la apus şi de la miazănoapte, şi de la mare şi de la răsărit fiii 
tăi…”. Urmează apelul: „Frate român şi creştin! Aminteşte-ţi de ceea ce 

spune Sfânta Scriptură, prin proorocul Isaia: <veniţi sa ne suim în 

Muntele Domnului, în casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învăţăm 
căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui; căci din Sion va ieşi Legea şi 

cuvântul Domnului din Ierusalim>. Gândeşte-te, frate, că <în casa lui 

David frica va fi mare…, şi ca la sfârşit, …acolo scaunele punându-se, 
se vor judeca toate seminţiile pământului>. Dar, vai, frate român şi 

creştin! Aproape toate neamurile au câte un loc de închinare în curtea lui 

David, unde se preamăreşte Domnul, numai românul n-are unde să-şi 

plece capul. Deci, iubitule, dacă acestea sunt adevăruri pentru sufletul 
tău, îndrăzneşte şi te roagă Domnului, să-ţi arate, cu ce să ajuţi la 

ridicarea unui sfânt locaş, care se ridica în Ierusalim, unde să se 

slujească lui Dumnezeu, în limba noastră românească. Dacă sufletul tău 
iubeşte pe Dumnezeu şi vrea să fii înscris ctitor al acestui sfânt locaş, 

trimite-ne ajutorul tău, pe adresa: Comitetul românesc, P.O. Box 807, 

Ierusalim, Palestina; iar noi, ce ne ostenim pentru acest lucru, îţi vom 

trimite chitanţa în regulă. Dacă cineva doreşte să se retragă în Ierusalim 
şi să-şi facă aici, una sau două chiliuţe, le poate face, pe pământul 

bisericii noastre. Tot românul ce doreşte să viziteze sfintele locaşuri, să 

ne scrie timpul plecării şi vom fi cu toată plăcerea la dispoziţia 
tuturor…Să trimită pomelnice de pomeniri, parastase, etc. Bine este 

cuvântat Domnul din Sion, cel ce locuieşte în Ierusalim, Amin51”. 
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Consulat românesc la Ierusalim. Până în 1930, România avea 

la Ierusalimun consul onorific, în persoana unui grec Gherasimos, care 

ne-a reprezentat ce-i drept, cu oarecare demnitate, făcând chiar şi 

sacrificii băneşti pentru consulat. Acum însă, era bătrân şi suferind şi nu 
mai putea să se ocupe şi cu chestiunile româneşti; iar compatrioţii lui 

greci îl sileau a lucra în favoarea lor.  

 Patriarhul Miron, văzând aceasta şi având nevoie de o persoană 
cu pricepere şi cu simt românesc, pentru a-l ajuta în înfăptuirile lui în 

Palestina, mijloceşte către Ministerul Afacerilor Străine, în septembrie 

1930, recomandându-i să examineze cazul, şi cerând să se înfiinţeze un 
Consulat General Român, cu un titular român ortodox. Apoi adaugă: 

„Ca unul care am cercetat Locurile Sfinte de acolo şi am cules 

informaţii…cred că chestia Consulatului Român din Ierusalim, s-ar 

putea soluţiona mai bine şi mai urgent aşa: Fiindcă D-l Gherasimos nu 
va mai putea multă vreme să fie consulul nostru acolo, să se creeze un 

consulat român de cariera, care să aibă şi Siria sub jurisdicţia sa şi să 

corespundă direct cu Bucureştiul – nu prin legăţia din Paris sau 
Constantinopol. Unii propun pe consulul din Alexandria, unde un consul 

onorific ar fi de ajuns. În cazul acesta nu s-ar mai cere nici o jertfă nouă 

bănească. Aceasta o afirmă românii care au trăit acolo şi cunosc situaţia 
noastră. Un consulat român are nevoie însă de local. Acest local s-ar 

putea face cu 4.000.000 lei (vechi). Interesele noastre şi, îndeosebi cele 

bisericeşti, ca prim Stat ortodox – după prăbuşirea Rusiei – cer această 

mică jertfă. Tocmai acum se vând pe frumoasa colină <Nikoforia> 
terenuri ale Patriarhiei Ierusalimului cu aproximativ 1000 lei (vechi) mp. 

Această sumă ministerul o poate afla astăzi. Cum o mare societate 

zideşte tot acolo un hotel cu 400 de camere, anul viitor fiind gata, 
terenul va costa cel puţin dublu. Deci terenul trebuie cumpărat acum 

urgent. Anii viitori se poate zidi cu 2.000.000 lei (vechi). Mobilier 

1.000.000 lei (vechi), deci total ar fi 4.000.000 lei (vechi). Şi ministerul 

ar avea acolo un consul român. Acesta ar putea da şi Bisericii tot 
sprijinul, ca să ne putem şi noi ridica un cămin românesc şi un paraclis, 

pentru numeroşii pelerini români, care din nou au început a cerceta 

Sfintele Locuri”. Arată apoi şi motivele din punctul de vedere al 
demnităţii Statului şi al Bisericii noastre ortodoxe naţionale.  

 Faţă de această mijlocire, Ministerul de Externe aprobă 

propunerea patriarhului Miron şi, înfiinţând un Consulat General la 
Ierusalim, numeşte titular pe reputatul bizantinolog Marcu Beza, care a 
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dat sprijinul treburilor Patriarhiei Române, pentru înfăptuirea 

aşezămintelor sale bisericeşti şi româneşti. Păcat ca Ministerul 

Afacerilor Străine nu i-a ascultat povaţa şi în privinţa localului, ca să nu 

mai stea consulul cu chirie.  

I. ZIDIREA CAPELEI de la IORDAN. Între timp, 

Patriarhia Română mai dobândeşte un teren în apropiere de Ierihon, pe 
malul Iordanului, nu departe de locul unde Mântuitorul a primit sfântul 

botez de la Ioan Botezătorul. Locul acesta are o întindere de aproape 

10.000 mp, şi a fost dat de guvernământul Palestinei, în lotul destinat 

comunităţilor religioase. Achiziţionarea lui s-a făcut prin ieromonahul 
Gherasim Luca, în calitate de delegat al Patriarhiei Române la Ierusalim. 

Actul de vânzare poartă data de 3 ianuarie 193352. A costat 5.000 lei 

(vechi), care reprezintă nu valoarea reală a terenului, ci numai o taxă de 
3% asupra preţului de cumpărare, plus plata arpentajului şi alte mici 

cheltuieli. Dobândirea acestui teren s-a făcut însă sub forma unei vânzări 

condiţionate – precum s-a dat şi celorlalte comunităţi creştine, - adică 
sub condiţia ca, în termen de un an să se înceapă lucrările; iar după doi 

ani să se termine construirea unei biserici sau a oricărei alte construcţii 

de natură religioasă. În caz contrar, Patriarhia Română va pierde locul, 

iar guvernul palestinian îi va restitui suma plătita. Această condiţie a 
făcut pe consulul României, Marcu Beza, ca şi pe părintele Gherasim 

Luca, delegatul Patriarhiei noastre la Ierusalim, ca să atragă atenţia 

Patriarhiei Române, spre a lua măsurile necesare, pentru a construi ceva 
pe acest teren, altfel se pierde. Pentru a preîntâmpina acest lucru, 

Patriarhul Miron hotărăşte construirea unei capele româneşti pe locul 

respectiv din Valea Iordanului. În acest scop, părintele Gherasim Luca 

luase contact cu arhitectul Beniamin Chaikin, membru al Institutului 
Regal al arhitecţilor britanici, care face planurile şi devizul, 

recomandând, totodată, pentru executare, antrepriza E di A de Farro et 

Comp., care executase mari lucrări în Palestina şi Egipt. Planurile 
acestea cu devizul, fiind supuse studiului serviciului nostru tehnic, au 

fost găsite nepotrivite, şi în consecinţă, în 1933 a fost trimis la Ierusalim 

şi însărcinat de către Patriarhia Română arhitectul Dimitrie Ionescu-

Berechet, ca să facă el alte planuri şi devize, care au şi fost aprobate de 

Chiriarh şi trimise Consulatului Român din Ierusalim, în iulie 1934, cu 

rugămintea de a aduna oferte de la antreprenorii locali, pentru executare. 

                                                
52 Dos.Eforiei B.O.R., vol.I, 1929-1933, pag. 180-193 şi 204-210. 
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În iunie 1934, Patriarhia Română comunică consulatului că are adunaţi 

până atunci 1.500.000 lei (vechi), iar lucrarea întreagă, dată gata, costă 

după deviz, 4.500.000 lei (vechi), deci roagă pe Dl. Consul Marcu Beza, 

dacă nu cumva s-ar găsi pe acolo cineva dispus „ca pe a sa cheltuială, 
plus suma pe care noi o avem deja, să construiască un cămin cu paraclis, 

pe locul ce avem acolo, al cărui venit să-l încaseze antreprenorul, pe un 

număr oarecare de ani, spre despăgubire”. D-l Beza răspunde că se poate 
face lucrarea cu mijloacele noastre proprii. Şi fiindcă urma să vina în 

ţară, se oferă să ţină mai multe conferinţe, cu vederi din Ţara Sfântă, în 

diferite oraşe din ţară, în scopul măririi fondului, ceea ce şi face.  

Antrepriza Baramki şi începerea lucrului pe Valea 

Iordanului. Se fac formele preliminarii şi în urma tratativelor duse cu 

mai multe case de construcţii, se aprobă oferta casei Andoni G. 

Baramki, un arab, arhitect constructor, care se obligă a da gata capela, 
după proiectele aprobate, în schimbul sumei de 600.000 lei (vechi)53. 

Încheindu-se contractul, la 18 martie 1935, începe lucrul. La 28 martie 

1935 ora 3.30, se pune piatra de temelie. Cu acest prilej, s-a expediat 
următoarea telegramă:  

Ierusalim, 28 martie 1935, via Radio-Beograd 

Înalt Prea Sfinţitului Patriarh Miron, Bucureşti. 
Ţinându-se azi slujba temeliei bisericii de lângă râul Iordan, 

Românii din Palestina exprimă Înalt Prea Sfinţiei Voastre bucuria şi 

recunoştinţa lor pentru înfăptuirea unei idei scumpe, de mult şi zelos 

dorite de români.  
                    Marcu Beza, Consulul General al României54 

 La această solemnitate a fost rugată de Consulatul Român şi 

Patriarhia din Ierusalim, ca să trimită un episcop, reprezentant al ei, cu 
personalul necesar, pentru a lua parte la oficierea serviciului religios. 

Patriarhia Ierusalimului însă, a găsit o formulă, ca să se scuze; din care 

consulatul a înţeles că Patriarhia greacă din Ierusalim se opune la 

clădirea unei biserici româneşti la Iordan, şi că motivele aduse sunt 
numai nişte pretexte. Sfinţirea apei s-a făcut atunci de către 

protosinghelul Damaschin Trofin, din mănăstirea Secu, ieromonahul 

Fotie Petrescu de la mănăstirea Cernica şi părintele Gherasim Luca. 
Răspunsurile au fost date de către un cor de maici venite din ţară. Cu 

acest prilej, Dl. Marcu Beza a rostit o scurtă, dar inimoasă cuvântare. 
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Sfinţirea solemnă a bisericii de la Ierihon s-a făcut joi, 25 aprilie 1935, 

când a sosit şi delegaţia din ţară, în frunte cu episcopul Lucian Triteanu 

al Romanului, însărcinatul Patriarhului, precum şi un grup de 150 de 

pelerini români, sub conducerea părintelui Constantin Dron, eforul 
Bisericii Ortodoxe Române. La ora 4 p.m. cu toţii erau la Iordan, unde s-

a săvârşit sfinţirea apei de către episcopul Lucian al Romanului şi clerul 

înconjurător, şi s-a citit documentul, după care episcopul Lucian a rostit 
o frumoasă cuvântare, inspirându-se de la locul unde se găsea, unde 

cândva Sf. Ioan Botezătorul a botezat pe Domnul nostru Iisus Hristos, 

încheind astfel: „Chemarea la pocăinţă ne-a îndemnat pe noi, iubiţii mei 
pelerini, să ne împărtăşim de suprema mângâiere, de a fi cercetat 

Locurile Sfinte. În drumul nostru de întărire sufletească am ajuns pe 

ţărmul drept al Iordanului, unde astăzi am stropit cu apă sfinţită temelia 

celei dintâi biserici româneşti care se ridică pe pământul Palestinei. Cei 
din neamul nostru vor veni după noi, şi vor găsi aici un Altar, la care să 

se închine şi să înalţe rugăciuni, pentru izbăvirea lor sufletească şi pentru 

ocrotirea scumpei noastre Românii”. Apoi vorbeşte Dl. Marcu Beza, 
care încheie astfel: „Bucură-se de acum toţi bunii Români! Sfânta cruce 

străbună, înfrăţită cu tricolorul ce va fâlfâi la Iordan şi Ierusalim, vor 

spune lumii de legăturile noastre în trecut cu Ţara Mântuitorului şi de 
faptul că suntem astăzi un puternic neam ortodox, conştient de sine şi de 

rostul său hotărât în viitor55”. 

 Molifta de punere a temeliei nu s-a mai citit, fiindcă se citise 

mai dinainte. Dar, într-o sticluţă sigilată s-a pus un pergament, pe care 
scrie: 

 În zilele Drept-credinciosului şi Măritului Rege Carol II, 

domnitor peste întreaga Românie Unită. Patriarh fiind Înalt Prea 
Sfinţitul şi de Hristos-iubitorul Miron Cristea, s-a zidit acest sfânt lăcaş 

românesc pe malurile Iordanului, în 28 martie, anul 193556. 

 De asemenea s-a pus la temelie un hrisov scris de MIRON, din 

mila lui Dumnezeu Patriarh al României, care se încheie cu semnăturile 
celor 150 de pelerini şi cu semnătura patriarhului Miron al României57. 
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 La Ierusalim se mai aflau atunci, sosiţi de la 22 aprilie 1935, 

episcopul Cosma al Dunării de Jos şi episcopul Gherontie al Constanţei, 

veniţi cu alt vapor şi care se găseau găzduiţi la Patriarhia Greacă a 

Ierusalimului. Sfătuindu-se cu episcopul Lucian, s-au prezentat la 
Patriarhul Ierusalimului – locum tenens – Meliton arhiepiscop de 

Madaba, cerând să slujească şi ei la Sfânta Înviere. Deşi, la început, 

părea că nu ar voi să aprobe aceasta, mai pe urmă însă a admis, şi, astfel, 
li s-a îngăduit celor trei episcopi, ca şi tuturor preoţilor români de a lua 

parte la slujbă, atât în Vinerea Mare, cât şi la Înviere.  

 După slujba Învierii, la ora 3 a.m. a avut loc o recepţie la 
Consulatul Român, la care au fost primiţi pelerinii şi grupul 

excursioniştilor parlamentari, sosiţi atunci la Ierusalim. Cu acest prilej, 

Dl. Marcu Beza a rostit o frumoasă cuvântare, scoţând în evidenţă 

sforţările pe care le face Patriarhia Română pentru a realiza aşezămintele 
religioase româneşti de la Iordan şi Ierusalim şi rezultatele 

îmbucurătoare de până atunci. La sfârşit, Dl. Beza a închinat pentru 

M.S. Regele Carol al II-lea, sprijinitorul tuturor acestor opere. Episcopul 
Cosma al Dunării de Jos a vorbit în numele Patriarhiei Române, 

bucurându-se de roadele care încep a se culege la Ierusalim şi Iordan, şi 

închinând pentru Patriarhul românesc, care se osteneşte, pentru a face ca 
Biserica Ortodoxă Română, să fie reprezentată aici, prin opere durabile 

şi înălţătoare. Cei prezenţi au trimis două telegrame de mulţumire, cu 

prilejul sărbătoririi Sfintei Învieri a Domnului, adresate M. Sale Regelui 

Carol al II-lea şi Patriarhului Miron al României58. 
Daruri pentru Sfântul Locaş. În urma apelului ce s-a făcut 

prin ziare, mulţi dintre credincioşi au trimis obiecte sfinte: icoane, 

candele, sfinte vase, etc., spre a se împodobi cu ele paraclisul de la 
Iordan şi a sluji ca obiecte de cult. Aceste lucruri au fost duse cu această 

ocazie la destinaţie şi predate cu inventar la Consulatul Român de la 

Ierusalim. Tot cu această ocazie au fost predate şi alte două lăzi, aduse 

de către o maică Vasilisa de la Chişinău, adunate de dânsa, cu aprobarea 
Chiriarhului respectiv, destinate Sfântului Mormânt. Toate aceste 

obiecte au fost expuse în una din sălile Consulatului, făcând o impresie 

foarte plăcută pelerinilor, cu ocazia recepţiei din noaptea Învierii59.  
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59 Dos. Eforiei B.O.R., vol. III, 1935, pag. 163 



 58 

Cu ajutorul lui Dumnezeu, lucrările începute la Iordan în anul 

1935 au fost terminate în anul următor când Biserica Româna a fost 

sfinţită şi deschisă pentru cult.  

Mobilierul. La biserica de la Iordan, sculptura a fost executată 
de către sculptorul bucureştean A. Dima, tâmpla costând 80.000 lei 

(vechi); iar uşile de la cămin de Grigore Dumitrescu.  

Pictura a executat-o pictorul Dimitrie Belizarie, care, în martie 
1937, comunica Patriarhiei că: „fiind însărcinat cu execuţia icoanelor 

din catapeteasma Capelei Iordan – Ierusalim, în număr de 4 icoane 

împărăţeşti, 2 uşi îngereşti, 12 praznice împărăteşti, una icoană de mijloc 
– Sfânta Treime – o cruce şi două molenii, toate pe fond de aur cizelat, 

în valoare de 90.000 lei (vechi), bani pe care i-am primit de la Onor. 

Consiliu Central Bisericesc, din ordinul D-lui arhitect D. Ionescu-

Berechet, au fost împachetate toate icoanele, în ziua de 26 februarie 
1937, pentru a fi expediate la Ierusalim60”. 
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II. BISERICA şi CĂMINUL ROMÂNESC de la 

IERUSALIM 
 
În vara anului 1935 erau gata planurile şi devizul, pentru 

biserica şi căminul din Ierusalim, făcute tot de către arhitectul 

Dimitrie Ionescu-Berechet. Nu era însă suma necesară pentru 

executarea acestor lucrări, care se ridică la peste 3.000.000 lei 
(vechi). Consulul Marcu Beza cere oferte de la diferiţi antreprenori 

locali şi, în urma unei corespondenţe dintre Patriarhia Română şi 

Consulatul Român din Ierusalim, s-a căzut de acord asupra ofertei 

aceleiaşi case Baramki care s-a obligat să execute lucrarea în 

schimbul sumei de 5.000 lire palestiniene, plus spezele ce s-ar mai 

ivi. Se incheie contractul cu numita casă, la 6 august 1935.  

Punerea pietrei fundamentale. În ziua de 15 august 
(Adormirea Maicii Domnului) 1935, s-a pus piatra fundamentală. 

Slujba bisericeasca a fost savarsita de către Arhimandritul Iov, 

marele Eclesiarh al Sfântului Mormânt, cu diaconul Aristovulos de la 
Patriarhia Ierusalimului. Raspunsurile au fost date de un cor de maici 

romance, în prezenţa D-lui Marcu Beza, Consul General al 

României, a D-lui Gogos, Consul General al Greciei, şi a D-lui 

Al.Adrian Botez, vice-consul al României. Un moment de neatenţie 
din partea clericilor slujitori şi a celor ce erau de faţă, a făcut ca 

biserica să fie aşezată, nu cu Altarul spre Răsărit, ci mai mult spre 

Apus. După terminarea slujbei, D-l Marcu Beza, luând cuvântul, a 
rostit o cuvântare însufleţită, zicând între altele: „De vreme 

îndelungată, trăieşte printre Români, viu şi stăruitor, ideea unei 

biserici la Ierusalim. Locul de zidit a fost cumpărat de vrednicul 
drumeţ patriot Teodor Burada. Înalt Prea Sfinţitul Visarion Puiu, 

trudindu-se mult el însuşi, a scos şi o carte în această chestie. Noi 

acum, întruchipând visul a două generaţii, adăugăm şi un cămin. El e 

menit să dea sălaş atât evlavioşilor pelerini, aduşi încoace de 
credinţă, cât şi studenţilor, dornici să adâncească Biblia, în lumina 

Ţării ce i-a dat naştere”, aduce mulţumiri Regelui Carol al II-lea şi 

Patriarhului Miron al României, şi încheie cu aceleaşi cuvinte ca şi la 
Iordan: „Bucurâ-se de acum toţi bunii români. Sfânta cruce strabună, 

înfrăţită cu tricolorul ce are să fâlfâie, aici şi la Iordan, vor spune 

lumii, de legăturile noastre vechi şi neîntrerupte, cu ţara 
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Mântuitorului şi de faptul că suntem astăzi un puternic neam 

ortodox, conştient de sine şi de rostu-i în viitor”. Apoi, vorbind în 

greceşte, a mulţumit tuturor celor ce au luat parte la acest act solemn, 

aşezând şi aici un pergament, cu aceeaşi inscripţie, ca şi la Iordan, ce 
se încheia însă cu:…s-a zidit acest întâi aşezământ românesc: o 

biserică şi un cămin la Ierusalim, în 15 august 1935”. S-a citit şi 

hrisovul, în acelaşi conţinut ca şi cel de la Iordan, adăugându-se şi 
cuvintele: „În zilele patriarhului de curând ales al Cetăţii Sfinte şi al 

întregii Palestine, Înalt Prea Sfinţitul Timoteos”. S-au trimis şi 

telegrame, în acelaşi conţinut, ca şi la Iordan: Majestăţii Sale Regelui 
Carol al II-lea al României, I.P.S. Patriarh Miron Cristea şi D-lui 

Stelian Popescu, care a îmbrătişat cu căldură această operă naţională, 

facând propagandă prin ziarul său „Universul”, pentru adunarea de 

fonduri61.  
 La scurt timp, au fost începute lucrările bisericii şi căminului 

românesc din Ierusalim, urmând să se finalizeze în anul 1938, cu 

sprijinul Statului Român şi Patriarhiei Române, la care s-a adăugat şi 
contribuţia preţioasă a multor credincioşi români.  

 Lucrările au fost recepţionate provizoriu de către preotul efor 

Constantin Dron, arhitectul Dimitrie Ionescu-Berechet şi de 
administratorul numit prin ordinul patriarhal nr. 2178 / 20 februarie 

1939, în persoana monahului Inochentie Moisiu. Comisia a lăsat 

antreprenorului unele recomandări de împlinit, după care, recepţia 

definitivă s-a făcut la 14 februarie 1940, potrivit delegaţiei pe care, 
din pricina evenimentelor, patriarhul Nicodim a încredinţat-o 

consulului general al României, cel ce semnează documentul final în 

14 pagini, împreună cu un delegat al Patriarhiei Ierusalimului, cu 
administratorul noului asezământ şi cu antreprenorul. A urmat, 

firesc, o expertiză de specialitate, care a confirmat calitatea 

lucrărilor.  

Schimb de teren. În 1938, la cererea Companiei Shell, s-a 
făcut un schimb de teren între această companie şi Patriarhia 

Română, care era în avantajul ambelor părţi, fără dreptul companiei 

Shell de a construi ceva pe locul primit în schimb62. În prezent, este 
construită o benzinarie pe acest teren, deci înţelegerea nu a fost 

respectată. 

                                                
61 Dosarul Eforiei B.O.R., vol. II, 1935, pag. 407 
62 Dosarul Eforiei B.O.R., vol. VI, 1938, pag. 29 şi 360 
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Arhitectonic, biserica şi căminul dela Ierusalim, ca şi 

paraclisul de la Iordan, sunt operele arhitectului Dimitrie Ionescu-

Berechet; sunt lucrări de valoare ale arhitecturii tradiţionale 

româneşti. Găseşti aici simetria şi eleganţa arcadelor, linia de cupolă, 
distincţia, armonia, proporţia şi duhul de credincioşie al ctitorilor de 

mănăstiri voievodale din plaiurile Carpaţilor. 

Ca sculptură, catapeteasma Bisericii din corpul căminului 
de la Ierusalim, este cu adevărat cap de operă. Sculptura în lemn, 

executată la mănăstirea Căldăruşani-Ilfov, unde se înfiripase un 

atelier de sculptură artistică bisericească, sub conducerea unui 
călugăr, priceput mânuitor al dălţii, Ieromonahul Ieronim Balintoni, 

şi a ucenicilor lui. Ca model au avut lucrarea similară, din paraclisul 

de pe lângă Palatul Patriarhal din Bucureşti, operă din secolul al 

XVII-lea. Aurită şi cu icoanele pictate, în stilul bizantin, de către 
pictorul Dimitrie Belizarie, a fost plătită de către o evlavioasă 

creştină, Elisabeta Taciu. Uşa de la intrare a fost executată de 

sculptorul Grigore Dumitrescu cu 12.000 lei (vechi).  
Toate clădirile, cu mobilierul lor, s-au plătit din dărnicia 

proverbială a românului. Se întreceau creştinii între dânşii în a ajuta, 

unii cu bani, alţii cu odoare scumpe ori cu cărţi de ritual sau cu 
obiecte de cult artistic lucrate de mâna evlavioaselor creştine. Astfel 

s-au adunat peste 6.000.000 lei (vechi), cu care s-au plătit toate 

edificiile româneşti înălţate în Ţara Sfântă, cu tot mobilierul lor, 

afară de altele adause, care urcă cu totul la aproape 10.000.000 lei 
(vechi).  

Personalul slujitor. În vederea sfinţirii acestor locaşuri 

sfinte şi a purtării lor de grijă, pe 1 martie 1935, a fost numit preot 
slujitor părintele Gherasim Luca şi părintele Damaschin Trofin 

cântăreţ. Chiriarhia, însă, dorea ca acolo să aibă un cleric titrat şi cu 

cunoştinţe de limbi străine. În urma unei publicaţii de concurs, a fost 

găsit nimerit părintele Varlaam Chiriţă, care avea pregătire şi din 
străinătate. Era licenţiat în teologie, studiase şi la Paris şi aum era cu 

slijba la mănăstirea Ţigăneşti, jud. Orhei. A fost numit pe 1 aprilie 

1937, în locul părintelui Gherasim Luca, care rămâne cântăreţ. Dar 
pe 1 februarie 1938, Varlaam Chiriţă este demis, pentru indisciplina 

monahală, şi în locul lui este numit Inochentie Moisiu, de la 

Mănăstirea Neamţului, cu însărcinarea de administrator al căminului 
şi bisericii româneşti de la Ierusalim, iar părintele Gherasim Luca 
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poartă de grijă de bisericuţa cu chiliile şi frumoasa grădina de pe 

valea Iordanului63. Protosinghelul Gherasim Luca, care se număra 

printre ctitori şi a ostenit mult la înfăptuirea aşezămintelor româneşti 

din Ţara Sfântă, a fost un părinte purtat prin lume: de la mănăstirea 
Neamţului a plecat în America, unde a stat câţiva ani ca preot pe la 

românii de acolo, învaţând limba engleză, care i-a folosit mult, după 

ce s-a dus în Palestina. 

Invoirea Patriarhului Ierusalimului pentru sfinţirea 

bisericilor româneşti. La 27 aprilie 1937, Consulul general Marcu 

Beza, comunica Patriarhiei Române: „Pentru zidirea bisericii de la 
Ierusalim, s-a dat înalta permisiune a Patriarhiei Greceşti a 

Ierusalimului, dar nu şi pentru aceea de la Iordan. Aşa că, trebuie să 

se facă întâi o cerere, cu privire la acordarea îngăduinţei construcţiei 

bisericii de la Iordan (care, din eroare, nu se ceruse înainte de 
începerea zidirii ei). Înteleg că Patriarhia Ierusalimului se teme de 

crearea unui precedent, în favoarea sârbilor, ruşilor şi bulgarilor. 

După ce m-am sfătuit cu Arhimandritul Epifanios de la Patriarhia 
greacă, am crezut că e bine, să adresaţi I.P.S. Voastră o telegramă, 

concepută cam în termenii următori: <Drept urmare la scrisoarea 

noastră Nr. 3660, din 5 aprilie, deoarece nu s-a făcut din timp cererea 
de învoire canonică, pentru zidirea paraclisului românesc de la 

Iordan, Vă rugăm să ne acordaţi acum această învoire. Patriarhul 

Ierusalimului supunând cererea Sinodului, foarte curând şi neîndoios 

vom avea şi permisiunea de sfinţirea bisericilor româneşti…>. 
Încheie apoi scrisoarea, zicând: Pe ţărmul Iordanului am pus să se 

zidească o scară, spre folosinţă pelerinilor ce ar dori să se scalde. Din 

ce în ce se arată mai frumoasă Biserica Iordanului, înconjurată cum 
este, de portocali şi chiparosi64”. 

Al Doilea Război Mondial. Evenimentele petrecute în 

Europa şi Orientul Apropiat, începând cu anul 1940, aveau să 

întrerupă vremelnic legăturile Patriarhiei Române cu bisericile 
româneşti abia finalizate din Ţara Sfântă, şi pe care Patriarhia le 

administrase numai câţiva ani. Patriarhul Nicodim, într-o scrisoare a 

sa, adresată responsabililor Aşezămintelor româneşti, din 20 ianuarie 
1940, nota că „nu este cu putinţă ca cineva din ţară să plece la 

Locurile Sfinte” datorită războiului, şi de aceea, dispune 

                                                
63 Ibidem, vol.III, 1935, pag.152, 250-253 şi vol. V, 1937, pag. 200 
64 Dosarul Eforiei B.O.R., vol.V, 1937, pag.190 şi urmat. 
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administratorului ca să trateze singur toate chestiunile conform 

indicaţiilor ce i se dădeau în anexa adresei şi să raporteze la vreme, 

având în vedere că trebuia să asigure autofinanţarea aşezămintelor. 

Urgia războiului începuse deja, aducând mari greutăţi vieţuitorilor, 
datorită poziţiei pe care o avea clasa politica a României în acea 

vreme, în configuraţia alianţelor beligerante europene. 

 În acest sens, Guvernul Britanic al Palestinei, rechiziţionase 
deja Aşezămintele româneşti încă de la 1 noiembrie 1939 prin 

ordinele 84 şi apoi 197, incluzându-le în „Custodia Proprietăţilor 

Inamice”. După ce vieţuitorii au fost internaţi într-unul din lagărele 
create, în cele din urmă, administratorului i s-a permis să locuiască 

într-un mic spaţiu la aşezământul din Ierusalim şi să-şi împlinească 

munca, impunându-i-se, însă, pe rând, diferiţi chiriaşi, în 

covârşitoare parte instituţii, de la Cartierul general al poliţiei, până la 
Departamentul forestier al Palestinei, precum dictau interesele 

guvernatorului în condiţiile de război.  

 Aceasta a fost forma de subzistenţă a Asezământului din 
Ierusalim în timpul celui de Al Doilea Război Mondial. În acelaşi 

timp, Asezământul de la Iordan, terminat şi recepţionat şi el, intra în 

regim de rechiziţie, nefiind însă folosit efectiv de către autorităţi, ci 
ţinut în stare de conservare. Guvernatorul avea să angajeze în acest 

scop, ca supraveghetor, pe Protosinghelul Gherasim Luca şi să 

plătească unele cheltuieli de întreţinere.  

Perioada postbelică
65

. În această situaţie găseşte instituţiile 
noastre bisericeşti din Palestina întâiul reprezentant al Patriarhiei 

Române la Locurile Sfinte, Arhimandritul Mitrofor Victorin 

Ursache, numit în această funcţie prin delegaţia patriarhală nr. 480 
din 10 octombrie 1946. În interesul bunei gospodăriri a 

aşezământului de la Iordan, recomandă pe monahul român Ioan 

Iacob, de la mănăstirea Sfântul Sava, spre a fi hirotonit diacon şi 

preot şi a fi numit egumen al Aşezământului românesc din Ierihon, 
acest minunat rai duhovnicesc, însumând 10.000 mp, împodobit cu 

circa 100 de finici, dintre care jumătate erau pe atuci pe rod, cu 

numeroase varietăţi de citrice, cu Măslini şi viţă de vie. Aprobat ca 
egumen, prin adresa 467 din 1947, iar mai apoi hirotonit şi instalat, 

                                                
65 Arhim. Ieronim Creţu: Aşezămintele româneşti  de la Ierusalim, Iordan şi 

Ierihon, din volumul “Românii şi Ţara Sfântă la două milenii de 

creştinism”, Bucureşti, 2000 
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Sfântul Cuvios Ioan Iacob a strâns în jurul său o frumoasă obşte 

călugărească, dar şi pe mirenii stabiliţi la Locurile Sfinte, dintre care, 

cei mai apropiaţi îi erau cei din familia românească Samoilă de la 

Ierihon. 
 Conflictele dintre evrei şi arabi din 1947 aduc în istoria 

Aşezămintelor româneşti de la Locurile Sfinte o nouă perioadă foarte 

dificilă, prin plasarea aşezămintelor româneşti sub diferite autorităţi, 
lucru ivit prin decizia de împărţire a Palestinei, adoptată de Naţiunile 

Unite la 24 noiembrie 1947.  

 Sfârşindu-se perioada Mandatului Britanic, se revocă 
ordinele înaltului comisar prin care se rechiziţionaseră şi se luaseră în 

custodie aşezămintele româneşti de la Ierusalim şi Iordan, ele fiind 

de acum încredinţate reprezentantului Patriarhiei Române. La 15 mai 

1948, însă, statele arabe invadează statul Israel (abia proclamat la 14 
mai 1948, orele 4 p.m.), şi începe un crunt război, care se întinde pe 

durata a doi ani. În timpul luptelor de la Ierusalim, ieromonahul 

Ghemnazie şi monahul Nicon au fost siliţi să părăsească asezământul 
românesc, cum declara ei, „fără să putem ridica nimic”. De altfel, şi 

părintele delegat, arhimandritul Victorin, întocmind contul de 

gestiune al aşezămintelor, la 8 iulie 1948, avea să consemneze: „au 
pătruns ghiulele prin pereţii căminului şi prin cupola bisericii 

româneşti din Ierusalim, cauzând mari spărturi, iar clopotniţa 

bisericii a fost distrusă complet”. Datorită războiului, nu a mai fost 

posibil a se ţine legătura cu Patriarhia Romănă. Nu ştim exact în ce 
context, în noiembrie 1948, îl întâlnim pe delegatul nostru Arhim. 

Victorin, ca refugiat la Mitropolia Ortodoxă de Beirut (mai întâi la 

Soroa, iar apoi în Liban). De aici, se adresează companiei engleze de 
asigurări „Lloyd” la care, prin agentul său palestinian, asigurase 

cladirile aşezămintelor noastre contra oricăror feluri de stricăciuni. 

Nenorocirea a fost că, refugiaţii nu au mai putut reveni în Ierusalimul 

nou, aflat acum sub supravegherea Israelului, cu care, noul stat – 
Iordania, care stăpânea Ierusalimul vechi, Muntele Măslinilor, 

Betleemul, Ierihonul şi întreaga Cisiordanie, nu încheiase încă un 

tratat de pace. Aşa se face că, din anul 1948 şi până în 1962, nu a mai 
fost posibil pentru arhimandritul Victorin de a se îngriji de soarta 

aşezământului românesc din Ierusalimul nou, aflat într-un stat în care 

nu putea obţine viza de intrare. A purtat doar corespondenţa cu 
reprezentantele diplomatice, prin care cerea date asupra Ţării lui.  
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În această perioadă, aşezământul din Ierusalim a fost tratat 

ca un imobil părăsit, asemenea multor alte instituţii şi case 

particulare din zonă. După ce s-a sigilat paraclisul interior, restul 

clădirii a funcţionat ca filială a Ministerului Educaţiei Israelian. 

 În acelaşi timp, de cealaltă parte a Ierusalimului, acum 

divizat, delegatul Patriarhiei Române, Arhim. Victorin, s-a stabilit 

lângă Sfântul Mormânt, în Mănăstirea Sfântului Avraam, şi a 

continuat să menţină legătura cu Patriarhia Ierusalimului, 

participând la toate momentele liturgice şi festive din viaţa 

acesteia, dar întreţinând legături constante şi deosebit de calde cu 

Mitropolia Beirutului, care-i oferise ospitalitate în timpuri grele, şi 

mai ales cu patriarhul Alexandru al III-lea al Antiohiei şi al 

întregului Orient. De asemenea, a continuat să administreze 

asezământul de la Iordan, devenit punct principal al reprezentanţei 

româneşti la Locurile Sfinte. Arhimandritul Victorin, 

neîntrevăzând nici o ieşire din criza în care se aflau aşezămintele 

româneşti, despărţite în state diferite, se gândeşte la înfiinţarea 

unui nou aşezământ, cu rol central, în oraşul biblic Ierihon, fiind 

încurajat în acest sens şi de familia Samoilă, proprietară a unui 

teren în acel oraş. Această familie, de o credinţă şi o râvnă rară, 

încă de pe atuci se gândea să dăruiască agoniseala lor Patriarhiei 

Române, spre a zidi acolo un locaş de închinare şi un spaţiu 

pentru gazduirea pelerinilor din România. Arhimandritul Victorin 

iniţiază chiar o colectă, adresată către „bunii români, cărora le-ar 

îngădui situaţia materială, spre întemeierea unui metoc bisericesc 

român la Ierihon, în Iordania”. 

 La stăruinţa Patriarhiei Române, se încheie o 

„convenţiune” cu guvernul israelian66, care prevede o despăgubire 

bănească, în compensaţie pentru stricăciunile cauzate de război şi 

închiriază oficial clădirea pe 39 de luni (ianuarie 1961 – 30 martie 

1964), urmând a se plăti Patriarhiei Române o sumă care să se 

folosească la lucrările de restaurare şi reamenajare ulterioare, fără 

a pune la socoteală reparaţiile şi datoriile din timpul ocupaţiei. 

                                                
66 Arhim. Ieronim Creţu: Aşezămintele româneşti  de la Ierusalim, Iordan şi 

Ierihon, din volumul “Românii şi Ţara Sfântă la două milenii de 

creştinism”, Bucureşti, 2000 



 66 

Potrivit convenţiei, la 5 martie 1963, soseşte la Tel Aviv noul 

reprezentant al Patriarhiei de la Bucureşti, în persoana 

Arhimandritului Lucian Florea, care avea însărcinarea de a prelua 

clădirea, în numele instituţiei pe care o reprezenta, şi de a-i reda 

destinaţia pentru care fusese zidită. Mai întâi, se osteneşte pentru 

redeschiderea bisericii şi preluarea unor încăperi, iar din 29 aprilie 

1964 îi este predat întregul imobil.  

 În perioada următoare s-au făcut lucrări de reparare şi 

invelire a turlei, de reconstrucţie a clopotniţei, precum şi reparaţii 

generale. Biserica a fost înveşmântată cu tradiţionala noastră 

pictură în frescă, de către pictorii bisericeşti Gheorghe Popescu şi 

Niculina Dona. Catapetesmei, văduvită de harul lui Belizarie, I s-

au aşezat icoane noi, lucrate cu măiestrie de către renumitul pictor 

bisericesc Iosif Keber. S-au făcut străni şi uşi monumentale de 

stejar la intrarea principală şi la intrarea în biserică. Interioarele au 

fost şi ele dotate cu cele necesare, întrucât toate bunurile şi 

întregul mobilier se pierduseră în „noaptea” cea lungă a 

războiului. O dată cu aceste lucrări, patriarhul Justinian dispune: 

„Localul eliberat va fi afectat scopului iniţial pentru care a fost 

construit, acela de cămin al Patriarhiei Române67 … şi va fi 

organizat pentru găzduirea pelerinilor”. 

 De Sfintele Paşti 1964, părintele delegat Lucian Florea a 

făcut prima sa vizită în Iordania, la Patriarhia Ierusalimului şi, cu 

această ocazie, şi la Schitul românesc de la Iordan, în jurul căruia 

se strânsese în acea vreme o comunitate formată din călugăriţe 

românce stabilite la Locurile Sfinte. În locul protosinghelului 

Gherasim Luca, care succedase, la 6 iulie 1953, la egumenia 

schitului pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob, a fost recomandat acum 

schimonahul Iuvenalie Streinul, care, după aprobarea sa de către 

Patriarhul României, avea să fie instalat la 1 mai 1967. Tot în 

aceeaşi perioadă se împodobeşte biserica Shitului românesc de la 

Iordan, cu picturi murale în frescă, după cum reiese dintr-un 

raport, care împreună cu noul mobilier va da o noua strălucire 

acestei ctitorii româneşti.  

                                                
67 Arhim. Ieronim Creţu: Istoricul Aşezămintelor româneşti  de la Locurile 

Sfinte, Ierusalim, 16 dec.2002 
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 Însă, la mai bine de o lună după stabilirea noului egumen 

la schitul de la Iordan, alte evenimente triste aveau să răscolească 

din nou pacea acestor locuri. În urma unor confruntări militare cu 

forţele arabe, Israelul îşi extinde administraţia din Ierusalimul de 

Est până la râul Iordan, din Sinai şi până la înălţimile Hermonului. 

Un fapt dramatic avea să se petreaca în noaptea de 5-6 iunie, pe la 

orele 3: un proiectil trimis în timpul tirurilor de artilerie, a intrat 

prin partea superioară a sfântului altar, lovind pandantivul turlei. 

Dar, o adevărata minune dumnezeiască, proiectilul n-a explodat, 

cum mărturiseste într-un raport părintele superior. Confruntările 

au provocat însă alte stricăciuni: „porţiuni de pictură distruse, doi 

pereţi şi trei uşi, de asemenea, 35 de geamuri sparte68.” Totuşi, 

după încetarea ostilităţilor, se continuă dotările şi pregătirile 

pentru evenimentul sfinţirii bisericii. Calmul nu se restabileşte 

însă şi la schitul de la Iordan, întrucât râul sfânt devine graniţa ce 

separă Israelul de Iordania. Teritoriul „ocupat de armata 

israeliană” devine acum zonă militară, în care avea să se între cu 

permis special. Schimburile de focuri între cele două tabere devin 

un fapt cotidian. Astfel, la 8 septembrie 1967, un tir de artilerie 

„aprinde uscăturile de pe câmp”, incendiind grădinile îngrijite 

altădată cu atâta dragoste de mâini devotate. În tot acest răstimp, 

cum aveau să mai facă şi în alte împrejurări similare, vieţuitorii 

noştri de la Schitul Sfântul Ioan Botezătorul au stat de veghe în 

biserică, „păzind cu teamă această aşezare Românească”. 

 Situaţia avea însă să se înrăutăţească spre sfârşitul anului 

1969, când la mănăstirea etiopiană, vecină cu schitul nostru, 

explodează două bombe, provocând stricăciuni care au determinat 

forurile conducătoare ale acestei Biserici să retragă personalul 

monahal în oraşul Ierihon, unde avea alte proprietăţi. În acest 

context, o delegaţie militară israeliană se deplasează în zonă, pe 

19 decembrie 1969, şi se stabileşte la schitul românesc. Acesta 

poate să rămână locuit pe mai departe, retrăgându-se la Ierihon 

doar vieţuitoarele, care aveau să se adăpostească la monahia 
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Galineea Ghiorghiteanu, stabilită de mai mult timp acolo. Întrucât 

tulburările aveau să continue, grupările adverse trecând în două 

rânduri graniţa, intrând şi în incinta aşezământului românesc şi 

adresând egumenului Iuvenalie diferite îngerinţe, Patriarhia 

Română trimite încă un monah din ţară, pe protosinghelul Damian 

Stog de la Mănăstirea Cernica, care, la 21 mai 1970 se stabileşte 

la schitul de la Iordan. Şederea sa aici avea sa fie însă de scurtă 

durată, întrucât o nouă infiltraţie a fracţiunilor rivale avea să-i 

curme, prin foc de armă, viaţa. Cuviosul Damian Stog a fost 

ingropat în pământul binecuvântat de Hristos, al mănăstirii 

Dudului lui Zaheu, din Ierihon, în partea stângă a bisericii. Viaţa 

monahală românească de la asezământul de la Iordan se intrerupe 

în momentul când ieroschimonahului Iuvenalie, aflat la Ierihon 

pentru aprovizionare, nu i se mai permite reintoarcerea, şi se 

retrage la Lavra Sfântului Sava. Superiorul asezământului 

românesc avea sa aduca la cunostinta Patriarhiei Române 

tulburatoarea realitate: „Autoritatile militare nu ne permit sa 

mergem la Iordan”, întrucât au declarat intreaga frontiera de acolo 

ca „zona militara şi regiune minata”. Aceasta fiind starea de 

lucruri, până la sperata normalizare a situatiei din zona şi până la 

gasirea posibilitatii redeschiderii asezământului, autoritatile 

israeliene se faceau responsabile de degradarea ce avea sa 

afecteze întregul inventar, format din 8 bunuri imobile, 443 de 

piese mobile şi din diferite obiecte mai insemnate ale celor patru 

membrii ai personalului.  

 Dacă aşezământul de la Iordan avea să-şi întrerupă în 

acest mod activitatea, Reprezentanta Patriarhiei Române la 

Locurile Sfinte avea sa primeasca o noua bucurie. Se face pasul 

către un nou asezământ românesc la Ierihon. Membrii familiei de 

români Samoila, veniţi la Ierihon în 1933, din Docanii Tutovei, 

despre care am amintit, fac acum primul testament prin care, „au 

avut dragoste sa doneze Patriarhiei Române”, după decesul lor, un 

teren de circa 1000 mp şi două rânduri de case din chirpici, 
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acoperite cu trestie şi lut, „cu scopul de a servi ca metoc69„ al 

aşezămintelor româneşti (Testament 01.02.1969; Adresa 20 / 

30.01.1970). Din motive ale uzului de drept local, însă, care cerea 

ca transferul de bunuri apartinand creştinilor ortodocşi sa se faca 

cu consintământul tribunalului eclesiastic al Patriarhiei 

Ierusalimului, fie şi din alte cauze nestiute, testamentul rămâne 

nelegalizat de nici o autoritate notariala. Se facuse, totusi, un al 

doilea pas. Patriarhia Română primeste încă de pe acum două 

incaperi pe această proprietate, urmand doar a ajuta respectiva 

familie, destul de nevoiasa, spre a-şi plăti taxele municipale.  

 Spre sfârşitul anului 1974, este numit un nou superior, în 

persoana arhimandritului Vasile Costin, vicarul administrativ al 

Episcopiei Oradei. În acelaşi timp, venise momentul oportun şi 

pentru vizita la Sfintele Locuri a patriarhului Justinian, planificata 

încă din anii 1965-1967, vizita care s-a desfasurat între 20-30 mai 

1975. Vizita avea sa reprezinte, pe de o parte, raspunsul vizitei 

oficiale făcuta Patriarhiei Române de către patriarhul Benedict I al 

Ierusalimului, în anul 1968, pe de alta parte, era cel mai potrivit 

prilej de a se incheia acordul interbisericesc de reglementare şi 

funcţionare a aşezămintelor româneşti de pe cuprinsul 

teritoriului canonic al Patriarhiei Ierusalimului şi a toată 

Palestina. Acordul, în 13 puncte, avea sa includa şi o referire 

expresa la „sfântul paraclis de la raul Iordan, care se va putea 

inaugura, cu incuviintarea timpului”. Pe de alta parte, acordul 

prezetat de Patriarhia Ierusalimului, Patriarhului Justinian Marina 

şi membrilor Delegatiei Oficiale a Bisericii Ortodoxe Române, 

compusa din 12 membri, între care se afla şi P.F. Patriarh 

Teoctist, atunci în calitate de Mitropolit al Olteniei, datorită 

termenilor nerealişti şi umilitori exprimati în documentul deja 

adoptat şi prezentat direct spre semnare de Patriarhia 

Ierusalimului, a fost luat spre discutare de către delegatia romana, 

care socotindu-l lipsit de duhul propriu evanghelic, de dragoste şi 
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de realism, a decis sa-l respinga, anuland în mod elegant întâlnirea 

prevazuta a două zi spre semnarea acestuia. 

 În afară programului comun derulat cu Patriarhia gazda, 

delegatia Bisericii Ortodoxe Române s-a întâlnit cu intaistatatorii 

celorlalte Biserici ale Ţării Sfinte şi cu oficialitatile statului Israel, 

şi a avut un calendar dens. 

 Punctul culminant al acestei vizite a fost actul sfintirii 

bisericii Asezământului Românesc din Ierusalim, cu hramul 

Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, împlinit de către patriarhul 

Justinian, la 28 mai 1975.  

 În urma alegerii arhimandritului Vasile Costin ca episcop 

vicar patriarhal şi a hirotoniei sale în arhiereu la 20 ianuarie 1980, 

la conducerea aşezămintelor româneşti s-au succedat, rând pe 

rând: arhimandritul Vasile Cornila (1980 – martie 1982), 

arhimandritul Teofil Panait (1982-1985), arhimandritul Irineu Ilie 

(1986 – oct.1988) şi arhimandritul Irineu Chorbeja (1988 – nov. 

1989), ulterior staret al mănăstirii Neamţului.  

Odata cu redobandirea libertatii şi demnitatii sale, în 

decembrie 1989, poporul roman îşi reafirma apartenenta la 

valorile moral-spirituale creştine ortodoxe, care l-au ajutat sa 

supravieţuiasca presiunilor istoriei. Se deschide o noua era a 

Reprezentantei Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, numarul 

pelerinilor români crescând fără precedent. Între anii 1989 – 1990, 

este rânduit ca superior arhimandritul Irineu Pop care alcatuieste o 

monografie a Aşezămintelor româneşti de la Ierusalim şi Iordan, 

publicata în două editii (1992 şi 1994), şi o calauza a pelerinajului 

la Locurile Sfinte, pe care o trateaza în cartea: „Ţara Sfântă, arena 

operei Mântuitoare”, aparuta în 1995. 

În urma alegerii arhimandritului Irineu ca episcop vicar al 

Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, începând cu 31 

iulie 1990, este numit superior al aşezămintelor româneşti, 

arhimandritul Vincentiu Grifoni. Se modernizeaza instalatiile 

vitale ale căminului de pelerini. Se realizeaza un nou spatiu 

interior, destinat bibliotecii. După alegerea sa ca episcop vicar 

patriarhal, la 1 februarie 1994, este numit arhimandritul Ioan 

Selejan, harnic şi neobosit ostenitor, aflat la studii postuniversitare 

în Ţara Sfântă. Într-un timp destul de scurt, arhimandritul Ioan a 
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lăsat urme de nesters la Reprezentanta noastră din Ierusalim. 

Aleea intrarii de toată ziua, frumos amenajata, conduce spre un 

Panteon al românilor, amenajat în holul mare al căminului, 

devenit pridvor al bisericii, tot mai neincapatoare. Picturile murale 

în tempera, care infatiseaza pe sfintii români recent canonizati de 

Biserica Ortodoxă Romana, sunt incununate de România Mare, 

„Gradina” în care troneaza Sfânta Maica cu Pruncul Iisus. 

Totodata, la intrarea principala s-au pictat două scene istorice, una 

legata de martiriul lui Mihai Viteazul, şi cealalta legata de ravna 

ctitoriceasca a lui Tudor Vladimirescu, care, în testamentul sau, 

lasase sa i se aprinda o candelă la Ierusalim, dorinţa ce, peste 

veacuri, i-a fost indeplinita. Imaginile 15, 16 şi 17 se referă la 

acest capitol. 

Arhimandritului Ioan, ales şi hirotonit episcop al nou 

infiinţatei eparhii a Covasnei şi Harghitei, îi succede, începând cu 

5 august 1994, arhimandritul Ieronim Cretu. Între misiunile 

incredinţate, a primit-o şi pe aceea de a se ocupa de problema 

schitului românesc de la Iordan, mai ales ca, în urma semnarii 

tratatului de pace între Israel şi Iordania, aveau sa se deschida 

perspective noi pentru rezolvarea situatiei complexe din zona70. În 

acest sens, s-au făcut primele demersuri către Ministerul de 

Exterme Israelian, începând din decembrie 1994, mai întâi direct, 

iar din ianuarie 1995, şi prin avocat imputernicit, cu toate ca, în 

aceeaşi perioada, şi Bisericile locale se intrunisera şi semnasera 

împreună un „memorandum” pentru redeschiderea mănăstirilor de 

la raul Iordan.  

Eforturile Reprezentanţei Patriarhiei Ortodoxe Române la 

Locurile Sfinte aveau sa se opreasca şi asupra singurei proprietati 

româneşti ramasa încă neabordata, cea a familiei Samoila din 

Ierihon, al carui ultim descendent, Dumitru Haralambie, încă în 

viaţa atunci, mentinuse dorinţa parintilor sai de a dărui 

proprietatea lor către Biserica Ortodoxă Romana, aşa precum se 

reafirma într-un nou testament, incheiat după moartea tatălui sau, 
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la 9 martie 1987, în fata avocatilor Uri Adar şi Ana-Maria Iahr. În 

minuta de accptare a donatiei, din 18 aprilie, Patriarhia Romana, 

prin reprezentantii ei, îşi afirma clar dorinţa sa construiasca un 

nou asezământ la Ierihon, consemnand ca „va da tot sprijinul 

logistic pentru finalizarea acestui proiect, spre a facilita 

pelerinajele româneşti organizate la Locurile Sfinte71„.  

În urma tatonarilor ce au urmat şi a solutiilor stabilite, P.F. 

Părinte Patriarh Teoctist a adresat, la 6 martie 1996, o scrisoare 

oficiala către Preşedintele Autoritatii Naţionale Palestiniene, 

Yaser Arafat, în care se spune: „Sfântul Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române doreste sa extinda posibilitatea de cazare a 

creştinilor români care doresc sa vina în pelerinaj la Locurile 

Sfinte legate de religia noastră creştina”, parte din ele situate în 

„zona autonoma palestiniană”. Pentru realizarea acestui deziderat 

se cere preşedintelui palestinian derogare de la Legea pământului, 

urmand a aproba transcrierea pe numele Patriarhiei Române a 

proprietatii ce a fost destinata acesteia de către Dumitru Samoila, 

cetăţean de origine romana. În continuare se cere preşedintelui 

Yaser Arafat sa aprobe „eliberarea actului de proprietate, dând 

totodata autorizatia de construcţie şi funcţionare a unui nou 

asezământ ortodox roman la Ierihon, avand biserica şi clopotnita 

inclusa, pentru uzul comunităţii monahale deservente şi al 

pelerinilor care vor veni sa-l viziteze72„. Scrisoarea a fost 

prezentata personal preşedintelui Yaser Arafat, în ziua de 26 

martie 1996, în Gaza, de către reprezentantul Patriarhiei Române 

la Locurile Sfinte, arhimandritul Ieronim Cretu.  

Dupa zeci de deplasari la diferite autoritati, în urma 

acestei interventii oficiale a Patriarhei Române, guvernul 

Ierihonului emite, cu nr. 0378 / 15 dec.1996, documentul de 

inregistrare a terenului familiei Samoila pe numele Bisericii 

Ortodoxe Române. Terenul era însă insuficient pentru scopul 

propus. S-a achizitionat un teren limitrof, prin vanzare-cumpărare, 
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care a fost şi el inregistrat pe numele Patriarhiei Ortodoxe 

Române, la 24 august 1997, cu numarul 0589. Astfel, ambele 

parcele de pământ, din lotul 3301, cu numerele 7 şi 8, situate în 

cartierul Sabiha al vechiului Ierihon, devin proprietati ale 

Patriarhiei de la Bucureşti, ce urmeaza a le unifica ulterior într-o 

proprietate unica, insumand 1798 mp. 

Totodata, în urma ofertei voluntare a arhitectilor Sorin Ilie 

Vasilescu şi Horea Gavris, de la Institutul Naţional de Arhitectura 

„Ion Mincu” din Bucureşti, se intocmeste şi studiul de proiect al 

noului asezământ, cu prilejul vizitei de documentare de la Ierihon, 

din aprilie 1997. Cu entuziasmul lor deosebit, cei doi arhitecti au 

executat planurile definitive şi detaliate ale noului asezământ. În 

urma contractului incheiat, cei doi arhitecti, prin donarea dreptului 

lor de autori, devin primii ctitori ai noului asezământ românesc de 

la Ierihon.  

Planurile aveau sa fie aprobate, la 15 noiembrie 1997, de 

către P.F. Patriarh Teoctist, care dispune Cancelariei Sfântului 

Sinod sa le prezinte, cu adresa şi documentatia aferenta, primului 

Consiliu Naţional Bisericesc, care avea sa urmeze.  

Capitolul VIII al acestei lucrari continua filmul ridicarii 

asezământului românesc de la Ierihon, până azi. 

In prezent se fac noi demersuri pentru extinderea Sfântului 

Asezământ românesc de la Ierusalim, la care – cu ajutorul lui 

Dumnezeu – se va adăuga în viitorul, speram cât mai apropiat, un 

nou corp pentru cazare, şi în acelaşi timp se va urmari 

imbunatatirea şi modernizarea tuturor instalatiilor şi spaatiilor 

care vor permite desfasurarea activitatilor liturgice, intelectuale, 

de reprezentare şi de cazare în conditii mult mai bune73.  
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CAPITOLUL VII 

Superiorii aşezămintelor româneşti de la Ierusalim şi 

Iordan 
 

 După fondarea celor două biserici româneşti la Locurile 

Sfinte, Patriarhia Română s-a ingrijit indeaproape de bunul mers al 

lor şi a trimis preoţi şi personal ajutator care sa asigure savarsirea 
slujbelor, sa chiverniseasca bunurile bisericeşti şi sa se ocupe de 

primirea celor care le viziteaza sau cer gazduire74. Astfel, savarsirea 

slujbelor bisericeşti a fost incredinţata ieromonahului Gherasim 

Luca, cu metania la mănăstirea Neamţ, care venise la Ierusalim încă 

din 1930. Lui i s-a trimis în ajutor, ca ingrijitor şi cantaret, 

ieromonahul Damaschin Trofin, traitor la mănăstirea Neamţ, care 

după scurt timp, s-a intors acasa. În locul sau, de la 1 martie 1939, a 
fost numit Inochentie Moisiu, traitor şi el în mănăstirea Neamţ. Cei 

doi monahi au avut de infruntat multe greutăţi în anii celui de al 

doilea razboi mondial, pentru ca aşezămintele româneşti din Ţara 
Sfântă au fost considerate de Anglia – care exercita mandatul de 

Protector al Palestinei, drept bunuri inamice, pe considerentul ca 

România se afla în razboi cu aliatii. După razboi, situatia bunurilor 
româneşti nu numai ca nu s-a clarificat, dar s-a şi agravat, în urma 

conflictului dintre evrei şi arabi, provocat de proclamarea statului 

Israel, iar prin armistitiul incheiat între beligeranti, biserica de la 

Iordan a rămas pe teritoriul arab, iar căminul din Ierusalim, pe 
teritoriul evreiesc, încât Patriarhia Română n-a mai putut mentine 

legătura cu trimisii sai, şi aceştia au fost chemati acasa. Nici 

ieromonahul Gherasim Luca şi cu atât mai puţin Inohentie Moisiu, 
care era simplu monah, n-au avut şi calitatea de superiori ai 

Aşezămintelor româneşti din Ţara Sfântă.  

 Abia din anul 1947, printr-o decizie a patriarhului Nicodim, 
Aşezămintele româneşti de la Ierusalim şi Iordan, pe lângă misiunea 

lor de lacas de închinare, au primit şi rolul de Reprezentanta a 

Patriarhiei Române pe lângă Patriarhia Ierusalimului. Superiorii 
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Aşezămintelor româneşti din Ţara Sfântă (pomenind intotdeauna la 

slujbe atât pe patriarhul Ierusalimului, cât şi pe patriarhul României), 

în ordinea succesiunii lor, se prezintă după cum urmeaza: 

1. Arhimandritul Victorian Ursache: a primit însărcinarea se 
superior al Aşezămintelor româneşti de la Locurile Sfinte şi 

reprezentant al Misiunii ortodoxe pe lângă Patriarhia Ierusalimului în 

perioada 1947-1956. în 1966 a fost ales episcop al Episcopiei 
ortodoxe Române din America şi Canada. Sfântul Sinod, în sedinta 

sa din 11 iunie 1973, a ridicat Episcopia ortodoxă româna din 

America şi Canada la rangul de Arhiepiscopie, şi pe titularul sau la 
demnitatea de arhiepiscop. 

2. Arhimandritul Lucian Florea: a fost superior al 

Aşezămintelor româneşti de la Locurile Sfinte în perioada 1963-

1974. La 25 mai 1974 este ales de Sfântul Sinod în functia nou creata 
de episcop al Arhiepiscopiei ortodoxe Române pentru Europa 

Centrala şi Occidentala, unde, timp de sase ani, se va ingriji de 

parohiile româneşti constituite în diferite tari ale Europei şi va edita 
la Paris publicatia „Vestitorul”. La 16 iulie 1980, Sfântul Sinod l-a 

ales în functia de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, iar la 1 

octombrie 1985, în cea de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Tomisului 
şi Dunarii de Jos, pentru ca, în 1990, când s-a reînfiinţat 

Arhiepiscopia Tomisului, sa fie ales arhiepiscop al acestei eparhii. 

3. Arhimandritul Vasile Costin: a fost superior al 

Aşezămintelor româneşti de la Ierusalim şi Iordan în perioada 1875-
1979. În 10 decembrie 1979 a fost ales episcop vicar patriarhal, cu 

titlul de „Targovisteanul”. Între 1982-1987 a indeplinit şi functia de 

rector al Institutului teologic din Bucureşti. La 3 septembrie 1991 a 
fost ales arhiepiscop al Arhiepiscopiei Targovistei, reînfiinţată în 

1990. A fost şi decan al Facultatii de Teologie ortodoxă de la 

Targoviste, până când a trecut la cele veşnice. 

4. Arhimandritul Vasile Cornila: cleric de înaltă ţinută 
morală, înzestrat cu o temeinica pregatire teologica şi cultura 

generala, precum şi cu experienta păstorala şi administrativa, a fost 

numit, la 1 ianuarie 1980, superior al Aşezămintelor româneşti de la 
Ierusalim şi Iordan, unde a funcţionat numai doi ani, caci, 

imbolnavindu-se grav, s-a intors acasa, iar peste câţiva ani a decedat. 

5. Arhimandritul Teofil Panait: la 1 aprilie 1982 este numit 
superior al Aşezămintelor româneşti din Ţara Sfântă, unde a rămas 
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până în primavara anului 1986, când a venit la Bucureşti. A 

funcţionat ca staret al mănăstirii Cernica, preot slujitor la mănăstirea 

Ciorogarla-Samurcasesti şi director al Asociatiei Bisericilor creştine 

din România, până la 13 februarie 1996, când a decedat, în urma unei 
boli cronice. 

6. Arhimandritul Irineu Ilie: şi-a luat doctoratul în teologie la 

Colegiul Sf. Patrik din Maynooth-Irlanda. La 19 iulie 1986 a fost 
trimis în Ţara Sfântă, ca superior al Aşezămintelor româneşti de 

acolo. La 13 octombrie 1988, însă, şi-a pierdut viaţa la Ierusalim, 

într-un tragic accident de circulatie. 
7. Arhimandritul Irineu Pop: începând din 1 noiembrie 1989, 

a funcţionat ca superior al Aşezămintelor româneşti de la Ierusalim şi 

Iordan. La 30 octombrie 1990 a fost ales de Sfântul Sinod în functia 

de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului, cu titlul de 
„Bistriteanul”. 

8. Arhimandritul Vincentiu Grifoni: la 1 august 1990, i s-a 

incredinţat ascultarea de superior al Aşezămintelor româneşti de la 
Ierusalim şi Iordan, pe care a indeplinit-o timp de aproape 4 ani, până 

la 12 ianuarie 1994, când a fost ales de Sfântul Sinod în functia de 

episcop vicar patriarhal, coordonand în prezent, ca arhiereu, 
activitatea prestigiosului Institut Biblic şi de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române de la Bucureşti. 

9. Arhimandritul Ioan Selejan: în perioada 1990-1993 pleaca 

la Ierusalim cu o bursa de studii pentru doctoratul în Teologie. La 12 
ianuarie 1994 este ridicat la rangul de arhimandrit şi indeplineste 

pentru scurt timp functia de superior al Aşezămintelor româneşti din 

Ţara Sfântă. La 12 iulie 1994 este ales episcop al nou infiinţatei 
Episcopii a Covasnei şi Harghitei.  

10. Arhimandritul Ieronim Cretu: S-a nascut la 21 noiembrie 

1959 şi este absolvent al Seminarului teologic în 1981, şi licentiat al 

Facultatii de teologie din Bucureşti, în 1986. A fost tuns în 
monahism la 2 ianuarie 1987, la mănăstirea Bistrita, din 

arhiepiscopia Iaşilor, pentru ca, în acelaşi an, sa fie hirotonit 

ierodiacon şi ieromonah. La 4 mai 1988 este transferat ca slujitor la 
catedrala patriarhala din Bucureşti, unde indeplineste şi functia de 

mare eclesiarh. A beneficiat de o bursa de studii la Institutul 

ecumenic de la Bossey. La 12 ianuarie 1994 i s-a acordat rangul de 
arhimandrit, iar în vara aceluias an a fost numit superior al 
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Aşezămintelor româneşti de la Ierusalim şi Iordan, unde slujeste şi în 

prezent. Eforturilor Sfintiei Sale vom dedica capitolul urmator.  

* 

Am cunoscut personal pe câţiva din superiorii enumerati mai 
sus, sau i-am cunoscut prin elogiile la adresa lor făcute de cunoscutii 

mei. La insistentele mamei mele, Banulescu Marcilia, am mers 

amandouă, pe cont propriu, în Ţara Sfântă, în 1995, unde am fost 
primite cu dragoste creştineasca de către părintele Superior 

Arhimandrit Ieromim Creţu şi de către fratele David Pristavu, în 

prezent preot la Biserica Româna de la Ierusalim. Încă de pe atunci, 
părintele David Pristavu, avea harul, cu vorba sa dulce şi bunatatea 

sa dumnezeiasca, de a deschide sufletele pelerinilor pe care-i 

conducea, până la lacrimi, la Realitatea Spirituala din spatele 

pietrelor (şi a locasurilor sfinte construite ulterior deasupra lor) 
martore la viaţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a Sfintei Mame a 

Sa, pururea Fecioara Maria şi a apostolilor, ucenicilor Lui, cât şi a 

numerosilor martiri creştini din primele veacuri ale Bisericii primare, 
Realitate Spirituala ce da forta de atractie unica asupra pelerinilor, 

care o data ajunşi în Ţara Sfântă şi gustand o data din binecuvântarile 

şi bogatiiloe materiale şi mai ales spirituale a acestei tari unde „curge 
laptele şi mierea”, doresc sa se intoarca cât mai des posibil aici. În 

vara anului 1995, imi amintesc cu drag cum, adesea, la miezul noptii, 

călugări, călugărite, pelerini români, ne strangeam în curtea 

Asezământului românesc de la Ierusalim şi porneam în grup, conduşi 
de bunul Superior Ieronim Cretu, pe la Poarta Damascului şi pe 

străduţele înguste ale cetăţii Ierusalimului spre Sfântul Mormânt, 

unde participam până în zori de zi la Sfânta Liturghie de la 
Mormântul Domnului. 
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CAPITOLUL VIII 

Asezământul românesc pentru pelerinaj, din oraşul 

biblic Ierihon 
 

 Anticipând numărul foarte mare al pelerinilor care aveau să 

vină la Sfintele Locuri în anul mântuirii 2000, Guvernul Israelian, în 
colaborare cu toate Bisericile creştine care aveau reprezentanta în 

Ţara Sfântă, a initiat încă din anul 1997 organizarea unor conditii 

sporite pentru primirea şi cazarea pelerinilor veniţi din toată lumea ca 

sa cinsteasca prin prezenţa şi prin rugăciunea lor, asemenea magilor 
de la Răsărit, slavita nastere după trup a Mntuitorului Iisus Hristos. 

Astfel, fiecare Biserica şi denominaţiune creştina, cu sprijinul 

guvernului Ţării proprii, a început atunci să-şi organizeze conditiile 
de primire şi de cazare pentru viitorii pelerini75. Şi pentru ca deja, la 

acea data, numarul românilor veniţi în Ţara Sfântă, muncitori sau 

pelerini, crescuse foarte mult, Patriarhia Romana, prin 
Reprezentanta sa din Ierusalim, a luat urgente măsuri în sensul 

prezentat. Astfel, au fost adoptate, prin hoararea din 1995 a Sfântului 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române două proiecte: 

1. Construirea unui asezământ românesc în oraşul biblic 
Ierihon. Planul noului complex ecclesiastic din acest 

oraş prevedea construirea unei biserici în stil propriu 

românesc, a unui paraclis cu egumenie şi a unei 
spatioase case de pelerini (cu două lifturi metalice). 

2. Extinderea micutului asezământ şi a căminului de la 

Ierusalim. Acest lucru se impunea, pentru ca nu de 

putine ori, numarul pelerinilor care veneau la Sfintele 
Locuri pentru închinare, depasea cu mult numarul 

locurilor de cazare existente aici.  

Din motive lesne de inteles, lucrarile la cel de al doilea 
proiect încă nu au început. În schimb, ne putem bucura pentru 

deplina derulare a lucrarilor la obiectivul numarul unu.  

                                                
75 Sora Ana Profir: “Cu gandul şi inima buna şi cu initiative ziditoare, 

ctitoricesti, ce se cer concretizate, sa savarsim “Casa Domnului” de la 

Ierihin ! , articol aparut în ziarul local “Actualitatea Românească”, 14 

decembrie 2002. 
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Proiectul Asezământului românesc de la Ierihon se inscrie în 

planul reorganizarii de după 1989 a pelerinajului românesc, în 

vederea asigurarii mijloacelor logistice şi a spatiilor corespunzatoare 

de cazare pentru pelerinii români care vor veni ca închinatori, în 
„duh şi adevăr” pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos, la Ierusalim, 

Centrul Spiritual al Pământului, şi, în general, la toate Locurile Sfinte 

în care s-au petrecut evenimente Mântuitoare, Ţara Sfântă fiind 
considerata „Casa Părinteasca” a Creştinismului76. 

Ideea acestui Asezământ românesc de la Ierihon s-a conturat 

pentru prima oara prin anii 1948-1962, prin preocuparea 
Arhiepiscopului Victorin Ursache al Americii, pe atunci 

Reprezentant al Patriarhiei Ortodoxe Române la Locurile Sfinte. 

Nerealizata, ea a fost reluata mai târziu prin directa implicare a 

Arhimandritului Ilarion Argatu şi a unui grup de credincioşi fideli 
din tara şi din diaspora, între anii 1991-1994. O data cu hotararea 

din 1995 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de a 

aşeza pe noi baze pelerinajul românesc la Sfintele Locuri, s-a 
conturat şi proiectul prin donatia conceptului arhitectonic de către 

Prof. Univ. Dr. Sorin Ilie Vasilescu şi Horia Gavris din Bucureşti. 

După îndelungate şi complicate formalitati pentru obtinerea 
acordului personal al lui Iaser Arafat pentru recunoasterea dreptului 

de proprietate roman pe teritoriul palestinian (donatia prin Testament 

a proprietatii familiei lui Dumitru Samoila către Patriarhia Română 

n-a fost recunoscuta de către tribunalul eclesiastic al Patriarhiei 
grecesti a Ierusalimului) şi a acordului palestinian, necesar construirii 

spaţiului liturgic şi cultural la Ierihon, după largirea de încă trei ori a 

proprietatii initiale, prin cumpărari succesive de terenuri şi după 
intocmirea planurilor, intrand în posesia tuturor aprobarilor necesare, 

în primavara anului 1999 a fost organizat la Ierihon santierul, condus 

de inginerul Constantin Teodorescu, din Ramnicul Valcea. Au urmat 

apoi lucrarile de escavare, punerea temeliei la cele patru corpuri 
mentionate mai sus. Lucrarile începute la 21 iunie 1999 au avansat 

rapid, în pofida numeroaselor greutăţi intampinate. Incet, incet, 

construcţiile au început sa creasca. În paralel s-a ridicat sfânta 
biserica şi casa de pelerini, apoi a urmat paraclisul, saloanele de 

                                                
76 Redactia ziarului local “Actualitatea Românească”: Numai prin 

cooperarea dumneavoastra ceea ce zidim are un minunat sens şi poate 

ajunge la liman !, 3 decembrie 2002 
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primire, casa de pelerini şi, în cele din urma, egumenia, toate fiind 

construite în stil specific românesc, imbinat cu câteva elemente 

autohtone, care le ofera o frumuseţe aparte. Astăzi toate structurile 

acestor construcţii sunt finalizate, aflandu-se, începând cu luna iulie 
a anului 2002, lucrarile de finisare. 

IERIHON – referinte biblice şi scurta prezentare din 

perspectiva arheologica
77

. Oraşul             Ierihon a fost primul oraş 
canaanit ocupat de către poporul ales la intoarcerea sa din robia 

egipteana. Prin acest oraş au intrat evreii în „pământul făgăduintei”. 

Acest eveniment este relatat în cartea Iosua 2-7. În acel moment, 
civilizaţia Ierihonului era cea specifica oraşelor cetati. De fapt, oraşul 

este considerat a fi cel mai vechi din lume. În Cartea Judecâtorilor 

3,13 este numit „oraşul palmierilor”, iar datorită luxuriantei 

vegetatiei a fost numit „gradina Domnului”, „Eden”, „micul 
paradis”, numiri care atesta dimensiunea teologic-biblica a perceptiei 

iudaice cu privire la timp şi spatiu, două dimensiuni ale existentei 

destinate transcenderii. Miraculosul a insotit sau a umplut 
evenimentialitatea istorica a spaţiului Ierihonului, lucru dovedit de 

istorisirea ocuparii cetatii sau de cea legata de înălţarea lui Ilie la cer, 

sau minunea cu izvorul lui Elisei, fapt relatat în IV Regi 2, 19-22. 
 Noul Testament vorbeste şi el despre Ierihon. A se vedea 

Marcu 10, 46-52 (la Ierihon l-a vindecăt Domnul pe orbul Bartimeu) 

şi Luca 19,2 (la Ierihon Domnul l-a întâlnit pe vamesul Zaheu în 

sicomar – vames care, după emotionanta sa întâlnire cu Dumnezeu, 
jumatate din averea sa a impartit-o saracilor). Prin Ierihon, care ne 

aminteşte de samarineanul milostiv, a trecut Domnul nostru Iisus 

Hristos de mai multe ori, facând numeroase minuni. Lângă Ierihon se 
afla Carantania ispitirii lui Iisus, loc unde Mântuitorul a postit 

patruzeci de zile şi patruzeci de nopti, ispitire care pune începutul 

luptei duhovnicesti de restaurare a creatiei. Iar evenimentele legate 

de „casa vamesului din Ierihon” şi de „dud” au o dimensiune implicit 
euharistica, adresandu-se peste veacuri noua pentru a ne inscrie în 

existenta de tip liturgic, singura existenta care contribuie real la 

restaurarea creatiei şi la circumscrierea ei în actul transcenderii de tip 
hristic.  

                                                
77 Arhimandritul Ieronim Creţu, nepublicat 
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 Din perspectiva Arheologiei biblice se afirma ca situl a fost 

vizitat de nomazi în jurul anului 12.000 i.H., ca, începând cu anul 

10.000 i.H. populatiile nomade din aria Ierihonului au devenit 

sedentare. Sapaturile arheologice au prevalat niveluri culturale 
apartinand civilizaţiei faraonilor, a civilizaţiei asiriene, babiloniene, 

Române şi elenistice. Este cunoscut faptul ca Marc Aureliu a 

amenajat oaza Ierihonului în cinstea Cleopatrei, ca Irod a construit 
aici o resedinta de iarna şi a contribuit la dezvoltarea econimica a 

zonei, hasmoneienii au realizat un avansat sistem de irigatii pentru 

susţinerea politicii agrare manifestata de locuitori. Tot la Ierihon 
întâlnim vestigiile palatului califului omeiad Hisam Ibn Abed el 

Malik. Toate aceste descoperiri arheologice atesta faptul ca Ierihonul 

a fost o oaza a vieţii naturale, dar şi o oaza de cultura şi civilizaţie. În 

istoria civilizaţiei omenirii, Ierihonul este şi va rămâne un punct de 
referinta de extrema importanta. 

 Activităţile de arheologie au fost realizate de ilustri arheologi 

ca: Ernst Sellin, Carl Watzînger, John Garstang, Kathleen Kenyon, 
s.a. 

 După cum am arătat în capitolul VI, în anul 1933, prin 

eforturile Protosinghelului Gherasim Luca, Patriarhia Română mai 
dobandeste (de la autoritatile palestiniene) un teren pe malul raului 

Iordan, nu departe de locul unde Mântuitorul primise Sfântul Botez 

de la Înaintemergătorul Sau – Ioan Botezatorul, loc ce aminteşte de 

trecerea lui Iosua prin apa cu Chivotul Legii, de înălţarea la cer în car 
de foc a Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, de nevoinţele Sfintei 

Maria Egipteanca şi de Cuviosul Staret Zosima, de Sfântul Gherasim 

şi de alţi sfinti care au locuit şi s-au nevoit pe valea raului sfânt 
Iordan.  

 

Schiţa istorică pentru mapa de informaţii asupra 

obiectivelor de vizitat a Primului Ministru al României Adrian 
Năstase (16-18 iulie 2001, Israel şi Palestina)

78
. Este atestat 

documentar faptul că spre locurile sfinte au plecat din mediul 

românesc, încă din veacul al XV-lea, multe danii şi ajutoare 
materiale. Inteleptii voievozi români susţineau, sau uneori chiar 

plateau în întregime toate cheltuielile şi darile impuse de stapanitorii 

                                                
78 Arhimandrit Ieronim Creţu, 15 iulie 2001 
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necreştini ai vremurilor trecute pentru sfintele locasuri de la 

Mormântul Domnului, Gradina Ghetsimani, Betleem, etc., ctitorii 

aflate sub tutela grecilor. Mulţi dintre fruntasii români se mandreau 

cu titlul de ctitor, cavaler sau voievod al Sfântului Mormânt sau de 
hagiu. Cu toate acestea, în sanul poporului nostru nu s-a dezvoltat o 

doctrina practica a pelerinajului şi aceasta datorită vitregiilor 

vremilor şi mai apoi a constrangerilor de ordin material iar mai târziu 
a celor de ordin politic. De abia acum putem vorbi despre o incercare 

de extindere a pelerinajului de la obiectivele cu precădere 

mănăstiresti româneşti, spre mediul de peste mari şi tari al Locurilor 
Sfinte ale manturii noastre. În secolul al XIX-lea sunt cunoscute 

ostenelile Arhimandritului Irinarh Rosetti îndreptate în sensul 

dobandirii pentru neamul nostru a unor locuri pentru locasuri sfinte 

româneşti. Dar aceste osteneli nu se vor materializa decât în urma 
pelerinajului organizat de patriarhul Miron Cristea la Ierusalim, în 

anul 1927. El a hotarat şi a susţinut ridicarea locasurilor de la 

Ierusalim (1935-1937) şi Iordan (1935). Vremurile vitregiei rosii au 
făcut ca acste locuri sa ramâna într-un grad de pauperizare ridicat. 

După 1989 situatia a început sa se schimbe şi datorită orienŢării 

religioase a guvernantilor nostri, dar indeosebi datorită pelerinilor, 
întrucât aceste locuri au început sa devina un real punct de realizare a 

unitatii diasporei româneşti. Anul 1995 a insemnat o schimbare 

radicala a situatiei locasurilor româneşti din Ţara Sfântă: Familia 

dreptcredincioşilor Constantin Haralambie, Ana-Elena şi Dumitru 
Samoila, originari din Docanii Tutovei (judetul Vaslui de azi), dar 

stabiliti în Ierihon din 1932, au donat Patriarhiei Române 

proprietatea lor în vederea realizarii unui spatiu liturgic şi cultural 
românesc. Sub purtarea de grija a Părintelui Patriarh Teoctist, Prea 

Cuviosul Arhimandrit Ieronim Cretu, cu suportul oficial al Statului 

roman, concretizat în asistenta diplomatica deosebita, acordata de 

Excelenta Sa Vasile Pruna – reprezentantul României pe lângă ANP, 
a obtinut acordul personalal lui Iaser Arafat pentru recunoasterea 

dreptului de proprietate românească pe teritoriul palestinian şi 

acordul necesar construirii edificiului liturgic şi a casei pentru 
pelerini de la Ierihon, proiect jubiliar (mileniul 2000) al Patriarhiei 

Române. După Aghiazma inaugurala, realizata la 27 martie 1999, la 

21 iunie 1999 au demarat lucrarile de construire (au început 
sapaturile pentru fundatiile paraclisului, egumeniei şi clopotnitei), 
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lucrari foarte costisitoare financiar. Cu toate greutăţile, prin eforturi 

susţinute şi prin decizii intelepte, construcţia a ajuns la stadiul de 

sfintire a prestolurilor Paraclisului şi a Bisericii Mari (cu hramul 

Naşterea Domnului), printr-o slujba paralela, cu prilejul Serbarilor 
Jubiliare Panortodoxe, dedicate bimileniului Nasterii Domnului 

nostru Iisis Hristos, moment în care P.F.Teoctist – Patriarhul 

Bisericii Naţionale a României, a oficiat sfintirea (la 8 ianuarie 2000, 
după ce la 5 ianuarie 2000 se pusese piatra de temelie a amplei case 

de pelerini), înconjurat de un sobor de mitropoliti (Daniel, 

Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi Nicolae, Mitropolitul 
Banatului) ierarhi (P.S. Teofan Savu, actualul Mitropolit al Olteniei 

şi P.S. Casian, Episcopul Dunarii de Jos), ieromonahi, preoţi şi 

diaconi. Sursele de finantare au fost următoarele: 1) donatii 

particulare ale muncitorilor români din Israel, ale unor cetăţeni din 
tara şi ale unor fraţi români din diaspora românească ; 2) ajutoare de 

la Patriarhia Romana; 3) ajutoare guvernamentale: HG 174/1999 şi 

954/1999….Ne-am bucura dacă statul roman ne-ar avea în grija în 
continuare pentru a putea desavarşi această oaza spirituala 

românească în cel mai vechi oraş al lumii, Ierion 
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SURSELE DE CONFLICT (neoficial) CU 

PATRIARHIA IERUSALIMULUI79:  
 

 Neincheierea unui Acord – cadru de receptare oficiala şi 

funcţionare a Aşezămintelor româneşti de la Locurile Sfinte. 
Acordul prezetat în mai 1975 – Patriarhului Justinian Marina şi 

membrilor Delegatiei Oficiale a Bisericii Ortodoxe Române, între care 

se afla şi P.F. Patriarh Teoctist, atunci în calitate de Mitropolit al 
Olteniei, datorită termenilor nerealişti şi umilitori exprimati în 

documentul deja adoptat şi prezentat direct spre semnare de Patriarhia 

Ierusalimului, a fost luat spre discutare de către delegatia romana, care 

socotindu-l lipsit de duhul propriu evanghelic, de dragoste şi de realism, 
a decis sa-l respinga, anuland în mod elegant întâlnirea prevazuta a două 

zi spre semnarea acestuia. Mult mai târziu, teza a fost reactualizata de 

Secretariatul General al Patriarhiei Ierusalimului condus atunci de 
Mitropolitul Timotei de Vostra, care a dispus o studire atenta a 

documentelor din arhiva în momentul în care patriarhul Diodor al 

Ierusalimului, a adus la Ierusalim adresa oficiala a Patriarhiei 

Române, privind proiectul sau jubiliar de la Ierihon, adresa ce-i 

fusese inmanata personal de către Superiorul Arh. Ieronim Cretu, care a 

şi avut atunci o discutie „tete a tete” cu PF Diodor al Ierusalimului, care 

s-a manifestat favorabil la adresa proiectului, dar care – dincolo de 
poziţia sa, i-a explicat părintelui Superior Ieronim Creţu ca în mod 

automat trebuie supus şi Sinodului de la Ierusalim. De atunci PF Diodor 

al Ierusalimului se temea de poziţia intransigenta a membrilor acestuia: 
a spus părintelui Superior Ieronim Cretu: „Da, nu am nici o obiectie 

pentru cămin. Pentru Biserica, însă, sa stii ca va fi greu!”. Nu a spus 

„resping” sau „nu sunt de acord” sau „trebuie renuntat la aceasta”, ci, 

pur şi simplu, s-a plans de lipsa de echilibru a majoritatii membrilor 
Sinodului Sau, şi i-a spus părintelui superior Ieronim Cretu: „greu, dar 

nu imposibil!” 

 Lipsa de răspuns la scrisoarea oficiala a Patriarhiei 

Ierusalimului, exprimand în special poziţia Sinodului acestuia, şi 

                                                
79 Scrisoarea din 21 aprilie 2001 a parintelui Superior Ieronim Creţu catre 

Prea Fericitul Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. 
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în care se cerea Patriarhiei Române sa renunte la proiectul sau de 

la Ierihon. La 6 aprilie 2001, cu prilejul convocarii părintelui Superior 

Ieronim Creţu la Patriarhia greaca de către Mitropolotul Corneliu de 

Petra, loctiitor de Patriarh al Ierusalimului (PF Diodor trecuse la cele 

veşnice), prezent fiind şi Arhim. Dimitrie, Secretrul Sfântului Sinod, i-

au adus la cunostinta nemulţumirea lor ca la scrisoarea privind 
respîngerea Proiectului românesc de la Ierihon, pe care secretarul 

Dimitrie i-a adus-o din arhiva în copie, nu exista nici o reactie oficiala a 

Patriarhiei Române. Au declarat ca acest lucru pur şi simplu îi jigneste 
pe dumnealor, membrii Sinodului. Părintele Superior Ieronim Creţu le-a 

explicat ca nu este vorba de o rea vointa, avand în vedere relatiile 

constante, de secole, dintre cele două Biserici. Mitropolotul Corneliu a 
punctat raspicat ca:”Patriarhia Română nu are aprobarea noastră pentru 

proiectul de la Ierihon”. Părintele Superior Ieronim Creţu a promis ca în 

urma obiectiunii făcute, se va documenta la Bucureşti asupra chestiunii 

prezentate şi ca urmeaza sa le dea de stire indata ce va avea rezultatul 
adresei respective şi a raspunsului Patrirhiei Române. Discutia s-a 

incheiat prin invocarea imposibilitatii Patriarhiei Autocefale a 

Ierusalimului de a accepta construirea unei biserici straine pe teritoriul 
sau, întrucât, prin aceasta, a spus Loctiitorul, se incalca ceea ce se 

cuprinde în sintagma – „Canoanele Bisericii”. Şi I.P.S. Sa a 

concluzionat categoric ca nu avem voie sa facem „NIMIC, nici biserica 
şi nici altceva, nimic!” în final, cu amenintarea ca relatiile dintre cele 

două Biserici „vor fi diferite decât mai inainte” l-a somat pe părintele 

Superior I. Cretu, fără nici un drept de apel şi în mod unilateral – sa 

opreasca lucrarile. La toate acestea exprimate, Superiorul 
Arhimimandrit Ieronim Creţu l-a incredinţat pe I.P.S. Sa ca va trimite o 

adresa la Bucureşti la Patriarhia Română şi ca va astepta raspunsul. Ca 

şi pe terenul diplomatiei, când apar situatii de conflict, se semnaleaza 
celor în drept situatia aparuta, spre a lua cunostinta şi poziţie, şi spre a 

hotari ceea ce trebuie de răspuns şi cum trebuie actionat în chestiunea 

aflată în disputa. 

 Oficierea de către Reprezentanta Patriarhala Româna la 

Sfintele Locuri de Botezuri şi Cununii. Această problema este şi ea 

una din punctele de dezagrement. O mentionam ca atare, întrucât, 
cândva, în orice stadiu de discutii şi negocieri viitoare ne vom afla, va fi 

– aproape cu siguranta – ridicata. De fapt ea a constituit şi de-a lungul 

activităţii celorlalti Superiori români, subiectul multor convocari la 
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Patriarhie,,cu care ocazie s-au prezentat observatii şi atentionari. Teza 

stricta a Patriarhiei Ierusalimului – cu implicatii în acest subiect – este ca 

ea, Patriarhia Greco- Ortodoxă a Ierusalimului, este Biserica Locala, cu 

toate ca exceptand cei aproape 100 de clerici monahi greci, toti membri 
ai „Frăţiei Sfântului Mormânt”, dintre care 20 sunt şi ierarhi, întregul 

corp eclesial este format din preoţi, diaconi de mir, şi credincioşi arabi – 

palestinieni. Totodata, pretentia este ca toti cetăţenii creştin-ortodocşi, 
stabiliti în Israel, indiferent de naţionalitatea şi limba pe care o vorbesc, 

devin – în mod automat – prin aşezarea în aceste teritorii (Israel, 

Teritoriile Autonome Palestiniene şi Iordania) prin casatorii mixte, 
emigrare, sau prin orice alte mijloace – „fii duhovnicesti” ai Patriarhiei 

Ierusalimului. De aceea, pretentiile lor asupra acestora sunt absolute, cu 

toate ca nu se ocupa în mod special de ei, iar aceştia sunt de o alta limba 

şi cultura decât cea greaca arborata nu numai ca stindard al Patriarhiei, 
în sine şi al Frăţiei Sfântului Mormânt, dar impusa şi comunităţii – cu 

adevărat – locale, cea arab-palestiniană şi, prin extensie şi altora, rusi, 

români, bulgari, georgieni, etc. Pentru a-i păstra pe acesti creştini 
ortodocşi de alte naţionalitati în stricta dependenta de ei, îi someaza pe 

Reprezentantii Patriarhiilor Rusa şi Romana, constituiti mai de demult 

sau mai de curand în prezenţe istorice eclesiastice şi clericale creştin-
ortodoxe la Locurile Sfinte, sa nu savarseasca în nici un chip botezuri şi 

cununii. Altfel, facând aceasta, li s-a atras atenţia ca pot fi subiectii unui 

conflict interbisericesc, întrucât „nesocotim autoritatea şi jurisdictia 

Patriarhului Ierusalimului”. Pe tema aceasta, Superiorul Arhimandrit 
Ieronim Cretu, cât şi omologul sau, Superiorul Misiunii Ruse din Ţara 

Sfântă, au fost convocati de mai multe ori de către Secretarul General, 

Mitropolitul Timotei; cu toată blandetea şi echilibrul care erau 
manifestate oficial şi constant de către Patriarhul Diodor, care niciodata 

nu le-a reprosat nimic. De asemenea, părintele Superior Arhimandrit 

Ieronim Creţu nu a comentat, nu a recunoscut sau infirmat şi nu a 

protestat. A luat doar act de cele ce i se aduceau la cunostinta. Oricum, 
la intrevederea de acest gen la care a fost convocat nu cu mult inainte de 

trecerea la cele veşnice a Patriarhului Diodor – de către Mitropolitul 

Vasile de Cezareea, în prezenţa Mitropolitului Hristodul de Elefteropolis 
(Dragomanul Patriarhiei) şi a Mitropolitului Timotei însuşi, părintele 

Superior Ieronim Creţu a răspuns ca, adevărat, asupra celor stabiliti în 

aceste teitorii se pot ridica teoretic astfel de pretentii, însă nicidecum 
asupra pelerinilor şi a muncitorilor temporari care, aflati aici pentru o 
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perioada de timp „nu inceteaza nici o clipa de a mai fi fii duhovnicesti ai 

Patriarhiei Române”. Argumentul a surprins şi a rămas fără replica şi 

nici continuare ulterioară a discutiei. După alte discutii neoficiale cu 

I.P.S. Timotei, I.P.S. Alexie şi P.S. Damaschin de Jaffa, pe linia zisa a 
„COMUNITĂŢII” creştinilor ortodocşi români, au statutat ca neaparat 

trebuie sa aranjeze cât mai curand această problema, în sensul numirii 

unui preot pentru comunitatea rămâna-ortodoxă din Ierusalim. De fapt 
au admis la Seminarul Patriarhal de la Sion pe Liviu, fiul unei creştine 

de naţionalitate romana, Marina Viu, care datorită esuarii casatoriei sale 

a venit la Ierusalim şi s-a făcut călugărita în cadrul Patriarhiei Grecesti. 
Totodata, grecii au adus din tara pe Ieromonahul Gherasim Timofte, 

provenit din Moldova, pe care l-au incadrat la Jaffa ca preot al 

muncitorilor şi enorIaşilor rămâni din zona Tel-Aviv-ului. Respectivul 

nu tine, nici măcar protocolar, nici o legătura cu Reprezentanta noastră 
patriarhala, ba vreme îndelungata, a perturbat – aproape neremediabil – 

pelerinajele organizate de Reprezentanta româna pentru muncitorii 

români din Israel. De fapt, acest fenomen pe linia „comunităţii”, 
descrisă mai sus, se petrece şi cu Misiunea Rusa. Spre deosebire de noi, 

aceasta are numeroase biserici pretutindenea şi poate oferi, cu usurinta 

suport spiritual şi slujbe în duhul traditional original şi în limba lor 
pentru creştinii oetodocşi din fosta U.R.S.S. Cu toate acestea, şi ea a 

primit aceleaşi admonestari şi, pe diferite cai, au fost aduşi clerici ruşi în 

situatie canonica incerta şi au fost numiti prin oraşe spre a fi în legătura 

cu enoriaii şi a-i preveni sa frecventeze bisericile Misiunii Ruse. Cu 
toate acestea, fiind vorba de legături profunde ale sufletului omenesc, 

reactia generala a credincioşilor despre care vorbim este ostila grecilor: 

ei frecventeaza bisericile noastre din Ţara Sfântă şi, pe cât posibil, se 
boteaza şi se cununa aici. Mai dificil este în problema 

înmormântărilor, noi neavand cimitire proprii. Astfel, relativ recent, 

mutandu-se la cele veşnice enoriasul constant Ionel Ciobanu, iar fiul sau 

prezentandu-se spre a obtine un loc la cimitirul ortodox de pe muntele 
Sion, din Ierusalim, Mitropolitul Timotei i-a promis ca-i va da locul 

solicitat cu conditia expresa ca sa nu invite la slujba inmormanŢării pe 

nimeni de la Reprezentanta Patriarhiei Române. şi, bietul om, a făcut 
asa. Nu a fost singurul caz când, cu toate ca în Ierusalim exista preoţi 

români, la capataiul românilor defuncti au slujit doar preoţi greci sau 

arabi. Numarul practicantilor dintre creştinii ortodocşi români cetăţeni ai 
Israelului este dezolant de mic (foarte mulţi au murit şi urmaşii lor – în 
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special în familii mixte – s-au integrat vieţii şi traditiilor majoritare), 

deci aceştia, sub raport numeric, nu ar merita o aşa grozava preocupare 

de integrare din partea Patriarhiei Grecesti a Ierusalimului, numarul lor 

redus, neputand spori prea mult procentajul creştinilor ortodocşi din 
Ţara Sfântă.  

IZBUCNIREA CONFLICTULUI80. În urma convocarii 

din 6 aprilie 2001, prezentata mai sus, a părintelui Superior Arhimandrit 

Ieronim Cretu, în care i s-a cerut în mod categoric şi unilateral – oprirea 

lucrarilor, a promis ca va inainta o adresa la Patriarhia Romana, 

prezentand cele ce i-au fost aduse la cunostinta şi ceea ce i se cere şi ca 
va astepta din tara raspunsul la toate acestea. Pe 10 aprilie 2001, I.P.S. 

Loctiitor Corneliu de Petra a trimis pe Mitropolitul Hristodul la Ierihon, 

cu prilejul pelerinajului la locul Botezului Domnului a credincioşilor 
veniţi din Grecia pentru serbarea Sfintelor Pasti. Cu acest prilej, avand 

însărcinare, Dragomanul a descins la santierul Asezământului 

Românesc de la Ierihon în timpul programului de lucru. De atunci, 
acesta se vede de fapt şi de departe, de pretutindenea din Ierihon, turla 

svelta a bisericii fiind deja construita. Reantors la Patriarhie, a raportat 

Loctiitorului Patriarhal. Acesta a avut un acces de furie şi a convocat 

Sinodul pentru a două zi, 11 aprilie 2001. În raportul sau către Sinod a 
cerut ca sa se inainteze o scrisoare către Patriarhul României, cerandu-i 

ca Superiorul Arhimandrit Ieronim Creţu sa fie retras de pe poziţia 

actuala în urma incalcarii principiilor canonice privitoare la construirea 
unui locas de cult ortodox al unei Biserici straine pe teritoriul canonic al 

unei alte Biserici Autocefale. Măsura temporala propusa a fost ca sa nu i 

se mai permita, nici Superiorului Arhimandrit Ieronim Creţu şi nici 

clericilor români de a mai participa la ceremoniile religioase ale 
Patriarhiei Ierusalimului. La reactia Sinodului, hotararea deşi adoptata, a 

rămas secreta şi nu a fost aplicata în Săptămâna Mare şi de Paste. 

Părintele Superior Ieronim Creţu a luat cunostinta de toate acestea decât 
la sfârşitul Săptămânii Luminate, când, printr-un delegat, i s-a trimis o 

copie a scrisorii Mitropolitului Corneliu către P.F. Teoctist. 

 

                                                
80 Scrisoarea din 21 aprilie 2001 a parintelui Superior Ieronim Creţu catre 

Prea Fericitul Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. 
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CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA 

CONFLICTULUI81 

 
 Analiza conceta şi succinta a ceea ce este Patriarhia 

Ierusalimului astăzi. Cu toate ca, datorită configuratiei eclesiastice 

din primele secole ale erei creştine, aflate sub dominatia Bizantului, 

ierocratia grecească şi-a impus dominatia asupra unor provincii ale 

fostului imperiu, locuite pe mai departe, în majoritate, de populatii 

creştine numeroase, cum ar fi sirienii (Antiohia), populatia 

cosmopolita amestecata cu triburile locale creştinate din Palestina, 

sau coptii (egiptenii, urmaşi ai faraonilor), totusi, Bisericile, mai 

devreme sau mai târziu, s-au eliberat de sub acest jug. Această 

experienta amara a cunoscut-o şi biserica din Tarile Române, cu 

prilejul reorganizarii din veacul al XIV-lea. Între timp, prin reactiile 

imediate şi pe termen lung, Biserica Româna s-a emancipat, 

atingându-şi telul. La fel şi Biserica Siriana, mult mai recent, 

devenita astăzi Patriarhia Siriana-Ortodoxă a Antiohiei. Din cauza 

necomunicarii suficiente, a amestecurilor politice şi din cauza 

intransigentei ierocratiei grecesti, din secolul V, Bisericile Ortodoxe 

– Armeana, Copta, şi altele, deşi ortodoxe, au rămas de atunci în 

afară comuniunii bisericeşti ecumenice. Aici, la Locurile Sfinte, 

unde, de-a lungul vremii, vor fi fost dintotdeauna şi etnici greci, 

totusi, majoritatea coplesitoare a populatiei a fost cosmopolita, iar 

începând din veacul al VII-lea, rupt de Imperiul Bizantin, aceasta s-a 

omogenizat prin contopirea cu populatia migratoare, coplesitoare, 

venita din peninsula arabica. Astfel, „Patriarhia Greaca-Ortodoxă a 

Ierusalimului” este de fapt o Biserica al carei corp este astăzi aproape 

integral format din populatia nou formata araba-palestiniană, cu 

preoţii lor cu tot şi doar al carei „cap” este grecesc. Şi se intituleaza 

totuşi „Patriarhia Grec-Ortodoxa”. Deci, din secolul V, când s-au 

fixat teritoriile Patriarhiilor (Pentarhia), şi de când, prin diferite 

sinoade, locale sau ecumenice, universal recunoscute, s-au fixat 

canoanele, sau regulile interioare de credinţa, cult şi disciplina ale 

Bisericii, - şi până în prezent, cu privire la organizare şi disciplina, 

                                                
81 Scrisoarea din 21 aprilie 2001 a parintelui Superior Ieronim Creţu catre 

Prea Fericitul Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. 
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situatia schimbandu-se atât de mult, acestea nu mai sunt intru totul 

corespunzatoare în prezent, fiind serios lovite de realitatile existente, 

iar unitatile bisericeşti care îşi aroga astăzi atatea pretentii, fiind doar 

o amintire a unor vremuri de mult apuse. Chiar şi atunci când s-au 

fixat unele canoane, în momentul respectiv, al adopŢării, ele tineau 

seama şi de considerentele concrete din teritoriu (politice, 

administrative, etc.). Concluzii82: a) Realitatile de azi din Palestina 

(provincie româna şi apoi bizantina) nu mai sunt corespunzatoare cu 

cele din vremea stabilirii teritoriului canonic şi a ridicarii – pentru 

onoarea Sfintelor Locuri – a Bisericii din Ierusalim la rangul de 

Patriarhie. b) Astăzi, credincioşii şi preoţii creştin-ortodocşi sunt 

arabi-palestinieni şi numai conducerea, în mod artificial, este 

grecească. Dincolo de orice considerente etnice, numeroasele 

probleme aparute în campul desfasurarii practice a activităţii 

bisericeşti de aici, au demonstrat ca această Biserica este administrata 

în chip impropriu de către ierocratia grecească. c) dacă uneori se 

intenţionează luarea unor hotărâri importante în viaţa acestei Biserici 

şi, mai ales, cu privire la relaţia Sa cu celelalte Biserici, ar trebui ca 

sa fie consultata şi comunitatea arab-palestiniană, care constituie, de 

facto, corpul, sau trupul acestei Biserici. Hotararile importante din 

viaţa Bisericii trebuie sa fie adoptate şi cu participarea preoţimii şi a 

laicatului. d) în numeroasele epoci de criza din perioada trecuta, 

Patriarhia Ierusalimului s-a constituit „de facto et de jure” chiar într-o 

comunitate monahala, în care, monahii mai răsăriti au fost hirotoniti 

episcopi spre păstrarea titlurilor unor cetati şi episcopii disparute din 

timpuri istorice deja, şi avand în frunte pe egumen, cu titlul de 

Patriarh. Aceasta s-a numit „Frăţia Sfântului Mormânt” . Totusi, în 

mod normal, ei nu ar trebui sa ignore corpul real al Bisericii, întrucât 

este imposibil sa-l substituie pe acesta, fapt fără precedent în 

Ortodoxie, ei fiind doar aproape 100 de persoane. Pe alt plan, 

Biserica Romano-Catolica, aflată şi ea în aceeaşi situatie, aici, la 

Locurile Sfinte, a procedat de o maniera justa în rezolvarea aceleiaşi 

probleme. Papa a separat Biserica Locala Catolica de Locurile Sfinte. 

I-a dat Arhiepiscop cu titlul de Patriarh Latin pentru onoarea Cetatii 
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Prea Fericitul Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. 
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Sfinte. I-a hirotonit episcopi locali şi preoţi. I-a dat terenuri, locasuri 

de cult şi cladiri pentru scoli, spitale şi aşezăminte, etc. – 

constituindu-i patrimoniul. Concomitent, catolicii separand complet 

problema Locurilor Sfinte de comunitatea locala, au relevat şi 

subliniat vocatia acestora, ele fiind – prin natura lor – destinate 

veneratiei întregii creştinatati şi constituirii tezaurului întregii 

umanitati. Drept urmare, le-a incredinţat spre paza „Custodiei di 

Terra Sancta” (varianta catolica a Frăţiei Ortodoxe a Sfântului 

Mormânt) formata din călugări ai ordinului franciscan, sub 

conducerea Custodelui. În acest fel se separa problema Locurilor 

Sfinte şi a comunităţii locale, fără sa se aduca impiedicari 

pelerinajului închinatorilor din toată lumea care vin la Locurile 

Sfinte, ba chiar facilitandu-l, dimpreună cu slujbele sau cultul adus 

de aceştia la Locurile Sfinte, după un program bine stabilit, în limbile 

vorbite de pelerinii respectivi, ceea ce nu se intampla în contextul 

administratiei greco-ortodoxe asupra Locurilor Sfinte. e) Nimeni din 

Ortodoxie nu va contesta niciodata meritul ierarhiei grecesti care a 

păstrat poziţia noastră confesionala la Locurile Sfinte. Însă nu trebuie 

uitat deloc faptul ca mentinerea Locurilor Sfinte sub controlul 

Patriarhiei Ortodoxe a Ierusalimului s-a făcut, după disparitia 

Imperiului Bizantin, în special cu ajutorul oferit de către Ţările 

Române între sec. XV-XIX, iar de către Basarabia chiar până în 

secolul XX. Abia din secolul al XIX-lea, după ce poziţia şi drepturile 

Patriarhiei Ierusalimului erau bine conturate şi sub control, a 

intervenit şi ajutorul masiv al tarilor, poporului şi Bisericii Ruse, care 

de fapt a ridicat – la locul lui – prestigiul Patriarhiei Ierusalimului, 

care în acel moment era încă cumplit de decazuta, în raport cu poziţia 

celorlalte Biserici neortodoxe, care începusera sa se profileze la 

Locurile Sfinte. f) Chiar şi în contextul actual al conflictului general 

dintre comunitatea creştin-ortodoxă din Israel, Teritoriile 

Palestiniene şi Iordania cu – Patriarhia Grec-Ortodoxă a 

Ierusalimului, în caz ca această comunitate care formeaza de fapt 

corpul eclesial al acestei Patriarhii, se va hotara pentru 

autodeterminare fata de ierarhia greaca (doar un singur episcop arab 

existand în Iordania şi acesta fiind însă cu totul pierdut pentru 

susţinerea cauzei conaţionalilor şi coreligionarilor sai), este de 

prevăzut totuşi ca – suprematia asupra Locurilor Sfinte se va păstra 
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în mod categoric. S-ar putea sa dispara suprematia asupra comunităţii 

locale, care, în mod firesc, are şi ea dreptul canonic la 

autodeterminare şi afirmare, mai ales ca alegerea vocatiilor şi 

cultivarea lor în scoli, admiterea în mănăstiri, etc. se face de secole, 

în mod selectiv strict, distructiv şi descurajant de către ierocratia 

ortodoxă grecească, fapt care nu va mai putea fi tolerat multa vreme 

de către comunitate.  

FIXAREA LA NIVEL PANORTODOX A STATUTULUI 

LOCURILOR SFINTE, deschise tuturor în mod egal, potrivit 

aspiratiilor proprii de dezvoltare a pelerinajului de către fiecare 

Biserica Autocefala în parte83. Potrivit Sfintelor Scripturi, vocatia 

Ierusalimului şi a acestor Locuri Sfinte, unice prin mesajul divin pe 

care-l poarta, în pofida confruntarilor actuale, este una universala. 

Textele profetice vetero-testamentare şi, nu mai puţin cele neo-

testamentare, probeaza implacabil aceasta. Cât despre vocatia 

mesianica universala a activităţii Domnului Hristos, de asemenea, nu 

incape nici o indoiala. De fapt, însăşi Biserica Creştina, ca o 

continuare a „Bisericii” Legii Vechi, în mod practic şi real, ca şi 

comunitate şi comuniune deschisa lumii întregi, a fost infiinţata la 

Ierusalim de către Domnul Hristos, dimpreună cu apostolii, ucenicii 

şi credincioşii care au crezut şi L-au urmat, iar, în mod expres oficial 

şi vazut, - la Cincizecime, când s-a pogorat Mangaietorul, sau Duhul 

cel Prea Sfânt al lui Dumnezeu. Ori, încă de atunci, de la întemeierea 

ei vazuta, la Ierusalim, Biserica a fost pluri-etnica şi pluri-linguala, 

precum mărturiseste Cartea „Faptele Apostolilor”. Deci şi acţiunea 

de prevenire sistematica desfasurata azi de Patriarhia Grecească şi 

îndreptata cu ura impotriva Bisericilor, care nu vor de fapt sa o 

priveze nici de Locurile Sfinte şi nici să-i ia turma, care nu-i 

grecească, ci doar să-şi aibă aşezăminte pentru sprijinirea 

pelerinajului propriu, incluzand – cum este firesc – şi locasuri pentru 

cultul în limba vorbita de pelerini – este o purtare nefrateasca şi care, 

dacă nu contravine canoanelor, cu atât mai grav, contravine bazei pe 

care se sprijina credinţa noastră, respectiv – Sfintelor Scripturi. De 

fapt, ca realitate, Patriarhia Grec-Ortodoxă a Ierusalimului nu 
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reprezintă o „religie” majoritara în zona, şi nici o Biserica puternica, 

cu un număr insemnat de membri, omogena şi compacta din punct 

de vedere etnic, şi nici nu este aşezata în teritorii apartinand etniei 

grecesti, precum s-au oeganizat şi structurat majoritatea Bisericilor 

Ortodoxe. În aşa zisele teritorii canonice ale sale, aflate acum în două 

state şi o alcatuire provizorie prestatală, majoritatea cetăţenilor sunt 

de religie mozaica şi musulmana, şi de naţionalitate: evreiasca, 

arabo-palestiniană, druza, beduina (hasemita), etc. Se spera ca, dacă 

nu se va delimita „competenta canonica” deci legala, jurisdictionala, 

a Patriarhiei Grecesti a Ierusalimului, în contextul actual, într-un 

SINOD PANORTODOX, totuşi Bisericile sa lucreze împreună 

pentru elaborarea DOCTRINEI ORTODOXE DESPRE 

PELERINAJ ŞI LOCURILE SFINTE ŞI A STATUTULUI 

LOCURILOR SFINTE. Elaborarea acestei doctrine şi a Statutului 

Locurilor Sfinte este imperativa şi ar duce la o imbunatatire reala şi 

fără limite a relatiiolor ce ar trebui sa existe între Bisericile Ortodoxe. 

Elaborarea şi adoptarea de către un Sinod Panortodox a 

documentelor mentionate, ar permite Bisericilor sa se bucure în mod 

egal şi fratesc de tezaurul patrimonial comun al Locurilor Sfinte şi al 

spiritualitatii noastre atât de bogata şi de frumoasa, asemanatoare 

unui izvor din care, în permanenta, izvoraşte apa buna, limpede şi 

racoroasa pentru toti ce vin sa bea apa din el. 

ATITUDINEA PRINCIPIALA, PROCEDURA 

ULTERIOARĂ ŞI DECIZIA PROVIZORIE A 

MITROPOLITULUI CORNELIU ŞI A SINODULUI 

PATRIARHIEI IERUSALIMULUI – SUNT 

ANTISCRIPTURISTICE, CA PRINCIPIU, INCOMPLETE CA 

PROCEDURA LEGALA ŞI PRIPITE CA DECIZIE, FIE EA ŞI 

PROVIZORIE84. Atitudinea principiala, justa, asteptata de noi şi 

reactia nepotrivita a Patriarhiei Grec-Ortodoxe a Ierusalimului: 

Reactia Patriarhiei Ierusalimului la anuntul şi solicitarea Patriarhiei 

Române cu privire la reorganizarea bazei sale de primire a pelerinilor 

proprii la Sfintele Locuri, prin inlocuirea pe proprietatea sa de la 

Ierihon a vechilor cladiri printr-un proiect nou, corespunzator 

                                                
84 Scrisoarea din 21 aprilie 2001 a parintelui Superior Ieronim Creţu catre 

Prea Fericitul Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. 
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cerintelor civilizate de azi, incluzand şi spatiile aferente pentru cultul 

în limba romana, fără de care Asezământul bisericesc nu este de 

conceput, este evident ca nu a urmat spiritului evanghelic şi nici celui 

de „Maica a Bisericilor”, titlu pe care şi-l atribuie intotdeauna la 

intrunirile panortodoxe. dacă ar fi fost „Maica”, nu s-ar fi purtat fără 

iubire, ca o mama vitrega. dacă ar fi „Biserica Sora”, precum se 

defineste în mod obişnuit relaţia de baza dintre Bisericile Ortodoxe, 

în genere, şi precum reiese din doctrina apostolica, însuşi Patriarhul 

Ecumenic, sau al Contantinopolului, fiind recunoscut în Ortodoxie ca 

„primul între egali”, şi atunci atitudinea Sa ar fi cu totul nejustificata, 

purtarea nefiind nici măcar de Biserica „Sora”. Cererea sa de a 

„renunta la proiect” întrucât îi complica relatiile cu comunitatea 

locala, trebuie inteleasa doar în sensul ca s-ar putea contopi şi 

suprapune perfect cu aspiratiile neîmplinite ale acesteia. Exemplul 

dat de Biserica Romana, ca, deşi astăzi nu-i uşor de realizat ceva, 

datorită greutăţii procurarii mijloacelor financiare în special, şi totusi, 

realizarea Sa de la Ierihon dovedind ca – prin preocupare şi munca se 

poate face ceva, fie şi esalonat, pentru un progres cât de mic, şi se 

poate lucra, de fapt, aceasta este ceea ce nu convine în realitate 

Patriarhiei Ierusalimului. Ori numarul redus al ierocratiei grecesti de 

la conducerea Patriarhiei Ierusalimului, nu-i convine sa se expuna 

unor eforturi prea mari. De aceea şi relatiile acesteia cu comunitatea 

araba-palestiniană, care astăzi constituie practic – corpul Bisericii 

Ierusalimului, după Scripturi şi Canoane, nu sunt în termeni deloc 

buni. Drept urmare, serios surprinsă de o atare şi nejustificata 

atitudine, Patriarhia Romana, care a procedat canonic, legal, 

evanghelic şi frateste – prin adresarea Sa Patriarhiei Grec-Ortodoxe a 

Ierusalimului, spre stabilirea concordiei în problema proiectului 

cladirii pe proprietatea Sa din Ierihon a unui cămin de pelerini cu 

locas de cult, din dragoste şi pentru păstrarea duhului pacii, nu a 

reactionat încă oficial şi nu a răspuns cu taria cuvenita, ci a ales calea 

amiabila, începând negocieri neoficiale cu Patriarhul Diodor, care de 

la bun început s-a arătat binevoitor şi care niciodata în public (vizita 

D-lui Secretar de Stat Mihai-Razvan Ungureanu de la Ministerul de 

Externe, vizita D-lui Teodor Melescanu, vizita preşedintelui Emil 

Constantinescu, a preşedintelui Ion Iliescu şi a P.F.Patriarh Teoctist 

în Ianuarie 2000) nu s-a arătat ostil proiectului de la Ierihon şi nu a 
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spus nici măcar un singur cuvânt de respîngere sau condamnare. Ba 

chiar, intreband odata în public pe părintele Superior Ieronim Creţu 

cum merg lucrarile de la Ierihon, fiind prezenti şi mitropolitii Vasile 

şi Timotei, acesta a raspuns: „Cu binecuvântarea Prea Fericirii 

voastre, bine!” Afară de grimasele celor doi demnitari ai Patriarhiei 

grecesti care erau de fata, nu au fost nici un fel de alte reactii. Cu 

puţin inainte de mutarea la cele veşnice, Patriarhul Diodor l-a 

incredinţat pe părintele Superior Ieronim Creţu ca toată această 

chestiune se va rezolva pe cale amiabila. Cert este ca am avut o 

intelegere mutuala, de facto, din partea Patriarhului Diodor, trecut la 

cele veşnice în decembrie 2000, care trebuie totuşi sa fie luata în 

seama.  

Procedura tardiva de impiedicare a realizarii proiectului 

românesc de la Ierihon: după incercarea formala de evitare a 

realizarii noului Asezământ românesc din Ierihon, concretizata în 

scrisoarea negativa, adoptata de către Sinodul Patriarhiei Grec-

Ortodoxe a Ierusalimului, următoarea incercare de a zadarnici 

această realizare românească a fost amanarea practica – „din ratiuni 

de sanatate” a fostului Patriarh Diodor – a vizitei oficiale a Delegatiei 

Patriarhiei Române, care urma sa se realizeze. Această acţiune de 

perturbare a vizitei s-a făcut şi din temerea ca P.F. Teoctist, mergând 

la Ierihon, avea sa binecuvânteze locul şi avea sa puna piatra de 

temelie a noului Asezământ.  

 Prima acţiune, procedurala oficiala a fost convocarea 

Superiorului roman la Patriarhia Ierusalimului în toamna anului 

2000, de către Mitropolitul Vasile, Reprezentantul General al 

Patriarhiei, asistat de Mitropolitii Timotei şi Hristodul. I-au spus 

părintelui Superior Arhimandrit Ieronim Creţu ca au fost informati ca 

românii construiesc la Ierihon şi ca până la stabilirea unor negocieri 

„ar trebui sa opreasca lucrarile”. Era doar o acţiune formala prin care 

trebuia ca Patriarhia locala sa ia totuşi o oarecare poziţie fata de 

această realizare românească momentan nereglementata oficial pe 

plan bisericesc, dar care nu o preocupa încă în mod deosebit.  

 Următoarea acţiune, după decesul Patriarhului Diodor, s-a 

referit în special la prezenţa unui preot roman, numit acolo şi care ar 

oficia slujbe. Superiorul roman a fost din nou convocat, de această 

data de Mitropolitul Corneliu de Petra, Loctiitorul patriarhal de până 
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la alegeri. De acum tonul se schimbase deja. A fost somat sa-l retraga 

pe preot, „altfel vor fi obligaţi sa între în conflict interbisericesc”. În 

scrisoarea care i s-a inmanat, referirea la proiectul românesc era de 

acum expresa, ca acesta „nu are aprobarea noastră „ (respectiv a 

Loctiitorului şi Sinodului). Superiorul roman a dat ulterior raspunsul 

asupra caruia ceruse aprobarea P.F. Teoctist. A fost bine receptat şi 

n-a mai inregistrat alte comenŢării. 

 Totusi, avansarea lucrarilor românilor, cerea din partea 

Patriarhiei grecesti o noua acţiune. Aşa se face ca la 6 aprilie 2001 

Superiorul roman a fost convocat din nou la Patriarhia greaca. Acolo 

i s-a poruncit, în mod unilateral, sa opreasca lucrarile. Nici 

asezământ, nici biserica, nici nimic”. La fel a fost şi reactia fata de 

Superiorul Reprezentant al Patriarhiei Ruse, care a fost convocat şi 

el, însă separat. La această ultima somatie, pe lângă cererea expresa a 

opririi lucrarilor, Superiorului roman i s-a precizat şi ca: „altfel, 

relatiile dintre Bisericile noastre vor fi diferite decât inainte”. La 

această turnura radicala a lucrurilor, Superiorul nostru a luat act de 

ele, urmand sa le comunice Patriarhiei Române şi sa astepte 

raspunsul acesteia. Era dinaintea Sâmbetei Sfântului şi Dreptului 

Lazar. Urma cea mai densa perioada din cursul anului liturgic. 

Procedura ar fi cerut ca, măcar în mod formal, sa se astepte pentru o 

perioada conventionala raspunsul Patriarhiei Române. Dar nu s-a 

făcut asa, ceea ce viciaza actiunile procedurale, care au rămas 

incomplete sub aspectul uzului, sau de desfasurare obişnuita, 

normala, a unor astfel de proceduri. De aceea, şi ceea ce a urmat, 

bazat pe o procedura incompleta, nu putea în mod practic sa atinga 

scopul dorit. Totodata, această procedura incompleta, compromite în 

mod practic şi chiar anuleaza decizia luata. 

 Decizia. În urma descinderii neanuntate la santierul de la 

Ierihon a Mitropolitului Dragoman, la 10 aprilie 2001, descrisă mai 

sus, a izbucnit scândalul în Patriarhia greaca şi n-au mai fost urmate 

etapele procedurale normale, obişnuite, ci s-a actionat în mod 

unilateral şi pripit. În primul rând, Mitropolitul Dragoman, nu avea 

dreptul să descindă acolo fără sa anunte şi fără sa ceara permisiunea 

proprietarului, Patriarhia Română şi respectiv Reprezentantului 

acesteia. S-ar fi cuvenit, sa se fi făcut, măcar un anunt formal. Nu s-a 

făcut, însă. În urma vestii avansarii până aproape de finalizare a 



 97 

Asezământului, aflat într-o aşa anvergura, a două zi, Mitropolitul 

Corneliu a convocat Sinodul şi i-a prezetat o decizie, care, a şi fost 

adoptata. Luarea unei decizii în această etapa procedurala s-a făcut 

prea devreme şi mai inainte de a se fi dat vreo sansa unei negocieri şi 

unui schimb de vederi, de prezentare de argumente şi scuze, şi a 

condus direct la conflict, ceea ce este regretabil. Probabil ca acest 

lucru s-a şi dorit de fapt, întrucât, cum alegerile patriarhale au 

intarziat 4 ani în 1931 şi 2 ani în 1955, exista pericolul, din punctul 

lor de vedere, în cazul în care acestea ar fi urmat sa se amane pe o 

perioada mai lunga de timp, românii sa aibă posibilitatea de a 

termina nestingheriti proiectul, iar ei sa fie obligati, prin forta 

imprejurarilor, sa-l accepte aşa cum este şi sa-l integreze ca metoc al 

Reprezentantei Patriarhiei Române. Din pacate decizia a fost pripita, 

contestabila, întrucât la procedurile enumerate mai sus nu s-a asteptat 

reactia şi raspunsul Patriarhiei Române, dând astfel o sansa în plus 

unei rezolvari amiabile, ceea ce ar fi fost cel mai de dorit act privit în 

context general. Fără drept de apel, decizia luata ne-a aruncat (fără sa 

se fi terminat procedurile şi fără sa se poarte negocieri) direct într-un 

conflict care a intunecat perioada de bucurie pascala 2001, când 

cantam cu totii: „sa iertam toate pentru Înviere!” (Slava de la laude 

din perioada pascala – „Ziua Invierii..”). Atitudinea ierarhilor greci 

este lipsita de duhul autentic ce trebuie sa domine relatiile fratesti 

dintre Biserici, procedurile au fost făcute ambiguu şi au rămas 

incomplete, conducând în mod gresit şi la o decizie, care, fără sa dea 

sanse unor negocieri ce ar fi putut duce la o rezolvare amiabila, prin 

graba cu care a fost luata, conduce direct la conflict, nedorit de fapt 

în viaţa Bisericii lui Hristos, în care trebuie sa domneasca dreptatea, 

iubirea, facerea de bine, pacea şi fraternitatea. 
 

 



 98 

 

CONSIDERATII SUPLIMENTARE PENTRU PURTAREA 

NEGOCIERILOR VIITOARE85: 
 

1. Dincolo de conflictul creat, care are radacini adânci ce duc 

până la momentul confiscarii averilor şi al modificarii statutului 

mănăstirilor închinate, din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, 

fapt ce i s-a amintit Superiorului roman ca şi conflict virtual de către 

Mitropolitul Timotei, şi pe care s-au hotarat sa-l reconsidere, 

atacându-l în justitia internaţionala, interesul comun al celor două 

Biserici va fi în final de a rezolva conflictul în mod amiabil, fratesc şi 

irenic. 

2. Decizia Patriarhiei Ierusalimului de a interzice participarea 

clericilor români la slujbele religioase ale Patriarhiei Ierusalimului, 

deci inclusiv la Sfântul Mormânt şi la Locurile Sfinte, la care 

participau totuşi în număr foarte limitat şi nu intotdeauna bucurandu-

se de respectul cuvenit, nu este de natura sa serveasca tinta, - 

respectiv dezorganizarea şi stoparea unilaterala a lucrarilor de 

realizare a proiectului de la Ierihon, vizand mai ales rămânerea în 

faza nefinalizata a spatiilor cultice. Căci astăzi, în mod practic, 

acestea sunt deja construite.  

3. Nu era posibil sa se opreasca santierul organizat cu 25 de 

muncitori aduşi din România cu foarte multa greutate, cu contract de 

munca şi căror a ar fi trebuit sa li se plateasca sume insemnate ca 

despagubire, în cazul în care s-ar fi anulat contractul.  

4. Patriarhia Ierusalimului nu poate da dispoziţii directe şi nu 

este principial îndreptatita sa constranga în vreun fel, sa intimideze 

sau sa ameninte pe Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile 

Sfinte, totodata şi Superior al Aşezămintelor Româneşti de la 

Ierusalim, Ierihon şi Iordan, aşa cum s-a întâmplat la 6 aprilie 2001. 

5. Reprezentantul patriarhal poate lua la cunostinta de orice 

nemulţumiri pe care Patriarhia Ierusalimului le poate avea, şi 

comunicând acasa, asteapta reactia oficiala. În anumite probleme, 

                                                
85 Scrisoarea din 21 aprilie 2001 a parintelui Superior Ieronim Creţu catre 

Prea Fericitul Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. 
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dacă nu are mandat, nu poate vorbi în nume propriu şi nu poate 

decide. 

6. In situatii de aşa natura, dacă se intenţionează cu tot 

dinadinsul evitarea unor conflicte, comunicarea trebuie sa se faca 

direct cu centrul şi la nivelul corespunzator.  

7. Luarea unei decizii atât de grave, ca cea prezentata mai sus, 

de către Patriarhia Ierusalimului, mai inainte de a astepta raspunsul 

oficial al Patriarhiei Române, este o eroare foarte grava, care prin 

consecintele sale, poate compromite imaginea Ortodoxiei în lume. 

8. Numeroşul popor ortodox roman, începând cu peste 500 de 

ani în urma, a oferit Patriarhiei Ierusalimului un suport determinant, 

fără de care nu ar fi reusit, în vremurile esentiale de criza, de după 

cucerirea vechii Palestine de către turci, să-şi castige şi să-şi mentina 

poziţia privilegiata pe care o are astăzi la Locurile Sfinte. Nu trebuie 

uitata generozitatea, cinstea şi ospitalitatea cu care Domnitorii, 

Mitropolitii şi Ierarhii români au primit adesea pe Patriarhii 

Ierusalimului veniţi în Ţările Române în vremuri de mare cumpână 

pentru Biserica Ortodoxă a Ierusalimului.  

9. Reprezentantul Patriarhal roman a fost prezentat de către un 

Patriarh către celalalt Patriarh. Acestuia, practic, nu i se poate 

schimba statutul, în absenta Patriarhului (Patriarhul Diodor a trecut la 

cele veşnice, iar Mitropolitul Corneliu era în aprilie 2001 doar 

Loctiitor, până la noile alegeri), de rangul şi demnitatea caruia 

apartine de fapt o astfel de decizie.  

10. Dincolo de poziţia Sinodului şi de realitatea neprimirii unui 

răspuns poziţiv în urma lucrarilor acestuia – referitor la Asezământul 

sau Metocul românesc de la Ierihon – totusi, încă de la bun început, 

s-a ajuns la o intelegere cu raposatul patriarh Diodor. Acesta nu a 

avut obiectii, exprimate personal, nici pentru Căminul de pelerini, şi 

nici chiar pentru spaţiul destinat cultului din cadrul complexului 

dedicat pelerinilor români.  

11. Patriarhul Diodor nu a rostit niciodata vreun cuvânt care sa 

exprime dezacordul Sau cu privire la acest complex, interesandu-se 

adesea, la întâlniri oficiale, despre mersul lucrarilor, şi incredinţandu-

l pe Superiorul roman ca are toată binecuvântarea Sa. Adeseori, la 

diferite întâlniri particulare a participat şi Arhiepiscopul Benedict, 



 100 

intendentul resedintelor patriarhale, care involuntar a fost martor la 

cele discutate.  

12. Este regretabil ca nu s-a ajuns şi la stadiul alcatuirii unui 

document scris, starea sanatatii Patriarhului Diodor deteriorandu-se 

foarte mult, şi apoi, la scurta vreme, trecând la cele veşnice (ultima 

data, eu, umila autoare a acestei lucrari de licenta, l-am văzut în 

caruciorul cu rotile, la procesiunea Adormirii Maicii Domnului din 

august 2000. Patriarhul Diodor era adus cu targa la ceremonia Sfintei 

Lumini de Sfintele Pasti. Era foarte bun şi a dăruit gratuit case 

grecesti călugăritelor romance care s-au stabilit definitiv la Ierusalim, 

mai ales după Revolutia noastră din 1989).  

13. Cu toate acestea, pe baza totalului Sau acord initial, secondat 

şi de poziţia Sa personală ulterioara, consecventa acestuia, este un 

fapt de necontestat ca Patriarhul Diodor a acceptat tacit construirea 

complexului românesc de pelerinaj de la Ierihon. 

14. Pe de alta parte, a existat efectiv o intelegere mutuala 

profunda, de facto, între cei doi patriarhi, al României şi al 

Ierusalimului, referitor la proiectul de la Ierihon.  

15. Dupa decesul Patriarhului Diodor, intentia prioritara a partii 

Române era ca sa definitiveze această intelegere mutuala cu noul 

Patriarh, o data cu alegerea şi intronizarea sa. Nu s-a reusit însă, 

datorită intarzierii procedurii acestui fapt, iar apoi, actiunile 

intreprinse în aprilie 2001 – în chip inadmisibil – în stare de 

provizorat, de către Patriarhia Ierusalimului, sunt o adevărata piedica 

în calea unei rezolvari amiabile, care ar continua în mod firesc 

negocierile începute şi purtate cu Patriarhul Diodor şi care ar 

conduce în final la realizarea concordiei totale.  

16. Această concordie nu ar fi imposibil de realizat, avand în 

vedere ca, nu numai în secolele anterioare, când am avut aşa de 

stranse relatii, dar şi de mai recent, Patriarhia Ierusalimului avand 

prilejul de a ne cunoaste indeaproape. 

17. Noul complex românesc de pelerinaj, ca unitate dependenta, 

sau metoc al Exarhiei sau Reprezentantei Patriarhale din Ierusalim, 

nu poate fi decât încă un semn de prietenie şi colaborare a Patriarhiei 

Române cu Patriarhia Ierusalimului. 

18. Acţiunea jubiliara din ianuarie 2000 destinata aşezarii pe noi 

baze a pelerinajului românesc la Sfintele Locuri, nu este o acţiune 
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menita sa creeze vreun precedent, Exarhia din Ierusalim şi schitul 

românesc de la Iordan, existand de atâta vreme în Ţara Sfântă, avand 

şi propriile lor locasuri de închinaciune, incluse în complexele sau 

ansamblurile arhitectonice respective.  

19. Este foarte puţin probabil ca Patriarhia Ierusalimului să-şi 

schimbe uşor poziţia: precum au observat obiectiv şi alte Biserici 

care au cerut deschiderea unor Reprezentante bisericeşti la Locurile 

Sfinte şi precum mărturiseste şi Misiunea Rusa şi Biserica 

palestiniană locala, Patriarhia Greaca are în general o atitudine 

exclusivista, facându-şi politica la Locurile Sfinte, şi în exterior, cu 

asistenta şi indrumarile intime primite de la Ministerul de Externe al 

Greciei, prin Consulatul sau General din Ierusalim, care are în 

această privinta însărcinari speciale.  

CONCLUZII GENERALE86.  

1. Rezolvarea conflictului actual trebuie făcuta în spiritul 

evanghelic al dragostei şi frăţietăţii, al rezolvarii pe cale pasnica, 

amiabila, a diferentelor de vederi în problemele aflate în discutie şi, 

totodata, a diferendumurilor.  

2. în urma analizei concrete a istoriei, a complicatei 

configuratii situationale şi a numeroaselor interdependente care 

schiţează trăsăturile „portretului” actual al Patriarhiei Greceşti a 

Ierusalimului, singura politică eficientă de profilare a unei 

realizări anume în cazul nostru particular, era POLITICA 

FAPTULUI ÎMPLINIT. Altfel, sub nici o alta formă nu am fi putut 

să ajungem la această realizare atât de stringent necesara dezvolŢării 

prezenţe şi viitoare a pelerinajului românesc la Locurile Sfinte.  

3. Preocuparea preponderenta de acum inainte este revenirea 

la statutul obişnuit şi eventual chiar incheierea unui ACORD care sa 

consfinteasca aşezămintele româneşti existente deja, în forma şi cu 

destinatia data de noi şi cu personal după nevoile noastre curente. 

Chiar dacă nu uşoară, această INTEGRARE este totuşi posibila 

avand în vedere vechimea legăturilor şi ajutorului românesc şi 

oarecum şi prezenţa noastră seculara prin ajutoare şi apoi efectiva 

istorica la Sfintele Locuri, aşezămintele de la Ierihon şi Iordan fiind, 

                                                
86 Scrisoarea din 21 aprilie 2001 a parintelui Superior Ieronim Creţu catre 

Prea Fericitul Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. 
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de fapt, doar metocuri ale Reprezentantei noastre patriarhale din 

Ierusalim, stramtorata ca posibilitati practice – interne, teren şi 

cladire.  

ALTERNATIVA LA RĂSPUNSUL – POZITIV SAU 

NEGATIV – LA ADRESA OFICIALĂ A PATRIARHIEI 

ROMÂNE87.   

1. Dacă vom primi acceptul cu impunerea unor anumite 

condiţii, trebuie găsită o soluţie de compromis, fie ea şi pe termen 

limitat în conceptia noastră nemarturisita, spre a ieşi pur şi simplu din 

conflictul cel mai mare.   

2. În cazul refuzului unilateral al doleantelor noastre, acesta 

are implicatii care trebuiesc luate în serios în seama de 

Patriarhia Greaca a Ierusalimului: 

 Deteriorarea sau, - ceea ce este şi mai puţin de dorit – chiar 

intreruperea relatiilor cu Patriarhia Grecească a Ierusalimului 

 Adresarea către proximul Sinod Ecumenic sau Panortodox 

cu solicitarea de precizare a „Doctrinei ortodoxe a pelerinajului la 

Locurile Sfinte, precum şi a statutului acestora”, permitand 

Bisericilor Autocefale şi Autonome de a avea Reprezentante 

ecleziastice după propriile nevoi la Locurile Sfinte, „Casa 

părinteasca” a creştinismului, al carei „Proprietar” nu poate fi decât 

Domnul Hristos, Care, ca Dumnezeu drept şi iubitor, se împărtăseste 

în mod egal tuturor. 

 In caz de prelungire a intreruperii relatiilor cu Patriarhia 

Grecească a Ierusalimului, va creste gradul de independenta la 

Locurile Sfinte a altor Biserici Ortodoxe. Se poate lua chiar libertatea 

de reprezentare directa la Locurile Sfinte, pe baza legitimitatii, a 

istoricitatii institutiilor existente şi a bunavointelor statelor între care 

se imparte Palestina biblica, respectiv: Israel, Teritoriile Autonome 

Palestiniene şi Iordania, care sunt gata, în orice moment, pe baza 

constituţiei fiecăror a, sa asigure „accesul liber” oricui li se adreseaza 

acestora în mod oficial, în conditiile respecŢării Constituţiei, a 

moralitatii, a legilor statului, a suveranitatii şi sigurantei. 

                                                
87 Scrisoarea din 21 aprilie 2001 a parintelui Superior Ieronim Creţu catre 

Prea Fericitul Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. 
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 Un conflict pe termen lung cu o Biserica Ortodoxă 

Autocefala a unei naţiuni numeroase, istoriceste reprezentata la 

Locurile Sfinte, nu poate produce decât pagube poziţiei şi autoritatii 

Patriarhiei Grecesti a Ierusalimului, insuficient de activa şi bine 

primita în sanul comunităţilor sale, formate din arabi-palestinieni. 

 Mentinerea unei stari de conflict între Patriarhia Greaca a 

Ierusalimului şi alte Biserici, pe lângă numeroasele nemulţumiri, nu 

face altceva decât sa agraveze poziţia sa fragila în fata autoritatilor 

israeliene şi – prin extensie – a celorlalte mentionate mai sus, întrucât 

se poate proceda la rezilierea – ca anacronic şi lipsit de relevanta 

practica – a documentului formal de receptare oficiala a Patriarhiei 

Grecesti ca responsabila pentru toti ortodocşii din aceste locuri, 

numit „MILET”, şi datand din timpul stăpânirii otomane, după care a 

fost în totalitate preluat, în mod succesiv şi acceptat, atâta vreme cât 

nu existau oficial proteste care sa ridice probleme cu implicatii 

serioase. Oricum, în cazul rediscuŢării şi readapŢării „Milet”-ului la 

realitatile prezenţe, chiar şi dacă va fi recunoscuta ca şi comunitate 

istorica ortodoxa, jurisdictia şi influenta Patriarhiei Grecesti va 

scadea la limite fără precedent. 

 O ultima posibila implicatie nefasta a acestui conflict, în 

cazul unui protest general al Bisericilor Ortodoxe Autonome şi 

Autocefale cu privire la atitudinea Patriarhiei Grecesti a 

Ierusalimului fata de acestea, fata de Sfintele Locuri şi fata de 

pelerinajul diverselor naţiuni şi a cultului acestora, care este firesc sa 

se savarseasca în limba naţionala a fiecaruia, se poate cere chiar 

rediscutarea „Status quo”-ului în vederea cu adevărat – a asigurarii 

liberului acces la Sfintele Locuri, în mod egal pentru toate popoarele 

lumii care doresc sa ajungă şi sa se roage aici cu adevărat – a 

asigurarii liberului acces la Sfintele Locuri, în mod egal pentru toate 

popoarele lumii care doresc sa ajungă şi sa se roage aici.  

ATITUDINEA GUVERNELOR LOCALE FATA DE CAUZA 

NOASTRĂ 88. 

1. Guvernul Israelian va oferi toate serviciile sale obişnuite, 

pentru Patriarhia Romana, pentru Reprezentanta Sa Patriarhala din 

                                                
88 Scrisoarea din 21 aprilie 2001 a parintelui Superior Ieronim Creţu catre 

Prea Fericitul Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. 
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Ierusalim şi pentru alte proprietati ale sale aflate în teritoriile 

israeliene suverane, chiar în situatia intreruperii temporare sau pe 

termen lung a relatiilor sale oficiale cu Patriarhia Ierusalimului. 

Oricum, Guvernul israelian nu se va amesteca şi nu se va ocupa în 

nici un fel de un astfel de conflict între Biserici. În acest sens, 

Superiorul Reprezentantei noastre la Ierusalin a primit serioase 

asigurari din partea purtatorului de cuvânt al Ministerului Justitiei, al 

Ministerului Cultelor – prin distinsul Uri Mor, şi din partea altor 

institutii în tangenta cu astfel de probleme, prin D-l Dany Haimivich, 

Domnia Sa aducându-ne un sprijin rapid, puternic, constant şi 

eficient. Fără acest sprijin, nepretuit de mare, nu s-ar fi putut 

continua lucrarile noastre de la santierul din Ierihon – în siguranta, în 

ritm bun şi cu o aprovizionare normala. 

2. Guvernul Autoritatii Naţionale Palestiniene, prin Dl. 

Doctor Emil Jarjiwi şi Dl. Ibrahim Kandalaft şi Sami Musallam, ne 

incredinţeaza de tot sprijinul şi asistenta în teritoriile autonome de la 

Ierihon, unde se construieste noul nostru asezământ. Este gata sa 

intervina, în caz de nevoie, şi Dl. Sa’Eb Erekat, Ministrul 

Administratiei Locale.  

3. Guvernul şi regele Iordaniei. Atitudinea Guvernului şi a 

regelui Iordaniei, prin contactele stabilite în decembrie 1999 la 

Amman, cu prilejul participarii la „Conferinta Mondiala a Religiilor 

pentru Pace”, este una poziţiva. Oricând, Patriarhia Română va vrea 

să-şi deschida o Reprezentanta în Iordania, pentru a-şi facilita 

pelerinajul la Locurile Sfinte aflate acolo, însuşi regele este dispus sa 

ne acorde un teren în Aman.  

TRIBUNALELE RELIGIOASE din IERUSALIM. 

Consideratiile de mai sus apartin părintelui Superior Ieronim Creţu şi 

sunt cuprinse în scrisoarea sa din 21 aprilie 2001 către P.F.Teoctist. 

În urma studiilor şi contactelor avute de mine personal în Ierusalim 

în vara anului 2002, am descoperit, aşa cum am mentionat în 

capitolul III, ca statul Israel este încă un stat teocratic (asa cum era şi 

Imperiul Bizantin) şi nu are constituţie. Fiecare religie importantă a 

locuitorilor din Israel îşi are curtea sa de judecată din cadrul religiei 

respective, iar căsătoriile, botezurile, succesiunile, actele de vanzare-

cumpărae, absolut tot ce reglementeaza starea civila a populatiei, este 

de competenta acestor tribunale religioase. Am vizitat şi două 



 105 

tribunale religioase: cel al Patriarhiei Latine şi cel al Patriarhiei 

Grecesti a Ierualimului, unde am fost primita cu amabilitate de către 

Mitropolitul Corneliu, conducatorul acestui Tribunal eclesiastic al 

Patriarhiei Ierusalimului. De aceea, problemele prezentate mai sus de 

către părintele Superior Ieronim Creţu trebuiesc considerate în 

lumina acestor realitati institutionale traditionale ale statului Israel 

(care are, aşa cum am amintit, o constituţie nescrisă) şi sunt foarte 

greu de rezolvat fără ajutor de Sus, lucru care cu siguranta se va 

intampla, căci părintele Superior Arhimandrit Ieronim Cretu, pe care-

l cunosc şi il stimez încă din anul 1995, obişnuieste în mod frecvent 

să-şi rezolve problemele de orice natura prin rugăciune. Patriarhia 

Grecească a Ierusalimului, cu cei numai 100 călugări greci ai ei, este, 

pe lângă cartieul restrans al Istambulului unde se afla Patriarhia 

Ecumenica a Constantinopolului, ultima mărturie vie a vestitului 

Bizant Ortodox, ai carui urmaşi suntem şi noi. În august 2001 am 

fost martora la alegerea prin vot secret, pe masa Sfântului Altar din 

Biserica Invierii, a noului Patriarh al Ierusalimului, P.F. Irineu, venit 

la Ierusalim direct de la Constantinopol, lucru ce nu a convenit 

multor episcopi şi mitropoliti greci care visau sa devina ei insişi 

patriarhi ai Ierusalimului ( miza alegerilor a fost mare şi de aceea s-

au tergiversat aproape doi ani după trecerea la cele veşnice al bunului 

patriarh Diodor). Multa vreme statul Israel nu i-a recunoscut P.F.-lui 

Irineu titlul de Patriarh al Ierusalimului (nu sunt sigura ca este 

recunoscut de către statul Israel nici în prezent), fapt pentru care 

conturile bancare ale Patriarhiei Ierusalimului au fost blocate vreo 

doi ani. Nu se pot da salarii, călugării platesc utilitatile biseicilor lor 

din banii proprii şi cu donatiile pelerinilor greci. Ca şi în vechiul 

Imperiu Bizantin, unde majoritatea împărăţilor şi patriarhilor nu 

mureau de moarte naturală, ci eliminaţi fizic, se pare ca şi astăzi, la 

Ierusalim, chiar arhiereii greci, nemulţumiti de exigenta P.F.-lui 

Irineu, incearca sa-l elimine, punandu-i piedici pe lângă autoritatile 

israeliene, şi se vorbeste ca au plătit chiar un arab ca sa-l ucida, arab 

care în ultimul moment ar fi renuntat să-i curme viaţa, fiindca o forta 

de Sus l-a oprit. Deci, cei cca 100 călugări greci de la Ierusalim sunt 

evident urmaşii vechiului Bizant, cu toată maretia şi cruzimea lui. În 

aprilie 2003 m-am adresat I.P.S.-le Aristarhos, Secretarul Patriarhiei 

Ierusalimului (un mare erudit, prieten al românilor şi al tuturor 
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natiilor ce convieţuiesc în Ierusalim) sa-mi faciliteze studierea 

documentelor şi obiectelor sfinte româneşti din Tezaurul Sfântului 

Mormânt, donate de domnitorii nostri. Fiind perioada pascala, IPS 

Aristarhos nu a prea avut timp sa-mi rezolve cererea mea, iar noul 

staret al Sfântului Mormânt, care nu vorbeste nici o limba de 

circulatie universala, atunci când i-am aratât fotografiile 

documentelor româneşti în cartea Academicianului Virgil Candea & 

Constantin Simionescu:”Prezenţe culturale româneşti” la capitolul 

referitor la obiectele donate de domnitorii noştri şi aflate în Tezaurul 

Sfântului Mormânt, a spus în greceste, uitandu-se la pozele din cartea 

mea: „Eu vad ca aceste cărţi sunt scrise în greceste, deci nu sunt 

româneşti!” în concluzie, nu mi s-a arătat nici un document românesc 

din tezaurul Sfântului Mormânt. În capitolul IV al acestei lucrari, am 

văzut ca D-l Marcu Beza, pe atunci Consul General al României la 

Ierusalim, datorită poziţiei sale oficiale de diplomat roman în 

Palestina, cât şi datorită tactului şi perseverentei personale, a reusit sa 

descopere el însuşi, şi sa fotografieze chiar, o mulţime de urme vechi 

româneşti aflate în Tezaurul Sfântului Mormânt: „Visteria Sfântului 

Mormânt e un tezaur cu imense bogatii nebanuite, de care trebuie sa 

te apropii incet şi bagator de seama, cautand din ce în ce sa capeti 

increderea paznicului ei, arhimandritul Chiriacos. <Mai intram în 

visterie?>, îi graiesc într-o zi, şi după o vreme iarasi: < Nu ne mai 

uitam prin visterie, cinstite părinte?>, şi astfel, după lungi cercetari, 

ma invrednicesc a găsi o mulţime de noi obiecte româneşti89.” 

                                                
89 Marcu Beza: Urme româneşti  în Răsăritul  Ortodox”, Bucureşti, 1937, 

pag. 106 



 107 

 

EPILOG  

Invitaţie la pelerinaj 
(SFÂNTA LUMINĂ de PAŞTI la Ierusalim, 2003) 

 

„Zece măsuri de frumuseţe i-au fost dăruite lumii, noua le-a 

luat Ierusalimul, iar una, restul lumii” spune „Talmudul din Babilon 

49,2; Tratatul Kiddusin”. Ierusalim, ORAŞUL SFÂNT, situat în 

inima munţilor Iudeii, la o cumpână de ape, între campii fertile şi 

desert, capitala a primelor trei religii ale lumii, una din cele mai vechi 

aşezari de pe pământ cu locuire neintrerupta (dateaza de peste 4500 

ani, după cum afirma arheologii), un paradis al imaginilor nepereche, 

cetăţe între cetatile lumii, careia, luandu-i, cum spune stravechiul 

text, noua măsuri din frumuseţe, i-a lăsat-o pe a zecea, cu putinta de 

a-i contempla, prin milenii, nestirbite de asprimea vremurilor şi a 

pacatelor oamenilor, toate celelalte noua măsuri....Ierusalimul sta în 

centrul vieţii naţionale şi spirituale a poporului evreu din anul 1003 

iH, când regele psalmist David şi-a stabilit aici capitala regatului sau. 

Intaie aşezare a dinastiei davidiene timp de 400 de ani, până la 

cucerirea regatului de către babilonieni, redevenit capitala a 

poporului evreu după intoarcerea din exil (539 iH) pentru 

următoarele cinci secole şi jumatate, Ierusalimul îşi va recapata acest 

rang în 1948, o data cu infiinţarea statului Israel90. Ierusalim, în 

limba ebraica, inseamna „Oraşul Pacii”, iar arabii il numesc „El 

Quds” care inseamna sfânt. 

Arabii au construit o mare moschee (numita de musulmani 

moscheea Kubbet Es Sakhra sau Domul Stancii) pe locul vestitului 

TEMPLU iudaic al Ierusalimului (distrus de împărătul Titus în anul 

70 d.H.), moschee la care difuzoarele ce impanzesc cartierul arab al 

Ierusalimului cheama la rugăciune zilnic, la orele 4:30 a.m. pe toti 

arabii: la acea ora foarte matinala, între noapte şi zi, arabii se 

îndreaptau ca nişte furnici harnice către moscheea lor cu uriasa ei 

cupola poleita în aur, ce sare în ochi în orice fotografie panoramica a 

                                                
90 Cornelia Maria Savu: “IERUSALIM, un mozaic de civilizatii”, Curierul 

National, 7 iunie 1998, publicat la lansarea albumului “Ierusalim” de Doina 

Vasiliu la editura Hasafer 
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Ierusalimului. Tot poleite în aur sunt cupolele Bisericii rusilor albi 

"Maria Magdalena" din Getsimani. 

Pentru noi, românii, locul cel mai sfânt din Ierusalim este 

Catedrala Sfântului Mormânt (ale carei cupole imense cenusii le 

putem distinge uşor în centrul cetatii Ierusalimului), construita încă 

din secolul al IV-lea de Sfintii împărăţi Constantin şi Elena: 

clopotele Sfântului Mormânt, unice în lume prin glasul lor de 

neconfundat ce-ti vibreaza de emotie sufletul pacatos până în 

adâncuri, cheama şi ele de câteva ori pe zi pe creştini la slujbele 

ortodox-creştine, trezind întregul Ierusalim din aparenta sa liniste şi 

pace. În fiecare noapte STRAJERII SFÂNTULUI MORMÂNT, 

călugări greci ortodocşi ce păstrează la Ierusalim ritualul Bisericii 

Primare de două milenii, oficiaza la miezul noptii Sfânta Liturghie cu 

uşile închise, Liturghie la care poţi sa participi şi tu dacă patrunzi în 

Sfântul Mormânt (şi ramai inauntru) inainte de orele 21 când i se 

inchid porţile. În anumite zile porţile Sfântului mormânt sunt 

deschise tuturor şi la miezul noptii. Măicuţele romance şi grecoaice 

se intereseaza zilnic când este deschis la miezul noptii Sfântul 

Mormânt, pentru a participa şi ele la Sfânta Liturghie de la Miezul 

Noptii puna dimineata la orele 4 a.m.  

Catedrala Sfântului Mormânt, care contine la un loc: 

Biserica Invierii (cu piatra numita „Buricul Pământului”), Sfântul 

Altar al Golgotei, Piatra Ungerii, Mormântul propriu-zis al 

Domnului nostru Iisus Hristos, şi alte altare sfinte (ca de exemplu cel 

al Sfintei împărăteşe ELENA, pe locul unde ea, cu ajutor de sus, a 

descoperit Sfânta Cruce) este cel mai sfânt loc de pe pământ: locul 

unde Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat şi Om 

adevărat, Mesia asteptat încă şi azi de evrei, s-a jertfit din iubire 

nemăsurata pentru mantuirea întregului neam omenesc, cazut în 

pacat o data cu pacatul originar al lui Adam: nu intamplator Crucea 

Golgotei (GOLGOTA se traduce prin "Dealul Căpăţânei") se află 

situată chiar deasupra craniului lui Adam, iar sângele sfânt al 

Mântuitorului a spalat efectiv craniul protopărintelui nostru ADAM. 

La Sfântul Mormânt vin cu dor şi dragoste de secole pelerinii 

creştini, căci aici este unicul loc din lume unde poţi simti şi te poţi 

incarca cu energiile dumnezeieşti necreeate.  
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Imediat în afară vechilor ziduri igrasioase ale Ierusalimului 

vezi insirate mormintele evreilor, arabilor şi creştinilor, care asteapta 

rabdatori sub pietrele dogorite de soare Parusia, a Două Venire a 

Mântuitorului care va judeca viii şi mortii. Cetatea Ierusalimului are 

mai multe porţi pe care poţi intra în ea: o singura poarta, Poarta de 

Aur, a fost zidita în caramida pentru ca pe ea a intrat triumfator 

Mântuitorul la Florii în Ierusalim şi tot pe ea va intra Mântuitorul la 

Judecarea Lumii.  

Mi-am dorit sa fiu o data în vata de Sf. Pasti la Sf. Mormânt, 

şi Bunul Dumnezeu mi-a ajutat anul acesta 2003. Procesiunile 

creştin-ortodoxe încep pe Muntele Măslinilor (locul sfânt pe care 

se odihnea noaptea Mântuitorul ) începând cu vinerea de dinaintea 

Sâmbetei lui Lazar: în acea vineri se slujeste Sfânta Liturghie în 

curtea "Piciorusului", locul de unde Mântuitorul s-a Inaltat la 

ceruri, se merge în procesiune la Mănăstirea Sfânta Pelaghia de 

peste drum (mama preotului grec Ieronim de aici a murit ca o 

martira, ucisa fiind de nişte mascati care au daramat cu buldozerele 

Biserica mare a aceste mănăstiri cu câţiva ani în urma), se intorc la 

Piciorus unde slujesc şi în interior (transformat de arabi în moschee) 

iar apoi se merge în procesiune la Mica Galilee (locul unde S-a 

arătat Mântuitorul prin uşile incuiate apostolilor) unde cu totii 

primim binecuvântarea patriarhului grec al Ierusalimului, PF Irineu.  

În Sâmbăta lui Lazar, după savarsirea Sfintei Liturghii la 

Biserica Martei şi Mariei din Betania, se pleaca în procesiune la 

Mormântul lui Lazar. În dupa-amiaza Sâmbetei lui Lazar are loc şi 

procesiunea de la Betfaghe, locul unde Mântuitorul s-a suit pe 

magarus şi a plecat ca un Împărăţ ce este către Ierusalim, unde a 

intrat pe Poarta de Aur aclamat de mulţimile ce purtau în maini 

crengi de finic. Procesiunile creştin-ortodoxe sunt de o frumuseţe 

de nedescris: sunt deschise de turci imbracati în costume de epoca ce 

bat din bastoanele lor ca sa faca ordine, urmeaza barbatii sau 

seminaristii purtatori de sfintele steaguri, călugării şi călugăritele pe 

două coloane, de o parte şi de alta a soselei, cantaretii, diaconii, 

preoţii, episcopii, iar apoi, ultimul, patriarhul grec al Ierusalimului. 

Circulatia este intrerupta în timpul acestor procesiuni, iar vigilentii 

politisti evrei vegheaza la buna desfasurare a lor.  
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În fiecare noapte de Sâmbăta spre Duminica, Sfântul 

Mormânt este deschis celor ce vor sa participe la mereu fascinanta 

Sfânta Liturghie de la Miezul noptii până la orele 4 dimineata, 

Liturghie care iti risipeste oboseala şi iti da o odihna sufleteasca şi 

fizica inmiita fata de somnul de noapte din patul tau. Ne-am 

împărtăsit şi noi, pelerinii, cu Sfintele Taine, în fata Sfântului 

Mormânt, pe la orele 4 dimineata, la sfârşitul Liturghiei de la Miezul 

noptii, cu care a început Duminica Floriilor.  

Urmeaza Sfânta Liturghie slujita de Patriarhul Ierusalimului 

dimineata pe la orele 9, în Duminica Floriilor, când soborul şi 

credincioşii inconjoara Sfântul Mormânt cantand "OSANA!", cu 

ramuri de finic în maini. Deja trăieşti clipe de mare incarcatura 

spirituala, de nedescris: efectul lor este ca-ti vine sa-ti imbratisezi toti 

semenii de lângă tine, şi sa le spui "FRATILOR" (cu lacrimi în ochi) 

şi celor ce te urasc.  

În seara Duminicii Floriilor încep Deniile la Sfântul 

Mormânt: patriarhul Ierusalimului, imbracat în haine negre, slujeste 

prima denie în Biserica Invierii care rasuna de minumatele cantari 

ortodoxe: "Iata Mirele" şi "Camara Ta Mântuitorule": patriarhul 

însuşi indeamna (şi dirijeaza) pe pelerinii prezenti sa cante în cor. La 

sfârşitul primei denii, patriarhul Ierusalimului multumeste în greceste 

pelerinilor prezenti, caci, dacă nu ar fi venit ei, ar fi trebuit sa 

slujeasca într-o Biserica goala. În fiecare seara din Săptămâna 

Patimilor deniile rasuna dulce şi miscator în Catedrala Sfântului 

Mormânt, amintind de Patimile Mântuitorului.  

La începutul Săptămânii Mari se deschide graniţa cu 

Iordania pentru câteva ore şi se merge cu autocarele la Sfântul râu 

al Iordanului (singurul râu al Ţării Sfinte, numit de arabi El-Ghor), 

chiar în locul unde a fost botezat Mântuitorul de către Sfântul Ioan 

Botezătorul (drept în fata Ierihonului). Pentru creştini, Iordanul este o 

apa sfânta, fiindcă aici s-a botezat Mântuitorul nostru. Patriarhul 

coboară la râul Iordan şi face ceremonialul sfinţirii apelor lui, deşi, 

apa Iordanului este sfânta: cu toate ca pare tulbure, poţi bea oricând 

ca din aghiazma din ea, fără nici un pericol. Pe malul celalalt al 

Iordanului, episcopul grec Benedict al Iordaniei, însoţit de doi preoţi, 

se întreceau pe ei în cântări greceşti, dând replici episcopilor şi 

cântăreţilor de pe malul unde ne aflam noi. Un episcop ce tine locul 
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Patriarhului Ierusalimului, introduce în Iordan crucea împodobită cu 

busuioc proaspăt, sfinţeşte apa şi stropeşte pe închinători cu ea. Ceva 

mai la vale, pelerini temerari se dezbracă până la cămaşă, care-i nouă 

şi lungă, şi astfel se arunca în Iordan, afundându-se de trei ori, în 

numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Apoi ies afara, îşi scot 

cămăşile ude, le pun pe cele obişnuite şi se îmbracă în grabă. Cămaşa 

cea udă va fi uscata şi păstrata cu grija, căci cu ea se va înmormânta 

evlaviosul închinător, reîntors în patria sa, după vizitarea Ţării Sfinte. 

După slujba de pe malul Iordanului se săvârşeşte Sfânta Liturghie, 

într-un cort anume alcătuit. După sfinţirea apei, într-un cazan aşezat 

sub o copertina, mulţimea de închinători îşi umple sticluţele cu apa 

din Iordan, pe care o păstrează apoi cu multa veneraţie. În timpul 

Sfintei Liturghii şi în mijlocul frumoaselor cântări greceşti ce pluteau 

deasupra apei Iordanului, s-a dat drumul spre cer unui porumbel alb.  

În Miercurea Mare se slujeste Sfântul Maslu (de către 

soborul episcopilor) atât la Sfântul Mormânt, cât şi la capela 

patriarhala a Sfintilor Împărăţi Constantin şi Elena (de asemenea, şi 

la Biserica Româna din Ierusalim, situata în cartierul MEA SHARIM 

al evreilor ultraortodocşi). Se fac în Miercurea Mare, la Sfântul 

Maslu, nişte dezlegari şi rugăciuni puternice, ce te vindeca pe loc de 

toate suferintele trupesti şi sufletesti: la sfârşit, patriarhul 

Ierusalimului unge în mai multe locuri de pe fata şi de pe maini cu 

Sfântul Mir, foarte constiincios, pe fiecare pelerin în parte.  

Urmeaza Joia Mare, a Spalarii Piciarelor, când se slujeste 

pe o scena ridicata special în curtea Sfântului Mormânt: doisprezece 

episcopi (ce-şi iau fiecare câte un nume de apostol) stau pe nişte 

perne iar bunul patriarh, ingenuncheat, asemenea Mântuitorului, le 

spala şi le saruta câte un picior.  

În Vinerea Mare se face DRUMUL CRUCII, de la 

PRETORIU către Golgota: Patriarhul Ierusalimului (sau unul dintre 

episcopi) poarta Crucea în procesiune. La Denia din Vinerea Mare, 

se impodobeste Sfântul Epitaf aşezat pe altarul GOLGOTEI cu 

numeroase petale de flori, şi în timpul slujbei, 4 episcopi Il apuca de 

colturi, coboara scarile Golgotei şi il aseaza în cantari minunate pe 

Piatra Ungerii. Urmeaza apoi Prohodul cantat la Sfântul Mormânt 

până la 1-2 noaptea.  
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De secole se obişnuia ca pelerinii veniţi de Sfintele Pasti la 

Ierusalim, să-şi ocupe încă de vineri seara un loc lângă Sfântul 

Mormânt, pentru a vedea în Sâmbăta Mare, la pranz, SFÂNTA 

LUMINA necreata coborand în Catedrala Sfântului Mormânt. Evreii 

au evacuat complet anul acesta Biserica Sfântului Mormânt în 

noaptea de vineri spre Sâmbăta de dinaintea SFINTEI LUMINI, 

lucru nemai auzit până acum. Sâmbăta, la orele 14:30, la coborarea 

Sfintei Lumini, urmau sa participe numai 200 de invitati speciali. 

Am fortat usa şi noi, cei mulţi şi am intrat (fără invitatii). 

Ceremoniile încep la ora 10:45 a.m. ( tinerii arabi creştini danseaza şi 

striga tare ca sa cheme Sfânta Lumina) şi culmineaza cu procesiunea 

principala de la ora 12:30, care este condusa de grecii ortodocşi. 

Mulţi se dau drept sfinti când povestesc cum au văzut ei Sfânta 

Lumina: eu am văzut Sfânta Lumina mai ales în bucuria de nedescris 

a celor de fata, care au simtit cu totii prezenţa dumnezeiasca în 

catedrala Sfântului Mormânt: rusii de lângă mine topaiau de bucurie, 

strigând: "zveta" (Lumina!). Timp de 10 minute, şi chiar mai mult, 

această lumina este imateriala şi nu te arde (călugării o trec prin 

barba). Ea coboara pe lespedea Sfântului Mormânt care este în 

prealabil sigilat cu ceara, iar patriarhul grec dezbraca vesmintele 

strălucitoare rămânand doar cu stiharul, braul şi manecutele, după 

care sunt rupte pecetile de pe usa Sfântului Mormânt. Mergând 

inauntru, Părintele Patriarh ingenuncheaza în fata lespedei de piatra 

şi se roaga pentru a primi LUMINA de Sus. În Biserica se face o 

liniste de mormânt iar toti credincioşii prezenti ridica în sus mainile 

cu cele 33 de lumanări pentru a fi aprinse de Lumina care vine de 

Sus (într-un an Sfânta Lumina a aprins de Sus lumanările Maicii 

Filofteia, ghida de la Mănăstirea Pasarea, drept răspuns la indoielile 

sale launtrice anterioare). Numai după câteva minute Lumina vine de 

Sus şi se revarsa peste cupola Sfântului Mormânt şi minunea se 

savarseste. Peste lespedea Mormântului coboara o raza subtire de foc 

şi aprinde vata presarata pe el, lumanările şi candelele. Fără sa arda, 

vata aprinsă este adunata cu mainile de Părintele Patriarh, care o 

aseaza în două cupe de aur perforate. Apoi le inmaneaza diaconilor 

ortodocşi la orificiile Capelei Îngerului spre a fi duse repede la 

Altarul Invierii şi la paraclisul patriarhal. După aceea Patriarhul iese 

în fata Sfântului Mormânt, purtand faclii aprinse din focul ceresc şi 
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striga:”Veniţi de luati Lumina!”. Mulţimile freamata, clopotele încep 

sa sune. Prin toate ferestrele şi mai ales prin orificiul rotund din 

tavanul catedralei patrunde vizibil Sfânta Lumina, mai intens ca de 

obicei, Lumina care poate fi imortalizata şi prin camera video. 

Independent de privelistea unica în lume pe care o vezi cu ochii tai, 

cei ce iubesc şi cred în Sfântul Mormânt (in condica lui sunt 

consemnate vindecarile miraculoase ce se fac până în zilele noastre) 

îşi deschid fiinţa ca florile la lumina soarelui şi se incarca spiritual şi 

fizic de Energiile Dumnezeieşti Necreate simtite permanent de peste 

două milenii de absolut toti în preajma Sfântului Mormânt, şi mai 

ales în Sâmbăta Sfintei Lumini.  

Aceste ceremonii ortodoxe grecesti se repeta anual de 2000 

de ani la fel. Greci, ciprioti, rusi, români, americani, pelerinii de 

pretutindeni vin anual la Ierusalim sa vadă Sfânta Lumina de Pasti. 

şi, într-adevăr, la Mormântul Domnului coboara în mod suprafiresc 

Lumina cea necreata şi sfânta, an de an. Şi deşi este atât de straveche, 

ceremonia aceasta este unica pentru fiecare an.  

În noaptea de Înviere la Sfântul Mormânt încep la miezul 

noptii cantarile în toate limbile: Hristos Anesti! Alitos Anesti! 

(greceste) ; Hristos Voscrese! Dvoisie Voscrese! (rusa) ; Hristos a 

Inviat! Adevărat a Inviat! şi de asemenea în araba, căci în Ţara 

Sfântă sunt mulţi arabi creştini. La A Două Înviere, Duminica la 

pranz, se impart creştinilor bucati din sigiliul de ceara al Sfântului 

Mormânt (din ziua precedenta), se citesc Evangheliile în mai multe 

limbi, din diverse colturi ale Bisericii Invierii (inclusiv Evanghelia în 

limba romana), creştinii ortodocşi participa fericiti cu o singura 

lumanăre alba în mana, pe care este pictata Învierea. La sfârşitul 

slujbei de la A Două Înviere, patriarhul grec al Ierusalimului se 

aseaza pe un fotoliu în mijlocul credincioşilor, imediat lângă el se 

aseaza pe scaune, în sir, mai mulţi episcopi greci, iar fiecare 

credincios primeste, în limba sa natala, salutarea pascala din partea 

patriarhului şi a fiecarui episcop în parte. Acesti inalti prelati greci 

sunt fericiti ca pot pronunta corect în româneşte:"Hristos a Inviat!" . 

Aceasta se datoreaza şi tinerelor călugărite romance care lucreaza 

pentru patriarhia grecească a Ierusalimului, vorbesc şi canta în 

greceste. Binecuvântarile şi mir-ungerile de care au parte cei prezenti 

la ceremoniile de Sfintele Pasti la Ierusalim au o forta extraordinala.  
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Vizita la Locurile Sfinte duce la întâlnirea personală cu Iisus 

şi tocmai aceasta este voia Domnului. Creştinii sunt atraşi ca de un 

urias magnet spiritual de Sfântul Mormânt, datator de viaţa, al 

Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de la Ierusalim, unde 

doresc sa mearga, sa cada în genunchi, sa se închine şi sa se roage, ca 

sa primeasca noi puteri sufletesti de la Cel ce a zis: „Eu sunt învierea 

şi viaţa” (Ioan XI, 25) 

Anual preoţi, călugări şi călugărite din România şi un grup 

de români de la Cleveland (Ohaio), parohia Bunei Vestiri, conduşi de 

D-l Gh. Cornea, vin de Sfintele Pasti la Asezământul Românesc de 

la Ierusalim, unde sunt primiti cu dragoste creştineasca de bunul 

Părinte Superior, Arhim. Ieronim Creţu şi unde sunt şi cazati: bunul 

părinte David Pristavu îi duce zilnic în pelerinaje (cu autocarul sau 

cu microbuzele) la toate locurile sfinte din Ţara Sfântă, inclusiv la 

Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai (Egipt). Biserica Româna din 

Ierusalim este un asezământ consacrat de bunatate şi Ortodoxie 

românească din Ţara Sfântă, unde ne simtim mereu ca ACASA.  

Pe 31 aprilie şi 1 mai 2003 s-a întâmplat iar un lucru 

nemaipomenit: aeroportul BEN GURION de la Tel Aviv a fost 

închis complet (datorită grevelor salariaţilor) şi nici unul din pelerinii 

veniţi din toate colturile lumii nu au putut zbura către tarile lor. Cu 

ajutorul D-lui Florin Bordea de la reprezentata TAROM de la Tel 

Aviv, am putut sa ne imbarcam către tara pe 2 mai 2003 

Cu mulţumiri Bunului Dumnezeu pentru toată milostivirea 

Sa către mine, păcătoasa.  
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retras din asociatia noastră în momentul în care a fost ales vicepreşedinte 

al Academiei), Istoricul NIŢULESCU VIRGIL de la Comisia Culturală 

a Camerei Deputaţilor (Vicepreşedinte), Inginer MĂCIUCĂ VASILE, 
fost director al Liceului ANGHEL SALIGNY şi alţii. Scopurile 

Asociaţiei noastre, aşa cum reiese din Statut, sunt: a) realizarea de 

proiecte pentru educaţie civică, asistenţă socială, formare profesională şi 
pentru recuperarea adevărului istoric; b) promovarea istoriei şi culturii 
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universale în conştiinţa noilor generaţii; stimularea interferenţelor 

interculturale, interconfesionale şi interştiinţifice internaţionale; c) 

organizarea de simpozioane, conferinţe, congrese, colocvii, dialoguri, 

manifestări şi expoziţii pe teme de educaţie civică, culturală şi ştiinţifică; 
d) colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii guvernamentale şi 

neguvernamentale în ţară şi străinătate; e) transparenţa practicii şi 

organizării parlamentare, a administraţiei şi conducerii publice, cu 
accent pe administraţia locală, dezvoltarea comunitară, democraţia 

locală şi participarea cetăţenească; f) dezvoltarea organizaţiilor 

neguvernamentale şi a structurilor reprezentative incluzând practica 
democratică în organizaţii cu participare de masă, asociaţii civile, 

sindicate, asociaţii patronale, asociaţii ale consumatorilor şi a grupurilor 

pentru drepturile omului; g) măsuri de creştere a încrederii, pentru 

prevenirea,medierea şi rezolvarea conflictelor, toleranţa şi respectul într-
o societate multi-culturală; h) promovarea şi monitorizarea drepturilor 

omului (a drepturilor cetăţeneşti, administrarea justiţiei, poliţiei, reforma 

închisorilor, protecţia vieţii personale); i) monitorizarea civilă a 
structurilor de securitate, inclusiv a armatei, a serviciilor de securitate, a 

poliţiei; j) drepturile minorităţilor, egalitatea şanselor şi practici 

nediscriminatorii, inclusiv accesul la educaţie, mass media, participarea 
deplină şi egală la viaţa socială; k) servicii de asistenţă socială şi 

medicală viabile pentru anumite grupuri ţintă (intelectuali, ţărani, 

muncitori, bătrâni, persoane fără adăpost, şomeri, femei singure, copiii 

străzii, toxicomâni, victimele SIDA, etc.), posibilităţile materiale ale 
Asociaţiei « Nicolae Bălcescu » fiind limitate, ajutăm cu prioritate copiii 

HIV/SIDA şi cu CANCER din spitale iar când putem copiii din centrele 

de plasament; l) protecţia mediului înconjurător; m) sprijinirea 
procesului de integrare a României în NATO şi Uniunea Europeană, 

prin intensificarea eforturilor poporului nostru de a îndeplini criteriile de 

convergenţă impuse de comunitatea internaţională. 

Asociaţia noastră este trecută în baza de date a Fundaţiei pentru 
Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC), este trecută în Catalogul 

Organizaţiilor Ne-guvernamentale din România scos de FDSC şi este 

trecută în catalogul instructorilor - persoane juridice - pentru fundaţii şi 
asociaţii, pentru probleme de relaţii internaţionale. Subsemnata 

Bănulescu Martha sunt trecută în CATALOGUL INSTRUCTORILOR 

pentru Organizaţii non-guvernamentale, pentru probleme de relaţii 
internaţionale. 
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Avem acorduri de cooperare cu BIROUL DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ al Arhiepiscopiei Bucureşti, cu Episcopia Slobozieie şi 

Călăraşilor, cu Fundaţia pentru copii Sfântul Sava din Buzău, cu 

DIRECTIA pentru PROTECTIA COPILILUI din judetul Ilfov, cu 
Societatea pentru Învăţătura Poporului Român, filiala Argeş, cu fundaţia 

Oana din Glina (pentru ajutorarea copiilor rromi din judeţul Ilfov), cu 

asociaţia « Speranţa » din judeţul Constanţa condusă de doamna doctor 
Rodica Mătuşa (care ajută circa 300 de copii şi tineri HIV / SIDA din 

judeţul Constanţa), cu fundaţia « Nightingales » de la Cernavodă 

condusă de David Savage, cu Fundaţia Sfânta Maria din Giurgiu 
condusă de Doctor Paul Marinescu (în beneficiul copiilor HIV / SIDA 

încredinţaţi Domniei Sale), cu fundaţia Sebastian condusă de profesor 

doctor Sebastian Nicolau (în beneficiul copiilor bolnavi de CANCER 

asistaţi de Institutul Oncologic din Bucureşti), cu Institutul « Matei 
Balş » în beneficiul copiilor HIV / SIDA de la Colentina si cu Asociatia 

ANTIDROG « Z » din Bucuresti. 

Am contribuit la organizarea GALEI PREMIILOR EURO care a 
avut loc pe 9 mai 1998 la PALATUL PARLAMENTULUI. 

In prezent asociatia „Nicolae Balcescu” ajuta cca 1200 copii cu HIV 

/ SIDA din spitalele Matei Bals (Colentina), Vidra (Ilfov), Constanta, 
Cernavoda, Singureni (Giurgiu), Slobozia, copiii cu CANCER de la 

I.O.B. Fundeni, şi copiii institutionalizati din diverse centre de 

plasament din sectoarele 1, 2 şi 3 din Bucureşti. Am ajutat cu alimente şi 

copiii strazii din sectorul 3. Scoatem lunar, în excursii, copiii HIV / 
SIDA şi cu CANCER din mai multe spitale, la Mc Donalds, Mănăstiri, 

muzee, teatru, circ, opereta, Gradina Botanica, Gradina Zoologica, etc. 

Cunosc limbile engleză, franceză, germană, rusă.  
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IMAGINI  

referitoare la conținutul acestei lucrări 
 

Imaginea 1 Ierusalim. Vedere de pe Muntele Măslinilor 

 
 

Imaginea 2 Ierusalim. Poarta Damascului 

 
 

 



 126 

Imaginea 2 bis O vedere sugestivă a clopotniței masive de la Sfântul 

Mormânt, care bate divin, chemându-ne la dumnezeire 

 
 

Imaginea 3 Ierusalim. Alături de splendida fațadă a Bisericii 

Sfântului Mormânt se află o clopotniță masivă 
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Imaginea 4 Piatra Ungerii, unde trupul Domnului a fost așezat și 

pregătit pentru înmormântare. 

 
 

Imaginea 5 Exteriorul Sfântului Mormânt, numit Capela Îngerului 
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Imaginea 6 Capela Îngerului. Antecamera Mormântului lui Iisus, 

unde Îngerul a proclamat pentru prima dată vestea bună a Învierii 

 
 

Imaginea 6 bis Sfântul Mormânt; o mică dar evocatoare încăpere 

păstrează piatra Mormântului lui Hristos 
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Imaginea 7 Golgota. A unsprezecea staționare,  

unde Mântuitorul a fost țintuit pe Cruce 

 
 

Imaginea 7 bis Golgota. A doisprezecea staționare  

Calvarul. Locul unde Iisus a murit pe Cruce 
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Imaginea 8 Golgota. Capela Calvarului: Disc de aur marcând locul 

Crucii pe Golgota, dăruit de Șerban Cantacuzino,  

domnul Țării Românești (1678-1688) 

 
 

Imaginea 9 Tetraevanghelul scris și miniat în 1616 de celebrul 

caligraf Luca, episcopul Buzăului; coperta a doua, ferecată în argint 
aurit (Tezaurul Sfântului Mormânt) 
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Imaginea 10 Artofor dăruit Sfântului Mormânt de Mihail Sturza, 

principele Moldovei, și soția sa, Smaragda, în 1844 

 
 

Imaginea 11 Tetraevanghelul dăruit de Matei Basarab în 1643, 

scris de Antim Ivireanul. Pagina din Evanghelia de la Luca și, din 

același manuscris, Portretul Evanghelistului Ioan 
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Imaginea 12 Tetravanghel dăruit Sfântului Mormânt, în 1549, de 

Ștefan Rareș, domnul Moldovei. Prima copertă ferecată în argint aurit. 

 
 

Imaginea 13 Mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul  
(pustiul Iordanului) 
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Imaginea 14 Moaștele Cuviosului Ioan Iacob Sihastrul 

 
 

Imaginea 15 Reprezentanța Patriarhiei Ortodoxe Române în 
Ierusalim 
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Imaginea 16 Interiorul Bisericii Așezământului Românesc de la 

Ierusalim 

 
 

Imaginea 17 Icoana Maicii Domnului, însoțită de versurile lui Mihai 

Eminescu din interiorul Bisericii românești din Ierusalim 
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Imaginea 18 Așezământul Românesc de la Ierihon 

 
Imaginea 19 Ierusalim: Menora 
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Imaginea 20 Ierusalim. Biserica Tuturor Națiunilor, din Grădina 

Ghetsimani 

 
 

Imaginea 21 Via Dolorosa. Cele paisprezece staționări  

de pe Drumul Crucii 
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Imaginea 22 Via Dolorosa. Prima staționare: Domul Ecce Homo 

 
 

Imaginea 23 Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul din Ein Karem, 

înălțată pe locul nașterii marelui prooroc : « Binecuvântat fii 

Doamne, Dumnezeul lui Israel ». Există pe același zid și versiunea 

românească a textului, montată acolo de Preot David Pristavu de 

la Biserica Românească din Ierusalim 
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Imaginea 24 Ierusalim. Sanctuarul « Dominus Flevit » : 

« Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci și cu pietre ucizi pe 

cei trimiși la tine; de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum 

adună pasărea puii săi sub aripi.»  Matei 23, 37 

 
 

Imaginea 25 Betleem : Biserica Sfintei Nașteri, exterior 
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Imaginea 26 Betleem: Biserica Sfintei Nașteri, o stea din aur, 

luminată de 14 candele, indică punctul unde S-a născut Iisus; pe ea 

sunt scrise în limba latină cuvintele : « Aici a născut Fecioara Maria 

pe Iisus Hristos.» 

 
 

Imaginea 27 Betleem. Câmpul Păstorilor 
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