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Preafericitul Părin-
te Teofil al III-lea al Ieru-
salimului a revenit în țara 
noastră special pentru ce-
le două evenimente care 
au marcat istoria Româ-
niei: comemorarea Cen-
tenarului și marele praz-
nic al Sfântului Andrei, 
cel Întâi chemat la Apos-
tolatul lui Hristos Mântui-
torul, căruia îi este închi-
nat lăcașul de cult, sim-
bol al unității sufletești al 
întregului neam. La sluj-
ba primului său hram, ca-
tedrala a fost arhiplină. 
Uniți în credință, mii de 
credincioși din toate zo-
nele țării s-au împărtășit 
cu bucuria marelui mo-
ment istoric. „Realizarea 
marilor idealuri ale unității 
și demnității naționale ale 
românilor a fost posibilă și 
prin aportul deosebit al Bi-
sericii Ortodoxe Române 
care a fost mereu împre-
ună cu poporul prin toate 
eforturile ei de cultivare a 
conștiinței naționale și de 
afirmare a dorinței de uni-
tate și de independență”, 
a spus Preasfințitul Părin-
te Varlaam Ploieșteanul, 
Episcop vicar patriarhal, 
dând citire actului so-
lemn comemorativ sem-
nat de toți membrii Sfân-
tului Sinod al Bisericii Or-
todoxe Române, act pro-
clamat vineri, 30 noiem-
brie, în cadrul Sfintei Li-

turghii. Documentul fa-
ce referire la Centenarul 
Marii Uniri și la contribuția 
Bisericii Ortodoxe Româ-
ne la înfăptuirea Unirii de 
la 1918.

Biserica ocrotește 
poporul român 

„Biserica Ortodoxă 
Română este ocrotitorul 
spiritual al poporului ro-
mân și este pe deplin po-
trivit ca această Catedra-
lă Națională, care este 
cunoscută și ca fiind Ca-
tedrala Mântuirii Neamu-
lui, să fie o permanentă 
amintire a faptului că Bi-
serica are misiunea de a 
fi în lume dătătoare de 
viață”, a spus Preaferici-
tul Părinte Teofil al III-
lea al Ierusalimului. Dat 
fiind că între Biserica Or-
todoxă Română și Bise-
rica Ierusalimului există 
o colaborare fructuoasă 
ce dăinuie din vechi tim-
puri, Patriarhul Daniel i-a 
mulțumit Patriarhului Te-
ofil pentru vizita în Ro-
mânia și în special pentru 
atenția acordată pelerini-
lor români care vizitează 
Țara Sfântă. În semn de 
recunoștință i-a oferit o 
icoană a Sfântului Apos-
tol Andrei. „Vă mulțumim 
pentru părinteasca gri-
jă pe care o arătați pe-
lerinilor români care vin 

din ce în ce mai mulți în 
Țara Sfântă și în același 
timp arătați o deosebită 
atenție și grijă părinteas-
că pentru Reprezentanța 
Patriarhiei Române la Ie-
rusalim”, a spus Preaferi-
citul Părinte Daniel, Patri-
arhul Bisericii Ortodoxe 
Române. „Pentru a cele-
bra această legătură atât 
de importantă dintre ce-
le două Biserici Ortodo-
xe surori și între popo-
rul României și creștinii 
din Țara Sfântă”, la rân-
dul său, Patriarhul Ieru-
salimului i-a dăruit Patri-
arhului României o icoa-
nă a Nașterii Domnului. 

Catedrală unică în 
lume 

Reamintim că lăcașul 
de cult ridicat ca simbol 

al unității naționale a ro-
mânilor a fost sfințit pe 25 
noiembrie. Un sobor for-
mat din 60 de arhierei ro-
mâni și străini, condus de 
Patriarhul Daniel al Româ-
niei împreună cu Patriar-
hul Ecumenic Bartolomeu 
I al Constantinopolului, a 
oficiat atunci sfințirea ca-
tedralei și prima Sfântă 
Liturghie în cadrul edifi-
ciului. Sfântul lăcaș a pri-
mit, cu acest prilej, hra-
mul principal al Înălțării 
Domnului, fiind închinat 
Eroilor Neamului și hra-
mul secundar, al Sfântului 
Apostol Andrei. Catedra-
la Mântuirii Neamului este 

ridicată aproape în inima 
Bucureștiului, pe Dealul 
Arsenalului, un loc încăr-
cat de istorie. Are 120 de 
metri înălțime și este vizi-
bilă din orice punct al Ca-
pitalei. Este cu 34 de me-
tri mai înaltă decât Casa 
Poporului (clădire care a 
intrat în Cartea Recordu-
rilor de trei ori fiind decla-
rată cea mai mare și cea 
mai grea clădire din lume, 
după Pentagonul ameri-
can). Catedrala Națională 
are o capacitate de 5.000 
de persoane. Catapeteas-
ma, realizată în întregi-
me în tehnica mozaic, es-
te unică în toată lumea 

ortodoxă prin dimensiu-
nile ei impresionante: 23 
m lățime și 18 m înălțime. 
În prezent, lucrările sunt 
finalizate în proporție de 
96%. După ce zeci de mii 
de oameni s-au rugat și 
închinat în lăcașul sfânt 
cu ocazia evenimentelor 
care au trecut zilele di-
naintea Centenarului Ma-
rii Uniri în cartea de aur 
a istoriei Bisericii și nea-
mului românesc, Catedra-
la Națională a fost închi-
să pentru continuarea lu-
crărilor. Se apreciază că-și 
va deschide porțile defini-
tiv pentru credincioșii din 
toată țara peste trei ani.  

Moment istoric în ajunul Centenarului Marii Uniri

Patriarhul României și cel al Ierusalimului au 
oficiat primul hram al Catedralei Naționale

București, 30 noiembrie. În toiul pregătirilor pentru celebrarea 
celor o sută de ani de la înfăptuirea Marii Uniri a românilor, la 
București, a mai avut loc o premieră istorică. Patriarhul României 
și cel al Ierusalimului au oficiat Sfânta Liturghie a primului 
hram al Catedralei Mântuirii Neamului. Peste 30 de ierarhi și 
membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au slujit 
împreună cu cei doi patriarhi, la praznicul închinat Sfântului 
Apostol Andrei, ocrotitorul românilor de pretutindeni.      
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