Pastorala Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române
la Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2016
Ortodoxia, calea împãrãteascã a Evangheliei
PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREACUCERNICULUI CLER

ºI PREAIUBIÞILOR CREDINCIOºI
DIN CUPRINSUL

PATRIARHIEI ROMÂNE,

Har, bucurie ºi pace de la Dumnezeu Tatãl,
Fiul ºi Sfântul Duh, iar de la noi pãrinteºti binecuvântãri!
Preacuvioºi ºi Preacucernici Pãrinþi,
iubiþi credincioºi ºi credincioase,
inecuvântat sã fie Dumnezeu Care ne-a învrednicit sã prãznuim, ºi în
acest an, Duminica Ortodoxiei ºi sã continuãm urcuºul nostru
duhovnicesc, prin post ºi rugãciune, cãtre slãvita sãrbãtoare a Învierii Domnului
nostru Iisus Hristos.
Duminica de astãzi este, ca toate Duminicile, o Zi a Domnului ºi o Zi a
Învierii, fiind ziua cea dintâi a sãptãmânii (Matei 28, 1), dar ea este totodatã ºi
sãrbãtoarea dreptei credinþe, este „hramul” Ortodoxiei, pe care îl cinstim în
fiecare an, de peste douãsprezece veacuri.
Ortodoxia, pe care o sãrbãtorim astãzi, este Biserica lui Hristos pe pãmânt1
ºi a fost întemeiatã de însuºi Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos Mântuitorul, „pe
temelia apostolilor ºi a prorocilor” (Efeseni 2, 20). Aceastã Bisericã pãstreazã,
de douã milenii, neschimbatã învãþãtura Întemeietorului ei ºi rânduiala Sfinþilor
Apostoli, în forma stabilitã de Sfinþii Pãrinþi ºi de Sinoadele ecumenice.
Ortodoxia este credinþa mântuitoare, în centrul cãreia se aflã adevãrul despre
Dumnezeu, despre om ºi despre lume, aºa cum ne-a fost descoperit de Dumnezeu
prin profeþi, iar „în zilele acestea mai de pe urmã ne-a grãit nouã prin Fiul”
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1 Sergiu Bulgakoff, Ortodoxia, traducere de Nicolae Grosu, Tiparul Tipografiei
Arhidiecezane, Sibiu, 1933, p. 1.
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(Evrei 1, 2). Ea este credinþa pecetluitã cu sânge de mucenicii celor douã milenii
de creºtinism, dar ºi de cei care-ºi jertfesc viaþa pentru Hristos în timpul nostru.
Începuturile sãrbãtorii de astãzi se leagã de luptele pentru restabilirea cinstirii sfintelor icoane, interzisã în urma edictului emis de împãratul bizantin Leon
al III-lea Isaurul (717-741), în anul 727, acesta fiind un duºman al cinstirii sau
al cultului icoanelor. Însã un mare teolog, Sfântul Ioan Damaschin, vieþuitor în
mãnãstirea Sfântul Sava din pustiul Iudeii, a contestat atunci dreptul împãratului
de a interveni în problemele Bisericii ºi a precizat cã singura autoritate competentã în materie de credinþã este Sinodul episcopilor. „Ne supunem þie, împãrate
- spune Sfântul Ioan Damaschin - în lucrurile care privesc viaþa, dãjdiile,
vãmile, încasãrile ºi cheltuielile, în toate ale noastre încredinþate þie; dar în ce
priveºte conducerea Bisericii, avem pe pãstori, pe cei care ne-au grãit nouã
cuvântul ºi care au formulat legislaþia bisericeascã”2.
Dupã mai bine de cinci decenii de mari tulburãri pricinuite de potrivnicii
icoanelor (numiþi iconoclaºti), împãrãteasa Irina († 802), în calitate de regentã,
cu sprijinul patriarhului Tarasie al Constantinopolului (784-806), a convocat în
anul 787 Sinodul al VII-lea Ecumenic la Niceea, în provincia Bitinia din Asia
Micã, pentru a se pronunþa în privinþa cinstirii sfintelor icoane. Sinodul s-a þinut
între 24 septembrie ºi 13 octombrie 787 ºi a hotãrât cã este permis ºi chiar folositor ºi bineplãcut lui Dumnezeu a picta icoane liturgice ºi a le cinsti. Pe de altã
parte, Pãrinþii Bisericii au precizat cã sfintele icoane trebuie cinstite deoarece pe
ele sunt zugrãvite chipurile unor persoane sfinte, iar cinstirea adusã sfintelor
icoane nu se adreseazã materiei icoanei (lemnului), ci persoanelor pictate pe
icoane. Prin urmare, cinstirea sfintelor icoane nu este idolatrie. Din nefericire,
însã, lupta potrivnicilor cinstirii sfintelor icoane nu s-a încheiat în anul 787, ci a
continuat, cu mici întreruperi, încã aproape cincizeci de ani. În tumultul acelor
lupte împotriva icoanelor, au fost distruse o mulþime de icoane, adevãrate comori
ale credinþei, spiritualitãþii, evlaviei ºi artei iconografice ortodoxe, multe biserici
ºi mãnãstiri fiind deposedate de icoanele Domnului nostru Iisus Hristos, ale
Maicii Domnului, ale îngerilor ºi ale sfinþilor. Atunci, mulþi credincioºi ortodocºi
au plãtit cu viaþa sau au fost nevoiþi sã ia calea exilului pentru curajul de a apãra
sfintele icoane. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, în cele din urmã, ortodocºii apãrãtori ai sfintelor icoane au biruit. Convinºi cã una este idolul pãgân sau chipul cioplit, ºi altceva este sfânta icoanã, chipul unei fiinþe cereºti sau al unui sfânt,
creºtinii ortodocºi nu au cedat în faþa celor care se împotriveau cinstirii icoanelor, ºi, astfel, credinþa ortodoxã a învins.
Împãrãteasa Teodora a Bizanþului (842-846), împreunã cu patriarhul Metodie, a convocat un sinod la Constantinopol, pentru ziua de 11 martie 843. Acest
sinod a declarat valabile toate hotãrârile celor ºapte Sinoade ecumenice, a resta2 Sfântul Ioan Damaschin, Cultul Sfintelor Icoane, traducere din limba greacã ºi studiu introductiv de D. Fecioru, Bucureºti, 1937, p. 15.
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bilit cultul sau cinstirea sfintelor icoane ºi i-a anatemizat pe toþi iconoclaºtii ºi pe
toþi ereticii. Întrucât hotãrârea aceasta a fost luatã în ajunul primei duminici din
Postul Mare, duminica aceea a fost numitã Duminica Ortodoxiei, zi în care
Biserica Ortodoxã serbeazã dreapta credinþã în plinãtatea ei ºi totodatã biruinþa
asupra tuturor ereziilor. De atunci, Duminica Ortodoxiei a fost introdusã în calendarul Bisericii, devenind o zi de aleasã cinstire a tuturor celor care au apãrat
dreapta credinþã ºi sfintele icoane, o zi în care ne unim în rugãciune cu toþi
creºtinii ortodocºi din þarã ºi de pretutindeni, o zi în care, în mod deosebit, ne
simþim în comuniune cu toþi sfinþii, din toate timpurile, dar mai ales cu martirii,
mãrturisitorii ºi cuvioºii care ºi-au dãruit viaþa Domnului Hristos, pentru
apãrarea dreptei credinþe ºi cinstirea sfintelor icoane.
Iubiþi fraþi ºi surori în Domnul,
Sfânta Scripturã ne învaþã cã omul a fost creat „dupã chipul lui Dumnezeu”
(Facere 1, 27), iar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, este „chipul lui
Dumnezeu cel nevãzut” (Coloseni 1, 15). Aºa dupã cum scrie Sfântul Ioan
Damaschin: „... când vezi cã cel fãrã de trup S-a fãcut pentru tine om, atunci vei
face icoana chipului sãu omenesc. Când cel nevãzut S-a fãcut vãzut în trup,
atunci vei înfãþiºa în icoanã asemãnarea celui care S-a fãcut vãzut. Când cel
fãrã de corp, fãrã de formã, fãrã de greutate ºi calitate, fãrã mãrime, din pricina superioritãþii firii Lui «a luat chip de rob» (Filipeni 2,7) [...], atunci zugrãveºte-I icoana ºi aºazã, spre contemplare, pe acela care a primit sã fie vãzut.
Zugrãveºte coborârea Lui fãrã nume, naºterea din Fecioarã, botezul în Iordan,
schimbarea la faþã de pe Tabor, pãtimirile, moartea, minunile [...], zugrãveºte-le
pe toate ºi prin cuvânt ºi prin culori”3.
Acelaºi Sfânt, Ioan Damaschin, aratã, mai departe, cã „odinioarã Dumnezeu cel necorporal ºi fãrã formã nu se zugrãvea deloc. Acum, însã, prin faptul cã Dumnezeu S-a arãtat cu trup, a locuit printre oameni, fac icoana chipului
vãzut al lui Dumnezeu”4.
Desigur, între icoanã ºi persoana zugrãvitã pe ea existã o legãturã haricã realizatã prin sfinþirea icoanei, adicã o legãturã duhovniceascã între
icoanã ºi Hristos sau între icoanã ºi sfinþii Lui, fãcând-o astfel vrednicã de cinstire,
aºa cum ne învaþã tot Sfântul Ioan Damaschin, zicând: „Dacã nu te închini icoanei
nu te închini nici Fiului lui Dumnezeu, care este icoana vie a nevãzutului
Dumnezeu ºi chip cu totul asemenea. Mã închin icoanei lui Hristos – spunea
Sfântul Pãrinte – ca unul ce este Dumnezeu întrupat, icoanei Nãscãtoarei de
Dumnezeu, Stãpâna tuturor, ca una ce este Maica Fiului lui Dumnezeu, icoanei
sfinþilor, ca unii ce sunt prietenii lui Dumnezeu [...]; mã închin icoanei acelora
care au trãit cãlcând pe urmele Lui, zugrãvesc biruinþele ºi pãtimirile lor, pen3
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Ibidem, p. 36.
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tru cã prin ele mã sfinþesc ºi mã aprind de râvna de a le imita”5. Urmându-i pe
sfinþi devenim ºi noi icoane vii ale lui Dumnezeu, Cel Sfânt, în mãsura în care
dobândim prin har asemãnarea cu El. Astfel, sfânta icoanã nu rãmâne pentru noi
o simplã bucatã de lemn sau de pânzã pictatã, ci ne pune în legãturã spiritualã
(de rugãciune) cu Hristos ºi cu toþi sfinþii, ne susþine comunicarea ºi comuniunea
cu persoanele sfinte, al cãror ajutor ºi a cãror prezenþã le simþim în suflet când
ne închinãm cu credinþã ºi sãrutãm cu evlavie sfintele icoane.
În acelaºi timp, sfintele icoane ale Domnului nostru Iisus Hristos, ale Maicii
Sale, ale îngerilor ºi ale sfinþilor nu sunt doar opere de artã, ci în ele vedem modele sfinte de vieþuire creºtinã pe care suntem chemaþi sã le urmãm în viaþa
noastrã, dacã rãspundem cu iubire la iubirea lui Dumnezeu ºi a sfinþilor faþã de
noi. Aºadar, icoana lui Hristos ne ajutã sã ne rugãm, sã ne apropiem de Hristos,
ºi sã ne împãrtãºim de lumina Sa. De asemenea, icoanele Maicii Domnului ºi
ale tuturor sfinþilor ne întãresc în lupta noastrã duhovniceascã spre a dobândi
mântuirea ºi viaþa veºnicã.
Totodatã, trebuie sã preþuim ºi rolul instructiv ºi educativ al sfintelor icoane.
Rugându-ne în faþa sfintelor icoane, întipãrim în memorie viaþa ºi faptele minunate
ale Mântuitorului Iisus Hristos, izvorâte din iubire milostivã, dar ºi din credinþa,
evlavia, râvna, nevoinþele ºi jertfelnicia sfinþilor, care ne sunt de mare folos în
sãvârºirea faptelor bune ºi în dobândirea sfinþeniei. „Nu am prea multe cãrþi –
spune Sfântul Ioan Damaschin – ºi nici nu am timp liber pentru a citi; intru însã
în bisericã, spitalul obºtesc al sufletelor, înãbuºit de gânduri, ca de niºte spini;
podoaba picturii mã atrage sã mã uit, îmi desfãteazã vederea ca o livadã ºi, pe
nesimþite, slava lui Dumnezeu pãtrunde în suflet. Am primit rãbdarea mucenicului, rãsplata cununilor ºi mã aprind, ca prin foc, cu dorinþa de a-l imita. Cãzând
la pãmânt, mã închin lui Dumnezeu, prin mijlocirea mucenicului ºi mã mântui”6.
Iatã cât de necesare sunt sfintele icoane în viaþa noastrã! Ele ne conduc la
sfinþenie, la Dumnezeu. Fãrã sfintele icoane, lumea noastrã spiritualã ar fi mult
mai sãracã. Având însã în bisericã ºi în casã sfintele icoane, avem în faþa noastrã
un izvor de luminã, de spiritualitate, de puritate ºi de frumuseþe cereascã. Prin
urmare, avem datoria de a cinsti sfintele icoane, de a le apãra ºi de a le iubi,
deoarece sfintele icoane ne amintesc permanent adevãrul credinþei cã Hristos
Domnul este pururea cu noi în Biserica Sa (cf. Matei 28, 20), împreunã cu
Nãscãtoarea de Dumnezeu, cu cetele îngereºti ºi cu toþi sfinþii lui Dumnezeu.
Iubiþi fii duhovniceºti,
Prin hotãrârea Sinodului al VII-lea ecumenic din anul 787, Biserica noastrã
dreptmãritoare a preluat ºi a oficializat învãþãtura Sfântului Ioan Damaschin cu
privire la cinstirea sfintelor icoane ºi la importanþa pe care ele o au în viaþa liturgicã a Bisericii ºi a fiecãrui creºtin ortodox. Aceastã învãþãturã nu a fost valabilã
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doar pentru veacul al VIII-lea, ci pentru toate timpurile ºi locurile, pentru
creºtinii de astãzi ºi de totdeauna.
Biserica ne cheamã, aºadar, sã afirmãm credinþa ortodoxã ºi sã cinstim sfintele icoane ale Domnului Iisus Hristos, ale Preasfintei Sale Maici, ale îngerilor
ºi ale sfinþilor care împodobesc locaºurile de cult ortodoxe, dar ne învaþã în
acelaºi timp, sã ne îngrijim ºi de icoana sau chipul lui Hristos prezent în
aproapele nostru, în fiecare om. În acest sens, sunt pilduitoare ºi normative
pentru viaþa noastrã creºtinã cuvintele Sfântului Apostol ºi Evanghelist Ioan
adresate creºtinilor din vremea sa ºi, prin ei, nouã tuturor: „Dacã zice cineva:
iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele sãu îl urãºte mincinos este! Pentru cã cel ce
nu iubeºte pe fratele sãu pe care l-a vãzut, pe Dumnezeu, pe Care nu L-a vãzut,
nu poate sã-L iubeascã”(I Ioan 4, 10-11 ºi 20).
Prin urmare, temelia credinþei noastre este iubirea milostivã. Iubind pe
aproapele nostru, îl iubim ºi pe Dumnezeu.
Întrucât anul acesta, 2016, a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre Anul omagial al educaþiei religioase a tineretului creºtin ortodox ºi Anul
comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul ºi al tipografilor bisericeºti, îndemnãm pe toþi tinerii din ºcoli ºi din universitãþi, pe profesorii de
religie ºi pe teologi, pe tinerii slujitori ai sfintelor altare ºi pe toþi credincioºii
tineri sã apere, sã susþinã ºi sã promoveze valorile spirituale ale Ortodoxiei ºi ale
poporului român, tradiþiile sfinte primite din generaþie în generaþie, familia
creºtinã tradiþionalã, patrimoniul cultural naþional, bisericesc ºi civil, într-un
cuvânt, identitatea noastrã spiritualã româneascã moºtenitã de la vrednicii înaintaºi, pe care-i comemorãm ºi îi cinstim cu recunoºtinþã în fiecare an.
În acest sens, un obiectiv de mare importanþã pentru viaþa ºi istoria Bisericii
noastre ºi a poporului român dreptcredincios, care are nevoie de susþinerea noastrã, este Catedrala Mântuirii Neamului. Noua Catedralã Patriarhalã, lãcaº de
rugãciune ºi de binecuvântare va rãmâne peste veacuri o icoanã a credinþei neamului românesc ºi o mãrturie a evlaviei noastre, a dãruirii ºi a dãinuirii noastre,
dar ºi un simbol al demnitãþii naþionale, al unitãþii ºi comuniunii dintre generaþii,
al comuniunii românilor din þarã ºi din afara þãrii. Noua Catedralã nu va fi destinatã doar slujirii liturgice, ci va împlini ºi o lucrare social-culturalã, filantropicã
ºi medicalã. În aceastã catedralã, alãturi de icoanele Domnului nostru Iisus
Hristos ºi ale Maicii Domnului, vor fi pictate ºi icoanele sfinþilor români care au
fost apãrãtori ºi mãrturisitori ai Ortodoxiei româneºti de-a lungul veacurilor.
Ca în fiecare an, ºi în anul acesta 2016, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române cheamã ºi acum pe toþi slujitorii sfintelor altare ºi pe toþi credincioºii sã
susþinã, cu aceeaºi dãruire, colecta pentru Fondul Central Misionar. Acest
fond are deja o istorie de mulþi ani ºi a fost de mare folos, în anii anteriori, multor comunitãþi parohiale ºi mãnãstireºti din þarã ºi de peste hotare, dar ºi aºezãmintelor social-filantropice ale Bisericii noastre. Banii care vor fi colectaþi anul
acesta vor fi folosiþi, îndeosebi, pentru ajutorarea parohiilor misionare din
mediul rural, izolate, în care locuiesc credincioºi vârstnici ºi tot mai puþini, unde
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nu mai existã alte instituþii, ci doar preotul a mai rãmas sã le fie de ajutor prin
rugãciune ºi prin faptele milostivirii creºtine. De asemenea, vor fi sprijinite
instituþiile social-caritative pentru copii, pentru vârstnici ºi pentru credincioºii
care sunt în grele suferinþe în spitale, pentru ºcoli, familiile nevoiaºe cu mulþi
copii, comunitãþile româneºti din afara graniþelor þãrii, care au mare nevoie de
ajutor în pãstrarea dreptei credinþe, a graiului nostru românesc, precum ºi pentru zidirea ori dotarea lãcaºurilor de cult.
Suntem încredinþaþi cã, ºi de aceastã datã, veþi rãspunde la apelul nostru pãrintesc,
pentru ca Biserica sã-ºi poatã continua lucrarea sa misionarã ºi social-filantropicã.
Rugându-ne lui Dumnezeu sã ne ajute în urcuºul nostru duhovnicesc spre
slãvitul praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, vã îmbrãþiºãm cu
pãrinteascã dragoste ºi vã adresãm îndemnul nostru la iubire milostivã prin
cuvintele frumoasei rugãciuni din Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, sãvârºitã
în aceastã sfântã zi de Duminicã a Ortodoxiei: ,,Pomeneºte, Doamne, pe cei ce
aduc roade ºi fac bine în sfintele Tale biserici ºi îºi aduc aminte de cei sãraci.
Rãsplãteºte-le lor cu bogatele ºi cereºtile Tale daruri. Dãruieºte-le lor cele
cereºti în locul celor pãmânteºti, cele veºnice în locul celor vremelnice; cele
nestricãcioase în locul celor stricãcioase”.
Vã împãrtãºim binecuvântarea noastrã pãrinteascã prin cuvintele Sfântului
Apostol Pavel: ,,Harul Domnului nostru Iisus Hristos ºi dragostea lui Dumnezeu
Tatãl ºi împãrtãºirea Sfântului Duh sã fie cu voi cu toþi” (II Corinteni 13, 13) Amin.
PREªEDINTELE SFÂNTULUI SINOD
BISERICII ORTODOXE ROMÂNE,

AL

†DANIEL
Arhiepiscopul Bucureºtilor,
Mitropolitul Munteniei ºi Dobrogei,
Locþiitorul tronului Cezareei Capadociei
ºi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
† Teofan
Arhiepiscopul Iaşilor
şi Mitropolitul Moldovei
şi Bucovinei

† Laurenţiu
Arhiepiscopul Sibiului
şi Mitropolitul Ardealului

† Andrei
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului
şi Clujului şi Mitropolitul Clujului,
Maramureşului şi Sălajului

† Irineu
Arhiepiscopul Craiovei
şi Mitropolitul Olteniei

† Ioan
Arhiepiscopul Timişoarei
şi Mitropolitul Banatului

† Petru
Arhiepiscopul Chişinăului,
Mitropolitul Basarabiei
şi Exarhul Plaiurilor
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† Iosif
Arhiepiscopul Ortodox Român
al Europei Occidentale
şi Mitropolitul Ortodox Român al
Europei Occidentale şi Meridionale

† Serafim
Arhiepiscopul Ortodox Român
al Germaniei, Austriei
şi Luxemburgului şi
Mitropolitul Ortodox Român
al Germaniei, Europei Centrale
şi de Nord

† Nifon
Mitropolit onorific,
Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal

† Teodosie
Arhiepiscopul Tomisului

† Pimen
Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor

† Irineu
Arhiepiscopul Alba Iuliei

† Varsanufie
Arhiepiscopul Râmnicului

† Ioachim
Arhiepiscopul Romanului
şi Bacăului

† Calinic
Arhiepiscopul Argeşului
şi Muscelului

† Ciprian
Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei

† Casian
Arhiepiscopul Dunării de Jos

† Timotei
Arhiepiscopul Aradului

† Nicolae
Arhiepiscopul Ortodox Român
al celor două Americi

† Justinian
Arhiepiscop onorific,
Episcopul Ortodox Român
al Maramureşului şi Sătmarului

† Corneliu
Episcopul Huşilor

† Lucian
Episcopul Caransebeşului

† Sofronie
Episcopul Ortodox Român
al Oradiei

† Nicodim
Episcopul Severinului şi Strehaiei

† Vincenţiu
Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor

† Andrei
Episcopul Covasnei şi Harghitei

† Galaction
Episcopul Alexandriei
şi Teleormanului

† Ambrozie
Episcopul Giurgiului

† Sebastian
Episcopul Slatinei şi Romanaţilor

† Visarion
Episcopul Tulcii
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† Petroniu
Episcopul Sălajului

† Gurie
Episcopul Devei şi Hunedoarei

† Daniil
Episcop-locţiitor (administrator)
al Episcopiei Daciei Felix (Serbia)

† Siluan
Episcopul Ortodox Român
al Ungariei

† Siluan
Episcopul Ortodox Român al Italiei

† Timotei
Episcopul Ortodox Român
al Spaniei şi Portugaliei

† Macarie
Episcopul Ortodox Român
al Europei de Nord

† Mihail
Episcopul Ortodox Român
al Australiei şi Noii Zeelande

† Varlaam Ploieşteanul
Episcop-vicar patriarhal

† Ieronim Sinaitul
Episcop-vicar patriarhal

† Timotei Prahoveanul
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Bucureştilor

† Calinic Botoşăneanul
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Iaşilor

† Ilarion Făgărăşeanul
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Sibiului

† Vasile Someşeanul
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Vadului,
Feleacului şi Clujului

† Paisie Lugojeanul
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Timişoarei

† Antonie de Orhei
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Chişinăului

† Marc Nemţeanul
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
a Europei Occidentale

† Sofian Braşoveanul
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române a Germaniei,
Austriei şi Luxemburgului

† Emilian Lovişteanul
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Râmnicului

† Ioan Casian de Vicina
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române
a celor două Americi

† Iustin Sigheteanul
Arhiereu-vicar al
Episcopiei Ortodoxe Române
a Maramureşului şi Sătmarului

† Ignatie Mureşeanul
Arhiereu-vicar
al Episcopiei Ortodoxe Române
a Spaniei şi Portugaliei
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