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Abstract: On 12 October, His Eminence Father Dr. Laurențiu Streza, 
Archbishop of Sibiu and the Metropolitan of Ardeal,  has reached seven decades 
of life gifted by the Holy Father to the Metropolitan Father Laurențiu and 
almost half a century serving as priest and hierarch at the altar of our Blessed 
Church. As a theologian with a solid intellectual formation, „priest of our Holy 
Father“, hierarch of the Romanian Orthodox Church, chairman of the 
Sanctification Commission within the Holy Synod, position from which he 
has recorded Romanian-born preachers within the calendar of holiness, the 
Metropolitan Father Laurențiu Streza enriches our academic patrimony by 
their theological contributions, teaches rightful belief and watches over the 
intact safekeeping of our Holy Orthodoxy’s treasure.
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Cu binecuvântarea și ajutorul lui Dumnezeu, Cel în Treime preamărit, în 
anul Domnului 2017, luna octombrie, ziua 12, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. 
Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, aprinde 
cea de șaptezecea candelă în candelabrul vieții sale pământești. 

Sunt așadar șapte decenii de viață hărăzită de Tatăl Ceresc Părintelui 
Mitropolit Laurențiu și aproape jumătate de secol de slujire ca preot și ierarh 
la altarul sfintei noastre Biserici. 

Născut la Sâmbăta de Sus, nu departe de binecuvântata lavră ctitorită de 
brâncoveni, sub crestele falnice ale Munților Făgăraș, tânărul Liviu a fost 
purtat pe brațe, încă din fragedă copilărie, de către bine-credincioșii și evlavioșii 
săi părinți, Iulian și Viorica, până la mănăstirea unde duhovnici îmbunătățiți 
l-au înveșmântat în haina preafrumoasă a virtuților creștine, i-au îmbogățit 
mintea și sufletul cu sfaturi bune și folositoare, iar sfintele slujbe au adus în 
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sufletul său mireasma inconfundabilă și nepieritoare a rugăciunii și hotărârea 
de a deveni slujitor al lui Dumnezeu și al oamenilor. 

„Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele 
voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din Ceruri“ (Matei 5, 16), 
a auzit adesea copilul și tânărul Liviu, cuvintele Domnului Hristos, la începutul 
Sfintei Liturghii arhierești, oficiată de Mitropolitul Ardealului. 

Cu dorul după aceste momente binecuvântate, după liniștea, armonia și 
dulceața sfintelor slujbe din Mănăstirea Sâmbăta de Sus, cu dragostea, îndru-
mările și viața de jertfă a mamei sale, rămasă văduvă la anii tinereții, iar el 
orfan la vârsta de numai treisprezece ani, a trecut prin clasele primare, gim-
naziale și apoi cele ale Liceului teoretic „Radu Negru“ din cetatea apropiată 
a Făgărașului. 

Legătura spirituală tainică a tânărului licean Liviu cu viața bisericească a 
satului natal și cu străvechea mănăstire din apropiere, viața curată împodobită 
cu alese virtuți a mamei Viorica, plecarea timpurie din viață a tatălui Iulian, 
vrednic ostenitor și susținător al activității administrativ gospodărești mona-
hale, dar mai ales chemarea pentru preoție, i-au îndreptat pașii spre Institutul 
Teologic de Grad Universitar din Sibiu, unde profesorii străluciți ai acelor 
vremuri i-au semănat în suflet învățătura cea bună și folositoare a slujirii 
preoțești. 

Vocația pentru slujirea la sfântul Altar l-a determinat să solicite parohia 
Lisa, protopopiatul Făgăraș. Însă dragostea de carte, de studiu și de cercetare 
nu l-a părăsit. Concomitent cu rodnica activitate pasoral-misionară, a susținut 
examenele de doctorat în Teologie, la București și, vreme de trei ani, a pătruns 
în tainele Teologiei liturgice, sub îndrumarea mentorului său, preotul profesor 
dr. Ene Braniște, adevărat ctitor al acestei discipline în Biserica noastră. 
Îndrumătorul său spiritual, preotul profesor Ene Braniște, a fost pentru tânărul 
slujitor la bisericii din Lisa nu numai profesor, ci și al doilea părinte, cu familia 
acestui distins dascăl de Teologie doctorandul Liviu Streza statornicind o legă-
tură sufletească specială, ca de la dascăl la ucenic, de la tată la fiu 
duhovnicesc. 

Temeinicele studii de Teologie, atât la Sibiu, cât și la București, încununate 
de obținerea doctoratului și urmate de pregătirea în străinătate, l-au recomandat 
pe preotul paroh din Lisa pentru cariera universitară, începută în anul 1976. 
Timp de două decenii a ostenit la catedra de Liturgică a Școlii Teologice din 
Sibiu (1976-1996), facultate pe care a condus-o  și în calitate de decan (2008-
2012). Ca profesor, a format multe generații de studenți care au învățat de la 
distinsul lor dascăl nu numai tainele slujirii la altar, ci s-au împărtășit și din 
bogata sa experiența pastorală. Profesor tânăr, dinamic, apropiat de studenți, 
preotul Liviu Streza a devenit părintele duhovnicesc și îndrumătorul științific 
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al multor studenți care au întocmit tezele de licență sub competenta sa 
coordonare. 

De la catedra de Liturgică a Facultății de Teologie „Andrei Șaguna“ din 
Sibiu, preotul profesor dr. Liviu Streza a fost chemat la o catedră mai înaltă, 
anume aceea de la reînființata Episcopie a Caransebeșului. Aici a trudit nouă 
ani (1996-2005), Sfântul Sinod încredințându-i și ascultarea de a păstori pe 
frații români ortodocși din Banatul sârbesc (1997-2001). Amintirea episcopului 
Laurențiu a rămas, de altfel, în Banat, nu numai în sufletul preoților și al 
credincioșilor din părțile Caransebeșului, pentru care a construit și o frumoasă 
catedrală, ci și în sufletele concetățenilor noștri de peste graniță, așa după cum 
a constatat și Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioan, în timpul vizitelor 
pastorale efectuate în parohiile noastre din Serbia. 

După nouă ani de rodnică slujire pastorală, misionară, administrativ-gos-
podărească, teologică și culturală la Caransebeș, unde a pus bazele unei facultăți 
de Teologie, continuând însă activitatea didactică și la Sibiu, a rânduit Bunul 
Dumnezeu ca episcopul Laurențiu să devină învățătorul, luminătorul și arhi-
păstorul preoților, al monahilor și al credincioșilor din Mitropolia Ardealului, 
înființată de Sfântul Ierarh Andrei Șaguna. 

Din 2005 și până în clipa de față, Mitropolitul Laurențiu slujește „cu timp 
și fără de timp“, „cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste“ „turma 
în care Duhul Sfânt l-a pus episcop, ca să păstorească Biserica lui Dumnezeu 
pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său“ (Faptele Apostolilor 20, 28). 

Teolog cu formație intelectuală solidă, „preot al Dumnezeului Celui 
Preaînalt“, ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, președinte al Comisiei de 
canonizare din cadrul Sfântului Sinod, calitate în care a așezat în calendarul 
sfințeniei nevoitori născuți în neamul nostru românesc, Părintele Mitropolit 
Laurențiu Streza îmbogățește prin contribuțiile sale teologice patrimoniul nos-
tru academic, propovăduiește dreapta credință, veghează la păstrarea intactă 
a tezaurului sfintei noastre Ortodoxii, „ține dreptarul cuvintelor sănătoase“ (II 
Timotei 1, 13) și, ca succesor al Sfinților Apostoli, împărtășește harul Duhului 
Sfânt celor chemați la Taina Preoției. 

Acum, când prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Înaltpreasfințitul Părinte 
Mitropolit Dr. Laurențiu Streza trece pragul deceniului al șaptelea de viață și 
pășește în cel de-al optulea, rugăm pe Părintele luminilor să-i hărăzească belșug 
de daruri duhovnicești și alese împliniri în slujirea arhierească, sănătate, putere 
și ajutor spre a putea duce mai departe Sfânta Cruce a Ardealului. 

Întru mulți și binecuvântați ani, Înaltpreafințite Părinte Mitropolit Laurențiu!


