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Abstract: The act of solemn canonization of some saints derives from the 
principle of church autocephaly, being a right of every autocephalous Church. 
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Prin „canonizare” în aghiologia ortodoxă ca şi în Dreptul Canonic Ortodox 
se înţelege actul prin care Biserica „recunoaşte, declară şi aşează eroii dreptei 
credinţe adormiţi întru Domnul, în rândul sfinţilor, în canonul sau catalogul 
sfinţilor” 1 pe care Biserica Ortodoxă îi venerează pe temeiul învăţăturii ei 
dogmatice. Prin „canonizare” Biserica recunoaşte „că sfinţii în urma faptelor 
lor au binemeritat o situaţie privilegiată în ceruri în virtutea căreia pot fi veneraţi 
de către muritorii de pe pământ”. 2

Termenul de „canonizare” este cu mult mai nou decât conţinutul pe care îl 
exprimă. Din primele veacuri ale Bisericii au existat sfinţi onoraţi cu un cult 

1 Arhid. Prof. Dr. Ioan N. FLOCA, Drept Canonic Ortodox, legislaţie şi administraţie biseri-
cească, vol. II, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bis. Ort. Rom. Bucureşti, p. 175;

2 N. POPESCU – Prahova, Canonizarea în Biserica Ortodoxă, Cernăuţi 1942, p. 13;
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public de către toţi credincioşii, dar cuvântul de „canonizare” nu pare să fi fost 
întrebuinţat înainte de veacul al XII – lea. 3

Înţelesul vechi al cuvântului de „canonizare” era acela „de reglementare 
sau de punere în bună rânduială a oricăror lucrări pentru care aceasta era 
necesară, dar mai ales a avut înţelesul de stabilire a bunei rânduieli în viaţa 
bisericească” 4 , adică în relaţia dintre membrii Bisericii şi în special dintre cler 
şi credincioşi. 

Cuvintele: „ a canoniza” şi „canonizare” care exprimă faptul aşezării celor 
proslăviţi de Domnul, întru sfinţii Săi s-au  adoptat în terminologia teologică 
ortodoxă, din cea latină – medievală în care şi-au găsit o întrebuinţare în acelaşi 
sens având formele „canonisare” şi „canonisatio” sau chiar „canonizare” şi 
„canonizatio” la rândul ei terminologia latină a împrumutat aceste cuvinte din 
cea grecească, ale căror forme corespunzătoare sunt: „kanonizein” şi 
„kanonismos”. Dar şi în limba elină, cele două cuvinte, atât ca formă cât şi 
ca sens sunt derivate din vechiul cuvânt „kanwn” care înseamnă: măsură sau 
unitate de măsură (în sens fizic, material); normă, regulă de conduită (în sens 
moral); sau lege (în sens juridic). 

În primul sens acela de unitate de măsură numerică cuvântul „kanwn” a 
fost întrebuinţat în vechea terminologie greacă şi latină pentru a exprima cifra 
statornică a cărţilor Vechiului Testament şi apoi a cărţilor Noului Testament, 
deci un număr ce rămâne închis, ce nu mai este supus procesului comun al 
variaţiei numerice.

Tot într-un sens numeric, cuvântul „canon” a fost întrebuinţat în limba latină 
şi cea elină pentru a exprima cifra – de astă dată nestatornică, supusă fluctuaţiei 
numerică a slujitorilor Bisericii, a membrilor clerului şi pentru aplicarea legilor 
bisericeşti şi ale celor civile; cu privire la cler, s-a impus cunoaşterea numărului 
membrilor lui şi înscrierea lor nominală într-o listă, registru sau catalog special 
al autorităţilor bisericeşti eparhiale sau centrale. Acest catalog se numea 
„kanwn” „canon sacerdotalis”, sau „katalwgws twn klirikwn”, iar cei ce 
erau trecuţi în el se numeau „kanwnikoisauoi en tw kanonisauoi en tw 
ieratikw katalogw exeta zomenoi”. 5

Cuvântul „canon” a mai fost şi este încă întrebuinţat în sens numeric, şi în 
terminologia greacă şi latină, pentru a arăta cifra şi felul precis al rugăciunilor 
unei slujbe bisericeşti inclusiv al slujbelor.

Dar acest cuvânt şi-a mai găsit şi alte întrebuinţări, în diferite sensuri.
Unii canonişti pun termenul „canonisatio” în legătură cu grecescul „kanwn”, 

luat însă în înţelesul de „canon missae” din liturghia romano – catolică, care, 
3 Ibidem, p. 14
4 Preot Prof. Dr. Liviu STAN, Canonizarea sfinţilor după învăţătura şi după rânduielile orto-

doxiei, în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 5-6/1968, p. 361; 
5 Idem, Despre canonizarea sfinţilor în Biserica Ortodoxă, în rev. Ortodoxia, nr. 2/1950, pp. 

260-261;
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corespunzând cu partea liturghiei ortodoxe de la cântare: „Sfânt, Sfânt, Sfânt…” 
şi până la rugăciunea „Tatăl nostru” conţine sfinţirea Sfintelor Daruri şi şase 
rugăciuni anterioare şi posterioare sfinţirii, în care se pomeneau în timpurile 
vechi de către bisericile locale, sfinţii respectivi ai localităţii sau ai ţării. 6

Deoarece însă termenul „canonisatio” s-a ivit după încetarea obiceiului de 
a pomeni pe toţi sfinţii în canonul liturghiei credem că prima părere, care 
derivă temeiul „canonisatio” din grecescul „kanov” luat în înţeles de catalog 
este mai întemeiată.

Canonizarea sfinţilor nu este o servilă imitare a apoteozei uzitate în 
antichitate la păgâni; dimpotrivă ea se deosebeşte în chip esenţial de aceasta. 
Acesta era un act public prin care un om era aşezat în rândul zeilor. Prin 
canonizare Biserica „nu consideră pe sfinţi ca Dumnezeu, ea afirmă numai 
atâta că Dumnezeu a răsplătit în ceruri virtuţile lor eroice şi că ei sunt pentru 
creştini modele şi mijlocitori puternici” 7.  În afară de aceasta, păgânii rezervau 
onorurile apoteozei numai împăraţilor ,împărăteselor şi persoanelor din jurul 
lor. Nu se cunoaşte nici un singur caz al vreunui om din popor sau de condiţiune 
mijlocie, care după moarte să fi primit astfel de onoruri.

Biserica dimpotrivă canonizează nu numai pe regi şi ierarhi ci pe toţi câţi 
au meritat cinstea canonizării, chiar dacă din punct de vedere omenesc au fost 
de umilă condiţiune. În faţa lui Dumnezeu toţi suntem egali. Biserica creştină 
nu ridică la rangul de sfinţi decât pe aceea dintre fiii ei, care au practicat până 
la eroism cele mai sublime virtuţi. Canonizarea sfinţilor nu-şi are deci originea 
în apoteozele păgâne.

Prin canonizare sau prin instituirea cultului unui sfânt, Biserica nu conferă 
ea însăşi calitatea sfinţeniei, ci numai constată existenţa ei şi-i acordă cinstea 
cuvenită. De aici reiese că Biserica nu declară încă din veacul acesta ca mântuiţi 
pe sfinţii pe care-i cinsteşte ca pe o categorie de credincioşi bine plăcuţi lui 
Dumnezeu, ci numai constată şi declară că aceştia prin proslăvirea de către 
Dumnezeu, au fost ridicaţi nu numai în categoria celor ce au luat arvuna 
mântuirii, ci chiar în aceea a celor aleşi ca viitori ajutători, în lucrarea Bisericii 
şi a credincioşilor pentru mântuirea acestora. 8

Faptul că în Biserica Ortodoxă Română canonizarea sfinţilor neamului 
nostru s-a petrecut cu mult mai târziu decât în celelalte Biserici ortodoxe surori, 
nu dă dreptul nimănui să afirme că poporul român nu s-ar fi învrednicit de 
cinstea de a odrăsli sfinţii din sânul său.

În primul rând, Sfinţii adevăraţi nu sunt numai cei din calendare, iar Biserica 
cinsteşte şi pe sfinţii neştiuţi, pe cei care au bineplăcut Domnului, fie prin 

6 N. POPESCU – Prahova , Op. cit., p. 15;
7 Ibidem, p. 16;
8 Preot Prof. Dr.  Liviu STAN, Canonizarea sfinţilor după învăţătura şi după rânduielile 

ortodoxiei, p. 364;
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moartea martirică pentru credinţă, fie „dând lupta cea bună” purtând „războiul 
cel nevăzut” prin care şi-au dobândit cununa vieţii „podoaba cea netrecătoare 
a biruinţei duhovniceşti. Câte cohorte de martiri, n-au fost uitate de oameni, 
sau n-au rămas ascunşi ştiinţei lor? Câţi venerabili pustnici şi chiar simpli 
creştini n-au trăit viaţă sfântă şi câţi dintre ei nu sunt la fel de vrednici de 
cinstire, ca şi aceia pe care îi găsim în calendare”.

Fără îndoială, că „numai cel mai mare al sfinţilor a rămas învăluit în taină, 
a rămas necunoscut”, dar pentru pomenirea tuturor sfinţilor necunoscuţi sau 
uitaţi, Biserica a destinat prima Duminică după Rusalii şi îi mai cinsteşte, 
pomenindu-i şi înălţându-le rugi fierbinţi în fiecare zi la slujbele liturgice, 
„pentru rugăciunile tuturor sfinţilor…” se exprimă la fiecare otpust.

Nici pământul românesc n-a fost lipsit de sfinţi, ba încă a şi fost sfinţit cu 
sângele lor mucenicesc şi nimbat de aureola cuvioşiei şi al vieţii lor după chipul 
lui Dumnezeu” 9; numeroşi sfinţi români au pătimit mucenicia pe pământul 
românesc, ale unora dintre ei păstrându-se şi sfintele lor oseminte 10. Au existat 
sfinţi români canonizaţi şi în alte Biserici, astfel aici putem aminti pe:

- Sf. Moise Ungritul, originar din Transilvania (sec. XI) cu data de prăznuire 
la 27 iulie, înscris în Patericul de Kiev (1661) şi cu cinstire în cadrul Bisericii 
Ortodoxe Ruse 11;

- Sf. Mucenic Ioan Românul, canonizat de Patriarhia Ecumenică de la 
Constantinopol la anul 1662 cu ziua de prăznuire la 12 mai 12;

- Sf. Teofana, fiica domnitorului muntean Alexandru I Basarab (1352-1361) 
canonizată de Biserica Bulgară. Cultul ei a trecut şi în Biserica Sârbă 13;

- Daniil Sihastrul,  care este cinstit atât de Biserica Rusă cât şi de cea din 
Ucraina 14.

Pe de altă parte există şi alte motive pentru care Biserica Ortodoxă Română 
nu a trecut în rândul sfinţilor, sfinţii săi. Deşi cultul sfinţilor este foarte viu în 
viaţa credincioşilor ortodocși români, totuşi poporul nostru drept credincios, 
datorită modestiei lui excepţionale, a preferat să îi cinstească în mod tainic pe 
cei pe care îi considerau aproape de Dumnezeu. 

9 Iosif E. HAGHIU, Sfinţi care au pătimit mucenicia pe pământul românesc, în rev. Biserca  
Ortodoxă  Română, nr. 3-4/1940, p. 190;

10 Prof. Dr. Emilian POPESCU, Martiri şi sfinţi în Dobrogea, în rev. Studii Teologice, nr. 4/1989, 
p. 69

11 Diac. Prof. Dr. Ioan N. FLOCA, Cu privire la sfinţii români şi canonizarea lor, în rev. 
Îndrumător Bisericesc, Sibiu 1973, p. 149;

12 Pr. Prof. Dr. Liviu STAN, op. cit., p. 61;
13 Pr. Gheoghe MIHACI, O româncă trecută între sfinţi în Biserica  Ortodoxă Bulgară, în rev. 

Mitropolia Moldovei şi Sucevei, nr. 1-2/1955, pp. 23-24;
14 Pr. Prof. Dr. Liviu STAN, Canonizarea sfinţilor români, în rev. Biserica Ortodoxă Română, 

nr. 6/1968, p. 726;
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Un alt motiv s-a datorat însă şi faptului că Biserica noastră stătea până la 
anul 1885 sub o anumită autoritate a Patriarhiei Ecumenice, ea neavând o 
deplină iniţiativă în această privinţă 15.

Dar, mai mult şi decât rostul şi însemnătatea strict istorică a evenimentului 
canonizării, în sine are, văzut din punct de vedere dogmatic, o semnificaţie 
mai adâncă. Sfinţenia este esenţială Bisericii, fără atributul sfinţeniei nici nu 
se poate concepe o Biserică adevărată. Iar cei ce se învrednicesc să se 
împărtăşească într-un mai înalt grad de sfinţenie a Bisericii, prin aceasta chiar 
aparţin într-un mod mai deosebit Bisericii şi prin ea, tot în mod deosebit, sunt 
de partea Duhului Sfânt, principiul sfinţeniei Bisericii, care îi creşte până „la 
starea bărbatului desăvârşit, după măsura deplină a vârstei lui Hristos” (Efeseni 
IV, 13). Toţi credincioşii aparţin Bisericii, dar sfinţii sunt aleşii Domnului prin 
Duhul în Biserică. Viaţa Duhului Sfânt în Biserică îşi are puternice centre de 
manifestare chiar văzute şi fâşii strălucitoare de duhovnicească lumină în viaţa 
sfinţilor, luceferii şi stelele de pe cerul spiritual al Bisericii 16.

Canonizarea sfinţilor români este împlinirea voii lui Dumnezeu, fiind în 
acelaşi timp şi împlinirea aşteptărilor înaintaşilor noştri. Ea este un semn că 
harul divin lucrează în ogorul duhovnicesc al Ortodoxiei Româneşti şi că 
Biserica noastră strămoşească, pildă de credinţă şi evlavie creştină se menţine 
pe culmile de vrednicie pe care de veacuri s-a ridicat. 

Este sfântă bucuria credincioşilor noştri care îşi văd veneraţi de Biserică 
pe cei ce, dintre fii neamului lor, au fost învredniciţi de marele dar al sfinţeniei; 
este îndreptăţită mândria duhovnicească a credincioşilor de credinţa 
neşovăielnică şi eroică şi de virtuţile strălucitoare din Biserica lor, de care, 
prin sfinţi, se leagă şi mai strâns cu multă iubire.

Canonizarea sfinţilor români, cu asentimentul întregii Ortodoxii este în 
acelaşi timp semn al unităţii ortodoxe, semn al comuniunii în credinţă şi pietate 
între popoarele ortodoxe şi al integrării organice a Bisericii noastre în Marea 
Biserică a Răsăritului, în care Duhul Sfânt, asistând la păstrarea intactă a 
credinţei şi virtuţii Ortodoxiei Ecumenice, odrăsleşte fără încetare sfinţi ca 
icoane reprezentative ale vieţii îngereşti în trup, înavuţind astfel comoara de 
sfinţenie a Bisericii, la care şi eroismul credinţei şi evlavia românească aduc 
o contribuţie recunoscută.

Sfinţenia, cu conştiinţa clară a unităţii de credinţă şi viaţă ortodoxă a 
întregului organism al creştinismului autentic, este un act mare, izvor de 
duhovnicească bucurie pentru noi toţi şi temei de necontenită recunoştinţă faţă 
de cei ce l-au săvârşit, arătându-se factori activi şi cu sfântă râvnă pentru 
progresul şi îmbogăţirea spirituală a vieţii ortodoxe.

15 Pr. Prof. Dr. Dumitru STĂNILOAE,  Viaţa bisericească şi religioasă a credincioşilor, inclusiv 
canonizarea de sfinţi români, în rev. Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12/1975, p. 1405;

16 Pr. Prof. Isidor TODORAN, În legătură cu canonizarea sfinţilor români, în rev. Biserica  
Ortodoxă  Română, nr. 5-6/1958, p. 468;
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Actul canonizării solemne a sfinţilor români este astfel un eveniment epocal 
în istoria Bisericii noastre; el constituind una dintre caracteristicile perioadei 
noi în viaţa noastră religioasă. 

Prin canonizarea sfinţilor români-naţionali şi generalizarea cultului altora, 
Biserica Ortodoxă Română, se dovedeşte a fi parte constitutivă, vie, a Ortodoxiei 
Ecumenice în care atmosfera de curăţire a credinţei, de trăire duhovnicească 
şi înfăptuire a idealului creştin a creat şi creează în toate vremurile figuri 
reprezentative de creştini care au reuşit să se înalţe pe culmile sfinţeniei.

Aceasta este dovada clară că în Biserica noastră este viu şi permanent 
acelaşi duh al credinţei ortodoxe, al strămoşilor noştri, ortodoxi din naştere. 

Faptele lor din trecut constituie rodiri minunate ale credinţei ortodoxe 
româneşti. Virtuţile lor reprezintă manifestări de credinţă ortodoxă. Sfinţii 
români au purtat pecetea Bisericii Ortodoxe. Ridicaţi din popor şi legaţi de el, 
toţi sfinţii români, mărturisitori ai lui Hristos, au suferit, au luptat şi au biruit 
împreună cu toţi credincioşii.

Sfinţii români au legat pe credincioşi de Biserica lor ortodoxă şi de patrie, 
de care alţii în vremuri tulburi au căutat să-i despartă. Ei au ţinut mereu trează 
conştiinţa unităţii naţionale, au luptat pentru păstrarea limbii prin tipărirea de 
cărţi şi manuale, cerând să se vorbească româneşte, pentru păzirea cu sfinţenie 
a tradiţiilor, a legăturilor românilor din cele trei provincii româneşti. Această 
„conştiinţă a unităţii de limbă, de obiceiuri şi de credinţă a fost ca un fir roşu 
care a trecut prin întreaga noastră istorie şi care a avut cele mai puternice 
înrâuriri asupra dezvoltării noastre bisericeşti naţionale” 17.

Pe de altă parte canonizarea sfinţilor români devine o problemă de interes 
bisericesc ortodox şi creştin general. Îmbunătăţind patrimoniul său sacru cu sfinţii 
săi, Biserica Română îmbogăţeşte pe cel al Ortodoxiei, pentru că sfinţii noştri sunt 
sfinţi ai Ortodoxiei, şi cu aceasta ea întreţine şi întăreşte pe de parte sentimentul 
comuniunii în duhul credinţei şi al pietăţii între popoarele ortodoxe, pe de alta 
poziţia Bisericii Ortodoxe faţă de celelalte Biserici, care au sau nu sfinţii lor.

Este pentru credincioşii noştri un prilej de rară şi sfântă bucurie creştină să 
vadă preţuiţi şi veneraţi astfel de Biserică pe cei care s-au învrednicit în sânul 
său de cinstea cea mare a sfinţeniei. Este pentru Biserica noastră Ortodoxă un 
motiv de îndreptăţită mândrie duhovnicească că a dat credincioşilor asemenea 
prilej, care îi aduce încredere în virtuţile şi în credinţa lor. Sfinţii români leagă 
şi mai strâns pe credincioşi de Biserica lor Ortodoxă, dornice şi bucuroase să 
cunoască şi să cinstească împreună cu ea pe cei aleşi ai Domnului 18.

17 Drd. Ion I. NĂSTASE, Profilul moral al sfinţilor români, în rev. Ortodoxia, nr. 2/1974, pp. 
362-363;

18 Prof. Teodor M. POPESCU, Însemnătatea canonizării sfinţilor români, în rev. Biserica  
Ortodoxă Română, nr. 5-6/1953, pp. 501-502;
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Sfinţii care au fost canonizaţi, împreună cu întregul sobor al sfinţilor români 
mărturisesc virtuţile lor, pe ale Bisericii şi neamului nostru, înaintea lui Hristos 
şi a popoarelor creştine. 

Prin sfinţii români Biserica noastră înscrie un titlu de mare vrednicie în 
cartea istoriei creştine. La prinosul său de daruri alese, la cinstirea ce aduce 
sfinţeniei şi vredniciei altor creştini ortodoxi, neamul românesc aduce 
Ortodoxiei şi „cununa luminoasă a sfinţilor săi, ierarhi, monahi, preoţi şi mireni 
drept credincioşi din rândurile poporului, buchet de virtuţi care au rodit la noi 
în duhul credinţei şi evlaviei ortodoxe, în duhul legii româneşti” 19.

Prin naştere sfinţii aparţin unei familii, unui sat sau unui oraş, unui popor. 
Prin viaţa şi faptele lor, dar îndeosebi prin consecinţele trăirii şi operei lor 
spirituale în timp şi spaţiu, ei aparţin întregii Ortodoxii şi istoriei universale. 

Sfinţii români au apărat legitimitatea apostolică a Bisericii noastre, 
identitatea etnică, limba, cultura şi valorile supreme ale poporului român. În 
perspectivă eshatologică sfinţii români au vestit fără abatere instaurarea 
Împărăţiei lui Dumnezeu şi încoronarea operei răscumpărătoare a lui Hristos 
care se manifestă la finele istoriei în plinătatea măririi ei 20.

În ce priveşte executarea puterii sacramentale sau sfinţitoare, orice Biserică 
se bucură de dreptul de a canoniza sfinţi 21, deci prin autocefalie o Biserică 
dobândeşte totalitatea drepturilor care îi asigură o conducere complet 
independentă în câmpul lucrării pe care o săvârşeşte prin exercitarea celor trei 
ramuri ale puterii bisericeşti. Cu alte cuvinte o Biserică Autocefală dobândeşte 
calitatea şi dreptul de a transmite prin sine însăşi întreaga moştenire a Sfinţilor 
Apostoli sau deplina succesiune apostolică. 

Prin autocefalie în sens canonic ortodox trebuie să înţelegem independenţa 
administrativă-jurisdicţională a unei unităţi bisericeşti ortodoxe constituită pe 
bază sinodală, faţă de altă unitate constituită în acelaşi fel, în cadrul Ortodoxiei 
ecumenice. Prin urmare nu este vorba de o altfel de independenţă decât de una 
administrativ jurisdicţională sau de cârmuire în sensul că aşa cum spune însuşi 
numele său grecesc: auto-chefali – înseamnă cârmuire prin cap propriu, adică 
prin căpetenia proprie a unei biserici. Aceasta înseamnă că nici una din unităţile 
bisericeşti care au cârmuire proprie, nu sunt subordonate una alteia, ci fiecare 
se conduce în mod independent 22.

Cu toate acestea popoarele sau naţiunile constituite în Biserici naţionale 
autocefale, nu desfiinţează eclesia, Biserica cea una, sfântă, ecumenică, după 

19 Nestor VORNICESCU Arhiep. şi Mitrop. studiu introductiv la , Sfinţi români şi apărători 
ai legii strămoşeşti, Ed. Inst. Bib. şi de Mis. al Bis. Ort. Rom., Bucureşti 1987, p. 16;

20 Prof. Dr. Mihail DIACONESCU, Canonizarea unor sfinţi români, în rev. Biserica  Ortodoxă 
Română, nr. 10-12/1991, p. 119;

21 Pr. Prof. Dr. Liviu STAN, Despre Autocefalie, în rev. Ortodoxia, nr. 3/1956, p. 392;
22 Ibidem, p. 373;
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cum nici noţiunea ca atare nu desfiinţează grupul sau societatea. După cum 
nu există contrazicere între părţile fireşti ale unui organism, tot aşa nu există 
şi nu poate să existe contrazicere între formele de organizare fireşti din cadrul 
omenirii şi nici între formele de organizare fireşti ale credinţei religioase, în 
cadrul Bisericii.

O Biserică autocefală constituită pe bază naţională în cadrul ortodoxiei 
ecumenice, apare ca un lucru, tot atât de firesc este orice element din care se 
alcătuieşte un peisaj natural. De altfel Biserica naţională nu înseamnă o Biserică 
naţională în fond, ci una şi aceeaşi Biserica nedespărţită din unitatea ecumenică 
a ortodoxiei, ci doar înveşmântată într-un chip propriu, în chipul naţional 23.

Autocefalia îşi găseşte o justificare deplină în condiţiile naturale şi în 
învăţătura dogmatică a Bisericii, ea fiind de timpuriu reglementată prin legi 
bisericeşti sau canoane. Numărul acestora este destul de mare.

Canonul cel mai vechi şi mai important despre care am putea spune că 
reprezintă sau constituie baza canonică autocefaliei este canonul 34 Apostolic. 
Textul acestui canon este următorul: „Se cade ca episcopii fiecărui neam 
(popor) să cunoască (să cinstească) pe cel dintâi dintre dânşii şi să-l socotească 
pe acesta drept căpetenie, şi nimic mai important să nu facă fără părerea aceluia, 
şi numai pe acelea să le facă fiecare (episcop), câte se referă la eparhia lui şi 
la ţinuturile de sub stăpânirea ei. Dar nici acela (protosul) să nu facă ceva fără 
părerea tuturor. Căci astfel va fi înţelegere şi se va preamări Dumnezeu prin 
Domnul în Duhul Sfânt, Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh” 24.

Analizând cuprinsul acestui canon, vedem că el consacră pentru organizarea 
Bisericii următoarele principii: 

- principiul etnic; 
- principiul autocefaliei, căci el dispune ca unitatea bisericească organizată 

în frunte cu un episcop protos, să se conducă în mod independent; 
- principiul sinodalităţii, căci prin el se dispune ca autocefalia sau conducerea 

independentă a respectivei unităţi bisericeşti naţionale, să fie încredinţată 
sinodului tuturor episcopilor sub conducerea episcopului protos al respectivei 
mari autorităţi bisericeşti teritoriale;

- principiul organizării gvasimitropolitane;
- principiul conducerii autonome a episcopilor. 
Acest canon recunoaşte fiecărui neam dreptul de a se organiza în acest fel 

şi anume o independenţă jurisdicţională deplină a unei Biserici faţă de celelalte 
surori. 

Un alt canon foarte important pentru întărirea principiului autocefaliei este 
şi canonul 8 al Sinodului III Ecumenic care afirmă ca fiecare Biserică naţională 

23 Ibidem, p. 383;
24 Arhid. Prof. Ioan N. FLOCA,  Canoanele Bisericii Ortodoxe, p. 26;
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autocefală, „să aibă putere fără tulburare şi fără silă, după canoanele cuvioşilor 
părinţi şi după vechiul obicei” 25.

Încă de la organizarea oficială din secolul al XIV-lea, Biserica noastră 
străbună a avut faţă de altele, o situaţie deosebită. Ea s-a bucurat de o 
independenţă administrativă internă şi autonomie bisericească. N-a recunoscut 
niciodată altă autoritate din afară, decât supremaţia şi jurisdicţia canonică a 
Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol. Aceasta – supremaţia şi jurisdicţia 
– în cazul de faţă, însă, întotdeauna au fost numai în materie de dogmă şi 
disciplină. Era deci o „autonomie internă completă şi o dependenţă externă 
mai mult nominală decât reală” 26.

Starea aceasta de „dependenţă externă” fie ea şi „numai nominală” s-a 
menţinut până după jumătatea sec. XIX-lea, când odată cu accentuarea 
procesului de formare a Statului Naţional Român a luat naştere şi mişcarea 
pentru deplina şi formala recunoaştere autocefaliei Bisericii Ortodoxe 
Române. Astfel la 20 aprilie 1885 a fost trimisă la Constantinopol scrisoarea 
mitropolitului primat Calinic Miclescu însoţită de o adresă a lui D. A. Sturdza, 
ministrul Cultelor şi instrucţiunii- prin care cerea recunoaşterea autocefaliei 
Bisericii Ortodoxe Române, potrivit rânduielilor canonice ale Bisericii 
Răsăritului. 

Patriarhul ecumenic a convocat de îndată, Sinodul patriarhal încuviinţând 
cele cerute de mitropolitul Primat al României. La 25 aprilie patriarhul, a 
răspuns mitropolitului, cât şi ministerului, arătând că a luat în considerare, 
împreună cu membrii sinodului său, cererea Bisericii Ortodoxe Române, pe 
care o recunoaşte ca autocefală. Tot atunci s-a trimis şi tomosul de autocefalie, 
semnat de patriarhul Ioachim IV şi de zece mitropoliţi, membrii ai sinodului 
patriarhal datat: aprilie 1885 (fără zi) 27.

În baza acestui act Biserica Ortodoxă Română a fost declarată autocefală 
şi a fost înzestrată cu aceleaşi drepturi de care se bucură celelalte Biserici 
autocefale 28.

Canonizarea unor noi sfinţi ai Bisericii a fost şi este, în Biserica Naţională 
Autocefală, dreptul Sfântului şi îndreptătorului Sinod al acelei Biserici 29 care 
este cea mai înaltă autoritate în Biserica Ortodoxă Română pentru toate 
chestiunile spirituale şi canonice precum şi pentru cele bisericeşti de orice 

25 Ibidem, p. 75;
26 Pr. Prof. Dr. Ioan RĂMUREANU, La a 90-a aniversare autocefaliei Bisericii Ortodoxe 

Române, în rev. Bis. Ort. Rom., nr. 11-12/1975, p. 1373;
27 Pr. Prof. Dr. Mircea PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, Ed. Inst. 

Bib. şi de Mis. al Bis. Ort. Rom., Bucureşti 1994, p. 136;
28 Nicodem MILAŞ, Dreptul Bisericesc Oriental, trad. Dimitrie I. Cornilescu şi Vasile S. Radu, 

revizuit de I. Mihălcescu, Bucureşti 1915, p. 257;
29 *** Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, Bucureşti 1953;
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natură date în competenţa sa, aşa cum prevedea articolul 9. Atribuțiile Sfântului 
Sinod, sunt prevăzute de articolul 14 din Statutul de Organizare şi Funcţionare 
al Bisericii Ortodoxe Române (2020). 

Prin canonizarea sfinţilor săi, Biserica Ortodoxă Română împlineşte 
îndemnul Sf. Apostol Pavel: „aducându-vă aminte de mai marii voştri, care 
v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au 
încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evrei XIII, 7).

Numărul sfinţilor prin care neamul nostru românesc şi-a întărit credinţa şi 
misiunea sa în lume, este lung şi impresionant şi nimeni altul decât numai 
bunul Dumnezeu ştie câţi dintre fii acestui popor şi-au înscris numele ca sfinţi 
în neamul nostru.

În întreaga istorie a Bisericii Ortodoxe Române au avut loc următoarele 
canonizări:

-1517: Nifon Patriarhul Constantinopolului apoi Mitropolit al Ungrovlahiei. 30

-1950, 28 februarie canonizări cu caracter local după cum urmează:
• Sf. Ierarh Calinic de la Cernica (11 aprilie);
• Sf. Ierarhi şi mărturisitori Ilie Iorest şi Sava Brancovici, mitropoliţii 

Ardealului (24 aprilie);
• Sf. cuvioşi mărturisitori: Visarion, Sofronie de la Cioara şi mucenicul 

Oprea (21 octombrie);
• Sf. Ioan Valahul (12 mai).

- tot la această dată s-a hotărât generalizarea cinstirii în toată Biserica 
românească a unor sfinţi cu moaşte la noi în ţară:

• Sf. mucenică Filofteia fecioara, cu moaşte în Biserica Episcopală din 
Curtea de Argeş (7 decembrie);

• Preacuviosul Nicodim cel Sfinţit de la Mănăstirea Tismana (26 decembrie);
• Sf. mucenic Ioan cel Nou, ale cărui moaşte se găsesc în Catedrala 

Arhiepiscopală din Suceava (24 iunie);
• Cuviosul Grigorie Decapolitul, cu moaştele în Mănăstirea Bistriţa-Vâlcea 

(20 noiembrie);
• Cuvioasa Parascheva, cu moaştele în Catedrala Mitropolitană din Iaşi (14 

octombrie);
• Cuviosul Dimitrie cel Nou Basarabov, cu moaştele în Catedrala Patriarhală 

din Bucureşti (27 octombrie) 31.
30 Ep. Tit SIMEDREA, Viaţa Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, în rev. Biserica 

Ortodoxă Română, nr. 5-6/1937, pp. 296-297;
31 TEOCTIST Arăpaşu, Patriarhul B.O.R., Sfinţii în Biserica Ortodoxă, în rev. Biserica Ortodoxă  

Română, nr. 7-10/1992, p. 20;
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- 1955, octombrie – proclamare de sfinţi noi:
Sf. Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel (21 octombrie);
Inaugurarea oficială a cultului lor precum şi extinderea cultului local al 

sfinţilor cu moaşte la noi în ţară (vezi mai sus) 32.

- 1956, 7 octombrie – proclamare de sfânt: 
• Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş (15 septembrie) 33.

Aceste treceri în rândul sfinților au fost reluate de către Sfântul Sinod îndată 
după  evenimentele din luna decembrie a anului 1989, hotărând în ședințele 
sale noi canonizări, după cum urmează:

-1992, 19-20 iunie: 
• Sf. cuvios Ioan de la Prislop (13 septembrie);
• Sf. Ierarh Antim Ivireanul (27 septembrie);
• Sf. cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcea (23 noiembrie);
• Sf. cuvios Daniil Sihastu (18 decembrie);
• Sf. cuvios Gherman din Dacia Pontică (29 februarie);
• Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş (24 aprilie);
• Sf. Ierarh Ghelasie de la Râmeţ (30 iunie);
• Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuţi (1 iulie);
• Binencredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt (2 iulie);
• Sf. cuvios Ioan de la Neamţ-Hozevitul (5 august);
• Sf. cuvioasă Teodora de la Sihla (7 august);
• Sf. martiri Brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, 

Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache (16 august).
- generalizarea cultului sfinţilor canonizaţi în 1950.
- aprobă generalizarea cultului următorilor sfinţi autohtoni şi de alte neamuri 

care au vieţuit, au propovăduit şi au suferit martiriul pe pământul strămoşesc sau 
pe alte meleaguri precum şi înscrierea lor în Sinaxar şi Calendarul Bisericii noastre:

• Sf. mucenici Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat (9 noiembrie);
• Sf. cuvios Paisie de la Neamţ (15 noiembrie);
• Sf. mucenic Dasius (20 noiembrie);
• Sf. mucenic Hermes (31 decembrie);
• Sf. cuvios Antipa de la Calapodeşti (10 ianuarie);
• Sf. mucenici Ermil şi Stratoni (13 ianuarie);
• Sf. Bretanion episcop de Tomis (25 ianuarie);
• Sf. cuvios şi mărturisitor Ioan Casian (prăznuit în anii bisepţi la 29 

februarie, iar în anii nebisepţi la 28 februarie);
32 *** Marile festivităţi religioase ale B.O.R., în rev. Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12/1955;
33 Prot. Dr. Gh. COTOŞMAN, Proclamarea solemnă a canonizării şi instituirea cultului Sf. 

Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, în rev. Biserica Ortodoxă Română, nr. 10-11/1956, p. 893-928;
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• Sf. mucenic Montanus preotul şi soţia sa Maxima (26 martie);
• Sf. Irineu, episop de Sirmium (6 aprilie);
• Sf. mucenic Sava de la Buzău (12 aprilie);
• Sf. Teotim episcop de Tomis (20 aprilie);
• Sf. mucenici Pasicrat şi Valentin (24 aprilie);
• Sf. mucenic Iuliu veteranul (27 mai);
• Sf. mucenici Attalos, Kamasis, Filipos şi Zoticos de la Niculiţel (4 iunie);
• Sf. mucenici Nicandru şi Marcian (8 iunie);
• Sf. Nifon patriarhul Constantinopolului (11 august);
• Sf. mucenic Isihie (15 iunie);
• Sf. Niceta de Remesiana (24 iunie);
• Sf. mucenic Ioan cel Nou de la Suceava (24 iunie);
• Sf. mucenici Epictet şi Astion (8 iulie);
• Sf. mucenic Emilian de la Durostorum (18 iulie);
• Sf. mucenici Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul şi Venus (21 august);
• Sf. mucenic Lup (23 august). 34 

- tot la acea dată s-a aprobat instituirea „Duminicii sfinţilor români” care a 
fost aşezată în calendarul Bisericii noastre şi se serbează în fiecare an în a doua 
Duminică după Rusalii. În această Duminică vor fi amintiţi şi cu evlavie cinstiţi:

• Sf. ierarhi, preoţi şi diaconi, slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române, care 
au săvârşit muceniceşte, au mărturisit şi au apărat cu jertfelnicie credinţa 
ortodoxă, neamul şi ţara noastră;

• Sf. cuvioşi şi cuvioase care s-au săvârşit trăind deplin viaţa călugărească, 
şi care, prin pilda vieţii lor şi prin rugăciune au hrănit duhovniceşte pe toţi 
drept credincioşii;

• Sf. martiri din orice treaptă harică sau stare obştească şi toţi aceia care 
prin sângele şi patimile lor au primit cununa sfinţeniei;

• Sf. români ucişi de oştile păgânilor sau ale altor asupritori de-a lungul 
veacurilor, precum şi cei care au căzut în luptă cu aceştia sau în amară robie 
prin credinţa strămoşească, pentru Biserică şi neam;

• Sf. care s-au săvârşit luptând cu arma cuvântului pentru apărarea credinţei, 
a Bisericii Ortodoxe şi a binecredincioşilor ei fii;

• Toţi ceilalţi sfinţi creştini ortodoxi români din toate timpurile şi de 
pretutindeni, ştiuţi şi neştiuţi, care au sporit în dragostea pentru Hristos, care 
au sporit în faptele cele bune, în rugăciuni şi în virtuţile creştine, pe care 
Dumnezeu I-a scris în Cartea Vieţii 35. 

- 1997, 13-14 februarie:
• Sf. Ierarh Petru Movilă, mitropolitul Kievului 36.
34 ***Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sumarul şedinţei din 19-20 iunie 1992, în 

rev. Biserica Ortodoxă Română, nr. 4-6/1992, pp.163-194;
35 Diac. Prof. P. I. DAVID, Prima sărbătoare a Duminicii sfinţilor români, în rev. Biserica 

Ortodoxă Română., nr. 7-10/1992, pp. 67-68;
36 Pr. Augustin RUSU, Lucrările Sfântului Sinod al B.O.R., 13-14 februarie 1997, în rev. 

Biserica  Ortodoxă Română, nr. 1-6/1997, p. 321;
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- 2003, 4-5 martie:
• Sf. mitropolit Teodosie II de la Mănăstirea Brazi-Vrancea (23 septembrie);
• Cuviosul Vasile de la Mănăstirea Poiana Mărului-Buzău (15 aprilie). 37

- 2005, 5 iulie: 
• Sf. cuvios Onufrie de la Vorona (9 septembrie);
• Sf. Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei (13 decembrie). 

-2005, 20-21 octombrie: 
• Sf. cuvios Gheorghe de la Cernica (3 decembrie); 
• Sf. Ierarh Grigorie Dascălul, mitropolitul Ţării Româneşti (22 iunie). 

- 2006, 14-15 noiembrie:
• Sf. Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului (14 aprilie).

- 2007, 12 februarie: 
• Sf. mitropolit Varlaam al Moldovei (30 august). 

 - 2007, 22-24 octombrie:
• Sf. martiri şi mărturisitori năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, 

Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu (12 noiembrie). 

- 2008, 5-7 martie: 
• Sf. cuvioşi Rafael şi Partenie de la Agapia (21 iulie); 
• Sf. cuvios Iosif de la Văratec (16 august);
• Sf. cuvios Ioan de la Râşca şi Secu (30 august);
• Sf. cuvioşi Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi (7 septembrie);
• Sf. cuvios Chiriac de la Tazlău (9 septembrie);
• Sf. cuvioşi Iosif şi Chiriac de la Bisericani (1 octombrie).

- 2008, 8 iulie:
• Sf. Ierarh Iachint, mitropolitul Ţării Româneşti (28 octombrie); 
• Sf. voievod Neagoe Basarab (26 septembrie);
• Sf. Dionisie Exiguul (1 septembrie).

-2009, 18-19 iunie:
• Sf. cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel-Argeș (26 iulie) 38.

- 2010, 29 octombrie:
• Sf. cuvios Irodion de la Lainici (3 mai).

37 *** Comunicat de presă, în rev. Telegraful Român, Sibiu, nr. 9-12/2003, p. 1;
38 https://www.monitorulsv.ro/Religie/2009-06-22Canonizarea-Cuviosului-Ioanichie-cel-Nou- 

de-la-Muscel-aprobata-de-Sfantul-Sinod-al-Bisericii-Ortodoxe-Romane#ixzz6afHdbDZS
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- 2011, 21 iulie  
• Sfântul Ierarh Andrei Șaguna (30 noiembrie).

-2011, 30 octombrie 
• Sf. Ierarh Simion Ștefan (24 aprilie).

- 2016, 25 februarie: 
• Sf. cuvioşi Neofit şi Meletie, de la Mănăstirea Stânişoara (3 septembrie);
• Sf. cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu (5 octombrie).

- 2016, 6-7 iunie:
• Sf. mitropolit Iacob Putneanul al Moldovei (15 mai); 
• Sf. cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Mănăstirea Sihăstria Putnei (16 mai). 39

-2017, 6 august 2017: 
• Sf. cuvios Pafnutie (Pârvu – n. n.) Zugravul (7 august) 40.

-2017, 5 octombrie: 
• Sf. Nevoitor Gheorghe (Lazăr – n. n.) Pelerinul (17 august); 
• Sf. Ierarh Iosif (Naniescu – n. n.) cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei (26 ianuarie). 41 

-2018, 25 octombrie:
• Sfântul Ierarh Dionisie (Erhan – n. n.), Episcopul Cetăţii Albe-Ismail (17 

septembrie). 42

Din toate cele enumerate, precum și din argumentele scripturistice, 
dogmatice, istorice, cultice și canonice invocate, putem rosti și noi, cuvintele 
psalmistului: „Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi (Ps. LXVII, 36), căci 
„prin sfinţii care sunt pe pământul Lui, minunat a făcut Domnul toată voia 
întru ei” (Ps. XV, 3).

De aceea, „Sfinţii pe care îi avem acum în mijlocul nostru ne-au adus lumină 
şi har în mult zbuciumata viaţă. Să mulţumim cu smerenie lui Dumnezeu 
pentru această împlinire sfântă din Biserica noastră, bucurându-ne astăzi de 
revărsarea darurilor Duhului Sfânt” 43.

Sfinţii naționali sunt, prin urmare, bogăţia spirituală şi harică a Bisericii Ortodoxe 
Române şi mărturia ei în comunitatea ecumenică a Bisericii Ortodoxe Autocefale 
şi autonome şi prin aceasta, forţa ei pe planul creştinătăţii ecumenice generale.

39 Iulian Dumitraşcu, Noi sfinți în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, în https://basilica.
ro/noi-sfinti-in-calendarul-bisericii-ortodoxe-romane-2/ din 07.06.2016.

40 http://www.episcopiacvhr.ro/noi-hotarari-ale-sfantului-sinod-trei-sfinti-au-fost-adaugati-in- 
calendarul-bisericii-ortodoxe-romane/

41 http://www.episcopiacvhr.ro/noi-hotarari-ale-sfantului-sinod-trei-sfinti-au-fost-adaugati- 
in-calendarul-bisericii-ortodoxe-romane/

42 https://basilica.ro/episcopul-dionisie-erhan-va-fi-proclamat-sfant-la-hramul-catedralei-patriarhale/
43 Pr. Augustin RUSU, Proclamarea solemnă a hotărârilor Sfântului Sinod, în rev. Biserica 

Ortodoxă Română, nr. 7-10/1992, p. 57;


