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COMUNICAT  FINAL  
 
     Sub înaltul patronaj al IPS dr. TEODOSIE , Arhiepiscop  al Tomisului , s-a desfăşurat la Constanţa , între 19 şi 
21 septembrie, cel de-al doilea Congres International  Rezistenta prin Religie, << Eroi şi Martiri întru Hristos >> 
     Participanţii au dezbătut o tematică vastă, care a cuprins o arie complexă:1.Românii purtători ai Crucii lui 
Hristos– temelia  Neamului Românesc;2.Religia creştin ortodoxă- factor primordial al civilizaţiei şi culturii 
româneşti;3.Rolul BISERICII ORTODOXE ROMÂNE în  societatea  românească modernă şi 
contemporană;4.BISERICA ORTODOXA ROMÂNĂ- Strategia păstrării  misiunii apostolice în echilibru cu  factorul 
politic conducător  în Statul românesc; 5.Cultul <<EROILOR   SI  MARTIRILOR   ROMÂNI  INTRU   HRISTOS >>- 
componentă a educaţiei creştin –ortodoxe şi datorie de onoare;6. Necesităţile şi  modalitaţile de organizare a 
cercetării istorice în domeniul   Rezistenţei prin Religie;7.Tradiţionalism păstrat prin utilizarea  componentelor 
moderne ale educaţiei creştin ortodoxe – mass-media utilizată în slujba aducerii tinerilor la valorile adevărate ale 
creştinismului ortodox. 
     La Congres au participat peste 100 de personalităţi cu preocupări în domeniul istoriei, culturii, artei, literaturii 
creştine care au prezentat referate şi studii ample, inedite despre tematica propusă sau au avut intervenţii 
interesante asupra problemelor dezbătute. 
     Toate lucrările prezentate vor  fi cuprinse într-un volum care va fi editat şi publicat până la sfârşitul acestui an. 
      Cu ocazia Congresului au fost organizate trei expoziţii. 
     Prima, ”Omagiul Generaţiei Scut „ găzduită de Muzeul Marinei Române,a reunit trei medalioane de 
personalităţi ale luptei aniticomuniste şi anume:1.Expoziţie –medalion Andrei Ciurunga (manuscrise inedite, 
corespondenţă, obiecte personale) realizator: INSTITUTUL NATIONAL  REZISTENTA PRIN RELIGIE;2. Expoziţie 
–medalion Traian Popescu(creaţie muzicală şi literară, memorialistică, mărturii) realizator : INSTITUTUL 
NATIONAL REZISTENTA  PRIN RELIGIE  cu sprijinul domnului Traian Popescu;3.Expoziţie –medalion Ilie Tudor( 
creaţie poetică, memorialistică, mărturii ) realizator : INSTITUTUL NATIONAL REZISTENTA PRIN RELIGIE cu 
sprijinul domnului Ilie Tudor. 
       A doua expoziţie ,<<Mărturii scrise întru lauda Celui de sus>>, găzduită tot de Muzeul Marinei Române a 
reunit  carţi scrise de clerici sau drept credincioşi pătimitori, fond de carte aparţinând INSTITUTULUI NATIONAL 
REZISTENTA PRIN RELIGIE.  



       A treia expoziţie, găzduită de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie „ Eroii şi martirii Revoluţiei Române – 
decembrie 1989 „a avut drept realizator pe domnul jr. Ionel Josef, preşedintele  Organizaţiei Luptătorilor pentru 
Cinstirea Eroilor Martiri din 16-21 decembrie’89- Bucureşti. 
     În prima zi a Lucrărilor Congresului au fost lansate volumele: 
    1 Gabriel Stănescu –Dumnezeu m-a salvat din iad (volum interviu cu Traian Popescu ) 2.Traian Popescu- 
Experimentul Piteşti;3.Traian Popescu – File din Procesul Comunismului;4.Ilie Tudor- Întru slava celui ce este 
;5.Ilie Tudor-Mlaştina deznădejdii;6.Ilie Tudor-Cugetări, constatări, contestări;7. Corneliu Cornea-Luptători şi 
martiri ai rezistenţei anticomuniste din jud.Arad; 8.Corneliu Cornea-Viaţa aşa cum a fost;9.Corneliu Cornea- 
Amalgam ( Versuri); 10. Mihai Rădulescu- Sandu Tudor şi Floarea de Foc;11. Aspazia Oţel-Petrescu –„ Adusu-mi-
am  aminte „12.„D-na Maria Brâncoveanu –Tainica biruinţă a lacrimilor „- volum realizat de Fundaţia Sf. Martiri 
Brâncoveni –Constanţa, referent av. Axinte Cezar;13.1918-2008 -90 de ani de la Unirea Basarabiei cu România- 
Editura Muzeului Marinei Române;14. România din suflet- volum colectiv omagial,cuprinzând 90 de poeţi români 
simbolizând cei 90 de ani trecuţi de laUnirea Basarabiei cu România; -realizatori: Ana Ruse, Laura Văceanu, 
Valeriu Cuşner,desene Nina Vizireanu;15. Florin Mătrescu – „ Holocaustul Roşu „ –a doua ediţie completată.  
       În prima seara a Congresului au fost  prezentate: Oratoriul „ CALVAR „ şi poemul –Cantată „ Mântuire „ scrise 
de Traian Popescu în detenţie. S-au prezentat de asemenea filmele realizate de regizorul Victor Popa „ 
Rugăciunea – viaţa sufletului„ şi „ Zugravu Nicolae „. 
       Sâmbătă a avut loc,cu binecuvântarea IPS dr. TEODOSIE,  Arhiepiscopul Tomisului întâlnirea de lucru a 
membrilor Senatului ştiinţific al INSTITUTULUI NATIONAL REZISTENTA PRIN RELIGIE, ocazie cu care s-au 
discutat probleme legate de viitorul plan de cercetare al institutului şi s-a hotărât ca următoarele doua congrese să 
aibă drept tematică : << Rolul B.O.R. în istoria revoluţiilor române ( 1821, 1848,1989) >> pentru 2009 ;  
<< Contribuţia B.O.R. la războaiele de Independenţă (1877), Întregire9(1916-1919)şi Reîntregire (1940-
1945)>>pentru 2010 . 
     Cel de-al doilea Congres Internaţional Rezistenţă prin Religie, <<  Eroi şi martiri întru Hristos >> s-a încheiat 
duminică 21 septembrie prin participarea la slujba Sfintei Liturghii şi decernarea Diplomelor de  Excelenţă  pentru 
participanţi în cadrul unei ceremonii oficiale organizată de IPS dr Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului în  Palatul 
Arhiepiscopal din Constanţa.             


