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Cartea acad. pr. Mircea Păcurariu evidențiază rolul slujitorilor Bisericii din cele trei
provincii românești la menținerea unității de neam între românii din jurul Carpaților și la
făurirea Marii Uniri din 1918. „Veacuri de-a rândul, ierarhii, preoții, călugării, profesorii de
teologie, copiştii de manuscrise, tipografii, zugravii de biserici au fost în fruntea acțiunii de
afirmare şi consolidare a unității spirituale şi culturale româneşti. Aşa se face că şi în anul
1918 Biserica – prin slujitorii ei – a fost alături de patrioții timpului, militând pentru unirea
românilor de pe ambii versanți ai Carpaților şi de pe ambele maluri ale Prutului într-o
singură țară. Lucrarea de față se dovedeşte a fi un omagiu adus tuturor eroilor cunoscuți şi
necunoscuți care au militat pentru realizarea unității noastre statale. Consider că astăzi,
când atâția contestatari neagă rolul Bisericii în viața neamului nostru, trebuie să subliniem
cu tărie rolul ei în viața poporului român şi a realizării unității lui.” (p. 7)
Apărută cu binecuvântarea ÎPS Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul
Ardealului, care scrie și prefața, lucrarea părintelui Mircea Păcurariu este o actualizare a
tezei sale de doctorat „Legăturile Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Țara Românească
și Moldova în secolele XVI-XVIII”. Volumul cuprinde șase capitole: Unitate spirituală și
culturală între Biserica Ortodoxă din Transilvania și ierarhii și domnitorii de peste munți;
Schimburi culturale-bisericești între românii din Transilvania și cei de dincolo de Carpați;
Cărturari români precursori ai unității naționale; Contribuția Țării Românești și a Moldovei
la apărarea Ortodoxiei în Transilvania; Ajutoare materiale acordate de Țara Românească și
Moldova Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania și Unitatea românească în secolul al
XIX-lea până în 1918.
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