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Icoana, fereastră înspre Raiul Învierii

După acestea m-am uitat şi iată o uşă era deschisă în cer  (Apocalipsa 4, 1).

O mul vremurilor noastre a devenit dependent de imagine. Obsesia imaginii l-a subjugat totalmen-
te. Petrece ore întregi în faţa televizorului. Nu poate lăsa o zi să nu urmărească ştirile, diferite 
fi lme sau programe de divertisment.

În acelaşi timp calculatorul, cu întrebuinţările lui folositoare sau mai puţin folositoare, i-a devenit 
tovarăș de toată ziua. Navigarea pe internet îl captivează în aşa măsură că nu mai are timp nici de co-
muniune cu cei din casă, nici de lectură, nici de sport, nici de plimbări în aer liber. Şi ca să-l poată avea 
peste tot apelează la un laptop sau la o tabletă.

Mai nou telefoanele mobile performante, care au şi internet, îi oferă omului imagini, şi-l vezi 
butonând peste tot: pe stradă, în maşină, la masă, sau în alte multe împrejurări. Şi chiar dacă este în 
compania cuiva, el, de fapt, petrece într-o lume virtuală care-l subjugă. A devenit un pătimaş, rob 
imaginii, care poate fi  bună sau rea.

Imaginea bună, în sensul absolut al cuvântului este icoana. Icoana este o fereastră înspre Raiul Invi-
erii. „Icoana este Împărăţia lui Dumnezeu deschisă lumii, şi lumea îndreptată spre Împărăţia lui Dumnezeu”1. 

Sfântul Ioan Teologul, intrând pe uşa cea deschisă în cer, l-a văzut pe Domnul Hristos cel înviat îm-
brăcat în toată splendoarea Lui, Care i-a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, şi cel ce sunt 
viu. Am fost mort, şi, iată, sunt viu în vecii vecilor, şi am cheile morţii şi ale iadului” (Apocalipsa 1, 17-18).

Icoanele Domnului Hristos, a Maicii Domnului şi a sfi nţilor constituie locul unei prezenţe harice. 
Imaginile îi reprezintă aşa cum sunt în rai, îmbrăcaţi în slavă. Întruparea Mântuitorului, spune Sfântul 
Pavel, constituie temeiul zugrăvirii icoanelor: „Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întîi 
născut decât toată faptura” (Coloseni 1, 15).

Anul acesta, fi ind unul omagial al iconarilor şi pictorilor bisericeşti, precizăm ce a hotărât Sinodul 
VII ecumenic referitor la icoane: „Este permis şi chiar util şi bineplăcut lui Dumnezeu a face icoane religioase 
şi a le venera; dar această venerare să fi e numai cinstire (προσκύνησις), iar nu adorare (λατρεία), căci aceasta 
se cuvine numai lui Dumnezeu; apoi cinstirea icoanelor este numai relativă, pentru că respectăm icoana numai 
pentru că ea reprezintă o persoană sfântă, pe Hristos. Deci, cinstirea nu se adresează materiei icoanei şi astfel ea 
nu este idolatrie. În consecinţă este bineplăcută şi cinstirea icoanelor sfi nţilor lui Hristos, ale Maicii Domnului, 
ale sfi nţilor îngeri, ca şi a sfi ntelor moaşte şi a sfi ntei cruci”2.

Noi nu putem concepe biserica, spaţiul sacru care ne transpune în Rai, fără icoane. Ar fi  un spaţiu 
pustiu. De fapt, nu putem accepta nici casele noastre fără icoane care sunt, aşa cum spuneam, ferestre 
înspre Raiul Învierii. Zugrăvind icoanele nu încălcăm porunca a 2-a a Decalogului (Ieşire 20,4) pentru 
că Dumnezeu nu se contrazice pe Sine, iar El când îi porunceşte lui Moise să ridice Cortul Mărturiei, îi 
zice să facă „chipuri de heruvimi alese cu iscusinţă” (Ieşire 26,1; 25, 18-20). 

Sfântul Ioan Damaschin ne învaţă că „ne închinăm Sfi nţilor ca unora ce sunt slăviţi de Dumnezeu, ca uno-
ra ce sunt făcuţi de Dumnezeu temători potrivnicilor şi binefăcători celor care se apropie de ei cu credinţă; nu ne 
închinăm lor ca unora care ar fi  prin fi re dumnezei şi binefăcători, ci ca unor servi şi slujitori ai lui Dumnezeu”3.

Icoanele Sfi nţilor care umplu biserica ne determină să ne simţim ca în cer. Părintele Boris Bobrinskoy, 
referindu-se la acest subiect zice că „tot timpul am vorbit despre icoană ca fereastră către Împărăţia cerurilor 
sau ca taină a Împărăţiei. A vorbi despre Împărăţia cerurilor înseamnă întotdeauna a vorbi despre această Împă-
răţie care este prezentă dar care, în acelaşi timp, va să vină, pe care o invocăm”4.

Aşa cum ne spune Tradiţia Bisericii, prima icoană a Domnului Hristos şi-a făcut-o El Însuşi, trimi-
ţând-o lui Avgar, Regele Edesei, şi tămăduindu-l de lepră. Aşadar icoanele nu numai că sunt ferestre 
spre Raiul nemuririi, ci sunt şi făcătoare de minuni. Imprimându-şi chipul pe o mahramă, a realizat 
această icoană nefăcută de mână, pe care o sărbătorim la 16 august. La vecernia zilei respective îi zicem 
Mântuitorului: „ai închipuit icoana preacuratei feţei Tale şi ai trimis-o credinciosului Avgar care dorea să Te vadă 
pe Tine, Cel de heruvimi nevăzut după Dumnezeire. Ca, văzând noi chipul Tău, Cel ce Te-ai întrupat pentru noi 
şi ai pătimit de voie, să ne aprindem de dragostea Ta pe care ai revărsat-o spre noi pentru mila ta”5.

Tot potrivit Tradiţiei Ortodoxe, Sfântul Evanghelist Luca a pictat, puţin după Cincizecime, pri-
mele trei icoane ale Maicii Domnului. Una aparţinea tipului numit „Milostiva”, alta de tipul „Odi-

1 Protos. Conf. Dr. Daniel Ciobotea, Iconografi a Ortodoxă – Memoria vizuală a Bisericii, „Ortodoxia” 3 (1989), p. 115. 
2 Prof. Dr. Emilian Popescu, Aniversarea a 1200 de ani de la Sinodul al VII-lea ecumenic, „ST”, 6 (1987), p. 18.
3 Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, trad. de D. Fecioru, Bucureşti, 1938, p. 283.
4 Ce este icoana?, Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, p. 54.
5 Mineiul pe August, EIBMBOR, Bucureşti, 2003, p. 194.

Pogorârea la iad, a doua jumătate a sec. XV, Novgorod, 89,5x59,5. Muzeul din Novgorod.

Din harul lui Dumnezeu
Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului

şi Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului, 
Cucernicului Cler, Cuviosului Cin monahal şi dreptmăritorilor creştini, urarea ca 

Domnul Hristos să vă ducă în Raiul Învierii şi de la noi sfântă îmbrăţişare.

– Înso@indu-l pe }PS Andrei, Mitropolitul Clujului, 

]n ora\ul altui Gur[ de Aur – PR. LECT. ADRIAN PODARU...(p. 2)

– Rela@ia cu Adev[rul – ALEXANDRU NEMOIANU.......(p. 3)

– }nvierea Domnului, ]n iconografie –CONF. MARCEL MUNTEAN (p.3)

– ”S[ ne veselim dumnezeie\te!” – PROTOS. SIMEON PINTEA(p.4)

– Cuviosul Charbel Makhlouf 

\i calea dragostei – PROTOS. BENEDICT VESA.........(p. 5)



HRISTOS A ÎNVIAT!
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tei instituţii, era acela „de a discuta problemele curente din diferi-
te domenii academice și diferite culturi, de a promova transdisci-
plinaritatea și dialogul trans-naţional pentru binele celor care lo-
cuiesc și lucrează în Europa”. Însumând peste 1900 de membri din 
întreaga lume, nu numai din Europa, numărând printre aceștia și 
33 de câștigători ai Premiului Nobel în diferite domenii de activi-
tate, Academia Europeană de Știinţe și Arte a fost și continuă să fi e 
unul dintre cele mai mari „think-tanks”-uri din Europa.

De mai bine de zece ani, Înalt Preasfi nţitul Arhiepiscop și Mi-
tropolit Andrei este membru cu drepturi depline al acestui înalt 
for academic și știinţifi c european. În fi ecare an, la începutul „lunii 
lui Marte”, Părintele Mitropolit ia drumul Salzburgului, pentru a 
participa la Întâlnirea Plenară Anuală a acestei Academii. Grĳ a 
drumului și a întoarcerii cu bine acasă o încredinţează întotdeauna 
Arhidiaconului său, Părintele Claudiu Grama, adresând totodată 
unei terţe persoane invitaţia de a-l însoţi în călătorie. Nu mică mi-a 
fost mirarea – dar și mai mare bucuria – când, de data aceasta, 
invitaţia mi-a adresat-o mie. 

Călătoria cu Părintele Mitropolit este o revelaţie. Descoperi în 
fi ecare clipă pe Părintele Andrei, dezbrăcat de funcţie și îmbrăcat 
cu haina fi rescului și a smereniei, care nu ezită, deși haina îl vădește 
că e mitropolit, să se comporte ca un om simplu, să mănânce îm-
preună cu noi într-o parcare pe marginea autostrăzii, să se plimbe 
cu noi, în amurg, pe străzile centrului vechi al Salzburgului și să ne 
ofere un pahar cu suc pe o terasă în vârf de deal, în timp ce admirăm 
cetatea și munţii înzăpeziţi ce se deschid în fundal, să te întrebe 
adesea: „Ești bine, frăţia ta?”, prin aceasta arătându-i că îi pasă. 
Rememorez cu reverenţă momentele de Acatist și Paraclis pe care 
le făceam toţi trei, la iniţiativa Părintelui Mitropolit, chiar în mașină, 
pe drum, ca și cum am fi  mers să ducem Evanghelia la popoare 
necunoscute, rememorez cu reverenţă grĳ a pe care Părintele Mitro-
polit a arătat-o unui compatriot de-al nostru ce vindea ziare pe 
străzile orașului: văzându-l pe Părintele Andrei, a strigat: ”Taică 
Părinte, te rog fă-mi și mie o dezlegare, că m-am jurat și m-am 
blestemat”. Apoi a îngenuncheat în mĳ locul străzii, Părintele Mi-
tropolit i-a așezat mâinile pe cap și a rostit o rugăciune, după care 
compatriotul nostru, radiind de bucurie că a fost dezlegat, i-a întins 
un euro, „ca să fi e primit”. Totul sub privirea uimită a trecătorilor.

Întâlnirea Plenară Anuală a Academiei Europene de Știinţe 
și Arte a fost un moment de mare solemnitate, care s-a ţinut 
sâmbătă, 4 martie 2017, marcată de primirea noilor membri ai 
acestei Academii și de o prelegere de fond cu un titlu și un 
conţinut extrem de interesante și de cuprinzătoare, „De la Dido, 
regina Cartaginei, până la teoria Găurilor Negre”, susţinută de 

Michael Eichmair, 
Profesor Universitar 
Doctor la Facultatea 
de  Matemat i că  a 
Universităţii din Vie-
na, specializat pe 
Analiză Globală și 
G e o m e t r i e 
Diferenţială. Întreaga 
întâlnire a fost orches-
trată de Președintele 
acestei Academii, Fe-
lix Unger, care a și 
salutat în plen distin-
sa prezenţă a Înalt 
Preasfi nţiei Sale.

Drumul de întoarcere spre casă a fost punctat de teatru 
radiofonic, de basm românesc și de povești cu tâlc. Am 
ascultat „Moș Goriot”, „Harap Alb” și „Năzdrăvăniile lui 
Nastratin Hogea”. Am făcut un mic bilanţ al călătoriei și 
nu am putut decât să mă consider norocos pentru această 
invitaţie generoasă a Mitropolitului meu. Pe care l-am re-
descoperit așa cum știam că este: cald, blajin și bun.

loc l-a înhăţat şi pe el şi l-a devorat. Aceasta este patima. 
Începe cu lucruri mici şi sfârşeşte prin a te distruge.

Sunt şi oameni de ştiinţă care trag semnalul de alar-
mă şi ne spun că vizionarea excesivă a televizorului şi a 
internetului „constituie un important factor în intensificarea 
stării de nervozitate şi agitaţie mentală, în slăbirea capacită-
ţii de concentrare, în scăderea memoriei, în apariţia stării de 
pasivitate, şi a plictiselii, a depresiilor, a anxietăţii și tulbu-
rărilor de personalitate”13. Ce să mai zicem de urmările de 
natură morală? Imaginile păcătoase sunt o fereastră înspre 
iadul morţii!

Prin cele relatate n-avem intenţia să diabolizăm tele-
vizorul sau internetul, pentru că la televizor sunt și emi-
siuni bune, iar de pe internet putem afla și lucruri folosi-
toare. Dorim un singur lucru: să fim cu discernământ, să 
nu ne robească imaginea, mai ales imaginea păcătoasă.

Icoana, ca fereastră înspre Raiul Învierii, dă sufletu-
lui posibilitatea de a intra în legătură cu Împărăţia lui 
Dumnezeu. Imaginea păcătoasă, ca fereastră spre iadul 
morţii veșnice, ne pângărește și ne distruge spiritual.

De aceea am încercat în Postul Mare să ne curăţim, 
să ne spovedim, să ne eliberăm de patimi, ca acum, la 
Paști, să-L vedem pe Domnul Hristos îmbrăcat în toată 
splendoarea Lui. În slujba Învierii subliniem acest lucru: 

„Să ne curăţim simţirile și să vedem pe Hristos strălucind, cu 
neapropiată lumină a Învierii. Și, cântându-I cântare de 
biruinţă, luminat să-L auzim zicând: Bucuraţi-vă!”14.

Folosindu-ne de cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, 
vă urăm să vă bucuraţi „de acest praznic frumos și luminat”15, 
să petreceţi sărbătorile cu liniște deplină, și-L rugăm pe 
Dumnezeu să dea pace și armonie în întreaga lume.

Hristos a înviat! 
13 Virgiliu Gheorghe, Efectele televiziunii asupra minţii umane, Institutul de 
cercetări psiho-sociale şi bioetică, Bucureşti, 2015, p. 12.
14 Slujba Învierii, EIBMBOR, Bucureşti, 2010, p. 26.
15 Ibidem, p. 45.

ghitria”, iar a treia ar fi  reprezentat-o pe Fecioara fără Prunc6. 
Multe icoane din lumea creştină, de la Athos şi din alte părţi, 
se revendică ca fi ind pictate de Sfântul Luca. „Desigur nu se 
poate susţine că aceste icoane au fost pictate chiar de mâna evan-
ghelistului; nimic din ce a pictat el nu ne-a parvenit. Însă icoane-
le numite «ale sfântului Luca» fac parte dintr-o tradiţie căreia el 
îi furnizează prototipurile, fi ind pictate după reproduceri ale ori-
ginalelor Sfântului Luca”7.
Şi icoanele Maicii Domnului sunt ferestre spre Raiul Învierii, 

pentru că „Fecioara este prima făptură a genului uman care a atins 
deja, prin totala transfi gurare a fi inţei sale, scopul rezervat oricărei 
creaturi. Ea a depăşit deja graniţa timpului şi a veşniciei şi se afl ă încă 
de pe acum în Împărăţia a cărei restaurare este aşteptată de Biserică 
odată cu a doua venire a lui Hristos”8. Multe icoane ale Născătoarei 
de Dumnezeu sunt făcătoare de minuni, dacă ar fi  să o pomenim 
pe cea de la Nicula, pe cele de la Athos şi multe altele.

Apoi ferestre înspre Rai sunt şi icoanele Sfinţilor. Sfân-
tul Ioan Teologul ne spune, răpit fiind în Rai, că s-a uitat 
şi „iată mulţime multă, pe care nimeni nu putea s-o numere, 
din tot neamul şi seminţiile şi popoarele şi limbile, stând înain-
tea tronului şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în veşminte albe şi 
având în mână ramuri de finic” (Apocalipsa 7, 9).

Chiar dacă icoana poate avea şi o însemnătate istorică, es-
tetică şi arheologică „ea nu este un ornament un tablou sau o re-
prezentare fi gurativă, ci comunicare vizuală a realităţii invizibile 
divine, manifestată în timp şi spaţiu. De aceea, contemplarea vizuală, 
ca şi mărturisirea orală sau mesajul scris, are aceeaşi valoare pentru 
primirea misterului lui Dumnezeu revelat în istoria omenirii”9.

Sfântul Siluan Athonitul, trecând printr-o teribilă criză su-
fl etească şi ajungând la ultima treaptă a deznădejdii, merge la 
biserică şi de-abia rosteşte rugăciunea: „Doamne Iisuse Hristoa-
se Miluieşte-mă!”, „că în dreapta uşilor împărăteşti în locul icoanei 
Mântuitorului Îl vede pe Hristos Cel viu. Întreaga sa fi inţă i se umple 
de lumina harului Sfântului Duh, în care recunoaşte pe Domnul. 
Privirea Sa blândă şi infi nit de bună, iradiind iertare, pace şi bucurie, 
atrage irezistibil întreaga sa făptură”10. Aşadar icoana este locul 
unei prezenţe harice şi o fereastră spre Raiul Învierii. 

Spuneam că omul contemporan a devenit rob imaginii. 
Dacă imaginea este bună lucrurile sunt în ordine. Dar, dacă 
imaginea este rea, păcătoasă sau indecentă? Atunci este o pro-
blemă. Pentru că prin imagine intră dracul în sufl et. Or imagi-
nile păcătoase pot fi  oferite de televizor, de site-urile indecente 
de pe internet, de facebook. Şi în felul acesta imaginea păcătoasă 
devine o fereastră înspre iad.

Părintele Profesor Ilie Moldovan, de pioasă amintire, sub-
liniază modul pervers în care lucrează imaginaţia, pe tărâm 
moral, la toată lumea, dar mai ales la tineri: „Pericolul cel mai de 
seamă pentru om constă, tocmai în modul în care acţionează imagi-
naţia lui pe tărâmul imoralităţii, întrucât aceasta pune stăpânire pe 
întreg interiorul lui. Iar după ce a căzut pradă acestei caracatiţe 
imaginative, nevoia lui de a-şi astâmpăra setea de reprezentări inde-
cente, din cărţi şi reviste, desene şi fotografi i, de la televiziune şi de pe 
internet, de pe stradă şi de la discotecă, devine tot mai imperioasă. În 
cultura contemporană, se pare că totul lucrează asupra imaginaţi-
ei…”11. Urmarea? „Imaginaţia devine o adevărată sursă de otravă, 
de nelinişte şi de dezorientare”12.  

Această patimă a dependenţei de imagine, ca orice altă 
patimă, crește gradual și poate ajunge să te distrugă 
sufletește, iar dacă provoacă păcate trupești, îţi distruge 
și sănătatea. Pentru a ne fi sugestiv modul în care patima 
îl poate distruge pe om vă relatez o povestire. Un om şi-a 
cumpărat un răsad de plantă carnivoră. L-a plantat într-un 
ghiveci şi se distra hrănindu-şi planta cu mici insecte. 
Planta creştea şi avea frunze grase şi frumoase. Când îi 
aducea musculiţe deschidea cupa şi le devora. Încet, încet, 
a crescut şi nu mai încăpea în ghiveci. A mutat-o într-un 
recipient mare. Nu se mai mulţumea cu insecte şi a înce-
put să-i aducă mamifere, şoareci şi şobolani. A crescut atât 
de mare încât omul nu mai ajungea la cupa florii şi avea 
nevoie de scară. Într-o zi, obosit de solicitările pe care i le 
făcea planta, s-a urcat pe scară cu un hoit de animal şi 
punându-l în cupa florii şi-a scăpat şi corpul. Planta pe 

6 Leonid Uspensky, Teologia Icoanei, Anastasia, Bucureşti, 2009, p. 48.
7 Ibidem, p. 49.
8 Ibidem, p. 48. 
9 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Dicţionar de Teologie Ortodoxă, EIBMBOR, Bucureşti, 
1981, p. 201.
10 Cuviosul Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei, De-
isis, Alba Iulia, 1994, p. 15.
11 Preot. Prof. Dr. Ilie Moldovan, Adolescenţa, preludiu la poemul iubirii cu-
rate, Renaşterea, 2001, p. 187.
12 Ibidem.
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Însoțindu-l pe ÎPS Andrei, 

Mitropolitul Clujului, 
în orașul altui Gură de Aur

Pr. Lect. Adrian Podaru

S unt sigur că cititorul va fi  intrigat de titlul de mai sus, între-
bându-se despre ce Gură de Aur ar putea fi  vorba, dacă nu 
de renumitul ierarh și sfânt din secolului al IV-lea, și cărui 

oraș i-ar fi  aparţinut acesta. Pe 27 ianuarie 1756, în capitala unui prin-
cipat-arhiepiscopat ce făcea parte din Sfântul Imperiu Roman de Naţiune 
Germană, adică în Salzburg, se năștea Wolfgang Amadeus Mozart, 
înregistrat în registrul de botez cu numele „Johannes Chrysostomus 
Wolfgangus Theophilus”. Recunoscut ca unul dintre cei mai mari 
compozitori ai muzicii clasice, Wolfgang Amadeus Mozart a conferit 
faimă, prin geniul său, orașului în care a văzut lumina zilei.

 La mai bine de 
două sute de ani 
după nașterea lui 
Mozart, pe 7 martie 
1990, și după circa 
cinci ani de discuţii, 
dezbateri, analize în 
cadrul unui grup de 
lucru din același 
oraș, Salzburg, ai că-
rui protagoniști au 
fost Felix Unger, spe-
cialist cardiolog de 
renume european, 
primul care a făcut 
transplant de inimă 
în Europa, Franz Kö-
nig, arhiepiscop de Viena și cardinal, cel care a promovat un dialog 
susţinut și fecund între Biserica Romano-Catolică și Bisericile Or-
todoxe din lagărul socialist, și Nikolaus Lobkowicz, fi losof politic, 
președinte al Universităţii Catolice din Eichstätt, Germania, și 
membru al Consiliului Pontifi cal pentru Cultură din Roma, lua 
fiinţă Academia Scientiarum et Artium Europaea, adică Academia 
Europeană de Știinţe și Arte. Scopul ei, așa cum citim pe site-ul aces-
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Învierea Domnului,
în iconografie

Conf. Marcel Muntean

I conografi a creştină cuprinde mai multe reprezentări ale 
sărbătorii Învierea Domnului. În vechime, imaginea Pro-
fetului Iona ieşind din pântecele chitului simboliza viitoa-

rea scenă iconografi că; precum şi cea a mironosiţelor femei întâlni-
te de către înger la mormânt conform relatărilor evanghelice. Încă 
din secolul al III-lea, la Duras-Europos, exista această viziune re-
prezentativă. Dar cea mai consacrată imagine o putem considera 
pe cea intitulată Pogorârea la iad a Domnului. Printre exemplele 
primordiale poate fi  aceea a ilustrării scenei realizate pe una dintre 
coloanele ciboriului Bisericii Sfântului Marcu din Veneţia de secol 
al VI-lea. Referindu-se la taina acestui eveniment fundamental din 
istoria mântuirii, patriarhul Serghie al Moscovei amintea: Hristos 
înviat a ieşit din mormânt tot aşa cum a intrat la Apostoli prin 
uşile încuiate pe care nu le-a deschis; a ieşit din mormânt fără nici 
un semn că cineva din preajmă ar fi  văzut ceva.

Compoziţia iconografi că Pogorârea la iad sau Anastasis are la 
bază epistola Sfântului 
Apostol Petru, în care se 
menţionează despre Mân-
tuitorul că s-a dus şi a 
propovăduit şi duhurilor, 
ce erau în temniţă . Hris-
tos, în smerenia Sa, 
asumându-Și fi rea uma-
nă, Se pogoară la iad, bi-
ruindu-l; eliberându-i pe 
protopărinţii noştri Adam 
şi Eva, împreună cu drep-
ţii Vechiului Testament. 

Acest fapt constituie 
tema principală a sfi ntelor 
slujbe din Sâmbăta Mare 
şi din praznicul Învierii 
aşa cum reiese din Irmo-
sul canonului pascal - 
cântarea a 6-a: Pogorâtu-
Te-ai în cele mai de jos ale 
pământului şi ai sfărâmat 
încuietorile cele veşnice, care ţineau pre cei legaţi, Hristoase; şi a 
treia zi, precum Iona din chit, ai înviat din mormânt . 

Icoana Învierii se mai numeşte şi Anastasis şi este încununarea 
praznicelor împărăteşti, fi ind aşezată, atât pe iconostas, cât şi pe 
tetrapod în naosul bisericilor. De asemenea, poate fi  amintită ca 
posibil izvor al scenei şi evanghelia apocrifă a lui Nicodim. În 
aceasta se relatează că cei doi fi i ai lui Simion, Carinus şi Leucius, 
au înviat în ziua morţii lui Hristos.

Tot ei reamintesc dialogul purtat de Hristos cu stăpânul 
iadului: Ridicaţi-vă, porţile stăpâni (ai iadului), deschideţi-vă 
porţi veşnice, ca să intre împăratul slavei..., iar mai apoi ace-
laşi glas răsună, asemenea tunetului:  Deschideţi porţile, daţi 
deoparte porţile veşnice, ca să intre împăratul slavei… Şi 
împăratul măririi s-a ivit, sub chip de om, şi a luminat întu-
nericul veşnic. A zdrobit lanţurile, şi puterea Lui de învins 
ne-a cuprins pe toţi, pe cei ce eram scufundaţi în adâncul 
întunericului păcatelor şi în umbra de moarte a greşelilor 
noastre. Iisus i-a chemat la el pe cei înviaţi: Veniţi la mine, toţi 
sfi nţii, voi ce aţi purtat chipul şi asemănarea mea.

 În centrul icoanei, Hristos, înveşmântat în haine strălucitoare, 
păşeşte pe uşile sfărâmate ale iadului, având în mâna stângă un 
sul (rotulus), semn al propovăduirii Învierii în iad. În alte icoane, 
El ţine o cruce monumentală, decorată cu motive ornamentale, 
simbol al biruinţei asupra morţii, iar cu dreapta Sa îl ridică pe 
Adam din mormânt. În icoanele din secolul al X-lea, Iisus Își în-
tinde mâinile spre Adam şi Eva. Împreună cu ei sunt pictaţi, de o 
parte şi de cealaltă, drepţii Vechiului Testament, printre care îi 
recunoaştem pe împăraţii David şi Solomon, purtând coroane, 
alături de Sfântul Ioan Botezătorul. Uneori în dreapta icoanei este 
redat profetul Moise, purtând în mâini tablele Legii. În jurul lui 
Hristos, mandorla multicoloră (în anumite icoane monocromă) îi 
include şi pe câţiva îngeri pictaţi prin contururi uşoare, aşa cum 
îi vedem şi în alte compoziţii, precum Înălţarea sau Adormirea 
Maicii Domnului. Detaliile unui peisaj muntos se desfăşoară în 
cele două părţi simetric; la baza lucrării este înfăţişat iadul, aidoma 
unei prăpăstii de culoare neagră, ce se deschide spre privitor şi 
conţine diverse detalii semnifi cative precum: lacăte, chei sfărâma-
te şi chipuri ori fi guri ale diavolilor. Întreaga compoziţie, cu o 

adâncă reverberaţie interioară a misterului pascal, inspiră echilibru 
şi armonie. Iisus uneşte prin Învierea Sa, atât lumea celor de de-
desubt, cât şi cea terestră, făcându-ne martori direcţi ai Învierii, 
părtaşi ai propriei noastre învieri.

În aceiaşi redactatre clasică, enunţată mai înainte, se înscrie şi 
mozaicul grecesc de la Mănăstirea Hosios Loukas din veacul al 
XI-lea. Scena reuneşte cinci personaje, respectiv patru, dispuse 
simetric în jurul lui Hristos. Protopărinţii noştri, în stânga imagi-
nii, ies dintr-un cavou decorat cu motive ce amintesc de simbolul 
Sfi ntei Cruci, în timp ce, în partea opusă, cei doi bazilei îl arată pe 
Hristos. Mântuitorul triumfător şi în proporţii supradimensiona-
te păşeşte cu vigoare peste uşile iadului, ţinând o cruce dublă, 
monumentală în dreapta Sa. Deasupra ansamblului se citeşte 
cuvântul Anastasis, adică Învierea. Fondul de aur înnobilează şi 
dă valenţe spirituale scenei.

Cea de-a doua icoană a Învierii se numeşte Mironosiţele la 
mormânt. Istorisirea acestei redări iconice se găseşte, atât în Evan-
ghelia apocrifă a lui Nicodim, cât şi în cea canonică a Sfântului 
Apostol Matei, în care se prezintă episodul femeilor şi a îngerului 
de la mormânt: Nu vă temeţi, că ştiu că pe Iisus cel răstignit Îl 
căutaţi. Nu este aici; căci S-a sculat precum a zis; veniţi de vedeţi 
locul unde a zăcut. Şi degrabă mergând, spuneţi ucenicilor Lui că 
S-a sculat din morţi şi iată va merge înaintea voastră în Galileea; 

acolo Îl veţi vedea. Iată 
v-am spus vouă (28, 5-7). 
Printre cele mai desăvâr-
şite realizări, reţinem fres-
ca Îngerul alb de la Mă-
năstirea Mileševa din 
Serbia, frescă ce aparţine 
secolului al XIV-lea.

Compoziţia este clasi-
că şi relativ simplă, diferă 
doar numărul îngerilor, 
astfel: la Sfi nţii Evanghe-
lişti Matei şi Marcu sunt 
doi, în cea după Luca şi 
Ioan este doar unul. În 
icoane ne sunt reprezen-
tate pe de o parte cele trei 
femei purtătoare de mir, 
pe când în partea opusă îl 
vedem pe înger, şezând 
pe o parte a mormântului 
gol al lui Iisus. Îngerul în 

veşminte luminoase le arată giulgiul şi mahrama, ilustrând textul 
evanghelic: Iar mahrama, care fusese pe capul Lui, nu era pusă 
împreună cu giulgiurile, ci înfăşurată, la o parte, într-un loc (Ioan 
20, 7) .

 Semnificativ este faptul că în secolul al XII-lea o altă 
compoziţie a fuzionat cu cea prezentată mai înainte, ea poar-
tă numele de Arătarea lui Hristos Mariei Magdalena sau Noli 
me tangere (Nu mă atinge), în anumite cazuri aceste două 
scene sunt pictate într-o singură compoziţie monumentală. 
Cuvintele Evanghelistului Ioan: Iisus i-a zis: Nu te atinge de 
Mine,  căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Mergi la fraţii 
Mei şi le spune: Mă voi sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru şi la 
Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru (20, 17) redau iconic 
acest dialog. Se consideră că tema iconografi că a apărut în 
veacul al XV-lea sau cel de al XVI-lea secol în insula Creta, 
după care s-a răspândit în Italia.

Icoana cretană din secolul al XVI-lea de la Veneţia ne înfă-
ţişează momentul întâlnirii dintre Maria Magdalena redată în 
genunchi şi Hristos cel înviat ce poartă un rotulus înfăşurat. 
Distanţa dintre ei; precum şi dialogul mâinilor întinse ale fe-
meii, în raport cu întreaga atitudine reţinută a lui Iisus, oglin-
desc pericopa evanghelică ce ne relatează despre dorinţa lui 
Hristos de a nu fi  atins până ce nu se va sui la Tatăl. Repetând 
poziţia şi ritmica compoziţională a personajelor, pictorul îm-
bogăţeşte lucrarea în partea de sus cu fragmentul unui munte 
ce urcă spre stânga imaginii şi cu trei copaci. Muntele ne rea-
minteşte că ne afl ăm pe Golgota, de aceea se observă un deta-
liu al Sfântului Mormânt cu giulgiul şi mahramă aşezate, iar 
arbustul zvelt din centrul icoanei poate fi  o aluzie la nemurire, 
la eternitatea sufl etului. Accente de roşu nuanţat, albastru şi 
aur, regăsite în veşminte, învăluite de dominanta ocrului cald, 
dau lucrării o notă de armonie vivace. 

Privind aceste icoane ale Învierii, să ne raportăm la în-
dumnezeirea firii omeneşti şi nădejdea de îndumnezeire şi 
de înviere a propriului nostru ipostas, aşa cum menţionea-
ză în epistola sa Sfântul Apostol Pavel: pentru ca, precum 
Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm 
şi noi  întru înnoirea vieţii (Romani 6, 4) .
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Învierea Domnului, mozaic, sec. al XI-lea, Mănăstirea Hosios Loukas

Tableta lunii

Relaţia cu Adevărul

Alexandru Nemoianu
(Statele Unite)

F recvent există o neînţelegere a concep-
tului de „adevăr”. Deși este folosit 
adesea (de fapt, prea de multe ori), 

înţelesul conceptului este aproximativ și fl uid. 
În esenţă este un simptom al nepăsării faţă de 

„cuvânt” și faţă de importanţa lui, în general. 
Este o ispită a vremii pe care o trăim. Este uitat 
faptul că realitatea văzută există și se menţine 
prin „cuvânt”. Este nesocotit însuși elementarul 
truism după care „cuvintele au înţeles”.

Cu aceste gânduri este de folos să ne rea-
mintim că, în primul rând „adevărul” nu este 
suma unor concepţii sau evenimente și, încă 
mai puţin, „adevărul” nu are nici o relaţie cu 
părerea „majorităţii“. Adevărul este o Persoa-
nă. Iar această persoană este simultan: „Ade-
vărul și Calea și Viaţa”; deci existenţa, deveni-
rea în existenţă și starea în existenţă.

Într-o asemenea înţelegere este imperativ ca 
toţi și fi ecare să căutăm să ne raportăm și să că-
utăm să ne asemănăm Adevărului. Încă mai 
stringent este acest imperativ în anii celei de-a 
doua maturităţi și ai senectuţii.

În acei ani timpul se „contractă”, se grăbește, 
nu mai are răbdare. Este vremea când ultimele 
decizii pot fi  luate, sunt pregătirile fi nale înaintea 
unei călătorii într-un tărâm veșnic. În faţă se des-
chide un spaţiu infi nit și, oricât ne-am codi să o 
spunem, necruţător. Fără directive și fără reper, 
aproape sigur ne vom rătăci în el. Iar aceasta se 
deslușește, cred, în felul următor. În tot cursul 
vieţii, uneori conștient, alteori inconștient sau din 
joacă, ne complăcem în numeroase iluzii și roluri. 
Nutrim nenumărate păreri de sine și de multe 
ori ajungem să credem în ele cu strășnicie, suntem 
incapabili să avem despre noi  o imagine minimal 
obiectivă și legată de „adevăr”.

Până la un punct, acest lucru poate fi 
înduioșător și de înţeles, dar foarte adesea 
această stare, sentimental-plângăcioasă, în 
cel mai bun caz, și trufaș-ridicolă cel mai 
adesea, este o stare periculoasă.

Nu trebuie uitat că „iluzia” este singurul lu-
cru pe care îl poate oferi negativitatea pură, altcum 
zis, necuratul, și prin „iluzie” ne poate el 
condiţiona și stăpâni. Lămurit arată acest lucru 
Ernst Jünger atunci când avertizează că trebuie 
să ne ferim „să construim planuri și scenarii ne-
gative, căci prin ele oferim modele destinului”.

Revenind la ideea anterioară, este deci ne-
cesar ca în anii crepusculari, și încă mai bine 
mult mai devreme, să căutam să ne afl ăm în 
referinţă și în asemănare cu Adevărul. Răspicat 
ne spune acest lucru Apostolul Neamurilor: 

„Căci de vei mărturisi cu gura ca Iisus este Dom-
nul și vei crede cu inima că Dumnezeu l-a învi-
at pe El din morţi, te vei mântui” (Rm 10, 9).

Este limpede că asta înseamnă concordanţă 
între vorbă și faptă, între gând și realitate. Nu 
este sufi cient să avem sentimente înalte, este im-
perativ să le și trăim sau, minimal, să nu le con-
trazicem prin fapte. Într-o înţelegere mai largă, 
acest lucru este cerut de însuși actul Întrupării. 
Dumnezeu cel neajuns, făcătorul cerului și pă-
mântului, văzutelor și nevăzutelor, se face om și 
sălășluiește între noi. Ce armonie mai mare între 

„inimă” și „mărturisire” ar putea să existe?
Iar alernativa, legănarea în iluzii poate avea 

urmări dramatice. Vorbind despre „rătăcirea” 
care ne pândește. Este oare Altzheimer sau 
demenţa senilă altceva? Și putem crede că aces-
te stări le va rezolva un extraveral sau mai știu 
eu ce altă pastilă?

Vremea de a acţiona este acum, cu ajutorul 
lui Dumnezeu!
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Liturghie. Liturghia este sărbătoarea prin excelenţă a Bisericii 
deoarece este întâlnirea dintre Mirele Hristos și Biserica Mireasă 
în comuniunea cea mai intimă a Jertfei Euharistice. De aceea nu 
există, nu poate exista sărbătoare fără Liturghie. Și mai ales zi-
lele de Paști sunt zile liturgice prin excelenţă deoarece Jertfa 
Euharistică este și o permanentă înnoire, reactualizare, a trecerii 
lui Hristos de la moarte la viaţă și prin ea a trecerii noastre de pe 
pământ la cer. Este fi resc astfel pentru creștini să participe la 
toate sfi ntele slujbe și mai ales la Dumnezeiasca Liturghie în 
zilele Săptămânii Luminate. Descoperirea bogăţiei teologice și 
duhovnicești a conţinutului imnelor și a ritualului va adânci 
pentru fi ecare trăirea tainei pascale. A lipsi de la sfi ntele slujbe 
în aceste zile fără vreun motiv întemeiat sau a alege o alternati-
vă lumească, va arăta pe de o parte calitatea vieţii de creștin pe 
care o trăim, și pe de alta neglĳ enţa faţă de cele sfi nte. 

Rugăciunea de la biserică trebuie să se prelungească prin 
„psalmi și cântări duhovnicești” în rugăciunea din afara spaţiului 
de cult, în pravila personală, pentru a ţine cugetul treaz și a ne 
feri de pătrunderea în noi a păcatelor prin gânduri. Rugăciunea 
și cugetarea neîncetată la Dumnezeu ţine mintea într-o stare de 
veghe. Rostirea cu voce sau doar în gând a unor rugăciuni ușor 
de renţinut sau chiar a unor cântări din cadrul sfi ntelor slujbe îl 
așază pe creștin în prezenţa tainică a lui Dumnezeu. În Scara 
sfântului Ioan Scărarul citim: „Ni s-a poruncit să priveghem 
totdeauna în rugăciuni și citiri, dar mai ales în sărbători” . Lec-
tura duhovnicească este de asemenea importantă, mai ales lec-
tura acelor pasaje din Sfânta Scriptură care istorisesc evenimen-
tele legate de sărbătoare, dar și alte cărţi duhovnicești sau ale 
Sfi nţilor Părinţi. Acestea trebuie alese cu multă atenţie și grĳ ă cu 
ajutorul și recomandarea duhovnicului. Rolul lecturii este întâi 
de toate înţelegerea evenimentelor prăznuite și a importanţei lor 
pentru viaţa noastră, dar și faptul că din ea se naște o aprofun-
dare a tainei prin meditaţia pe care lectura o naște. Privegherea 
în rugăciune și meditaţie la marile taine ale iconomiei dumnezeiești 
prăznuite la Sfi ntele Paști ne vor feri de izbânda vrăjmașului de 
a fura comoara virtuţilor din sufl et și ne vor menţine în mediul 
harului experimentat în și prin Liturghie.

Canonul îi îndeamnă 
apoi pe toţi creștinii să se 
îndestuleze cu Sfintele 
Ta i n e ,  a d i c ă  s ă  s e 
împărtășească. Participa-
rea la Dumnezeiasca Li-
t u r g h i e  f ă r ă  s ă  n e 
împărtășim este una ne-
deplină, și în anumite 
împrejurări chiar un non-
sens. De aceea, dacă de 
Paști mergem la sfânta bi-
serică, ar trebui negreșit să 
ne și împărtășim. Praznicul 
în sine nu are numai un 
caracter anamnetic, nu este 
numai o aducere aminte 
de un eveniment trecut, ci 
ne recapitulează în învie-
rea lui Hristos. De aceea 
ni se și spune adesea că și 
noi vom învia împreună 

cu El sau vom participa la învierea Sa. Dar acest lucru este posi-
bil în mod real numai în Euharistie unde ne împărtășim din 
Trupul jertfi t și înviat al lui Hristos. Duhul lui Hristos care ira-
diază din trupul Său înviat ne impregnează și pe noi cu viaţa 
Lui. Ne dă viaţă din Viaţa Lui. Din nefericire, în Biserica noastră 
sunt încă atât de multe rezerve faţă de practica împărtășaniei 
întregii comunităţi euharistice la fi ecare Dumnezeiască Liturghie. 
De aceea există multe biserici unde, la Liturghia de Paști, ca de 
altfel la majoritatea Liturghiilor de peste an, nu se împărtășește 
nimeni sau numai un număr redus de credincioși. Lucrurile nu 
ar trebui să fi e așa. Toţi credincioșii ar trebui învăţaţi și îndemnaţi 
să se împărtășească; fi rește cu pregătirea necesară prealabilă.  

Toate aceste sfaturi pe care Biserica ni le pune înainte au 
rostul ca să împiedicăm a transforma sărbătoarea creștină a În-
vierii Domnului într-una lumească. Secularizarea pătrunde în 
toate sferele societăţii. Noi înșine devenim din ce în ce mai 
secularizaţi. Acest lucru se vede, de exemplu, și din modul cum 
ne pregătim și cum ţinem  sărbătorile. Adesea se întâmplă chiar 
un lucru straniu. O sărbătoare creștină care se fundamentează 
pe o realitate istorică să-și piardă total semnifi caţia și să devină 
doar un timp al dezmăţului. Sărbătorind însă potrivit învăţăturii 
Bisericii noastre, ne vom veseli dumnezeiește, vom simţi bucuria 
tainică a Învierii lui Hristos și vom pregusta Ziua cea neînserată 
a Împărăţie Sale celei veșnice.

«Să ne veselim dumnezeiește!»

Protos. Simeon Pintea

O ricare dintre credincioșii ortodocși realizează că există 
o diferenţă izbitoare, un contrast puternic între zilele 
Postului Mare și cele ale Sfi ntelor Paști. Evidenţa aces-

tui fapt se observă mai ales în ziua Sfi ntelor Paști și în Săptă-
mâna Luminată, când totul este diferit faţă de zilele dinainte. 
Dramatismul zilelor Sfi ntelor Pătimiri ale lui Hristos, exprimat 
de viaţa liturgică a Ortodoxiei prin culoarea cernită a veșmintelor 
sacre, prin slujbele de priveghere, lungi și sobre în același timp, 
prin asprimea postirii, prin întregul nostru mod de a vieţui în 
aceste zile, este schimbat brusc de lumină și strălucire, lumină 
ce izbucnește din adâncul tainic al nopţii celei sfi nte al Învierii 
lui Hristos. Sfântul Teodor Studitul își începea cuvântul său de 
Paști cu aceeași uimire: „ce este aceasta? Ce mare strălucire 
luminează astăzi lumea și împodobește astfel Biserica? Ce s-a 
întâmplat de ne-am schimbat starea? Ieri eram posomorâţi și 
întristaţi, iar astăzi în lumină și bucurie suntem; ieri în scârbă 
și astăzi în veselie; ieri în suspine și astăzi întru cântări de bu-
curie. Întreb care este pricina, care ne-a adus această lumină și 
bucurie?”, iar răspunsul ni-l dă tot el: „Hristos a înviat din morţi 
și a dăruit tuturor oamenilor înălţare la cer, a deschis Raiul și 
a slobozit intrarea tuturor care vor crede în El”1.

Cum trăim duhovnicește, însă, această schimbare? Întrebarea 
rămâne oportună, deoarece vedem chiar și la credincioșii cei mai 
dedicaţi vieţii Bisericii, că adesea schimbarea bruscă de la legea 
postului la „dezlegarea la toate” poate să îngreuneze viaţa du-
hovnicească și chiar să zădărnicească bogăţia de virtuţi câștigată 
în timpul Postului. În experienţa vieţii duhovnicești, concentra-
tă în marea Tradiţie Patristică și Canonică a Bisericii, găsim și 
răspunsurile necesare, pentru ca Sărbătoarea să încununeze 
Postul și să ne statornicească în virtuţi. Sfântul Ioan Gură de Aur, 
cunoscând din experienţa pastorală alunecarea lesnicioasă a 
omului, mai ales în perioa-
dele de repaus și de lipsă 
de efort, care nasc și lipsă 
de atenţie și concentrare, 
într-o Omilie de la Paști 
zicea: „Am lepădat sarcina 
postului, dar n-am lepădat 
rodul postului. Căci este 
cu putinţă și a lepăda sar-
cina postului și a păstra 
rodul postului. A trecut 
osteneala nevoinţelor, dar 
n-a trecut sârguinţa ispră-
vilor. S-a dus postul, dar 
rămâne cucernicia […] A 
trecut postul cel trupesc, 
dar n-a trecut postul cel 
duhovnicesc. Acesta este 
mai bun decât acela și pen-
t r u  a c e s t a  s - a  făc u t 
acela”2.

Dar cum ar trebui pri-
mite și trăite în mod concret sfi ntele zile de sărbătoare ale 
Învierii lui Hristos? Canonul 66 al Sinodului Trulan (anul 692) 
indică creștinilor o rânduială de prăznuire a Săptămânii Lu-
minate: „se cuvine ca, de la sfânta zi a Învierii lui Hristos, 
Dumnezeul nostru, până la noua duminică (următoarea du-
minică), întreaga săptămână să o petreacă credincioșii fără 
întrerupere în sfânta Biserică, în psalmi și cântece (imne), 
petrecând și în cântări duhovnicești, bucurându-se întru Hris-
tos, și sărbătorind și îndeletnicindu-se cu citirea dumnezeieștilor 
Scripturi și îndestulându-se cu Sfi ntele Taine. Căci astfel vom 
fi  și înviaţi împreună cu Hristos și împreună înălţaţi. De ace-
ea, în nici un chip să nu se facă în zilele arătate alergare de cai 
sau alte jocuri obștești (populare)”3.

Tâlcuind acest canon, îl putem adapta foarte bine contextului 
de viaţă a fi ecăruia. Mai întâi de toate, canonul îi îndeamnă pe 
credincioși să petreacă întreaga Săptămână Luminată în biserică. 
Toate praznicele creștine sunt sărbătorite prin Dumnezeiasca 

1 Sfântul TEODOR STUDITUL, Cuvinte Duhovnicești, (69), Editura Epi-
scopiei Ortodoxe, Alba-Iulia, 1994, p. 2010
2 Sfântul IOAN GURĂ DE AUR, Cuvânt ce s-a zis în Sfânta și Marea Du-
minică a Paștilor asupra celor ce se îmbată și de Înviere, în Sfi nţii Părinţi 
despre Moartea și Învierea Domnului, Editura Sofi a, București, 2008, p. 
315.
3 Sfântul IOAN SCĂRARUL, Scara dumnezeiescului urcuș, nota 521, în Filocalia, 
vol. 9, traducere Pr. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic și de Misiune 
Ortodoxă, București, 2013, p. 305.
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A X-a ediţie a Congresului 
Naţional de Istorie a Presei la 

Cluj-Napoca

Ierom. Maxim Morariu

Î n zilele de 31 martie şi 1 aprilie ale anului curent, la Cluj-
Napoca s-a desfăşurat cea de-a zecea ediţie a Congresului 
Naţional de Istorie a Presei. Manifestarea, organizată de 

către Universitatea ,,Babeş-Bolyai” în parteneriat cu Mitropolia 
Ortodoxă Română a Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Eparhia 
Greco-catolică de Cluj-Gherla şi Asociaţia Română de Istorie a 
Presei, a fost intitulată: Tradiţii ale presei religioase din România. 

Evenimentul a debutat vineri, 31 martie, începând cu ora 10, în 
Aula Magna a Universităţii clujene, cu cuvintele de bun-venit ale 
Înaltpreasfi nţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, ale 
domnului academician Ioan-Aurel Pop, rectorul Universităţii, ale 
părintelui prof. univ. dr. Ioan Chirilă, preşedintele Senatului 
Universităţii, ale domnului conf. univ. dr. Emil Boc, primarul urbei 
clujene şi ale domnului Cătălin Negoiţă, preşedintele Asociaţiei 
Române de Istorie a Presei, care în alocuţiunile lor au salutat iniţi-
ativa organizării acestui Congres, care i-a aparţinut domnului prof. 
univ. dr. Ilie Rad - preşedintele comitetului de organizare al mani-
festărilor şi preşedinte de onoare al Asociaţiei pomenite -, au urat 
bun venit oaspeţilor din ţară şi din Republica Moldova şi au urat 
şedere plăcută invitaţilor. Apoi, în baza unei frumoase tradiţii, 
doamna conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan a acordat Premiul Naţional 
pentru Jurnalism „Nicolae Sever Cărpinişan“, domnului Horia 
Bădescu, reprezentat la manifestare de fi ul dânsului, iar membrii 
fondatori ai Asociaţiei Organizatoare, alături de Înaltpreasfi nţitul 
Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, au primit diplome de 
onoare din partea ei. 

A urmat apoi conferinţa inaugurală a domnului academician 
Ioan-Aurel Pop, intitulată: Refl ectarea trecutului românilor în presa 
contemporană şi cea a părintelui profesor universitar dr. Ioan Chiri-
lă, intitulată: Presa religioasă din Transilvania sec. XIX-XX şi receptarea 
Marii Uniri (cu accent major pe „Telegraful român”). Apoi, după masa 
de prânz, cei peste 70 de participanţi s-au împărţit pe şapte paneluri, 
unde au discutat despre istoria presei religioase, contribuţia unor 
personalităţi la dezvoltarea ei, rolul publicaţiilor eclesiastice ca reper 
spiritual, ştiinţifi c şi cultural, particularităţile ei culturale şi politice, 
limbajul acesteia şi evoluţia ei de-a lungul timpului, dar şi relaţia ei 
cu mediul online, precum și alte aspecte similare. Profesori din 
toate marile universităţi ale ţării, de la Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoa-
ra, Sibiu, Constanţa, Galaţi, Oradea, Alba-Iulia sau Reşiţa, dar şi de 
la diferite instituţii şcolare, muzeale sau de presă şi de la centre 
universitare din Republica Moldova, s-au reunit în cadrul acestei 
manifestări, împărtăşind rezultatele muncii lor şi purtând discuţii 
ample şi constructive cu colegii de breaslă din alte centre sau cu 
specialiştii de la catedră. 

Apoi, începând cu ora 18 au avut loc adunarea Generală a Aso-
ciaţiei Române de Istoria Presei, discutarea unor chestiuni organi-
zatorice, prezentarea de către părintele dr. Florin-Cătălin Ghiţ a 
revistei Tabor, întemeiată de Mitropolitul Bartolomeu Anania, care 
a aniversat 10 ani de apariţie lunară neîntreruptă, iar la fi nal a urmat 
o prezentare a publicaţiilor participanţilor.

Sâmbătă, invitaţii au participat la o excursie documentară la 
mănăstirile de la Nicula şi Rohia, unde au benefi ciat de un ghidaj 
profesionist şi au descoperit două vetre de o importanţă primordi-
ală pentru istoria spiritualităţii ardelene. 

Cea de-a zecea ediţie a Congresului Naţional de Istorie a 
Presei, ale cărui lucrări se vor publica în curând şi care a fost, 
pentru prima dată dedicat publicisticii religioase s-a constituit 
aşadar, după cum am încercat să arătăm şi, după cum au afi rmat 
participanţii la manifestare, într-un frumos eveniment de înaltă 
ţinută academică, ce a reunit specialişti din toate marile centre 
din ţară şi străinătate şi a creat cadrul unor discuţii constructive, 
atât cu valenţe evaluative, cât şi cu scopul de a contribui la pu-
blicistica revuistică ulterioară din acest spaţiu. 
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Cuviosul Charbel Makhlouf 
și calea dragostei

Protos. Benedict Vesa

„
Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este adevăr. Dum-
nezeu este dragostea adevărată. Lumea lui Dumnezeu 
este lumea dragostei; este lumea adevărului, și nu există 

nici un adevăr în afara dragostei. Omul nu se împlinește 
decât prin dragoste, și nu ajunge la adevăr decât numai prin 
spaţiul lui Dumnezeu. Acesta aparţine lui Dumnezeu; este 
copilul dragostei, copilul lui Dumnezeu, și casa lui reală este 
lumea lui Dumnezeu. Există o singură cale către lumea lui 
Dumnezeu, Hristos. Hristos este adevărul dragostei întrupat. 
El este proclamarea adevărului vieţii și calea către lumea lui 
Dumnezeu. Fiecare om, în timpul călătoriei sale din această 
lume către cealaltă, este chemat să urmeze această cale. Și, la 
fel ca în orice călătorie din această lume, și pentru cealaltă 
trebuie să-și ia cu sine provizii și arme. Singura provizie 
pentru această călătorie este dragostea, iar singura armă, la 
fel, este dragostea. Această dragoste nu poate decât să cuprin-
dă toate fiinţele umane, nu așteaptă nimic în schimb, nu 
cunoaște limite și este necondiţionată. Acesta este modul în 
care ne iubește Dumnezeu, iar noi suntem chemaţi să ne iubim 
unii pe alţii cu aceeași dragoste, cu dragostea lui Dumnezeu. 
Să ne rugăm pentru a primi această dra-
goste de a-i iubi pe toţi oamenii, fără re-
compensă, fără limite, fără condiţii, așa 
cum iubește Dumnezeu, și astfel vom de-
veni copii ai lui Dumnezeu. Omul a venit 
din inima lui Dumnezeu și se va întoarce 
la inima lui Dumnezeu”1.

Acestea sunt cuvintele testament ale 
Cuviosului Charbel Makhlouf din Munţii 
Libanului, monah al Bisericii Maronite. 
Suntem familiari cu personalităţile 
duhovnicești contemporane din spaţiul 
ortodox sau chiar din spaţiul occidental, 
dar destul de puţin cu cele din Orientul 
creștin. Cuviosul Charbel este un nume de 
rezonanţă din Biserica Maronită din Liban, 
vieţuitor în secolul al XIX-lea, într-o tăcere 
și discreţie eremitică maximă, specifică 
tradiţiei răsăritene. A și fost cunoscut doar 
după plecare sa în eternitate.

Yussef Antoun Makhlouf, după numele de botez, se naște 
în circumstanţe umile în Libanul anului 1828, ca cel mai mic 
dintre cei cinci copii ai lui Antoun Zaarour Makhlouf și Bri-
gitt a Elias al-Shediyaq. Datorită stării fi nanciare precare, tatăl 
său pleacă departe de familie și este nevoit să muncească din 
greu. Din pricina condiţiilor grele de muncă, moare când fi ul 
său cel mai mic avea doar trei. Yussef își începe studiile la 
școala parohială. Atras de rugăciune și singurătate de la o 
vârstă fragedă, își petrece o mare parte din timp în aer liber, 
în câmpurile și pășunile afl ate în apropiere de satul său, con-
templând pe Dumnezeu în mijlocul frumoaselor văi și pe 
munţii înalţi ai Libanului. Unchiul și tutorele său Tanious 
dorea ca tânărul Yussef să continue să lucreze cu el, în timp 
ce mama sa dorea să îl vadă căsătorit. Însă Yussef avea alte 
planuri. Așa se face că, la vârsta de 23 de ani, pleacă de acasă, 
fără a informa pe nimeni, și devine „Fratele Charbel”, după 
un pelerinaj pe jos către mănăstirea unde se va închinovia. 
Reface, într-un fel, itinerariul unchilor săi pe linie maternă, 
care erau deja călugări eremiţi la Schitul Sfântul Pavel în Valea 
Qadisha. Intră ca frate în Mănăstirea Maicii Domnului din 
Mayfouq, primind numele de Charbel, care în limba siriacă 
înseamnă „povestea lui Dumnezeu”, după numele unui sfânt 
cu același nume, Episcop de Edessa, martirizat în anul 121. 
Din dorinţa de o viaţă pusnicească aspră se transferă în Mă-
năstirea Sfântului Maron din Annaya, în apropiere de Beirut. 
În ziua de 1 noiembrie 1853 depune voturile monahale, în 
cadrul unei ceremonii restrânse, chiar și pentru familia lui. 

Tânărul călugăr Charbel începe să studieze fi lozofi a și teo-
logia la Mănăstirea Sfinţilor Ciprian și Iustina în Kfifan, în 
districtul Batroun, pregătire necesară pentru hirotonie. Printre 
profesorii de la seminar se numără și părintele Nimatullah 
Kassab, considerat mai târziu și el în rândul sfi nţilor. Va fi  hi-

1 Father Hanna Skandar, Saint Sharbel - From his Contempo-
raries to Our Era, Our Lady of Fortress-Menjez-Akkar, Le-
banon, 2009, p. 230.

rotonit preot șase ani mai târziu, la 23 iulie 1859, în Bkerk, și 
trimis înapoi la Mănăstirea Sfântului Maron, unde trăiește o 
viaţă de asceză severă și tăcere contemplativă timp de 16 ani. 
Superiorii lui Charbel observă lucrarea deosebită a lui Dumne-
zeu în viaţa lui, căci acesta devenise cunoscut ca un făcător de 
minuni, chiar și printre unii musulmani. În 1875, Cuviosul 
Charbel primește permisiunea de a trăi viaţă pustnicească într-
un schit din apropiere dedicat Sfi nţilor Apostoli Petru și Pavel, 
privilegiu care se acorda doar celor cu o îndelungată experienţă 
spirituală. Această schimbare de vieţuire a fost determinată de 
un eveniment miraculos. Cuviosul Charbel primește solicitarea 
de a întocmi un raport urgent; se așeză pe timp de noapte ca 
să îl întocmească. Spre surprinderea sa, uleiul din lampă stă să 
se termine. Astfel, îi cere unuia dintre slujitorii laici din mănăs-
tire să umple lampa cu ulei, dar acesta o umple cu apă, pentru 
a-l pune la încercare. Dar lampa se aprinde imediat și continuă 
să ardă puternic. Stareţul mănăstirii, informat de acest lucru, 
ajunge repede pentru a verifi ca el însuși acest lucru și desco-
peră că era, într-adevăr, plină de apă și totuși ardea. Interpre-
tează această lucrare drept un semn de sus că Charbel era gata 
să trăiască viaţa de retragere.

Pentru douăzeci și trei de ani, Cuviosul Charbel duce o viaţă 
extrem de austeră, una de mortifi care severă. Purta o cămașă 
de păr, dormea pe o saltea de paie, cu o scândură drept pernă, 
iar masa sa zilnică erau câteva resturi pe care le primea de la 
mănăstire. Dă o atenţie deosebită Euharistiei, petrecând ore în 
șir de pregătire înainte de săvârșirea Liturghiei și mult timp 
după, dedicat rugăciunii de mulţumire. În ziua de 16 decembrie 

1898, suferă un accident vascular în timp 
ce celebra Sfânta Liturghie. Trece la cele 
veșnice în ajunul Crăciunului al aceluiași 
an. Mormântul Cuviosului Charbel devine 
un loc de pelerinaj după moartea sa. I se 
atribuie numeroase minuni prin lucrarea 
lui Dumnezeu, atât în   Liban, cât și în în-
treaga lume. Va fi  beatifi cat în ziua de 5 
decembrie 1965 și canonizat 12 ani mai 
târziu, pe 9 octombrie 1977, de către Papa 
Paul al VI-lea. Acesta îl descrie cu drept „o 
fl oare admirabilă de sfi nţenie înfl orită pe 
tulpina tradiţiilor monahale vechi ale Ori-
entului… un pustnic al Munţilor Liban este 
înscris în numărul fericiţilor și întregul 
popor creștin se îmbogăţește, prin exemplul 
și mĳ locirea lui, cu un nou membru eminent 
al sfi nţeniei monahale”2.

Într-o lume extrem de pragmatică, greu 
se mai poate identifi ca rolul unui monah, cu 

atât mai mult a unui eremit, care pare să fi  părăsit lumea, să fi  
fugit de lume și, în consecinţă, este difi cil să descriem „sfi nţenia 
monahală”. Din pricina unei viziuni hiperactiviste asupra lumii, 
lucrarea interioară este puţin preţuită, din nefericire, chiar și în 
interiorul Bisericii. Acest lucru se vede și din insistenţa în con-
temporaneitate ca mănăstirile să fi e generatoare de activităţi 
sociale, care se realizează, evident, în detrimentul vieţii contem-
plative. Nu că am fi  împotriva acestora, absolut necesare în lu-
crarea Bisericii, ci doar pentru că socotim că vizează, mai ales, 
viaţa parohială. Acesta este contextul în care, acest monah, retras 
din lume, dar pentru lume, devine un far și un pol de atracţie. 
Și tocmai de aceea fascinează. Intuiţia unei cetăţenii cerești îi face 
pe oameni să îl recunoască drept un apropiat de Dumnezeu. Și 
acest lucru se întâmplă după trecerea sa în eternitate, tocmai 
pentru a nu-i schimba și răsturna orientarea vieţii, către cer și 
către lume, în același timp. Monahul este acela care cuprinde în 
sine întreaga lume și, atunci când stă în faţa lui Dumnezeu, se 
face chezaș pentru întreaga lume. Și acest lucru pentru că o 
iubește. Devine omul universal care se așează în inima lumii. 
Singurul înţeles al lumii și singurul drum pe care ni-l propune 
este dragostea. Acesta este mesajul său puternic pentru posteri-
tate: „Lăsaţi iubirea să fi e fără limite, comunitatea voastră să fi e 
Biserica și regula voastră Evanghelia. Fiţi ancora care ghidează 
navele în aventura lor pe mările furioase și lăsaţi inimile voastre 
să fi e porturi de pace pentru cei pierduţi, fără adăpost și căutând 
ajutor. Prin rugăciunile voastre veţi invoca mila și dragostea va 
veni ca o ploaie pe pământ. Rugaţi-vă ca inimile împietrite să fi e 
încălzite, minţile întunecate să se deschidă, și calamităţile și 
ororile vor fi  reduse. Nu vă temeţi, în cele din urmă lumina lui 
Hristos se va ridica, semnul Crucii va străluci, iar Biserica va 
împrăștia lumina. Rămâneţi fermi în credinţa voastră în Hristos 
și nu vă fi e frică, rămâneţi în încrederea în Dumnezeul învierii 
și al vieţii; slava Lui revine în toată vremea”3.

2 Omilia din  5 decembrie 1965.
3 Father Hanna Skandar, Saint Sharbel, p. 236.

Arhim. Grighentie Oţelea, Remedii patristice pentru boli contem-
porane: gândurile răutăţii şi tămăduirea lor. Perspective evagriene, Editu-
ra Episcopiei Sălajului “Credinţă şi viaţă în Hristos”, Zalău, 2015.

T
eologia patristică şi ideile regăsite în scrierile unor părinţi sau 
scriitori cunoscuţi din primele secole creştine se bucură astăzi 
de o adevărată redescoperire. Reeditarea operelor autorilor 

din această perioadă sau publicarea unor volume în paginile cărora 
sunt analizate spusele lor constituie o dovadă în acest sens. 

În cea din urmă se înscrie şi lucrarea părintelui arhimandrit 
Ghrighentie Oţelea, stareţul mănăstirii “Adormirea Maicii Dom-
nului” de la Strâmba, judeţul Sălaj, care e deja cunoscut mediului 
publicistic datorită publicării unei frumoase monografi i a lăcaşu-
lui pe care îl păstoreşte de aproape două decenii1. De această dată, 
dânsul se apleacă asupra personalităţii lui Evagrie Ponticul2, ana-
lizând modalităţile de tămăduire a gândurilor răutăţii pe care le 
propune acesta. 

Lucrarea benefi ciează de prefaţa părintelui episcop Petroniu 
Florea al Sălajului şi de o postfaţă ce poartă semnătura părintelui 
conf. univ. dr. Gabriel Gârdan, consilier al aceleiaşi eparhii şi cadru 
didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-
Napoca. Pe lângă binecuvântarea propriu-zisă şi recomandarea 
lucrării, ierarhul pomenit realizează şi o scurtă prezentare a im-
pactului ideilor evagriene, arătând că: “Dacă din punct de vedere 
cantitativ, lucrările lui Evagrie Ponticul sunt puţin numeroase, în 
ceea ce priveşte conţinutul lor, sunt foarte importante. Ele au fost 
preţuite nu numai la greci, dar chiar şi de alte popoare, în limbile 
cărora au fost traduse şi răspândite cu mare repeziciune”3.

La rândul lui, părintele postfaţator pendulează în jurul con-
ceptului de paternitate duhovnicească, ce joacă un rol important 
în cercetarea analizată, realizând o trecere în revistă a rolului jucat 
de acest concept în istoria spiritualităţii răsăritene. După ce defi -
neşte din punct de vedere etimologic patrologia, şi vorbeşte despre 
multiplele forme pe care le-a ipostaziat termenul de-a lungul 
timpului, el arată de ce paternitatea duhovnicească a devenit o 
trăsătură defi nitorie a spiritualităţii ortodoxe: “Comparând trase-
ul duhovnicesc al omului cu ascensiunea pe un munte necunoscut, 
în spiritualitatea răsăriteană s-a înrădăcinat profund ideea că aşa 
cum există nevoia de o călăuză care are capacitatea să ne descifre-
ze tainele muntelui şi să ne ferească de pericolele sale, tot aşa avem 
nevoie de îndrumători duhovnoceşti, buni cunoscători ai urcuşu-
lui spiritual şi experimentaţi căţărători pe culmile trăirilor duhov-
niceşti. Din această perspectivă, paternitatea duhovnicească şi 
tradiţia povăţuirii au devenit trăsături defi nitorii ale spiritualităţii 
ortodoxe”4.

Lucrarea propriu-zisă, împărţită în 5 capitole, analizează bio-
grafi a controversatului personaj (pp. 17-44), comparând diferite 
surse şi propunând cea mai plauzibilă variantă atunci când nu 
există un consens unanim al patrologilor, prezintă rolul lui în dis-
puta origenistă (pp. 45-50), şi analizează opera lui (pp. 50-72), foca-
lizându-se pe cele opt gânduri ale răutăţii (pp. 73-106) şi pe cele opt 
păcate pe care le generează ele (pp. 107-140). Autorul realizează de 
asemenea o comparaţie cu Sfântul Ioan Casian (pp. 140-146), insis-
tând de fi ecare dată asupra laturii practice a scrierilor autorului din 
cel de-al patrulea secol creştin. 

După enunţarea propriu-zisă a celor opt gânduri, în jurul 
cărora se concentrează de altfel lucrarea, autorul încearcă să pă-
trundă în interiorul ideilor sale şi să vadă cum se răsfrâng trăirile 
lui asupra ideilor enunţate în paginile scrierilor sale. 

Lucrarea părintelui Ghrighentie, întocmită într-o manieră ri-
guroasă, cu un aparat critic ce susţine afi rmaţiile sale şi o biblio-
grafi e selectivă plasată la fi nalul ei, nu se remarcă totuşi prin ex-
cesul bibliografi c cu care ne-au obişnuit cercetările contemporane, 
ea rămânând un text echilibrat şi accesibil cititorilor, atât din acest 
motiv, cât şi datorită limbajului accesibil. 

Având în vedere conţinutul şi actualitatea temei cu care pă-
rintele arhimandrit pomenit se preocupă în cadrul cercetării lui, 
nu putem decât să o recomandăm spre lectură celor interesaţi de 
teologia patristică sau de opera evagriană.

Ierom. Maxim Morariu

1 Arhim. Ghrighentie Oţelea, Mănăstirea Strâmba, loc Sfânt de îndreptare a su-
fl etului, Editura Episcopiei Sălajului “Credinţă şi viaţă în Hristos”, Zalău, 2013.
2 Despre care, părintele Gabriel Bunge a scris mai multe opere, devenite cu ade-
vărat referenţiale în spaţiul teologic. A se vedea, de exemplu: Ierom. Gabriel 
Bunge, Evagrie Ponticul. O introducere,  trad. diac. Ioan Ică jr., Editura Deisis, 
Sibiu, 1997; Idem, Mânia şi terapia ei după avva Evagrie Ponticul sau Vinul 
dracilor şi pâinea îngerilor,  trad. diac. Ioan Ică jr., ediţia a II-a, EdituraDeisis, 
Sibiu, 2002; Idem, Akedia. Plictiseala şi terapia ei după avva Evagrie Ponticul 
sau sufl etul în lupta cu demonul amiezii, trad. diac. Ioan Ică jr., Editura Deisis, 
Sibiu, 2003.
3 PS. Petroniu Florea, “Cuvânt înainte”, în Arhim. Grighentie Oţelea, Remedii 
patristice pentru boli contemporane: gândurile răutăţii şi tămăduirea lor. Per-
spective evagriene, Editura Episcopiei Sălajului “Credinţă şi viaţă în Hristos”, 
Zalău, 2015, p. 5. 
4 Pr. conf. univ. dr. “Paternitateaduhovniceascăînspiritualitatearăsăriteană”, înAr-
him. GrighentieOţelea, Remediipatristicepentrubolicontemporane: gândurileră-
utăţiişitămăduirealor. Perspectiveevagriene, EdituraEpiscopieiSălajului “Credin-
ţăşiviaţăînHristos”, Zalău, 2015, p. 158.
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Marius Oprea, 
Adevărata călătorie 
a lui Zahei: V. Voi-
culescu ş i  ta ina 
Rugului Aprins , 
Cuvânt înainte de 
A n d r e i  P l e șu , 
Editura Humani-
tas ,  Bucureş t i , 
2008, 317 p.

M
işcarea cultural-duhovnicească 
desfăşurată în ctitoria bucureșteană 
a mitropolitui Antim Ivireanu în-

tre anii 1944 şi 1948 a fost redescoperită în 
ultimele două decenii mai ales prin lucrările 
semnate de mitropolitul Antonie Plămădea-
lă și de părintele Andrei Scrima. Cei doi îm-
bracă haina istoricilor participanţi la mișcarea 
pe care fiecare o descrie din propria 
experienţă. De aceea o punere în lumină a 
Rugului Aprins din perspectiva cercetării 
istorice este binevenită, fi indcă oferă o nouă 
imagine asupra nucleului de la Antim, de 
această dată din postura istoricului profesi-
onist. Tocmai acest lucru îl realizează Marius 
Oprea, reputat cercetător al comunismului 
românesc, printr-o lucrare care prezintă des-
tinul poetului Vasile Voiculescu şi al însoţi-
torilor săi prin întuneric şi temniţă, intitula-
tă sugestiv după povestea eroului singurului 
roman al poetului, Zahei orbul. Cartea ilus-
trează participarea lui V. Voiculescu la serile 
duhovniceşti organizate de Rugul Aprins la 
Mănăstirea Antim, la întâlnirile cu o seamă 
de trăitori ai duhului, la colocviile care s-au 
prelungit şi după desfi inţarea de facto a gru-
pului, continuând cu refacerea cadrului pro-
cesului şi a imaginii temniţei în care membrii 
grupului au fost aruncaţi în anul 1958.

Marius Oprea realizează un tablou am-
plu nu doar a ceea ce a însemnat Rugul 
Aprins pentru Bucureştii anilor 1950, ilus-
trând activitatea membrilor săi de marcă, 
oferind detalii cu privire la biografia lui V. 
Voiculescu şi a rolului jucat de părintele 
Dumitru Stăniloae prin traducerile sale 
patristice, ci reuşeşte să încadreze întreaga 
mişcare în cadrul postbelic al amplelor 
transformări prin care a trecut societatea 
românească şi al flagelului la care a fost 
supusă întreaga elită socială, culturală şi 
bisericească a României comunizate. Victi-
me ale acestui flagel au fost pe rând bur-
ghezia, elitele şi Biserica, aceasta reprezen-
tând totodată ultimul obstacol important 
în calea impunerii regimului de inspiraţie 
sovietică. Or, în ochii partidului, înspăi-
mântat de reverberaţiile şi ecourile pe care 
revoluţia maghiară de la Budapesta din 
1956 le-ar fi putut avea în ţară, întrunirile 
unor intelectuali, discuţiile şi credinţa lor 
în Dumnezeu deveniseră o blasfemie şi un 
păcat de moarte, deoarece „ai vrut să dai 
foc la comunism, cu Rugul tău Aprins”, 
cum îl acuzase pe Daniel Sandu Tudor un 
securist în timpul anchetei. Reconstituind 
dosarul de urmărire şi procesul lotului Ru-
gul Aprins, autorul reuşeşte să descopere 
nu doar concluziile aberante ale ancheta-
torilor, minciuna şi şantajul din spatele unor 
declaraţii ale martorilor, cât mai ales me-
todele de constrângere folosite de poliţia 
regimului represiv pentru a scoate de la 
inculpaţi sau a pune în declaraţiile lor măr-
turiile neadevărate pe care aceştia doreau 
să le audă. În cazul lui Vasile Voiculescu, 
arestat la vârsta de 73 de ani, securiştii au 
apelat la o tortură morală, însoţită de înfo-
metare, însetare, anchete încrucişate, lipsa 
asistenţei medicale şi frig, încercând de fapt 
să-i frângă astfel verticalitatea spiritual-

morală. Reuşind în acest mod să-i smulgă 
o recunoaştere că a scris şi difuzat poezii 
cu conţinut mistic-religios, îndemnând la o 
viaţă duhovnicească, securiștii l-au etiche-
tat drept „contrarevoluţionar”, „element 
duşmănos al clasei muncitoare”, „al regi-
mului popular-democrat” și „al URSS”. 
Studiind actele procesului, Marius Oprea 
conchide simplu că „procesul a fost o paro-
die cu uşile încuiate”, securitatea şi procu-
ratura transformând peste noapte o mână 
de oameni pe care îi lega Rugăciunea lui 
Iisus, dragostea pentru artă, literatură şi 
Dumnezeu în complotişti care ameninţau 
grav regimul democraţiei populare. Și pen-
tru că  nu-l  acceptaseră  de bună  voie, 
condamnaţii au fost supuși unei reeducări 
diabolice menite să-i convingă de bineface-
rile impuse de tancurile sovietice. Între vic-
timele reeducării membrilor Rugului Aprins 
s-au numărat Daniil Sandu Tudor, mort la 
Aiud în 1962, şi Vasile Voiculescu secerat 
în 1963 de o tuberculoză pulmonară şi osoa-
să contractată din cauza mizeriei, frigului, 
inaniţiei dar mai ales a „grijii” şi „bunăvo-
inţei” cu care l-au tratat conducerea şi me-
dicii închisorii. 

Supunând judecăţii adevărului faptele 
petrecute, dar mai ales întregul aparat care a 
gestionat şi mutilat viaţa unor oameni şi a 
întregii societăţi, Marius Oprea subliniază că 
victima veritabilă a întregii scene nu a fost 
alta decât adevărul însuşi. Un Adevăr mutilat 
la propriu şi la fi gurat de penumbra ostilă a 
birourilor anchetatorilor, a purtării dezuma-
nizante a personalului închisorilor, a plasto-
grafi ei interpretărilor penale, a dorinţei sis-
temului represiv de a înăbuşi din faşă „ele-
mentele periculoase care nu au făcut nimic, 
dar pot să facă”, dar mai ales a minciunii bi-
roului politic al partidului şi dorinţei acestu-
ia de a-şi păstra puterea prin lichidarea ori-
căror forme coagulante şi de organizare „care 
ar fi  putut pur şi simplu să nu iubească dic-
tatorul şi statul creat de el”. Motivul? Oprea 
îl redă citând cuvintele stareţului Eleft erie al 
Mănăstirii Dervent, o altă victimă a minciunii 
anchetatorilor comunişti: „ei nu ştiu ce-i ade-
vărul. Şi chiar dacă ar şti, tot nu l-ar cinsti, 
pentru că şi-au făcut din neadevăr şi ură stâlp 
al existenţei”. Desigur, adevărul îl cunoşteau, 
dar nu le convenea, astfel că au fabricat şi au 
mutilat fi inţa acestuia pentru a da drept ade-
văr, minciuna lor. Comuniştii nu ştiuseră însă 
că Adevărul cu care se confundaseră cei con-
damnaţi, batjocoriţi, schingiuiţi şi unii chiar 
omorâţi de ei nu putea fi  omorât şi stârpit, 
pentru că acesta era însuşi Iisus Hristos. 

Acum în anul comemorativ al patriarhu-
lui Justinian și al apărătorilor Ortodoxiei în 
timpul comunismului putem, aşadar, recur-
ge la (re)lectura unei cărţi care înfăţişează 
cum o mână de oameni au ajuns „duşmani 
ai poporului”, investigaţia istoricului Marius 
Oprea reconstituind circumstanţele politice, 
intelectuale, umane şi religioase ale unuia 
dintre cele mai exemplare cazuri de repre-
siune stalinistă din România: procesul lui 
Vasile Voiculescu şi al Rugului Aprins. În 
urma unei munci de documentare de peste 
16 ani, autorul a reuşit să reconstruiască pe 
baza memorialisticii şi interviurilor directe 
cu foşti membri şi rude ai grupului Rugul 
Aprins, dar mai ales a dosarelor din arhive-
le Securităţii, ale Ministerului Afacerilor 
Interne şi ale Comitetului Executiv al CC al 
PCR, nu doar dosarul unui lot de arestaţi şi 
condamnaţi ai regimului dictatorial, ci des-
tinul vieţii unor oameni, care au crezut în 
frumuseţea poeziei, în valorile ortodoxiei şi 
ale bogăţiei culturii, frânţi, dar nu înfrânţi 
de tăvălugul fiarei roşii. 

Mircea-Gheorghe Abrudan
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Breviter

Istoria publică a „Mioriţei”

Aurel Sasu
Într-un caiet, în creion, al lui Valeriu Anania (Fragmentarium, Sibiu, februarie, 1945), cu 

note de lectură din Ovidiu Papadima (Probleme de construcţie dramatică), Raul Teodorescu 
(Teoria generală a capodoperei literare, 1938), Mihail Dragomirescu (Critică, I, 1927), Radu Stan-
ca (Despre teatrul literar), Victor Iancu (Actualitatea atitudinii estetice), Petre Hossu (Spre o dia-
lectică a tragediei), Lucian Blaga (Ştiinţă şi creaţie, 1942), Alexandru Roşca (Motivele acţiunilor 
umane, 1943), Eugen Russu (Consideraţiuni psihologice despre adevăr şi frumos, 1942), P. Guilla-
ume (La formation des habitudes, 1936), Alexandru Claudian (Cunoaştere şi sufl et, 1940), T. Vi-
anu (Estetica, I, 1934), Alfred de Vigny (Moïse), psalmi de T. Arghezi, copiaţi din volumul de 
Versuri (1940), poezii de V. Voiculescu, reproduse din volumul Întrezăriri (1940), psalmul 18 
şi două desene anatomice color, există şi această însemnare din 1957 (un fel de jurnal, aban-
donat, al Mioriţei):

„Pe la mĳ locul lui februarie 1957, d. Arghezi mi-a cerut Mioriţa şi a dat-o lui [Alexan-
dru] Balaci, redactorul-şef al Editurii de Stat. Piesa a fost citită şi de Barbu, care, pe la 
mĳ locul lui (februarie – şters în text!), martie m-a chemat la Editură şi m-a copleşit cu 
elogii. Mi-a spus că asupra atmosferei de fatalism din lucrare se va pronunţa Ministerul.

În aceeaşi zi, am stat de vorbă cu d. Balaci, care mi-a spus că ia piesa în grĳ a sa şi că 
are toate nădejdile în privinţa publicării ei. D. Barbu îi împărtăşise aprecierile.

În cea de a doua jumătate a lui martie, maestrul Ion Şahighian mi-a dat un telefon 
cerându-mi un exemplar din Mioriţa. Îndată a trimis la mine pe actorul Napoleon Creţu, 
căruia i-am dat piesa.

Vineri, 3 mai. I. Şahighian mi-a telefonat, anunţându-mă că a introdus Mioriţa pe or-
dinea de zi a (Teatrului – tăiat în text!) Consiliului Artistic al Teatrului Armatei. Mă roagă 
ca luni să merg la Teatru, în şedinţa Consiliului, şi să citesc eu piesa.

Sâmbătă, 4 mai. Un nou telefon de la I. Şahighian. Şedinţa s-a amânat pentru miercuri, 
8 mai.

Miercuri, 8 mai. Şedinţa de lectură a început pe la ora 11. În Consiliu: Ion Şahighian, 
Sergiu Dumitrescu, Aurel Rogalski, Ninett a Gusti, dna Dobre (secretară literară), Nicolae 
Tăutu şi Laurenţiu Fulga. Am citit primele tablouri (două acte). Consiliul a hotărât să 
continuăm mâine. Impresiile par să fi e favorabile. Fulga însă e imperturbabil. Nu mi-a 
întins mâna şi nu mi-a dat niciun semn de prietenie. De altfel, am fost prevenit de cineva 
că voi avea în el un adversar redutabil”.

Începând cu joi, 9 mai, nu se mai adaugă nimic însemnărilor. Aventura lecturii de la 
Teatrul Armatei se încheie aici. După cum se ştie, poemul dramatic fusese isprăvit în 1953. 
Scris în vacanţele de vară ale anilor 1952–1953, la vila lui Ion Luca de la Vatra Dornei, cu 
excepţia actelor I şi II, pe care le redactează la Mănăstirea Bistriţa (olteană) şi câteva frag-
mente puse pe hârtie la Ciorogârla şi Dragoslavele. Practic, de existenţa piesei ştiau doar 
Ion Luca, Lucian Teodossiu, un prieten al dramaturgului, marele actor George Vraca şi 
câţiva prieteni buni. Întâia lectură organizată, după defi nitivarea textului, are loc în pre-
zenţa lui V. Voiculescu, Al. Mironescu şi a părintelui Benedict Ghiuş, după ce mai fusese 
citită de Mitropolitul Firmilian şi de Andrei Scrima, pe care, însă, noua Mioriţă pare să-l 
fi  lăsat indiferent. Doi ani mai târziu, Şerban Cioculescu îi face autorului o vizită la Bibli-
oteca Patriarhiei. Solicită manuscrisul şi pleacă, pentru linişte, cu el, la ţară. Peste zece zile, 
începătorul în ale dramaturgiei este invitat să-şi citească piesa. La reşedinţa criticului, se 
adunaseră Vladimir Streinu, Mircea Şeptilici, fostul Mitropolit al Bucovinei, Tit Simedrea 
şi poetul Larian Postolache. Episodul prezentării piesei in Consiliul Teatrului Armatei este 
reprodus şi în Memoriile din 2008. Cu două prezenţe în plus (George Vraca şi regizorul 
Victor Bumbeşti), şi cu mai multe detalii despre reacţia ostilă a colonelului Laurenţiu 
Fulga, reprezentantul „liniei de partid” al Armatei. Lucrurile se precipită. Viitorul vice-
preşedinte al Uniunii Scriitorilor „acuză direcţia Teatrului de «devieri» şi de adoptarea 
unei linii «nesănătoase»”, Ion Şahighian, directorul Teatrului, reacţionează violent („vor-
bea ca un nebun de se cutremurau ferestrele”) şi totul degenerează în scandal, ceartă şi 
ameninţări. „Istoria publică a Mioriţei... avea să fi e mult mai dramatică decât piesa însăşi”, 
sună o gravă mărturisire în aceleaşi Memorii din 2008 (p. 224). Fără să mai aştepte înche-
ierea discuţiilor, Valeriu Anania îşi cere scuze şi pleacă îngrozit.

Pe la începutul lui 1958, Mariett a Sadova îi cere permisiunea să pună piesa în scenă la... 
Cluj. Cum nu cunoştea lumea teatrului, autorul afl ă, întâmplător, că regizoarea fusese soţia 
lui Haig Acterian, fost director al Teatrului Naţional, în vremea guvernării legionare. Şansa 
reprezentării cade. Cercul „istoriei publice” a textului se închide. Bolnav, Ion Luca, speriat 
că Mioriţa s-ar putea juca (avea şi el o piesă în aşteptare: Doamna Chiajna), pretinde, absurd, 
că este co-autor al piesei şi cere, într-o audienţă la Patriarh, jumătate din venituri. Afl ând 
teribila poveste, Valeriu Anania „îşi înghite fl ăcările” (expresia îi aparţine), pe care le va 
purta apoi, începând cu 12 iunie 1958, prin toate labirinturile umane ale regimului concen-
traţionar. Începuse istoria cu „duh de putregai”. Trecută prin nefericita experienţă a lectu-
rilor publice şi prin anii de detenţie ai autorului, Mioriţa apare, editorial, cu Predoslovia lui 
T. Arghezi, abia în 1966, în ziua Învierii Domnului. Cel care-i dăduse viaţă se afl a deja, din 
1965, în activitate misionară, la Episcopia Ortodoxă Română din Statele Unite. Departe, e 
adevărat, dar se putea închipui sărbătoare mai mare, pentru omul reînviat, şi bucurie mai 
deplină, pentru omul liber, decât această miraculoasă coincidenţă? O spectaculoasă reveni-
re la normalitate sub semnul biruinţei Crucii: fostul om-fi şă, om-cazier şi om-amprentă îşi 
redobândeşte identitatea şi va continua să evolueze, literar, fără echivoc, sub imperativul 
ideilor active ale generaţiei sale: recuperarea destinului spiritual, valorifi carea estetică inte-
grală a sufl etului românesc şi primatul ascetic al libertăţii interioare. Toate subsumate unui 
singur principiu: proiecţia în monumental a fi inţei umane.
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mamei sale este ipotetică, fi indcă se prea poate ca, odată născut, 
copilul să fi e totuși iubit de mamă, adoptat de tată și acceptat 
de familia îngrĳ orată de ce vor zice vecinii. Chiar și abandonat 
în orfelinat, care nu mai e totuși abatorul ceaușist, copilul are 
șansa ipotetică la fericire și în orice caz primește incontestabil 
viaţa pe care chiuretajul, la fel de incontestabil, i-o suprimă.

Iată de ce marșul pentru viaţă, organizat de Buna Vestire, 
nu trebuie să devină un miting de inchizitori încruntaţi, ci se 
cuvine să rămână, așa cum l-am văzut eu la Cluj, și cum o 
arată aceste fotografi i, o manifestaţie pentru viaţă, pentru femei 
iubite, copii doriţi și familii închegate, pentru fericirea fi rească 
a maternităţii. În fi ne, la sensibilizarea lumii cu privire la gro-
zăvia avortului, cei care sprĳ ină viaţa, femeia, copilul și familia 
trebuie să ceară autorităţilor să ofere mai mult sprĳ in mamelor 
singure, pentru a naște în siguranţă și a-și crește cu demnitate 
și bucurie copiii. Statul și Biserica, cei care, cetăţeni fi ind, se 
declară și creștini, trebuie să sprijine cu dragoste, grijă și 
delicateţe femeia; fi indcă creștinismul e iubire, iubirea e afi rmaţie, 
nu negaţie, îmbrăţișare, nu respingere, solidaritate, nu morali-
zare, bucurie, nu tristeţe. Viaţă, nu moarte!

duce la limitarea, ci la încurajarea acestui gest tragic. 
Sigur, tinerilor le este utilă educaţia sexuală, dar nu e ne-

voie să le explice nimeni, cu imagini, fi ziologia actului sexual, 
căci natura a sădit în fi ecare refl exul acestui gest fi resc. Ei 
trebuie să știe cum se poate preveni o sarcină sau o boală, și 
fi rește cum să nu ajungă niciodată la înfricoșătorul gest al 
avortului. Dar nu e destul. Fiindcă nu doar despre „sex” e 
vorba aici, ci despre valori morale și etice, pe care educaţia 
din familie, școală și biserică le transmite sau ar trebui să o 
facă: respect, consimţământ, responsabilitate și, deși nu mai 
sunt la modă, înfrânare și decenţă.

Dar umanismul antiuman și feminismul antifemeiesc pre-
dică promiscuitatea, incită la ea ca atribut al libertăţii, iar când 
aceasta conduce la avort, în loc să se cutremure și să își pună 
întrebări, îi moralizează tot pe cei care vorbesc despre respect, 
decenţă, autocontrol, înfrânare. Pretinde că apără viaţa femei-
lor, dar ignoră viaţa copilului nenăscut, sau celebrează supri-
marea ei, devenind un sinistru cult al crimei. Se arată îngrĳ orat 
de soarta unui copil nedorit, dar găsește ca soluţie lichidarea 
lui, fără să îi pese că aceasta este categorică (adică defi nitivă și 
ireversibilă), în timp ce nefericirea unui copil nedorit sau a 

Femeie, familie, fericire

Adrian Papahagi

Î n limba latină, femeia (fē -min-a), fecunditatea (fē -
c-und-a) și fericirea (fē -lī x) împart același radical 
indo-european (dhēi-***, dhē-***). Etimologia nu e 

niciodată un simplu joc lingvistic, ci transmite mereu o 
înţelepciune ancestrală, oricât ar displăcea acest lucru 
celor care văd trecutul sau chiar natura omului ca un balast 
care se cuvine lăsat în urmă.

Firește, femeia sau bărbatul nu pot fi  reduși la o funcţie, 
fi indcă demnitatea lor dumnezeiască le permite să treacă din-
colo de orice funcţie, fi e ea biologică sau lingvistică; dar nici 
nu pot fi  separaţi de funcţiile fi rești cu care i-a înzestrat natura 
(numiţi-o și evoluţie dacă vreţi; puţin contează, fi indcă Dum-
nezeu e destul de mare ca în planul Său divin să încapă și 
evoluţia speciilor).

Femeia este deci asociată fecundităţii, harului de a ge-
nera viaţa, iar cei vechi (străvechi chiar, pe când cuvintele 
erau puţine și sensurile multe), au legat această calitate a 
femeii de fericire. Chiar dacă nașterea e un chin (tot mai 
puţin, azi), maternitatea e o binecuvântare. O spune geniul 
limbii, o afirmă firea umană și o consfinţește creștinismul. 
A vedea relaţia dintre femeie și pruncul său sub semnul 
nefericirii, sau relaţia dintre femeie și bărbat în termenii 
marxiști ai luptei între sexe este ceva nefiresc și trist. A 
crede că esenţa libertăţii femeii stă în curmarea vieţii prun-
cului care crește în ea, sau că sensul demnităţii femeii este 
permanenta întrecere socialistă cu bărbatul pentru tristul 
privilegiu de a purta mitralieră, de a conduce macarale sau 
de a se înghesui în metrou dis-de-dimineaţă este o formă 
cel puţin paradoxală de iubire și apreciere pentru mamele, 
surorile și fiicele noastre. A socoti că nimic nu deosebește 
femeia de bărbat înseamnă a ignora ceea ce ochiul, creierul 
sau inima afirmă, ceea ce biologia ne învaţă, ceea ce firea 
strigă. Femeia și bărbatul pot genera viaţa, dar numai fe-
meia o poate purta, crește și aduce pe lume. 

Viaţa nu este ceva abstract, așa cum nici pruncul nu este. 
Din clipa în care partea femeiască și bărbătească s-au unit, 
acolo s-a născut viaţă, distinctă de cei care au generat-o, și 
care nu poate să devină altceva decât un copil. Chiar dacă, 
pe lângă inimă și creier, fătul are fante sau coadă la câteva 
săptămâni, după nouă luni sau mai puţine femeia nu va 
aduce pe lume nici un pui de rechin, nici o maimuţică, ci un 
om, dotat cu aceeași fenomenală sensibilitate, raţiune sau 
conștiinţă, cu aceleași drepturi și năzuinţe de a trăi fericit ca 
oricare dintre noi, cei deja născuţi. Slavă Domnului, cel mai 
adesea copilul este dorit, iar femeia își trăiește, alături de 
soţ, copii și familie, fericirea promisă de fi re și închisă, sub-
til, în etimologia latinească de la care am pornit.

Din păcate, însă, nu întotdeauna este așa. Există femei 
care, în loc de dragoste și înţelegere, în loc de maturitate și 
responsabilitate din partea bărbatului sau a propriilor părinţi, 
primesc violenţă, presiuni psihologice, culpabilizări și ură. 
Mai grav chiar, sarcina poate proveni dintr-un viol. Singure, 
uneori imature, needucate sau sărace, sub colosala presiune 
a răutăţii și egoismului, sunt aduse în situaţia cea mai tra-
gică pentru o femeie și o mamă: uciderea propriului prunc. 
Chit că e încă mic și aproape abstract, trăiește în ele, iar ele 
simt asta cu toată fi rea lor, căci biologia lor s-a sincronizat 
deja cu cea a copilului. Tragedia separării de propriul copil 
nenăscut, de a nu-i cunoaște niciodată chipul, de a nu-i auzi 
vocea, de a nu-l strânge în braţe e imensă, alegerea e trau-
matizantă; ar fi  deci o netrebnicie ca, la drama femeii, să 
adăugăm și noi, societatea, culpabilizarea noastră.

Nu despre culpabilizare, presiuni sau interdicţii se cuvine 
să vorbim dacă suntem creștini și respectăm viaţa, ci despre 
dragoste, protecţie, sprĳ in și sfat. Despre modul în care putem 
face ca nicio femeie, niciun cuplu tânăr, să nu ajungă la gestul 
teribil al uciderii propriului prunc după doar câteva săptămâni 
de viaţă. Cum putem face asta? Printre altele, luptându-ne cu 
sinistra demagogie a umanismul inuman și a feminismul 
antifemeiesc. Numind avortul drept ceea ce este: suprimarea 
unei vieţi, ucidere. Fiindcă, chiar dacă pruncul nu este încă 
viabil la 8, 10, 12 sau chiar 14 săptămâni, el este viu! Lăsat să 
trăiască, se naște și este, incontestabil, copil. Grozăvia de a 
sfârteca un copil trebuie numită cu numele ei, ca oricine re-
curge la așa ceva să știe exact ce se întâmplă acolo și să facă 
orice poate ca să evite avortul. Conștientizarea face parte din 
mult clamata educaţie sexuală, iar a banaliza avortul, prezen-
tându-l ca pe ceva comparabil cu o extracţie dentară nu con-

mamei sale este ipotetică fiindcă se prea poate ca odată născutduce la limitarea ci la încurajarea acestui gest tragic
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Meditație 
despre martiriul creștin 

în zilele noastre

Arhim. Andrei Coroian

D e peste 20  de ani, în mai  multe ţări din Africa 
și Orientul Mĳ lociu, creștinii, care cred în Iisus 
Hristos, Îl iubesc și Îl mărturisesc ca Dumnezeu 

și Mântuitor, sunt marginalizaţi în societate, sunt arestaţi, 
anchetaţi, torturaţi, uciși, într-un cuvânt martirizaţi.

În fi ecare an, peste 100.000 de adepţi ai lui Hristos 
sfârşesc prin moarte violentă ca rezultat al unor con-
flicte religioase, în ţări unde creştinii sunt cei mai 
prigoniţi: Egipt, Libia, Tunisia, Algeria, Irak, Pakistan, 
Afganistan, Sudan, Nigeria, Eritrea, Somalia, Arabia 
Saudită, Maldive, Bangladesh, Malaezia, Indonezia, 
Filipine, Myanmar, Laos şi India.

În anul 2012, o treime din ţările lumii (33%) se con-
fruntau cu persecuţiile religioase, iar dintre creştini,  co-
munitatea religioasă cea mai persecutată de pe glob, 
peste o sută de sunt astăzi sub o presiune continuă. Un 
raport internaţional afi rmă că „un creştin moare pentru 
credinţă la fi ecare cinci minute“. Iată o realitate dureroasă, 
cu care noi, creștinii ne confruntăm, și care mai nou a 
început să fi e simţită și în Europa. 

Se pune cu necesitate o întrebare: Este acest fapt un 
fenomen nou? Cu toată puterea și convingerea suntem 
siguri că nu! Biserica creștină  a fost întotdeauna, mai 
mult sau mai puţin, sub presiune și sub persecuţie. Timp 
de peste trei sute de ani, în primele trei secole, în Biseri-
că au suferit martiriu milioane de creștini.

Deși pare ceva inuman, totuși din punct de vedere 
duhovnicesc, este firesc să fie așa. Aceasta pentru că 
Duhul Sfânt al lui Hristos este izvorâtorul a toată sfi nţenia, iar 
duhul lumii este duhul din  care izvorâște și prin care se 
lucrează tot păcatul. Acest duh este duhul lui Satan. Du-
hul lui Hristos și duhul lui Satan sunt întotdeauna în 
contradicţie, într-o  luptă neadormită.

Duhul Sfânt este duhul iubirii jertfelnice a lui Hristos, 
cel Care Se răstignește mereu, pentru fi ecare creștin în 
parte și suferă împreună cu el. El este duhul păcii, al bu-
curiei, al fraternităţii, al credinţei, al bunătăţii, al blândeţii, al 
ajutorării, al abstinenţei, al milei și iertării (cf. Galateni 5, 
22-23). Este Duhul care ne dă libertatea de fi ii ai lui Dum-
nezeu. Duhul lumii este duhul comodităţii, duhul  ego-
ismului, duhul plăcerilor senzuale, duhul modei și di-
vertismentului, duhul lăcomiei, al mâniei, urii și răzbu-
nării. Acest duh dă naștere robiei, opresiunilor, războa-
ielor, suferinţelor, bolilor, terorismului, precum  și altor 
fl ageluri, care tulbură pacea umană.

Ce trebuie să facem noi, creștinii? Care este atitudinea 
noastră potrivită în aceste condiţii de luptă vădită cu 
forţele răului ?

Un singur lucru bun putem face, care se manifestă 
sub mai multe aspecte, anume: Suntem chemaţi să inten-
sifi căm viaţa duhovnicească! Să intensifi căm rugăciunea, 
(cf. 2 Tes 5, 7), să slujim mai des Liturghia, să ne pocăim, 
să ne curăţim prin spovedanie, milostenie, Sfânta 
Împărtășanie, să intensifi căm trăirea noastră cu Hristos. 
Trăirea în Hristos este trăirea în Duhul Său cel Sfânt, care 
duce la desăvârșire, la bucuria sfi nţeniei. Iar treapta cea 
de sus a sfi nţeniei este martiriul, moartea din iubire pen-
tru Hristos.

Nu poate fi  altfel, nici nu putem găsi alt mod de a 
trăi sau a muri decât cel al Mântuitorului nostru. Nu 
există în lume un har mai mare, și nici nu poate fi , decât 
acela să suferi pentru Iisus Hristos. Acela de a suferi 
pentru El, iubirea sufl etului tău, Care suferă mereu din 
iubire, împreună cu tine. Nu poate fi   o bucurie mai mare, 
decât aceea de a-L întâlni faţă către faţă , să-I arăţi iubirea 
ta, apoi să trăiești fericit  cu El și cu toţi sfi nţii în lumina 
slavei paradisului...

Toţi cei care-L iubim, dorim să murim bucuroși, fericiţi 
pentru El și Evanghelia Sa, pentru ca astfel să putem 
primi învierea și viaţa veșnică împreună cu El. Dacă vom 
avea acest prilej, nu putem decât să ne bucurăm, așa cum 
s-a bucurat sfântul arhidiacon Ștefan, întâiul muce-
nic. Sau să ne bucurăm că acel  creștin misionar din  Chi-
na, care a fost închis 22 de ani pentru credinţa și iubirea 

sa în Hristos, iar când a fost eliberat, i s-a tăiat mâna dreap-
tă. El în loc să plângă de durere, a ridicat mâna tăiată, cu 
cealaltă mână, și a cântat cu bucurie: Hristos a Înviat! Hris-
tos a Înviat! Hristos a Înviat!

Învăţătura lui Hristos ne duce la desăvârșire, iar 
desăvârșirea este fericirea de muri (martiri) pentru El, Mân-
tuitorul nostru cel drag. În sinteza Evangheliei lui Hristos, 
în cele nouă Fericiri, chemarea la desăvârșire prin mărturi-
sire și martiriu, pe care ne-o face Hristos este dublă, ba 
chiar întreită (cf. Mt  5, 10-12). El ne cheamă la început să 
fi m smeriţi (Mt 5, 3), adică să avem conștiinţa nimicniciei 
noastre, a depentenţei noastre faţă de El, pentru că Dum-
nezeu ne-a creat din nimic, și fără El nu putem face nimic 
(In 15, 5). Apoi ne îndeamnă să plângem (Mt 5, 4) înstrăi-
narea noastră de El prin păcate, dar și să plângem de 
bucurie că El, prin jertfa Sa, ne-a împăcat cu Tatăl. Să 
fi m blânzi (Mt 5, 5), nevinovaţi ca porumbeii sau precum 
copiii, căci blândeţea și  nevinovăţia vor birui tirania și 
silnicia! Să însetăm (Mt 5, 6) de dreptatea si sfi nţenia Lui, 
căci suntem făcuţi să însetăm de lumina,iubirea și 
frumuseţaea lui Dumnezeu, și nu v-om afl a odihnă îna-
fara Lui! Să fi m milostivi și miloși (Mt 5, 7) faţă de toată 
creaţia: oameni, animale, plante, faţă de orice făptură 
creată de Dumnezeu, din cer, de pe pământ și din iad. 
Apoi să fi m curaţi cu inima (Mt 5, 8), căci numai într-o 
inimă curată și cinstită, ÎL putem vedea  pe Dumnezeu în 
oameni, în toată creaţia și faţă către Faţă! După ce vom 
primi pacea dumnezeiască (Mt 5, 9) care covârșește toată 
mintea, pe care o poartă în sine toţi cei curăţiţi de patimi 
și poft e și iluminaţi prin cunoașterea Duhului, ne așteptă 
prigoanele și persecuţiile. Așa a pătimit Hristos, așa au 
pătimit toţi sfi nţii: apostoli, mucenici, ierarhi, cuvioși sau 
profeţi și drepţi din vechime. Ultimele două Fericiri sunt 
o îndoită chemare la fericirea martiriului, la bucuria vieţii 
de dincolo și la răsplata cerească. Ultimile două fericiri 
sunt treapta cea de sus a scării duhovnicești și răsplata pe 
care o dă Mântuitorul urmașilor Săi: „Fericiţi cei prigoniţi 
pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor (Mt 5, 10); 
Fericiţi veţi fi  voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice 
tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea“ 
(Mt 5, 11). Iar apoi a treia oară: „Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, 
că plata voastră multă este în ceruri!“ (Mt 5, 12).

Iată că ceea ce aparent, din punct de vedere uman este 
o problemă, în realitate, din punct de vedere duhovnicesc, 
este un har, o binecuvântare și o fericire dumnezeiească. 
Pentru ca Hristos spune că: „Cel ce va mărturisi pentru Mine 
în faţa oamenilor, voi mărturisi și Eu pentru el în faţa Tatălui 
ceresc“ (Mt 10, 32).

Noi, în calitate de credincioși iubitori ai lui Hristos, 
nu putem să evităm martiriul dacă ni se va cere, dar avem 
imperioasa datorie să fi m mereu pregătiţi. Și acest lucru 
trebuie să-l primim cu bucurie, cu pace și mulţumire 
sufl etească. Există o problemă care s-ar putea ridica. În 
cartea Apocalipsei 6, 10, scrie că cei martirizaţi pentru Hris-
tos cer răzbunarea sângelui lor. Cum trebuie să interpre-
tăm și înţelegem aceasta? Trebuie să cerem răzbunarea 
jertfei noastre?

Mai întâi trebuie să știm că primul Martir este însuși 
Mântuitorul Iisus Hristos, care a vărsat cel mai scump 
Sânge. El va răzbuna toate uciderile nedrepte, însă nu 
acum, ci la sfârșitul acestei lumi, la Înfricoșătoarea Sa 
Judecată.

Până atunci noi trebuie să primim toate suferinţele și 
persecuţiile, cu bucurie, cu multumire, și să spunem cu 
El: „Părinte iartă-i cu nu știu ce fac!“ (Luca 23, 34). Noi, 
creștinii suntem chemaţi să trăim și să mărturisim Evan-
ghelia în lume, cu toată bucuria și cu toată puterea noastră. 
Modalităţile în care o putem face sunt, desigur, foarte 
multe și nu le enumerăm. Importantă este râvna și dorinţa 
noastră constantă de a mărturisi cu bucurie pe Hristos. 
Iar aceasta trebuie să fi e până la moartea martirică.

În acest sens sunt și versurile insufl ate de Duhul 
Sfânt ale unui mare poet creștin, Reiner Maria Rilke, 
cu care și încheiem această scurtă meditaţie: „Stin-
ge-mi lumina ochilor (Doamne); Te pot vedea;/ Acoperă-
mi urechile, Te-aud ușor./ Fără picioare, către Tine pot 
umbla/ Și fără gură pot să Te implor./ Frânge-mi în două 
braţele; la fel/ Te va cuprinde inima-mi la loc!/ Oprește-
mi inima și creierul va bate!/ Și de-mi azvârli și-n cre-
ier foc,/ Pe sânge Te voi duce mai departe”1.

1 După Arhim. Ioan Negruţiu, în Arhim. Ioanichie Bălan, Con-
vorbiri Duhovnicești, vol II, Editura Episcopiei Romanului și 
Hușilor, 1990, p. 229.

Viorel Thira, Crâmpeie din viaţa 
preoţimii noastre, Casa de Editura Dokia, 
Cluj-Napoca, 2016. 

N
ăscut în anul 1936, pă-
rintele Viorel Thira, ori-
ginar din zona Lăpuşu-

lui, a devenit, datorită corelării 
eforturilor sacerdotale cu cele de 
documentare, unul dintre puţinii 
sacerdoţi cu adevărat erudiţi ai 
Bisericii noastre. O dovadă în acest 
sens o constituie şi cea mai recen-
tă lucrare a dânsului, intitulată: 
Crâmpeie din viaţa preoţimii noastre, 
apărută la Cluj-Napoca în anul 
trecut (care se adaugă unor volume 
precum: Fără personalităţi îi frig în 
istorie, Casa de Editură  Dokia, 
Cluj-Napoca, 2007; Carte de întâm-

plământ, Casa de Editură Dokia, Cluj-Napoca, 2009; Graiul în satul Inău din 
Ţara Lăpuşului (Glosar), Casa de Editură Dokia, Cluj-Napoca, 2009; Praf de 
etele, Editura Eurotip, Baia Mare, 2011, sau Antologie de suflet şi inimă româ-
nească, Casa de Editură Dokia, Cluj-Napoca, 2016). 

Ea se constituie într-o frumoasă antologie de studii şi articole, ce vizează atât valo-
rifi carea unor aspecte din istoria Maramureşului, cât şi prezentarea unor personalităţi 
culturale (cu precădere clericale), ale Transilvaniei, sau Basarabiei. Astfel, de exemplu, 
pe lângă studii dedicate unor clerici maramureşeni importanţi, precum Tit Bud (pp. 
65-75), arhimandritul Gherman Vida (pp. 76-79), Petru Şuteu din Târgu Lăpus (pp. 
215-225), sau Vasile Lucaciu (pp. 24-32), se regăsesc şi personalităţi de-a dreptul anomi-
me, dar importante, precum Nicolae Raţ din Maierii Alba-Iuliei, duhovnicul lui Horea 
(pp. 87-96). Interesantă este această evocare, din care redăm aici câteva crâmpeie:

,,Horea şi Cloşca, înainte de supliciu, au cerut să fi e spovediţi şi împărtăşiţi de un 
preot de neamul şi legea lor. În acest scop a fost adus acolo preotul Nicolae Raţ din 
Măierii Bălgradului. Preotul Nicolae Raţ a fost acela care a scris în limba română 
«lăsămintele», respectiv «testamentele» celor doi osândiţi... Deşi în vremea aceea era 
destulă teroare împotriva preoţilor ortodocşi, preotul Nicolae Raţ are curaj în faţa 
autorităţilor să semneze «Testamentul lui Horia», cu specifi caţia «preot neunit», do-
vadă de curaj şi demnitate“ (p. 93). 

Nici personalităţile culturale bistriţene, de a cărotr zonă îl leagă pe părintele Vio-
rel păstorirea în localităţile Mărişel şi Sângeorz Băi, nu scapă neevocate, în paginile 
volumului său. Astfel, alături de Ioan Baciu din Şoimuş (pp. 200-203), sunt prezentaţi 
şi bistriţeanul devenit mitropolit al Moldovei, Iacob Stamati (pp. 142-147), Toma Bulea, 
protopopul Becleanului (pp. 420-422), sau Grigore Pletosu, primul critic literar al lui 
George Coşbuc (pp. 267-274). Celui din urmă îi prezintă o frumoasă biografi e în care 
evită greşelile unora dintre biografi , care-l declară doctor (ex. Ioan Seni (coord.), 
Dicţionarul culturii și civilizaţiei populare al judeţului Bistriţa-Năsăud, vol. 1 - „Ţara Năsă-
udului”, Ediţia a II-a, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2010, p. 289; Sorina-Gabrie-
la Costea, Școala de la Năsăud. Profesori de limba română, Editura Charmides, Bistriţa, 
2011, pp. 70-105), îi prezintă atât volumele ce-i poartă semnătura, publicate ca autor 
unic sau în calitate de co-autor (Grigore Pletosu, Dogmatica Ortodoxă, Tiparul Tipo-
grafi ei Arhidiecesane din Sibiu, Năseud, 1893; Idem, Propedeutica fi losofi că pentru 
învăţământul secundar, Tiparul lui Carol Csallner în Bistriţa, Năseud, 1899; Grigore 
Pletosu, Ion Gheţie, Retorica și carte de cetire pentru clasa a VI-a gimnasială, Tipografi a 
lui Carol Csallner, Bistriţa, 1904), cât şi studiile şi articole, iar apoi arată care au fost 
elevii săi iluştri, evidenţiind şi profesiile pe care le-au îmbrăţişat ei:

„Grigore Pletosu a avut ca elevi la Năsăud pe unii dintre cei ce vor 
deveni reprezentativi învăţaţi ardeleni: Patriarhul Regent Miron Cristea; 
Mitropolitul Nicolae Bălan; Episcopul Nichita Duma, poetul George Coşbuc; 
profesorii Nicolae Drăgan, lingvist, Vasile Meruţiu, cartograf; Simion Mân-
drescu, profesor de limba germană şi folclorist, Victor Onişor, profesor de 
drept şi folclorist; Constantin Moisil, numismat; Victor Motogna, istoric; 
Iulian Marţian, istoric; Iuliu Moisil, profesor şi mulţi alţii. Dar, cel mai 
strălucit dintre toţi a devenit George Coşbuc, căruia Grigore Pletosu i-a 
intuit talentul şi l-a încurajat, cerându-i mereu «strădanie şi diligenţă», 
după ce i-a ascultat lectura poeziei «Mângâierea poetului»“. 

Nici personalităţi de prim rang ale culturii româneşti, precum Alexie 
Mateevici, nu-i scapă părintelui Viorel. Acestuia, îi dedică o frumoasă şi 
succintă caracterizare, în cadrul căreia arată că: „cel care a cântat pe coarde 
Stradivarius a fost preotul-poet Alexei Mateevici“ (p. 178).

Datorită acestor frumoase evocări, adesea succinte, dedicate atât unor 
personalităţi importante şi cunoscute deja în cultura română, cât şi unor oameni 
de pe efi gia cărora are meritul de a ridica praful uitării, restituindu-i circuitu-
lui istoriografi c şi cercetării contemporane, lucrarea părintelui Viorel Thira, 
personalitate importantă a spaţiului teologic şi a celui cultural ardelean, des-
pre care au scris oameni importanţi ai zilelor noastre, precum domnul profe-
sor universitar Ion Buzaşi, părintele Vasile Borca sau domnul profesor dr. Nuţu 
Roşca, se constituie într-o cercetare frumoasă şi utilă celor ce vor să descopere 
mai multe cu privire la istoria noastră confesională şi nu numai. Scrisă într-un 
duh de respect faţă de înaintaşi, într-un limbaj plăcut, într-o manieră onestă, 
ce ţine cont de istoriografi a anterioară a tematicilor abordate, ea trebuie să se 
regăsească în biblioteca unui teolog ce se respectă şi ale cărui preocupări de 
cercetare interferează cu subiectele abordate în paginile ei. 

Ierom. Maxim Morariu
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cultură a Duhului, ca să folosim expresia Părintelui Rafail Noica, şi 
un iubitor de carte, aspect menţionat şi de Nicolae Iorga. A fost şi 
om de condei. În acest domeniu, admirabila contribuţie a Arhiman-
dritului Policarp Chiţulescu, intitulată „Danii necunoscute de carte şi 
câteva noi documente de la Sfântul Calinic Cernicanul”, cu care se des-
chide volumul, aduce elemente inedite, puse atrăgător în pagină. 
Precum această ambivalenţă a dăruirii: „Având în vedere profi lul 
vieţii creştine lăsat de Mântuitorul lumii (...), înţelegem setea nepotolită a 
Sfântului Calinic de la Cernica de a-i ajuta pe cei săraci materialiceşte şi 
duhovniceşte. Pe primii îi miluia cu toţi banii pe care îi avea la îndemână, 
până la haina de pe el, iar pe ceilalţi îi învăţa dumnezeieştile porunci fără 
a conteni, prin cuvânt direct, prin scrisori, pastorale şi felurite povăţuiri şi 
prin numeroase danii de carte”7. Realizarea unei tipografi i proprii 
trebuie percepută în acelaşi context al iubirii şi al înduhovnicirii: 
„Grĳ a pentru învăţătura tinerilor care se pregăteau pentru a deveni păstori 
de sufl ete, precum şi buna orânduială în mănăstiri şi biserici l-au determi-
nat pe Sfântul Calinic să le facă bogate daruri în cărţi şi să dorească înfi -
inţarea unei tipografi i care i-a purtat numele, precum procedaseră odini-
oară marii săi înaintaşi de la Râmnic: Sf. Antim Ivireanul şi ceilalţi episcopi 
cărturari: Damaschin, Chesarie şi Filaret. (...) Poate că proiectul tipografi c 
cel mai amplu, costisitor şi necesar, a fost tipărirea la Râmnicu Vâlcea a 
mineielor, despre care există o întreagă corespondenţă”8. În continuare, 
autorul trece în revistă mai multe exemplare de mineie date în haru 
de Sfântul Calinic, purtând iscălitura şi pecetea sa arhierească. 
Arătând că episcopul Râmnicului „a corespondat cu ierarhii, domni-
torii, boierii şi stareţii timpului său”9, Părintele Policarp Chiţulescu 

reproduce două epistole şi un zapis inedite, aşadar trei documente 
olografe provenind de la Sfântul Calinic.

Un text de referinţă, „Stareţul Calinic de la Cernica: asceză şi 
creativitate”, este datorat Arhimandritului Veniamin Micle şi poate 
fi  considerat un portret în evantai. Ca şi alţi biografi  ai marelui 
cernican, Arhim. Veniamin Micle aminteşte că părinţii acestuia, 
oameni cu stare, şi-au dat fi ul la Şcoala grecească „Sfântul Sava”, 
care era cea mai înaltă instituţie de învăţământ din Bucureştiul de 
la cumpăna secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea. Autorul studiului 
insistă asupra faptului, care este o trăsătură a Bisericii Răsăritului 
– unde Maria şi Marta sunt complementare şi nu divergente –, că 
realismul poate face casă bună cu schivnicia şi cu nevoinţa: „Deşi 
format în duhul ascetic, el (Sf. Calinic, n.n.) a fost un profund realist, în-
grĳ indu-se în chip deosebit de averea mănăstirii pe care a protejat-o şi a 
îmbogăţit-o cu noile proprietăţi. (...) La Bueşti, unde mănăstirea avea zeci 
de mii de oi şi capre, herghelii de cai, mii de boi şi vaci, de cea mai bună 
rasă, a construit o biserică... A făcut mori pe apa Dâmboviţei, a dobândit 
case şi prăvălii în Bucureşti, iar pentru găzduirea monahilor care veneau 
în Capitală cu probleme mănăstireşti, a construit un han”10.

Tot sub auspiciile Culturii Duhului trebuie aşezată şi 
vasta operă ctitoricească a Sfântului. Citând dintr-o lucrare din 
anul 1968, Părintele Veniamin Micle enumeră biserici mai puţin 
cunoscute care îi datorează existenţa: „Stareţul Calinic a ridicat 
şi alte locaşuri de cult, între care se numără: bisericile mănăstirilor 
Ghighiu şi Poiana Mărului; bisericile satelor Brăneşti, Cernica, Răteşti 
şi Ghenoaia şi a schitului Icoana din Bucureşti. A construit biserica 
din satul Sohatu-Ilfov. Se poate spune că aproape nu există colţ de 
7  Lucrarea duhovnicească şi culturală a Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica...,  
p. 14.
8 Ibidem, pp. 14-15.
9 Ibidem, p. 17.
10 Ibidem, p. 102.

Studii consacrate 
Sfântului Calinic

Mircea Gelu Buta1

Î n 2015, an în care s-au împlinit şase decenii de la proclamarea 
primilor „sfi nţi ieşiţi din tulpina neamului nostru”, cum atât de 
frumos se spunea în Tomosul de canonizare, la Râmnicu 

Vâlcea, acolo unde Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica şi-a avut reşe-
dinţa episcopală, s-a desfăşurat un simpozion de comunicări care i-au 
fost consacrate. Zece dintre acestea, aparţinând în parte unor nume de 
referinţă din cultura noastră actuală – bisericească şi laică –, au fost 
transcrise şi editate într-un elegant volum2, precedate de o succintă şi 
substanţială prefaţă semnată de Înaltpreasfi nţitul Varsanufi e, Arhiepi-
scopul Râmnicului. Titlul volumului: „Lucrarea duhovnicească şi cultu-
rală a Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului”.

Se cuvine reamintit că despre Sfântul Calinic de la Cernica 
s-a scris atât înainte, cât şi după canonizarea sa, această covârşi-
toare personalitate a monahismului şi a Bisericii noastre fi ind de 
mult nimbată de aura sfi nţeniei. Astfel, încă din anul 1930, preotul 
D. Lungulescu îşi intitula o carte „Viaţa şi minunile episcopului 
Calinic cel Sfânt al Râmnicului”, lucrare citată de marele canonist 
„Liviu Stan în „Sfi nţii Români”3, care, pe aceeaşi pagină, scria: 
„Vrednică de pomenire este «Diata» sfântului Vlădică, sau testamentul, 
pe care l-a făcut încă de la 1860. Vom reproduce cu alt prilej, în întregime, 
această piesă de antologie, pentru că este vrednică de cele mai frumoase 
şi mai duhovniceşti pagini din «Vieţile Sfi nţilor»”4. De altfel, perspec-
tiva hagiografi că asupra legendarului stareţ al Cernicăi începe în 
anul 1870 cu o carte tipărită în alfabetul de tranziţie şi citată de 
nenumărate ori şi în volumul de care ne ocupăm5.

Este aproape un lucru comun faptul că proclamarea celor 
dintâi sfi nţi români după trup, şapte la număr, între care Sfântul 
Calinic de la Cernica era fi gura cea mai impunătoare, a constituit o 
mare izbândă a Bisericii noastre, a Sinodului redus pe atunci la 12 
sau 13 membri şi a Patriarhului Justinian personal. Un demers în-
ceput în ziua de 28 februarie 1950, în sesiunea sobornicească de 
iarnă, şi sfârşit cu canonizările liturgice din octombrie 1955, aceea 
desfăşurată în decurs de patru zile la Mănăstirea Cernica fi ind 
grandioasă. Acestor canonizări, în general, şi celei a Sfântului Cali-
nic, în special, profesorul teolog Ion Marian Croitoru le consacră un 
doct şi erudit studiu, aşezat între paginile 25 şi 65 ale volumului de 
care ne ocupăm. Autorul este ispitit de o abordare în notă politică, 
chiar politizantă, a canonizărilor din 1955, prilej de a-l plimba pe 
cititor prin Vladimireştii Maicii Veronica şi ai Părintelui Ioan Iovan. 
Dacă cineva aruncă o privire, fi e şi sumară, peste contextul istoric 
– ca să nu zicem lumesc – al epocii, nu poate ignora „dezgheţul” 
produs la Moscova şi propagat în ţările satelizate după moartea lui 
Stalin, survenită pe 5 martie 1953. Canonizările din anul 1955 sunt 
legate şi de acel „dezgheţ” pe care Biserica a ştiut să-l fructifi ce.

Spre sfârşitul studiului, altminteri excelent, se vorbeşte de 
reunirea „şefi lor Ortodoxiei” (cf. p. 65) la Bucureşti, cu prilejul ca-
nonizării primilor sfi nţi români. Noi ştiam că Ortodoxia are ierarhi 
şi întâistătători, nu... şefi . „Şefi a” nu prea rimează, de altfel, cu so-
bornicitatea. Iar la Bucureşti, în octombrie 1955, nu au luat parte la 
manifestările bisericeşti de atunci, dintre patriarhii ortodocşi, decât 
Justinian şi Chiril (al Bulgariei). Patriarhia Ecumenică, Biserica 
Greacă (al cărei primus inter pares este Arhiepiscopul Atenei), Bise-
rica Rusă au fost reprezentate la nivel de mitropoliţi, iar Biserica 
Serbiei nu a trimis nicio delegaţie. Asta nu înseamnă că serbările 
bisericeşti din România anului 1955 au fost mai puţin strălucite. Iată 
cum le caracteriza un mare teolog – părintele Ion Bria – care le-a 
fost martor ocular: „Canonizarea Sfi nţilor Români în 1955, printre care 
şi a Sf. Calinic de la Cernica (...), a produs o renaştere a pietăţii populare şi 
o revenire la practica pelerinajelor la sanctuarele în care se păstrează moaş-
tele sfi nţilor (Iaşi, Bucureşti, Cernica, Curtea de Argeş). Canonizarea 
sfi nţilor din 1955 a fost şi o manifestare panortodoxă, care a arătat că bise-
ricile locale n-au sucombat în captivitatea regimurilor politice ateiste”6.

Sfântul Calinic a urmat poruncile Mântuitorului nostru 
Hristos prin trăirea lor absolută şi printr-o asceză la care puţini 
călugări s-au ridicat. A fost, totodată, un om autentic de cultură, o 

1 Prof. Dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai” 
Cluj-Napoca, e-mail: butamircea@yahoo.com
2 Lucrarea duhovnicească şi culturală a Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, 
Episcopul Râmnicului / Tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfi nţitului † 
Varsanufi e, Arhiepiscopul Râmnicului / Volum coordonat de Pr. dr. Ştefan 
Zară, Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului, Râmnicu Vâlcea, 2015.
3 Liviu Stan, Sfi nţii Români, Sibiu, 1945, p. 72.
4 Ibidem.
5 Istoriile Sfi ntelor Monastiri Cernica şi Căldăruşani de smeritul monah Casi-
an Cernicanul, Editura Arhiepiscopiei Bucureştilor, 1988, volum ce repro-
duce cu text transliterat ediţia princeps din anul 1870.
6 Ion Bria, Teologia Ortodoxă în România contemporană, Iaşi, 2003, pp. 38-
39.

pământ din Ţara Românească unde Sfântul să nu fi  fost prezent la 
ridicarea sau restaurarea unor lăcaşuri sfi nte. // Pentru îngrĳ irea 
călugărilor bolnavi, stareţul Calinic a clădit în ostrovul Sfântul 
Gheorghe (al Cernicăi, n.n.) o bolniţă”11. Acest avânt ctitoricesc, 
încununat de marile biserici înălţate de Sfântul Calinic, asupra 
cărora vom reveni, s-a manifestat într-un secol marcat în Apus 
de pozitivism, anticlericalism şi de manifestări de antipatie şi 
ură faţă de Biserica lui Hristos, inaugurate de Revoluţia din 
1789. Istoria pare să se repete în prezent: în timp ce în Occident, 
în Franţa, în Italia, multe lăcaşuri de cult au fost părăsite ori 
desacralizate în ultimul sfert de secol şi prefăcute în clădiri 
civile, în Răsăritul european ortodox, îndeosebi în ţara noastră, 
s-au construit mii de biserici, inclusiv catedrale impresionante 
prin monumentalitatea lor...

Reîntorcându-ne la volumul de care ne ocupăm, să menţi-
onăm şi studiul profesoarei universitare Mihaela Palade, intitulat 
„Repere arhitecturale ale ctitoriilor Sfântului Calinic de la Cernica”, ad-
mirabilă abordare de estetică teologală, aplicată construcţiilor ma-
jore ale Sfântului, acestea fi ind, în ordine cronologică: biserica 
Mănăstirii Cernica, biserica Mănăstirii Pasărea, catedrala din Râm-
nic. Acestea, arată autoarea, adăugându-le şi biserica Mănăstirii 
Frăsinei, sunt „adevărate testamente arhitecturale ale marelui Sfânt Ierarh 
de la Cernica şi Râmnic...”12. Acest lucru a fost posibil şi datorită unei 
fi delităţi monastice româneşti de fond: „Cu toate înnoirile aduse de 
valul occidentalizării artei româneşti şi în ciuda tuturor «ispitelor» artis-
tice, arhitectura monahală a păstrat ferm stindardul tradiţiei, neabătându-
se de la drumul păstrării unei tipologii de plan triconc, cu varii 
interpretări”13. Mihaela Palade menţionează şi „proporţiile de catedra-
lă ale celor trei biserici”14. Se cuvine să adăugăm că volumul este 
ilustrat din belşug cu excelente şi variate imagini, luate din diferite 
unghiuri, ale ctitoriilor Sfântului Calinic, care, aşa cum se ştie, s-a 
implicat în trasarea planurilor lor, fi indu-le şi ceea ce se numea pe 
vremuri „ispravnic de lucrări”.

Mihaela Palade insistă asupra înrudirii stilistice a bisericii 
Mănăstirii Frăsinei cu bisericile mănăstirilor Cernica, Pasărea şi a 
catedralei din Râmnic. Un merit al acestui volum este şi include-
rea unui capitol dedicat Mănăstirii Frăsinei, puţin cunoscută, 
notorie mai mult prin interdicţia impusă fetelor şi femeilor de a-i 
trece pragul – pentru ele existând un paraclis şi un arhondaric 
afl at la o depărtare de un kilometru sau doi – şi printr-un pretins 
„blestem” al Sfântului Calinic vizându-le pe cele ce nesocotesc 
rânduiala... Adevărul privind legăturile Sfântului stareţ cu Frăsi-
neii este mai complex şi mai frumos. În anul 1857, episcopul 
Râmnicului a găsit „în districtul Vâlcea, plaiul Cozii, o biserică de zid, 
cu o chilie împrejur, situată în loc retras sub numele de Frăsinei”15. 
Şapte ani mai târziu, într-o scrisoare a Sfântului adresată minis-
trului Cultelor, descoperită şi publicată de Părintele Gabriel Co-
cora, se spune: „... la anul 1859 puseserăm în lucrare, cu mĳ loacele 
noastre personale, a construi o biserică mai mare în apropiere de cea 
veche, cu case împrejur pentru locuinţa părinţilor doritori a se trage cu 
vieţuirea acolo, ca pe biserică şi care dupe cuvenita desăvârşire şi înfru-
museţare dându-i-se titlul de «Noul Schit Frăsinei»”16.

Teologul Marius-Alexandru Motorga, frate în Mănăstirea 
Frăsinei de astăzi, semnează o frumoasă evocare a chinoviei de 
altădată, vădind talent de prozator, sprĳ inindu-se însă ferm pe iz-
voare şi mărturii în parte inedite, intitulată „Zidirea Mănăstirii Fră-
sinei sub permanenta grĳ ă a Sfântului Calinic – în tradiţia şi documente-
le vremii”, din care cităm: „...din 1865 şi până la retragerea sa la Cernica, 
în mai 1867, Sf. Calinic îşi împărţea timpul între Episcopie şi desele şederi 
la Frăsinei. (...) // Participa la toate slujbele ce se săvârşeau şi avea o deose-
bită râvnă pentru utreniile din noapte de patru sau cinci ceasuri, utrenii 
ce nu vor înceta niciodată la Frăsinei, simţindu-se până atunci duhul 
râvnitor al Sf. Calinic”17. Datorită frumuseţii locurilor în care este 
aşezată, într-o izolare aproape pustnicească, prielnică rugăciunii, 
lecturii şi meditaţiei, Mănăstirea Frăsinei, rectitorită de Sfântul 
Calinic la mĳ locul secolului al XIX-lea, a fost şi rămâne un reper al 
monahismului românesc.

Regretăm că spaţiul nu ne îngăduie să ne oprim, aşa 
cum s-ar fi  cuvenit, asupra a două contribuţii cu totul 
aparte incluse în volumul editat de Arhiepiscopia Râmni-
cului. Cea dintâi, intitulată „Sfârşitul vieţii pământeşti a 
Sfântului Calinic de la Cernica în lumina hagiografi ei ortodoxe”, 
poartă semnătura reputatului bizantinolog Emilian Popes-
cu; cea de-a doua, aparţinând profesorului teolog Aurel 
Pavel, se ocupă de legăturile dintre Sfântul Ierarh Calinic 
de la Cernica şi Sfântul Ierarh Andrei Şaguna.

11 Ibidem, p. 104.
12 Ibidem, p. 151.
13 Ibidem, p. 142.
14 Ibidem, p. 143.
15 Ibidem, p. 140.
16 Ibidem.
17 Ibidem, p. 125.
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5 martie :  Es te  prezent  la  S fânta  Li turghie ,  în  mĳ -
locul  e levi lor  seminaris t i ,  la  Capela  Seminarului  Te-
ologic  Ortodox din  Clu j -Napoca,  unde rosteş te  ecfo-
nise  ş i  b inecuvântăr i . 

12 martie: În Capela Seminarului Teologic Ortodox din 
Cluj-Napoca, asistă la Sfânta Liturghie.

17 martie: Cu ocazia  aniversarii zilei de nastere a PC 
Parinte Exarh, Arhimandrit Dumitru Cobzaru, este prezent 
la biroul Parintelui Exarh cu angajatii Centrului Eparhial, 
pentru a-l felicita si a-I ura Multi ani fericiti.

18 martie :  În Catedrala Mitropolitană ,  este prezent 
la  Sfânta Liturghie,  ofi c iata  cu ocazia aniversari i  z i lei 
de  nastere  a  PC Parinte  Exarh,  Arhimandri t  Dumitru 
Cobzaru.  La  fi na lul  Sfi n te i  L i turghi i ,  în  cr ipta  ierar -
h i lor  d in  cadrul  Muzeulu i  Eparh ia l ,  as i s ta  la  s lu jba 
Parastasului ,  săvârş i tă  pentru vrednicul  de pomenire 
Bartolomeu Mitropol i tul . 

19 martie :  În Biserica Parohiei  Pogorârea Sfântului 
Duh –  Zor i lor  Clu j -Napoca ,  es te  prezent  în  mi j locul 
credincioş i lor  la  Sfânta Liturghie,  unde rosteş te  ecfo-
nise ş i  binecuvântări . 

25 martie :  Cu ocazia sarbatorii Buneivestiri, La Sfân-
ta Liturghie este prezent în mĳ locul credincioş i lor din 
Parohia Pogorârea Sfântului  Duh -  Zorilor Cluj-Napo-
ca,  unde rosteş te  ecfonise ş i  binecuvântări . 

26 martie :  Part ic ipă  la  Sfânta  Li turghie  în  Capela 
Seminarului  Teologic Ortodox din Cluj-Napoca.

A consemnat: Pr. Călin Fecior

PS EPISCOPUL-VICAR
VASILE SOMEÖANUL

Martie 2017
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Martie 2017

Activităţi ale Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din Cluj,

martie 2017

Dacian But-Căpuşan

Î
naltpreasfi nţitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, înconjurat 
de un sobor de preoţi și diaconi, profesori ai Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a ofi ciat miercuri, 1 mar-

tie 2017, Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfinţite în Capela 
Facultăţii cu hramul Sf. Ierarh Nicolae. A fost prima zi din acest an 
în care în Biserica Ortodoxă se săvârșește această Liturghie specifi -
că Postului Mare. Slujba, la care au participat studenţii teologi, dar 
și credincioși din oraș, a avut loc după amiaza, iar în cadrul ei a fost 
hirotonit întru ierodiacon monahul Luca de la Mănăstirea Nicula.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă, dirĳ at de Arhid. dr. Daniel Mocanu.

În cuvântul de învăţătură, IPS Sa a vorbit despre Postul mare 
ca perioadă de antrenament spiritual.

*

L
a cursurile de Duhovnicie organizate cu preoţii de 
către Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, 
Feleacului și Clujului în săptămâna 6-11 martie 2017, 

ediţia a 5-a, la Mânăstirea Nicula, din partea Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a participat Arhim. 
prof. univ. dr. Teofil Tia, prezentând tema: Mişcările anti-

sistem din perimetrul religios. Revitalizarea credinţei într-o 
epocă cu tendinţe post-occidentale. 

*

S
erile duhovnicești organizate în Postul Mare de Asociaţia Stu-
denţilor Creştini Ortodocşi (ASCOR), fi liala Cluj, au debutat 
joi, 2 martie 2017. Primul invitat a fost Pr. prof. univ. dr. Ioan 

Chirilă, care a participat la slujba Pavecerniţei mari și a Canonului 
Sfântului Andrei Criteanul, săvârșite în Catedrala Mitropolitană din 
Cluj-Napoca. La fi nal, a vorbit pe tema: Cine este Iisus Hristos?

În aceeași seară, în Amfi teatrul Facultăţii de Chimie şi Ingine-
rie Chimică a UBB, părintele profesor a susţinut o conferinţă cu 
tema: Tinereţea între prăpăstii şi culmi şi a răspuns  întrebărilor 
adresate de cei prezenţi.

*

Î
n perioada 3-6 martie, Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, de-
canul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a fost 
invitatul Centrului de Studii Teologice Dumitru Stăniloae 

de la Bruxelles, unde împreună cu Pr. conf. univ. dr. Patriciu 
Vlaicu au pregătit lucrările conferinţei internaţionale: Sfântul și 
Marele Sinod din Creta – eveniment eshatologic sau normalitate cano-
nică?, care se va desfășura la sediul Facultăţii de Teologie Ortodo-
xă din Cluj-Napoca în perioada  23-26 aprilie 2017.

*

L
uni, 6 martie 2017, în Sala Sinaxar a Muzeului Mitropo-
litan al Moldovei și Bucovinei a fost organizată de ASCOR, 
fi liala Iași conferinţa cu tema: Mama - fi inţă unică? Ce ne 

spune Biblia?, susţinută de Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană de 
la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

*

F
acultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii 
Babeș-Bolyai Cluj-Napoca a găzduit miercuri, 8 martie 
2017, conferinţa susţinută de Prof. dr. Konstantin Ni-

kolakopoulos de la Institutul de Teologie Ortodoxă al 
Universităţii Ludwig-Maximilians München.

A fost lansată apoi cartea: Die Orthodoxe Kirche in Selbstdar-
stellung. Ein Kompendium, LIT Verlag, München, 2016 care îi are 
ca editori pe Ioan Vasile Leb, Konstantin Nikolakopoulos și Ilie 
Ursa, al IV-lea volum din seria Lehr- und Studienbucher Ort-
hodoxe Kirche. Au prezentat Prof. dr. Konstantin Nikolakopo-
ulos și dr. Mircea Gheorghe Abrudan. Volumul cuprinde studii 
semnate de 16 autori, dintre care 12 din România (5 cadre di-
dactice ale facultăţii noastre: Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Pr. 
prof. univ. dr. Ioan Vasile Leb, Pr. prof. univ. dr. Valer Bel, Pr. 
conf. univ. dr. Gabriel Gârdan, Conf. univ. dr. Radu Preda). A 
urmat o discuţie cu cadrele didactice și studenţii despre studiul 
Teologiei Ortodoxe în Germania.

*

F
acultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a organi-
zat, în cadrul „Anului omagial al Sfi ntelor icoane, al icona-
rilor și pictorilor bisericești” și al „Anului comemorativ 

Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comu-
nismului”, în Patriarhia Română, conferinţa cu titlul: Lupta Icoanei 
cu sistemul. Miracolul iconic al Sfi nţilor Ostași Militari, sus ţinută de 
academicianul Sorin Dumitrescu. Evenimentul a avut loc joi, 9 
martie, în Aula Episcop Nicolae Ivan a Facultăţii, cu participarea 
Înaltpreasfi nţitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Au luat parte 
profesorii și studenţii facultăţii, dar și alte persoane interesate. 
Oaspetelui i-a fost decernată de către părintele decan Vasile Stan-
ciu medalia Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

*

Î
n perioada 2-31 martie 2017, Universitatea Babeș-Bolyai și 
Biblioteca Academiei Române Cluj-Napoca a organizat o 
serie de conferinţe pe tema: Luther. 500 de ani de Reformă. 

 Joi, 9 martie 2017 au fost susţinute următoarele comunicări 
de către cadre didactice ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă:

Pr. prof. univ. dr. Ioan Vasile Leb, O perspectivă ortodoxă 
asupra epocii Reformei,

Pr. lect. univ. dr. Cosmin Cosmuţa, Ortodoxia transilvăneană 
și mișcarea de Reformă – secolul al XVI-lea,

Pr. conf. univ. dr. Gabriel Gârdan, O nouă dimensiune a dialogului 
teologic: teologii de la Tübingen și Patriarhul ecumenic Ieremia al II-lea,

Lect. univ. dr. Ana Baciu, Traduceri patristice în mediul 
reformat transilvănean.

Prelegerile au fost moderate de Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, 
președintele Senatului UBB.

*

J
oi, 9 martie 2017, la ședinţa lunară a Preoţilor din 
Protopopiatul Ortodox Cluj I, Pr. lect. univ. dr. 
Liviu Vidican-Manci, inspector pe probleme de catehi-

zare parohială în cadrul Arhiepiscopiei Clujului, a susţinut 
prezentarea intitulată: Omilia despre predică a Sfântului Ioan 
Gură de aur și aplicabilitatea ei la predicatorul contemporan.

*

D
uminică, 12 martie 2017, Protos. lect. univ. dr. Benedict 
Vesa, a săvârșit slujba Vecerniei la Parohia Ortodo-
xă „Sfi nţii Arhangheli Mihail și Gavriil” din 

Municipiul Dej și a susţinut un bogat cuvânt de învăţătură, 
având ca temă Iubirea și jertfelnicia faţă de aproapele izvorâtă din 
Hristos care este întruchiparea dragostei și a jertfelniciei noastre.

*

V
ineri 17 martie 2017 părintele decan Vasile Stanciu, îm-
preună cu un grup de studenţi ai Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Napoca au făcut o vizită la peniten-

ciatul din Bistriţa, unde au discutat cu detinuţii, s-au rugat îm-
preună și și-au împărtășit din problemele cu care se confruntă.

*

Î
n Sala Mare a Teatrului Naţional și a Operei Române din 
Cluj-Napoca, a avut loc sâmbătă, 18 martie 2017, concertul 
anual susţinut de Cvartetul Transilvan (Gabriel Croitoru - 

vioara I, Nicuşor Silaghi - vioara a II-a, Marius Suărăşan - violă şi 
Vasile Jucan - violoncel) organizat de Fundaţia „Mitropolitul 
Bartolomeu” în parteneriat cu Academia de Muzică „Gheorghe 
Dima” și Filarmonica de Stat Transilvania, ediţia a VII-a. În des-
chidere Corul de cameră „Psalmodia Transylvanica“ al Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă dirĳ at de Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu a 
susţinut un microrecital, interpretând următoarele piese corale: 
Clopote de seară - din repertoriul clasic rus, Graiurile mele - Al. Del-
cea, Mioriţa - Mircea Neagu, Fie, Doamne, mila Ta - Gheorghe Dan-
ga și fragment din Oratoriul Messias de Georg Friedrich Händel, 
Aleluia. Invitatul conferenţiar a fost Cristian Hadji-Culea, directo-
rul Teatrului Naţional din Iași. 

*

D
uminică, 26 martie 2017, la Catedrala Episcopa-
la „Sfânta Treime” din Baia Mare, Pr. prof. univ. 
dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie 

Ortodoxă din Cluj-Napoca a susţinut conferinţa cu tema: 
Ce mai înseamnă viaţa pentru omul de azi? Evenimentul 
a fost organizat de Asociaţia „Maramureș pentru Viaţă 
ș i  Fami l i e”  ș i  Asoc ia ţ i a  F i lant ropică  Cul tura l -
Creștină “Martyria”, cu binecuvântarea arhierească a PS 
Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. 

*

F
acultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a orga-
nizat luni, 27 martie 2017, o seară liturgico-duhovniceas-
că cu tema: Particularităţi liturgice și tipiconale în perioada 

pascală, susţinută de părintele protosinghel Simeon Pintea, 
preot slujitor la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

*

L
a invitaţia Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Giovanna 
Maria Porrino, profesor de Teologie biblică la Instituto 
Universitario „Sophia” din Italia, a susţinut următoa-

rele comunicări în cadrul Facultăţii noastre:
- Repere metodologice pentru alcătuirea lucrării de doctorat, marţi, 

28 martie, nivel doctorat
- Slava Domnului în cartea Ieșirii, miercuri, 29 martie, nivel 

licenţă
- Slava Domnului în cartea profetului Isaia, miercuri, 29 martie, 

nivel licenţă 
- Fundamentele etice ale Vechiului Testament, joi, 30 martie, 

nivel master.

*

J
oi, 30 martie 2017, Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia în 
parteneriat cu Fundaţia Nicolae Steinhardt şi Episcopia 
Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului a 

organizat, în Sala „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din in-
cinta Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, 
în cadrul Anului Comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărăto-
rilor Ortodoxiei în timpul comunismului, evocarea Monahului 
Nicolae Delarohia (N. Steinhardt), cu titlul „Am intrat în în-
chisoare orb şi ies cu ochii deschişi…”. A conferenţiat Pr. prof. 
univ. dr. Ştefan Iloaie – Transformarea pozitivă a persoanei prin 
experierea detenţiei, în viziunea lui N. Steinhardt.
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eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. 

În Catedrala Mitropolitană, slujește Vecernia, Pavecerniţa Mică 
și rostește o cateheză.

13 martie: La Mănăstirea „Sfi nţii Apostoli Petru și Pavel” din 
Ţara Năsăudului, se întâlnește cu preoţii participanţi la cursurile 
de duhovnicie. Rostește un cuvânt de învăţătură.

Face o vizită pe șantierul bisericii din Parva, protopopiatul 
Năsăud (paroh: Pr. Florin Nalaţ).

La Căminul pentru vârstnici „Sfi nţii Zaharia și Elisabeta” din 
Maieru, protopopiatul Năsăud (coordonator: Pr. Dan Dorian Cismaș), 
slujește Taina Sfântului Maslu și rostește un cuvânt de învăţătură. 
Împarte daruri benefi ciarilor acestui așezământ. 

14 martie: Primește la reședinţă pe Preacuviosul Ieromo-
nah Rafail Noica.

În sala de festivităţi a Hotelului „Agape” din Cluj-Napoca, parti-
cipă la festivitatea organizată cu prilejul Zilei Naţionale a Ungariei. 

15 martie: În Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din cartierul 
clujean Mărăști (parohi: Pr. Mihai Colţ și Pr. Adrian Podaru), 
săvârșește Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfi nţite și rostește 
un cuvânt de învăţătură. Este însoţit de PC Pr. Iustin Tira, vicarul 
administrativ al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Primește la reședinţă pe Preasfi nţitul Părinte Iustin, Episcopul 
Maramureșului și Sătmarului.

16 martie: Face o vizită în protopopiatul Dej. Vizitează Mă-
năstirea „Sfântul Ștefan cel Mare” de la Vad și parohiile Bogata 
de Jos (paroh: Pr. Cosmin Pompei Mocean) și Bogata de Sus 
(paroh: Pr. Ionuţ Grigore Rodilă). 

În localitatea Șomcuta Mare, judeţul Maramureș, o felicită pe 
doamna preoteasă Mariana Petruș, cu prilejul zilei de naștere. 

17 martie: Face o vizită la spitalul de Oncologie din Cluj-Napoca.

În Biserica „Sfântul Nicolae” din Bistriţa Bârgăului, protopopi-
atul Bistriţa, săvârșește Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte 
sfi nţite și rostește un cuvânt de învăţătură. Acordă părintelui paroh, 
Emil Timoce, distincţia „Crucea Arhiepiscopală”. Conferă domnu-
lui Vasile Labă, primarul comunei, Ordinul „Sfi nţii Martiri și Măr-
turisitori Năsăudeni”.

Vizitează Casa Memorială „Constantin Pavel”, fost director al 
Operei Române din Cluj-Napoca.  

18 martie: La Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, îi 
binecuvintează pe elevii claselor V – XII, participanţi la Olimpiada 
de Religie, faza judeţeană. 

La Opera Română din Cluj-Napoca, asistă la Concertul de gală al 
Fundaţiei „Mitropolitul Bartolomeu” susţinut de Cvartetul Transilvan, 
cu un moment evocator realizat de către Cristian Hadjiculea, directorul 
Teatrului Naţional din Iași. Rostește un cuvânt duhovnicesc. 

19 martie: În Biserica „Buna Vestire” din cartierul clujean Iris 
(parohi: Pr. Ambrozie Boca și Pr. Liviu Vidican Manci), săvârșește 
Sfânta Liturghie și rostește cuvântul de învăţătură. Este însoţit de 
PC Pr. Bogdan Ivanov, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Vadu-
lui, Feleacului și Clujului.

În Catedrala Mitropolitană, slujește Vecernia, Pavecerniţa Mică 
și rostește o cateheză.

20 martie: Face o vizită pe șantierul Centrului de Tineret de la 
Câmpenești, protopopiatul Cluj I. Este însoţit de domnul Sorin Câlea, 
consilierul economic al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

21 martie: Face o vizită în protopopiatul Năsăud. La sediul pro-
topopiatului se întâlnește cu domnul Emil Radu Moldovan, președintele 
Consiliului Judeţean Bistriţa. Vizitează parohiile Ilva Mică I (paroh: 

IPS ANDREI 
MITROPOLITUL CLUJULUI, MARAMURE$ULUI $I 

S{LAJULUI

În fi ecare luni, între orele 8.00 şi 10.00, conduce şedin-
ţa Consiliului Permanenţei Eparhiale.

În timpul anului universitar, în fiecare miercuri şi 
vineri, între orele 8.00 şi 10.00, predă cursul de Spiritua-
litate pentru studenţii din anii III şi IV de la Facultatea de 
Teologie din Cluj-Napoca.

În fi ecare miercuri, între orele 20.30 şi 21.00, realizea-
ză emisiunea „Cuvântul Ierarhului – spiritualitate creştină 
pe unde hertziene”, pentru postul de radio „Renaşterea”.

În fi ecare miercuri şi vineri, între orele 10.00 şi 15.00, 
acordă audienţe clerului şi credincioşilor.

Martie 2017
1 martie: La sediul Diviziei IV „Gemina”, participă la festivita-

tea trecerii în rezervă a domnului comandant, general Ioan Manci 
și preluarea funcţiei de către domnul general Virgil Ovidiu Pop. 
Rostește un cuvânt de binecuvântare.

În capela Facultăţii de Teologie, slujește Sfânta Liturghie a Darurilor 
mai înainte sfinţite și rostește un cuvânt de învăţătură. Hirotonește întru 
ierodiacon, pe monahul Luca Gheberta de la Mănăstirea Nicula. 

2-4 martie: Se deplasează în Austria, pentru a participa la ședinţa 
anuală a Academiei Europene de Știinţe și Arte din Salzburg. În 
drum spre orașul natal al lui Mozart, vizitează biserica ortodoxă 
sârbă și cea ortodoxă maghiară din orașul Szeged (Ungaria). Este 
însoţit de PC Pr. Prof. Adrian Podaru, de la Facultatea de Teologie 
din Cluj-Napoca. 

5 martie: În Catedrala Mitropolitană din 
Cluj-Napoca, slujește Sfânta Liturghie și dă ci-
tire Pastoralei la Duminica Ortodoxiei a Sfân-
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. 
Hirotonește întru preot, pe ierodiaconul Luca 
Gheberta de la Mănăstirea Nicula.

Slujește Vecernia, Pavecerniţa Mică și rostește 
o cateheză în Catedrala Mitropolitană.

Primește la reședinţă pe Preasfi nţitul Părinte 
Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. 

6 martie: În capela de cimitir din Copăceni, 
protopopiatul Turda (paroh: Pr. Vasile Bucur), 
ofi ciază slujba de înmormântare a adormitei întru 
Domnul, Ileana, mama părintelui protopop Da-
niel Crișan. Rostește un cuvânt de mângâiere. 

În satul natal, Oarţa de Sus, judeţul 
Maramureș, oficiază slujba înmormântării 
adormitului întru Domnul, Cornel Tămășan. 
Rostește un cuvânt de mângâiere.

7 martie: La Mănăstirea Nicula, se întâlnește 
cu preoţii participanţi la cursurile de duhovni-
cie. Rostește un cuvânt de învăţătură.

Împreună cu domnul Adrian Nicolae Pet-
cu, consilier în cadrul C.N.S.A.S., face o vizită 
la Campusul Teologic „Nicolae Ivan”.

Face o vizită pe șantierul Centrului misionar-social „Sfântul 
Apostol Andrei” de pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. Este însoţit 
de domnul Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei 
Vadului, Feleacului și Clujului.

În aula Facultăţii de Știinţe Economice și Gestiunea Afacerilor, 
asistă la conferinţa „Un referendum pentru România. Căsătoria între 
el și ea” a Organizaţiei „AGAPE”. Rostește un cuvânt duhovnicesc.

8 martie: În Catedrala Mitropolitană, asistă la Pavecerniţa Mare 
și rostește un cuvânt de învăţătură. 

9 martie (Sfi nţii Patruzeci de Mucenici): În Catedrala Mitro-
politană, săvârșește slujba Parastasului în memoria victimelor ce au 
pătimit în închisorile comuniste. Rostește un cuvânt duhovnicesc.

Face o vizită în parohiile Cojocna (paroh: Pr. Georgel Red-
nic) și Iuriu de Câmpie (paroh: Pr. Mircea Vasile Matei) din 
protopopiatul Cluj I și la Mănăstirea de la Soporu de Câmpie, 
protopopiatul Turda.

În aula Facultăţii de Teologie, asistă la conferinţa „Lupta icoanei 
cu sistemul. Miracolul iconic al Sfi nţilor Ostași Militari”, susţinută de 
maestrul Sorin Dumitrescu. Rostește un cuvânt de binecuvântare.  

10 martie: Face o vizită pe șantierul Centrului misionar-social 
„Sfântul Apostol Andrei” de pe Calea Turzii.

În Catedrala Mitropolitană, asistă la Pavecerniţa Mare și rostește 
un cuvânt de învăţătură.

11 martie: În Catedrala Mitropolitană asistă la Vecernie 
și slujește la Litie. 

12 martie: În biserica din Tioltiur, protopopiatul Gherla (paroh: 
Pr. Octavian Vancea), săvârșește Sfânta Liturghie și rostește cuvân-
tul de învăţătură. Este însoţit de PC Pr. Vasile Nemeș, inspectorul 

Pr. Ștefăniţă Ionel Potra), Poiana Ilvei (paroh: Pr. Leon Pop), Măgura 
Ilvei (paroh: Pr. Mircea Prunduș), Ilva Mare (parohi: Pr. Cristian Da-
niel Lupșan și Pr. Dănilă Solovăstru) și Lunca Ilvei (paroh: Pr. Vasile 
Ciherean). Este însoţit de PC Pr. Cristian Baciu, consilierul bisericesc 
al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

22 martie: În capela Seminarului Teologic Ortodox, slujește 
Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfi nţite și rostește un cuvânt 
de învăţătură.

În sala „Auditorium Maximum” a Casei Universitarilor, asistă 
la dezbaterea „Creștinismul și generaţia facebook” susţinută de 
către Adrian Papahagi și Mihail Neamţu, organizată de Liga 
Studenţilor a Universităţii „Babeș Bolyai”. Rostește un cuvânt de 
binecuvântare.

În sala mare a Casei de Cultură a Studenţilor, asistă la piesa de 
teatru „Colivia Privighetorilor”, pusă în scenă de către membrii 
Asociaţiei Studenţilor Creștini Ortodocși Cluj. Rostește un cuvânt 
duhovnicesc. 

23 martie: În Biserica „Sfi nţii Trei Ierarhi” din Bistriţa (parohi: 
Pr. Liviu Șugar, Pr. Ioan Pintea și Pr. Ștefan Borodi), ofi ciază slujba 
înmormântării adormitului întru Domnul, Gavril Chiș. Rostește un 
cuvânt de mângâiere.

La Centrul Social „Sfi nţii Ioachim și Ana”din Cușma, protopo-
piatul Bistriţa (coordonator: Pr. Marius Pintican), săvârșește slujba 
de sfi nţire a noii Troiţe amplasate în curte și rostește un cuvânt de 
învăţătură. Împarte daruri benefi ciarilor acestui așezământ.

24 martie: În Parcul Central din Cluj-Napoca, participă la so-
lemnitatea primirii Drapelului Unităţii de către Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţului Cluj. Săvârșește slujba de de sfi nţire a drapelului 
și rostește un cuvânt de binecuvântare. 

Primește la reședinţă pe Preasfi nţiţii Părinţi Vincenţiu, Episcopul 
Sloboziei și Călărașilor, Petroniu, Episcopul Să-
lajului, Ilarion Făgărașanul, Episcopul Vicar al 
Arhiepiscopiei Sibiului și Emilian Lovișteanul, 
Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

În Catedrala Mitropolitană, împreună cu ier-
arhii prezenţi, asistă la Pavecerniţa Mare cu Litie.

În sala de ședinţe a Centrului Eparhial, pre-
zidează ședinţa Sinodului Mitropolitan. 

25 martie (Buna Vestire): În Catedrala 
Mitropolitană, cu prilejul hramului Mitro-
poliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, 
împreună cu ierarhii invitaţi, slujește Sfânta 
Liturghie și rostește un cuvânt duhovnicesc. 
Conferă Preasfi nţitului Părinte Vincenţiu, 
Preasfi nţitului Părinte Ilarion Făgărășanul 
și Preasfi nţitului Părinte Emilian Lovișteanul 
„Engolpionul și Crucea Transilvană”. Acor-
dă  domnului Istvan Valentin Vakar, 
vicepreședinte al Consiliului Judeţean Cluj, 
distincţia „Crucea Transilvană”.

În Cripta Ierarhilor de la demisolul Cate-
dralei Mitropolitane, în prezenţa ierarhilor 
participanţi la sărbătoare, săvârșește slujba 
Parastasului.

Primește la reședinţă, ofi cialităţile prezente 
la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană. 

Participă la Marșul pentru Viaţă. În deschidere, rostește un 
cuvânt de binecuvântare.

În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie și slujește la Litie.
26 martie: În Biserica „Sfi nţii Apostoli Petru și Pavel” din carti-

erul clujean Grigorescu (parohi: Pr. Cristian Beldiman și Pr. Nicu 
Dumitrașcu), săvârșește Sfânta Liturghie și rostește cuvântul de 
învăţătură. Asistă la concertul de pricesne susţinut în biserică de 
către grupul de copii de la Clubul Vedetelor. Ofi ciază slujba de bi-
necuvântare a lucrărilor de renovare a biroului parohial. Este însoţit 
de PC Pr. Cristian Baciu, consilierul Bisericesc al Arhiepiscopiei 
Vadului, Feleacului și Clujului. 

În Catedrala Mitropolitană, slujește Vecernia, Pavecerniţa Mică 
și rostește o cateheză. Hirotesește întru duhovnic pe PC Pr.  Vasile 
Tiberiu Turi, de la parohia Sic, protopopiatul Gherla.

27 martie: Face o vizită pe șantierul Centrului misionar-social 
„Sfântul Apostol Andrei”. Este însoţit de domnul Sorin Câlea, con-
silierul economic al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Face o vizită la Mănăstirea „Sfânta Maria Magdalena” de la 
Oarţa de Sus, judeţul Maramureș.

28 martie: În sala de ședinţe a Centrului Eparhial, prezidează 
comisia de evaluare a candidaţilor participanţi la examenul de ca-
pacitate preoţească. 

29 martie: În biserica din Unirea, protopopiatul Bistriţa 
(paroh: Pr. Ioan Mugurel Urian), ofi ciază slujba de înmormân-
tare a adormitei întru Domnul, Dorina Oltean. Rostește un 
cuvânt de mângâiere. Este însoţit de PCuv. Arhim. Teofi l Ro-
man, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

IPS Mitropolitul Andrei împreună cu Preasf ințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, 

Preasfnțitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Preasf ințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop Vicar al 

Arhiepiscopiei Sibiului, și Preasf ințitul Părinte Emilian Lovișteanu, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicu-

lui, preoți, diaconi și credincioși, la f inalul Sfintei Liturghii săvârșite cu prilejul hramului Mitropoliei Clujului, 

Maramureșului și Sălajului, pe treptele Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, 25 martie 2017.
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mare clopot din lume, ce poate fi  văzut azi în interiorul Kremlinu-
lui moscovit, a fost turnat în anul 1733, la Moscova, pentru biseri-
cile ţarilor ruşi. Cu un diametru de 5 metri şi o greutate de 200 de 
tone, clopotul, numit ţar kolokol („împăratul clopotelor”), străjuieş-
te vechile catedrale ale curţii imperiale ruse”16. 

În ce ne priveşte ca români, cel mai vechi clopot de la noi datea-
ză din anul 1385, se afl ă la Mănăstirea Cotmeana, ctitorie a lui Mir-
cea cel Bătrân, şi nu ne poate decât emoţiona istoria sa dramatică: 
„În timpul Primului Război Mondial – scrie autorul –, între anii 
1916-1918, aliaţii germano-maghiari au strâns şi au topit aproape 
toate clopotele din Ţara Românească. Istoricul Virgiliu N. Drăghi-
ceanu, care rămăsese la Bucureşti în timpul ocupaţiei germane, a 
obţinut «favoarea» de a fi  lăsat doar unul dintre ele, alegându-l pe 
cel mai vechi, adică pe cel de la Cotmeana. După mai mult de 600 
de ani, sunetul clopotului îşi păstrează până azi frumuseţea, rămâ-
nând un simbol, o pagină de istorie şi de rezistenţă a poporului 
român şi a Ortodoxiei în faţa cotropitorilor străini”17.

Părintele profesor Daniel Benga se opreşte, de altfel, asupra 
acestui fenomen, întâlnit în întreaga Europă de-a lungul ultimului 

mileniu, al transformării 
clopotelor în tunuri, dar 
şi al reconversiei acestora 
în clopote, a doua faţă a 
medaliei fiind adeseori 
întâlnită în trecutul medi-
eval românesc. Cât priveş-
te edificiile menite să 
adăpostească clopotele, 
afl ăm că: „Acestea au fost 
de două tipuri: construcţii 
separate de edifi ciul bise-
ricesc şi turnuri înălţate 
deasupra bisericii”, per-
formanţa deţinând-o 
„Turnul lui Ivan cel Groaz-
nic, construit în 1532 în 
Kremlinul Moscovei (care) 
avea o înălţime de 90 de 
metri, jucând atât rol de 
clopotniţă, cât şi de turn 
de observaţie”18. Ca şi clo-
potul, clopotniţa se află 
sub protecţia Sfi ntei Cru-
ci, Molitfelnicul conţinând 
„Rânduiala rugăciunii 

aşezării Sfi ntei Cruci pe clopotniţă”, aceeaşi cu aceea a aşezării 
Sfi ntei Cruci deasupra bisericii”19. O slujbă de sfi nţire, bogată în 
semnifi caţii duhovniceşti, este consacrată şi clopotului, bineînţeles, 
deşi: „Toaca şi clopotele nu se folosesc în cadrul liturgic propriu-zis, 
ci în afara acestuia şi, cel mai adesea, înainte de începerea serviciilor 
liturgice”20.

Ar mai fi  multe aspecte – în frunte cu acela al semnifi caţiei 
eshatologice a clopotului – de semnalat din această excelentă 
lucrare, însă spaţiul nu ne îngăduie, aşa încât încheiem reprodu-
când un pasaj de mare expresivitate duhovnicească (şi literară 
totodată): „Sunetul clopotului este glasul lui Dumnezeu. Che-
mările toacei sunt glasurile îngerilor. Ambele punctează timpul, 
făcând ca acesta să nu fi e doar timp care trece fără sens (chronos), 
ci timp marcat de sensul istoriei lui Dumnezeu cu lumea (kairos). 
Atunci când sunetul clopotului sau cel al toacei punctează timpul, 
acesta se umple de sens, devenind timp al istoriei mântuirii. 
Sunetul clopotului este chemarea lui Dumnezeu, iar chemarea 
noastră în Biserică este răspunsul la această chemare la comuni-
une. Când clopotul sună, glasul veşniciei răsună şi cheamă pe 
tot omul afl at înlăuntrul istoriei să lase toate ale lumii şi să se 
pregătească să-L întâlnească pe Dumnezeul cel Veşnic”21.
16 Ibidem, p. 30.
17 Ibidem, p. 33.
18 Ibidem, pp. 35-36.
19 Ibidem, p. 38.
20 Ibidem, p. 65.
21 Ibidem, p. 40.

simbol al vestirii Evangheliei de către Apostoli”6.
Cât priveşte toaca – originile sale găsindu-se în Levant şi Egipt –, 

aceasta „este un instrument folosit pentru prima oară în cadrul cultului 
creştin, fi ind răspândită azi doar în ţările de tradiţie ortodoxă. Pe lângă 
popoarele amintite, toaca se întâlneşte şi la copţi, armeni, letoni, esto-
nieni şi lituanieni, adică la două dintre Bisericile vechi-orientale, care 
au moştenit-o din tradiţia veche a Bisericii, şi la alte trei popoare afl ate 
în sfera de infl uenţă a creştinismului rus”7. Există, totodată, o împreju-
rare istorică în care, aşa cum arată Părintele profesor Daniel Benga, 
toaca devine un substitut al clopotului: „După ce tragerea clopotelor a 
fost interzisă în teritoriile cucerite de musulmani, toaca a cunoscut o 
mare întrebuinţare şi răspândire în Bisericile Orientale, precum şi în 
Muntele Athos, chiar dacă acesta a rămas în timpul otomanilor singu-
rul loc din imperiu unde baterea clopotelor a fost permisă”8.

Ne putem convinge şi astăzi de următoarea dihotomie: „Evo-
luţia clopotelor şi a toacei a fost însă diferită în Răsărit şi Apus. În 
timp ce toaca a devenit instrumentul cel mai folosit în Orient, 
clopotele au devenit instrumentele liturgice ale Occidentului”9. 
Totodată, toaca, zisă şi trâmbiţa îngerilor, „a reuşit să impună şi 
să înlocuiască în Răsărit 
trompeta începând cu 
secolul al VI-lea. Toaca 
este atestată chiar şi în 
actele Sinodului al VII-lea 
Ecumenic de la Niceea”10. 
Se cuvin transcrise şi ur-
mătoarele rânduri care 
ne privesc ca popor: „Pri-
mele consemnări ale ba-
terii toacei în România 
datează din veacul al 
XVII-lea, dar obiceiul 
trebuie să fie mult mai 
vechi. Călătorii străini în 
Ţările Române au fost 
încântaţi de obiceiul bă-
tutului toacei, descriind 
modul în care biserica era 
înconjurată în sunetul 
poetic de toacă”11. Însă 
întocmai ca şi astăzi, toa-
ca a fost strâns legată de 
mănăstirea ortodoxă, ea 
având, după cum arată 
autorul, şi un caracter 
apotropaic: „... semnifi caţia primă a toacei a fost cea practică, 
anume de a-i trezi pe monahi. O a doua semnifi caţie este marca-
tă de chemarea la rugăciune, iar a treia este cea de a alunga du-
hurile rele atât prin sunet, cât şi prin marcarea spaţiului în timpul 
baterii acesteia”12.

Întrucât aminteam de o erudiţie implicită, discretă, în acest 
volum, se cuvine să reţinem câteva detalii precum acela că, în Ră-
săritul bisericesc, procesul asimilării clopotelor „...a fost unul lent, 
deoarece răsăritenii ţineau încă mult la tradiţia toacei de lemn”13. 
„Ursus, dogele Veneţiei, a trimis în dar împăratului bizantin Mihail 
al III-lea (842-867) douăsprezece clopote în jurul anului 857, iar 
acesta le-a aşezat într-o clopotniţă ridicată alături de biserica Sfânta 
Sofi a din Constantinopol”14. Dacă în Orientul creştin, îndeosebi în 
Balcani, clopotele nu au avut o pondere însemnată din cauza po-
menitelor legiuiri otomane, „În secolul al XVI-lea, Rusia a întrecut 
toate ţările ortodoxe, chiar şi pe majoritatea celor din Apusul Euro-
pei în privinţa numărului clopotelor turnate”15. De altfel: „Cel mai 

6 Ibidem, p. 17.
7 Ibidem.
8 Ibidem, pp. 17-18.
9 Ibidem, p. 20.
10 Ibidem, p. 21.
11 Ibidem, p. 21.
12 Ibidem, p. 22.
13 Ibidem, p. 25.
14 Ibidem.
15 Ibidem, p. 26



Trinity Sunday. Tablou pictat de Valery Badakva, 2002.

În Catedrala Mitropolitană, slujește Denia Canonului 
Mare și rostește un cuvânt de învăţătură.

30 martie: În Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din 
Bistriţa (paroh: Pr. Arghir Vlașin), ofi ciază slujba înmormântării 
adormitului întru Domnul, George Marica, fost preot de slujire 
caritativă la Penitenciarul din Bistriţa. Rostește un cuvânt de mân-
gâiere. Este însoţit de PC Pr. Cristian Baciu, consilierul bisericesc al 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

În sala „Nicolae Ivan” din incinta Centrului Eparhial, participă 
la întâlnirea festivă a Societăţii Femeilor Ortodoxe, fi liala Cluj. Rostește 
un cuvânt de binecuvântare. Este însoţit de PC Pr. Florin Cătălin 
Ghiţ, redactorul șef al ziarului eparhial „Renașterea”.

31 martie: În Aula Magna a Universităţii „Babeș Bolyai”, participă 
la deschiderea celei de-a X-a ediţii (dedicată presei religioase) a Congre-
sului Naţional de Istorie a Presei. Rostește un cuvânt de binecuvântare.

În Biserica „Sfi nţii Apostoli Petru și Pavel” din Săcel, judeţul 
Maramureș, slujește Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfi nţite 
și rostește un cuvânt de învăţătură. Săvârșește slujba de sfi nţire a 
unei copii a icoanei Maicii Domnului „Prodromiţa”, adusă de o 
delegaţie de la Schitul Prodromul din Sfântul Munte Athos. Acordă 
părintelui paroh, Dumitru Iuga, distincţia „Crucea Arhiepiscopală”. 
Din partea Primăriei și a Consiliului Local al comunei Săcel, primește 
titlul de Cetăţean de Onoare. Este însoţit de PC Pr. Ioan Buft ea, 
protopopul Dejului.

A consemnat, Arhid. Claudiu Ioan Grama

6Despre clopot şi toacă

Mircea Gelu Buta1

Î n urmă cu 15 ani, într-una din serile „de răgaz şi voroavă” 
pe care Mitropolitul Bartolomeu şi le îngăduia, într-un cerc 
de apropiaţi, atunci când venea la Bistriţa, ne-a evocat ur-

mătorul apolog: Pe la începutul anilor ’60 din secolul trecut, un episcop 
anglican sosit în vizită în România, surprins de prezenţa credincioşi-
lor în lăcaşele noastre de cult, l-a întrebat pe Patriarhul Justinian:

„- Cum faceţi, Sanctitate, că reuşiţi să umpleţi şi să întreţineţi bisericile?
- Cu clopotul şi cu lumânărica, a venit răspunsul. Cu clopotul îi 

chemăm pe oameni la Liturghie şi la celelalte slujbe, iar cu banii de pe 
lumânările cumpărate de ei facem reparaţii şi prenoiri la biserici”.

Mi-am amintit recent de episodul acesta citind o carte 
despre clopot şi toacă frumos scrisă, concentrată, semnată 
de Părintele Daniel Benga, profesor la Facultatea de Teologie 
din Bucureşti2. O carte necesară, totodată, marcată de o eru-
diţie intrinsecă, lipsită de ostentaţie şi cu atât mai rodnică. 
De altfel, trimiterile din subsolul paginilor sugerează cât de 
bogată este bibliografi a temei, inclusiv cea românească.

Dintru început, autorul ne spune că: vechi de peste 5.000 
de ani, „Clopotele nu sunt o invenţie a creştinismului, aces-
ta doar le-a adaptat scopurilor sale”, adăugând: „Clopote-
le cele mai vechi provin din China, unde au fost turnate cu 
3.000 de ani î.H., fiind folosite atât ca instrumente muzica-
le, cât şi pentru semnale sonore necesare cultului religios”3. 
Demnă de reţinut şi observaţia: „Confucius era convins că 
muzica clopotului curăţă sufletul şi instaurează pacea”4.

În epoca Vechiului Testament nu întâlnim clopotul în cultu-
ra iudaică, ci numai clopoţelul, dotat cu menire cultică. Iniţial, 
„folosirea clopotului în ceremoniile idolatre ale lumii greco-ro-
mane este un motiv central pentru care Biserica creştină l-a res-
pins încă de la început”5. Nu trece însă mult timp şi „asistăm la 
reabilitarea clopotului în tradiţia creştină şi la introducerea unei 
interpretări alegorice a folosirii acestuia în cult: clopotul este un 

1 Prof. Dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babe�-Bolyai” Cluj-
Napoca, e-mail: butamircea@yahoo.com
2 DANIEL BENGA, Istoria şi semnifi caţia clopotului şi a toacei în Biserica Ortodoxă, 
Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, Bucureşti, 2016.
3 Ibidem, pp. 5-6.
4 Ibidem, p. 7.
5 Ibidem, p. 15.
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F O N D A T O R :  E P I S C O P NICOLAE IVAN 1919

Piesa de teatru „Colivia privighetorilor”, scenariul căreia a 
fost gândit de Oana Raluca Băilă și care a fost pusă în scenă la 
data de 22 martie, în sala mare a Casei de Cultură a Studenţilor, 
a avut ca sursă de inspiraţie mărturiile doamnei Aspazia Oţel 
Petrescu, care a pătimit 14 ani în închisorile de femei, și ale dom-
nului Dumitru Bordeianu, întemniţat timp de 20 de ani.

Piesa a fost concepută ca o necesitate, ca răspuns la o nevoie 
fi rească a multora dintre membrii comunităţii ASCOR de a adu-
ce un omagiu mărturisitorilor a căror jertfă a rodit în modele 
personale de credinţă în Mântuitorul Iisus Hristos pentru generaţia 
noastră. Scenariul abordează în special cazurile studenţilor 
întemniţaţi începând cu 1948, care, prin rugăciune, prin priveghe-
re și atenţia trează la Domnul, prin însușirea blândeţii și a smere-
niei lui Hristos în condiţii extreme, prin lucrarea poruncii Lui de 
a-ţi ierta și a-ţi iubi vrăjmașii, au dobândit descarcerarea interioa-
ră, starea de libertate a duhului. În acest sens trebuie înţeles și 
titlul, „Colivia privighetorilor”, dar și numele unuia dintre per-
sonajele principale, Nicolae Păsăreanu. 

Rugăciunea, poezia și cântecul (psalmic), dar mai ales priete-
nia, credincioșia, sunt, pe parcursul piesei, armele îngerești ale 
celor goi înaintea armelor. Nebunia ingenuă sau sărăcia cu duhul 
este și ea privită ca o posibilitate de evadare, atât în temniţa de 
femei, cât și în cea de bărbaţi, atât pentru cel în cauză, care se 
abstrage poverii depline a pedepselor, cât și pentru cei dimprejur, 
care văd în nebun pe singurul care sfi dează în deplină libertate, 
prin umor, puterea aparent insurmontabilă a securiștilor, care 
repetă adesea „Noi nu glumim”.

Tensiunea piesei devine tot mai dureroasă pe parcursul Săp-
tămânii Patimilor, când, la închisoarea Pitești, deţinuţii sunt siliţi 
să mănânce carne; dar se risipește, către fi nal, în sunetele biruitoa-
re de clopote și în cântarea „Hristos a înviat!” din celula de femei, 
care fac să coboare la nivel de ridicol ameninţările altădată aspre 
ale sergentului major: „Liniște! Pe tura mea să am probleme?”. În 
epilog ni se spune cum aceste acte de curaj, de solidaritate, de 
mărturisire neînfricată, au fost mutate, din cauza pedepselor care 
le urmau, pe scena inimii: „Ajutorarea noastră a continuat în inimă. 

D espre prigoana 
din închisorile comuniste 

pe înțelesul tinerilor

Bogdan Dincă, Tatiana Onilov

P e parcursul lunii martie, ASCOR Cluj-Napoca și 
comunitatea Bisericii Studenţilor au organizat o 
serie de evenimente dedicate Anului comemorativ 

Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în 
timpul comunismului în Patriarhia Română. Evenimen-
tele au debutat cu desfășurarea unor întâlniri cu și pentru 
tineri, în cadrul cărora s-a discutat despre ceea ce a însemnat 
prigoana comunistă, dar mai ales despre importanţa martiriu-
lui pătimitorilor din închisorile comuniste din România care 
au apărat cu multă jertfelnicie Ortodoxia.

La această prima întâlnire, Părintele Petru Buran, slujitor al 
lui Dumnezeu în Parohia „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din 
Valea Fânaţelor din apropierea Clujului și un prieten apropiat 
al Bisericii Studenţilor, le-a vorbit celor prezenţi despre viaţa 
şi  personalitatea Părintelui Daniil Sandu Tudor de la Rarău. 
De asemenea, invitatul a elucidat semnifi caţia pentru ţara noas-
tră a Mişcării Rugului Aprins pe care Părintele Daniil Sandu 
Tudor a iniţiat-o la Mănăstirea Antim din  Bucureşti. 

În continuarea serii, Bogdan Herţeg, unul dintre redactorii 
de seamă ai revistei ARTHOS a comunităţii Bisericii Studenţilor, 
a ţinut să evidenţieze care a fost tabloul social-politic, dar şi cel 
duhovnicesc din România înainte de instaurarea regimului 
comunist. Ceea ce a captat atenţia ascultătorilor a fost relatarea 
lui Bogdan Herţeg despre întâlnirea deosebită pe care a avut-o 
personal cu doamna Aspazia Oţel Petrescu, una dintre femeile 
martire ale neamului nostru care a petrecut 14 ani în închiso-
rile regimului distrugător de elite și de valori.

Oana Raluca Băilă, în calitate de vicepreşedinte ASCOR Cluj, 
dar şi în calitate de coordonator al unei echipe de teatru formate din 
membri ai Asociaţiei, a ţinut să evoce personalitatea domnului 
Dumitru Bordeianu. Mărturiile acestui multpătimitor au ajutat-o 
pe Oana Raluca Băilă să realizeze un scenariu temeinic și foarte bine 
gândit pentru piesa de teatru intitulată „Colivia Privighetorilor”. 
Spectacolul dat, pentru care s-a lucrat asiduu și cu responsabilitate 
multă, a fost jucat ulterior de către tinerii din ASCOR Cluj pe scena 
Casei de Cultură a Studenţilor din Cluj Napoca. Evenimentul a fost 
unul extrem de emoţionant, catalogat de amatori, dar și de cunos-
cători în domeniul teatral, drept unul profesionist și merituos.

Nu în ultimul rând, Alexandru Coman, absolvent al Facultăţilor 
de Teologie şi de Istorie, a prezentat cartea Jurnalul Fericirii, precum 
şi personalitatea Monahului Nicolae Steinhardt.

Tinerii au avut parte şi de o frumoasă prezentare de carte. Ale-
xandru Popa a pus în valoarea cartea Întoarcerea la Hristos – document 
pentru o lume nouă scrisă de deţinutul politic Ioan Ianolide.  

La acest prim eveniment au fost prezenţi mai mulţi tineri decât 
s-au așteptat organizatorii. O pare dintre ei, interesaţi de subiect și 
dornici de a se pregăti din timp, vor participa la pelerinajul-tur al 
închisorilor comuniste din toată ţara, pe care ASCOR Cluj-Napoca 
îl va desfășura în primăvara-vara anului acesta. 

La fi nalul discuţiilor, participanţii s-au arătat interesaţi de ase-
menea evenimente. Astfel,  s-au discutat câteva propuneri și s-au 
lansat idei noi pentru organizarea altor întâlniri care vor aborda 
tema referitoare la păstrarea credinţei de către martirii neamului 
românesc în timpul prigoanei comuniste. 
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„Colivia privighetorilor”, 

teatru de tineret 
în cinstea mărturisitorilor 
din temnițele comuniste

Eliza Adelina Purcaru, 
Iulia Anamaria Mureşan

Î n perioada 20-22 martie 2017, cu ocazia anului omagial al 
apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, Asociaţia 
Studenţilor Creștini Ortodocși Români (ASCOR) și Asociaţia 

Tinerilor Creștini Ortodocși Cluj (ATOR) au organizat Festivalul de 
Teatru pentru tineret „Închis am fost”, în cinstea celor care au păti-
mit în închisorile comuniste mărturisindu-L pe Hristos. Festivalul 
a cuprins piesa de teatru „Colivia privighetorilor”, interpretată de 
tineri din ASCOR, scenete susţinute de patru grupuri de tineret, dar 
și prelegeri pe tema închisorilor comuniste. Scenetele au avut ca 
sursă de inspiraţie mărturisirile despre închisoare ale ÎPS Bartolomeu 
Anania, ale poetului Traian Dorz și ale lui Virgil Maxim. Prelegeri-
le au constat în cuvântul susţinut de Părintele Ciprian Negreanu la 

Biserica Studenţilor, „De la închisorile sufl etului la închisorile tru-
pului”, și conferinţa susţinută de Părintele Ioan Caraza, la Faculta-
tea de Chimie, care a vorbit despre deţinutul politic Grigore Caraza, 
întemniţat timp de 21 de ani.
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Marșul pentru Viață - 
„Ajută mama și copilul.

Ei depind de tine”

Tatiana Onilov, Bogdan Dincă

C u binecuvântarea ÎPS Părinte Andrei Andreicuţ, Mi-
tropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului, şi anul 
acesta, la data de 25 martie, în ziua prăznuirii marii 

sărbători a Bunei Vestiri, Asociaţia Studenţilor Creștini Orto-
docşi Romani, fi liala Cluj-Napoca, a organizat  împreună cu 
Clinica Pro Vita şi alte asociaţii și culte religioase din Cluj, 
Marşul pentru Viaţă. Manifestaţia de anul acesta a avut drept 
temă și slogan „Ajută mama şi copilul. Ei depind de tine”.

Marşul pentru Viaţă a adunat în centrul oraşului sute de persoane 
de toate vârstele, de la tineri, părinţi cu copii în cărucioare, la bunici 
veniţi să susţină dreptul la viaţă şi al celor încă nenăscuţi. La eveniment 
au fost prezenţi toţi cei care cred că avortul, în toate formele lui, este 
o fărădelege în faţa lui Dumnezeu şi o curmare a vieţii, manifestanţii 
pașnici fi ind glasul celor peste 400 de copii avortaţi zilnic în Romania, 
dintre care doar în Cluj sunt chiuretaţi zilnic 16 copii.

Programul a debutat cu un moment artistic muzical susţinut de 
câteva coruri de copii. Ulterior, mai mulţi invitaţi au vorbit despre 
situaţia României care se confruntă cu un număr foarte mare de avor-
turi efectuat în fi ecare zi, dar și despre impactul asupra societăţii a 
acestui fl agel ucigaș. De asemenea, s-a subliniat faptul că scăderea 
natalităţii a devenit o problemă de siguranţă naţională a României. În 
discursul înaltpreasfi nţiei sale, ÎPS Andrei Andreicuţ a spus că „Româ-
nia nu s-ar prăbuşi din punct de vedere demografi c dacă toate tinere-
le familii ar avea măcar câte trei copii: unul pentru tata, unul pentru 
mama, şi unul pentru ţară şi Biserică”, accentuând totodată că din punct 
de vedere duhovnicesc „avortul este un păcat strigător la cer”.

Potrivit organizatorilor din cadrul ASCOR Cluj-Napoca, scopul 
principal al Marşului pentru Viaţă îl reprezintă susţinerea dreptului 
la viaţă al tuturor fi inţelor umane, începând cu momentul concep-
ţiei şi până la moartea lor naturală. „Avem convingerea că toată 
strădania pentru organizarea acestei acţiuni merită chiar şi pentru 
un singur copil care ar putea fi  salvat din ghearele nemiloase ale 
neascultării conştiinţei. Totodată, marșul este o modalitate de susţinere 
și de afi rmare a familiei tradiţionale și a valorilor acesteia, care sunt 
temelia unei societăţi solide și sănătoase. Sperăm ca Marşul pentru 
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în închisoarea aceea de lanţuri și zăbrele, mi-am ascultat inima. 
Am privegheat. Acolo am învăţat să-mi ascult inima. Acolo am 
învăţat să cânt în inimă”. Rugăciunea inimii este văzută ca o che-
ie a libertăţii în închisorile de zăbrele, dar și în cele de carne, ale 
noastre, ale celor din libertate. Taina acestei rugăciuni este atinsă 
și în următoarele: „În marea de gânduri adunam un fi r de rugă-
ciune. Doar atât. Dar pe care l-am ronţăit cu dinţii inimii și ai minţii 
și l-am pătruns până în cel mai mic amănunt”. 

Iulia Anamaria Mureșan, care a interpretat rolul studentei 

deţinută politic căreia îi aparţin aceste cuvinte, oferă în continua-
re mai multe detalii cu privire la pregătirea actorilor înainte de 
spectacol:

„Fiecare actor a avut de parcurs texte scrise și de alţi foști 
deţinuţi români cu privire la acea perioadă din viaţa lor. De ase-
menea, au fost cercetate și câteva dosare ale Securităţii. Scopul 
acestei documentaţii a fost acela de a ne introduce în atmosfera 
acelor timpuri, de a ne ajuta să conștientizăm o fărâmă din ceea 
ce constituia realitatea închisorii – modul de adresare, îmbrăcă-
mintea, regimul alimentar, orarul, pedepsele aplicate deţinuţilor, 
atitudinea anchetatorilor, metode de persuasiune și altele. Ne-a 
ajutat mult și vizionarea fi lmului Binecuvântată fi i, închisoare, regi-
zat de domnul Nicolae Mărgineanu, în special în ceea ce privește 
regimul aplicat în închisorile pentru femei.

Cu trei zile înainte de reprezentaţie, în Duminica Înălţării 
Sfi ntei Cruci, echipa de teatru a făcut un scurt pelerinaj la Aiud, 
la schitul care își sărbătorea atunci hramul. Acolo am participat 
la Liturghie și ne-am închinat la osuar. Rememorarea vieţii celor 
care au pătimit acolo ne-a întărit în credinţă. Am cerut binecuvân-
tarea sfi nţilor și ne-am continuat drumul spre Alba-Iulia, unde se 
desfășura un simpozion al celor care au pătimit în temniţele co-
muniste. Cuvintele celor care și-au prezentat lucrările, în special 
cele ale domnului Dan Puric, ne-au dat un imbold în dobândirea 
curajului de a fi  mărturisitori și de a avea spirit tânăr, luptător.

Apoi, cu emoţie, am urcat pe scena Casei de Cultură a 
Studenţilor. Coborând în pas alert strada Republicii, învoită de la 
serviciu la jumătatea programului, îmi spuneam: «Merg să fi u 
deţinut de bunăvoie pentru cei care au pătimit fără vină».”

Piesa a lucrat ca un stimul, atât pentru actori, cât și 

pentru spectatori, în a-i determina să se intereseze mai mult 
despre această perioadă întunecată a istoriei noastre, cea a 
întemniţării elitelor românești, dar și în a încuraja mărtu-
risirea lui Hristos și rugăciunea drept cale de libertate.

Finalul piesei a fost încununat de cântarea corului Sfân-

tului Lavrentie al Cernigovului, arătând din nou că subli-
marea setei fizice (și a oricărei lipse fizice) se face prin setea 
de Dumnezeu: „În ce chip dorește cerbul izvoarele de apă, 
așa Te dorește sufletul pe Tine, Dumnezeule!”
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EPotrivit organizatorilor din cadrulASCOR Cluj-Napoca, scopul

Viaţă să fi e doar un debut, o mărturie a sprĳ inului pe care suntem 
datori să îl arătăm în orice clipă mamelor, taţilor sau familiilor care 
se afl ă în această criză”, susţin tinerii din ASCOR Cluj-Napoca.

6
Slavoslovia primăverii

P rivind la podoaba cu care se îmbracă natura în anotim-
pul primăverii, privind la verdeaţa ce se iveşte de pre-
tutindeni şi la florile ce în jurul nostru sunt presărate 

cu îmbelşugare şi asemănând toate acestea cu golătatea şi amor-
ţeala de mai înainte, cine nu va zice că natura, care a dormit 
somnul iernii, s-a deşteptat acum ca dintr-un somn şi, urmând 
pilda Sfintei Biserici, a început şi ea a sărbători ziua Învierii.

A trece această sărbătoare nebăgată în seamă ar dovedi o 
neiertată nepăsare către Însuşi Întemeietorul ei, Care fără de 
îndoială nu este Altcineva, decât Însuşi Atotputernicul Făcător 
al naturii. Căci dacă până şi cel mai neînsemnat pictor nu înfă-
ţişează tablourile sale înaintea ochilor tuturora, fără un anumit 
ţel, apoi cu cât mai vârtos înţelepciunea dumnezeiască nu se 
poate să preschimbe întreaga suprafaţă a pământului în vremea 
primăverii într-un minunat şi fermecător tablou, fără să aibă în 
vedere ca prin aceasta să dea învăţături folositoare acelor vederi 
cărora ea înfăţişează acest tablou.

Multe gânduri şi simţăminte frumoase deşteaptă primă-
vara în sufletul nostru! Dar mai cu seamă ea ne dă trei învă-
ţăminte mai însemnate: a) Primăvara ne aduce aminte de 
facerea lumii, de starea noastră cea dintâi şi de căderea noas-
tră; b) Primăvara ne slujeşte ca o icoană vie a reînvierii noas-
tre din moartea păcatului şi ne arată ce trebuie şi ce nu tre-
buie să facem pentru această înviere; c) Primăvara preînchi-
puie reînnoirea viitoare a tuturor lucrurilor şi învierea noas-
tră care va avea loc la sfârşitul lumii.

Sfântul Inochentie al Odessei, Înţelepciunea dumneze-
iască şi rosturile naturii, traducere de patriarhul Nicodim 
Munteanu, Ed. Sophia, Bucureşti, 2012, pp. 23-24. 
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