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DIN SUMAR:

Ca toţi să fie una!

C a toţi să fi e una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fi e una, ca lumea 
să creadă că Tu M-ai trimis (Ioan 17, 21).

Înainte de Pătimirile Sale de bunăvoie, Domnul Iisus Hristos S-a rugat ca toţi cei ce vor crede în 
El să fi e una, ca lumea să fi e convinsă că El a fost trimis de Tatăl. Citim în Scripturi că, după moartea, învierea 
și înălţarea Domnului şi trimiterea Sfântului Duh, întemeindu-se Biserica, toţi cei ce credeau erau laolaltă şi aveau 
toate de obşte (Faptele Apostolilor 2, 44).

Între creştini era o comuniune deplină şi o dragoste puternică. Dezbinările au intervenit mai târziu. Sim-
bolul unităţii creştine era şi este cămaşa lui Hristos. Citim în Evanghelia Sfântului Ioan că, după ce L-au răstig-
nit pe Domnul Hristos, soldaţii I-au împărţit hainele în patru, dar cămaşa era fără cusătură, de sus ţesută în între-
gime. Deci au zis unii către alţii: Să n-o sfâşiem, ci să aruncăm sorţi pentru ea, a cui să fi e (Ioan 19, 23-24).

Ce n-au îndrăznit să facă soldaţii romani, păgâni, au îndrăznit mai târziu creştinii. Sfântului Petru, Arhie-
piscop al Alexandriei în veacul al IV-lea, i se arată în vedenie Domnul Hristos cu cămaşa zdrenţuită, şi acesta 
Îl întreabă: Mântuitorule, cine ţi-a zdrenţuit cămaşa? Arie cel fără ruşine Mi-a rupt-o! a răspuns Mântuitorul1.

Din nefericire, de atunci şi până astăzi, sunt mulţi cei ce sfâşie cămaşa lui Hristos dând naştere la sumede-
nie de confesiuni şi secte. Ori noi nu uităm că Domnul Hristos I-a cerut Tatălui ca toţi să fi e una (Ioan 17, 21), ca 
lumea să nu fi e derutată în buna ei credinţă.

Totuşi, de două mii de ani, Creştinismul, Religia iubirii, le oferă oamenilor cel mai frumos mod de 
a trăi şi de a se mântui. Cartea de temelie a lui este Evanghelia Domnului Hristos. Sunt multe cărţi în 
lumea aceasta, dar nici una nu se poate compara cu Evanghelia, din simplul motiv că nici una nu se impune, nu 
ne încântă, nu ne hrăneşte şi nu ne satisface ca Evanghelia. În Evanghelie este Duh Sfânt, lumină lină şi simpli-
tate cum nu se întâlneşte în nici o carte 2.

În inima Evangheliei este persoana Domnului Iisus Hristos. Cine este El? Răspundem într-un glas cu Tatăl, cu 
profeţii, cu apostolii, cu martirii, cu toţi sfi nţii şi cu toată creştinătatea: Acesta este Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul Lumii3. 
Referindu-se la Persoana Lui, Părintele Dumitru Stăniloae zice că El deţine locul central pe arena istoriei, că atâtea 
milioane de oameni îi dedică tot ce e mai adânc în fi inţa, în dragostea şi-n atenţia lor4. Persoanei Lui, creştinismului, îi 
datorează Europa, şi nu numai, toată civilizaţia ei.

Dacă Domnul Hristos Cel înviat din morţi uneşte, tămăduieşte, mântuieşte, de unde toate neînţelegerile şi 
fracturile pe care le întâlnim în lume? Se săvârşesc crime, sinucideri, furturi, apostazii, se jură strâmb, se doreşte bunul 
altuia; unii se îmbată, unii se învrăjbesc, se ceartă, se bat, se duşmănesc, soţii se despart, tinerii se corup, se înjoseşte în 
mulţi chipul lui Dumnezeu5. În viaţa publică, oamenii, fi ind cuprinşi de iubirea de mărire şi putere, se lasă atraşi 
în dispute lipsite de eleganţă şi se lucrează unii pe alţii pe la spate.

Cauza primă a neînţelegerilor şi dezbinărilor este diavolul. Cuvânt de origine greacă, înseamnă învrăjbitor, 
calomniator, ispititor. El este spiritul rău care dezbină pe om de Dumnezeu şi care inspiră ură, perfi die şi minciună între 
oameni. Este cunoscut şi sub numele ebraic de «satana»6. Diavolul se împotriveşte planului lui Dumnezeu, îi ispi-
teşte şi îi seduce pe oameni, este principiul distructiv. De fi inţa lui ţine însuşi păcatul, ura şi minciuna: El de la 
început a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciuna, 
grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii (Ioan 8, 44). Diavolul, deoarece urăşte pe Dumnezeu şi nu 
poate să se războiască cu El, se războieşte cu noi, care suntem după chipul lui, închipuindu-şi că prin aceasta înfrânge pe 
Dumnezeu. Iar pe noi ne afl ă ascultători de voia lui7.

Noi, însă, când facem rău, nu putem da vina numai pe el, pentru că avem voie liberă şi putem apela la 
ajutorul lui Dumnezeu. Dar rezultatul activităţii sale distructive îl vedem peste tot. El umblă răcnind ca un leu, 
căutând pe cine să înghită (1 Petru 5, 8).

Cu toate eforturile noastre de a face lucruri bune în societatea noastră, se ivesc aşa de multe lucruri rele. Şi 
nu se poate să nu ne aducem aminte de pilda Mântuitorului: Asemenea este împărăţia cerurilor omului care a se-
mănat sămânţă bună în ţarina sa. Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină printre grâu 
şi s-a dus (Matei 13,  24-25). Vremea distrugerii neghinei va fi  la secerişul cel mare, la sfârşitul veacurilor.

Domnul Hristos S-a rugat Tatălui pentru unitatea noastră spirituală. Anul acesta însă ne aducem aminte 
că Dumnezeu ne-a ajutat acum un secol, la  Decembrie 1918, să se realizeze şi unitatea noastră naţională. 
Această unitate avea la temelie unitatea noastră spirituală. În rugăciunea pe care Patriarhul Miron Cristea a 

1 Dionisie de Furna, Erminia Picturii Bizantine, Editura Sofi a, Bucureşti, 2000, p. 152. 
2 Ilarion V. Felea, Religia Iubirii, Arad, 1946, Editura „Diecesana”, p. 346.
3 Ibidem, p. 393.
4 Ibidem, p. 392.
5 Teodor M. Popescu, Îndrumări pentru preoţi, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 26.
6 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Dicţionar de Teologie Ortodoxă, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1981, p. 127.
7 Petru Damaschin, „Învăţături duhovniceşti”, Filocalia 5, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1976, p. 36.

Rugăciunea lui Iisus în Grădina Gheţimani, Rugăciunea lui Iisus în Grădina Gheţimani, Icoană rusească contemporană.Icoană rusească contemporană.

Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului
şi Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului 
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HRISTOS A ÎNVIAT!
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Întâmpinarea Ierarhilor 

La sărbătoarea hramului Mitropoliei Clujului din 
acest an a fost prezent și un grup de credincioși din 
parohia Săcel, Valea Izei, din Episcopia Maramureșului 
și Sătmarului.

Însoţiţi de părintele paroh Dumitru Iuga, credincioșii 
maramureșeni, îmbrăcaţi în straie populare, înainte de 
Sfânta Liturghie, au cântat pricesne în curtea Mitropo-
liei Clujului, unde i-au întâmpinat pe ierarhii participani 
la Hram cu icoana Maicii Domnului, copie a icoanei 
Prodromiţa de la Sfântul Munte, și cu prapori împodobiţi 
cu ștergare tradiţionale.

Credincioșii maramureșeni au adus și daruri pentru 
copiii de la Centrul de Servicii Sociale pentru protecţia co-
pilului și a familiei „Acoperământul Maicii Domnului Cluj-
Napoca”, a Arhiepiscopiei Clujului. Este vorba despre haine 
și articole de igienă. Conform părintelui paroh Dumitru Iuga, 
în parohia pe care o păstorește se desfășoară de zece ani un 
proiect destinat ajutorării celor afl aţi în nevoie.

Prăznuirea liturgică a Hramului Mitropoliei

Duminică, 25 martie 2018, începând cu ora 10:00, Ar-
hiepiscopul și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și 
Sălajului, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, înconjurat de 
un sobor de șase ierarhi,  Mitropolitul Banatului, 
Înaltpreasfin ţ i tul  Ioan,  Arhiepiscopul Aradului , 
Înaltpreasfinţitul Timotei, Episcopul Maramureșului și 
Sătmarului, Preasfinţitul Justin, Episcopul Sălajului, 
Preasfinţitul Petroniu, și Episcopul Ortodox Român al 
Spaniei și Portugaliei, Preasfinţitul Timotei, a săvârşit 
Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Na-
poca. La slujbă au luat parte mii de credincioşi, persona-
lităţi din lumea culturală şi academică, dar şi reprezentanţi 
ai autorităţilor civile şi militare din întreaga Mitropolie.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de Mitropolitul Ba-
natului, Înaltpreasfi nţitul Ioan, care, pornind de la Sărbă-
toarea Bunei Vestiri, a spus printre altele: „Iubite tinere și 
mame, luaţi exemplul Maicii Domnului!”. Apoi le-a îndem-
nat pe tinere și pe mame să aducă pe lume copii, oameni 
demni pentru Biserică și Societate.

La fi nalul Sfi ntei Liturghii, Arhiepiscopul și Mitropolitul 
Clujului, Înaltpreasfi nţitul Părinte Andrei, a prezentat un 
scurt istoric al Mitropoliei, marcat în mod simbolic de îm-
plinirea a 530 de ani de la prima menţiune documentară a 
Mitropoliei de la Feleac, și le-a mulţumit tuturor pentru 
prezenţa la hram.

rostit-o la Alba Iulia erau şi frazele acestea: Doamne, Dumnezeul 
nostru, Tu eşti părintele nostru, Tu ai văzut strâmtorarea părinţilor noştri 
şi ai auzit strigarea lor, căci se făcuseră ei ca fl oarea în brumă şi plecat spre 
pulbere era sufl etul lor, şi trupul lor lipit de pământ. Tu ai împlinit şi cu 
noi ceea ce ai făgăduit de demult: «Sfărâma-voi jugul de pe tine şi voi rupe 
legăturile tale, lărgi-voi hotarele tale, aduna-vă-voi dintre popoare şi vă voi 
strânge din ţările unde sunteţi împrăştiaţi» .

Acesta era visul de generaţii al românilor. Mulţi au trecut în 
veşnicie fără să-l vadă realizat, dar cu credinţa că momentul unirii 
va veni. În anul 1898, Ion Luca Caragiale scria: Doamne, dacă mie nu 
mi-e dat să intru în pământul făgăduinţei, să auz trâmbiţele cântând şi să 
văd zidurile Ierihonului surpându-se în faţa soarelui ce s-a oprit în cale din 
porunca Ta, fă-mă  s-adorm pe drum cu speranţa că aceea ce nu mi-a fost 
dat mie, fi ilor mei le va fi  dat9.

Euforia unităţii i-a marcat pe participanţii la Adunarea de la 
Alba Iulia pe întreaga viaţă. Tânărul învăţător Marin Mureşan, întors 
din primul război mondial, a participat la Marea Adunare de la 1 
Decembrie la Alba Iulia. După marele eveniment hoinărea pe câmp 
şi dialoga cu Ţara: Eu văd că eşti alta, eu văd că eşti fericită, eu simt 
bucuria şi noua ta viaţă! Te-aş mângâia ca pe un copil, de-ar fi  să trăiesc 
veacuri. Câmpiile tale, codrii tăi, apele tale, toate-mi vorbesc de negrăita ta 
fericire, patria mea! Nu eşti pământ mort, nu eşti vânt, nu eşti apă; eşti 
sufl et ce tremuri de bucuria libertăţii10.

Şi atunci, ca şi acum, nu toţi erau pătrunşi de fi orul sfânt al 
unităţii. Pe mulţi îi fascinau lucruri mai prozaice şi mercantile. Das-
călul amintit îşi continuă dialogul cu Ţara: Credeam că se va face o li-
nişte de biserică de jur-împrejur, şi tu vei fi  altarul. Şi, iată, în jurul tău e 
larmă, e alergare, oamenii se zbat după lucruri trecătoare, şi tu, veşnică 
frumuseţe, veşnică avuţie, ești dată uitării 1.  

Ce să zicem de gustul amar ce ni-l lasă convulsiunile de pe 
arena vieţii noastre publice de astăzi? De absolutizarea banalului şi 
neglĳ area esenţialului. Oare nu ne spune Mântuitorul: Căutaţi mai 
întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adă-
uga vouă (Matei 6, 33). 

Două valori şi atunci, ca şi acum, aveau şi au valoare absolută: 
credinţa în Dumnezeu şi dragostea faţă de ţară. Dacă le păstrăm, sun-
tem oameni fericiţi, dacă le pierdem, valul vremelniciei ne înghite. 

Domnul Iisus Hristos S-a răstignit, S-a îngropat şi a Înviat din 
morţi pentru noi şi a noastră mântuire. A întemeiat Biserica şi-n 
Biserică, prin Sfi ntele Taine, în care lucrează Duhul Sfânt, omul 
devine o făptură nouă. Conlucrând cu harul Duhului Sfânt omul 
devine un creştin bun. Creştinul este omul cum îl vrea Dumnezeu, omul 
model, omul ideal, aşa după cum a fost întrupat mai întâi în persoana 
Mântuitorului Iisus Hristos12. 

Omul care are preocupări religioase, care caută Biserica, care 
încearcă să pună în practică Evanghelia Domnului Iisus Hristos, 
devine un om bun. Răul prezent în noi poate fi  preschimbat în metal 
preţios. Dumnezeu întrupat a venit în veac să sprĳ ine această minune a 
naşterii din nou. Omul poate deveni mereu bun, mereu curat1 .

Religia creştină întemeiată de Domnul Hristos este Religia Iu-
birii. Iubirea este darul cel mare pe care l-a adus Mântuitorul lumii. 
Citim în Sfânta Scriptură că primii creştini stăruiau într-un cuget în 
templu şi frângând pâinea în casă, luau împreună hrana întru bucurie şi 
întru curăţia inimii (Faptele Apostolilor 2, 46). 

Dacă Religia Creştină este Religia Iubirii, Sfântul Pavel ne 
spune că Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragos-
tea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu 
necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. 
Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le 
crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă (1 Corinteni 13, 4-7).

Iar Sfântul Apostol Ioan, vrând să-I dea o defi niţie lui Dumnezeu, 
zice: Dumnezeu este iubire, şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu 
şi Dumnezeu rămâne întru el (1 Ioan 4, 16). În această Religie a Iubirii 
doreşte Domnul Hristos cel Înviat să-i atragă pe toţi. O spune textual: 
Am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc, 
şi vor auzi glasul Meu şi va fi  o turmă şi un păstor (Ioan 10, 16).

Şi dacă e să încheiem în spiritul celor zise, rugându-L pe Dum-
nezeu să ne păstreze unitatea, ne vom folosi de o cântare din slujba 
Sărbătorii: Ziua Învierii! Şi să ne luminăm cu prăznuirea, şi unul pe altul 
să ne îmbrăţişăm. Să zicem: fraţilor şi celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm 
toate pentru Înviere. Şi aşa să strigăm: Hristos a înviat din morţi cu moar-
tea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le14.

Dorindu-vă să vă bucuraţi de acest praznic frumos și luminat15, pe toţi, 
tineri și bătrâni, vă binecuvântăm și vă zicem: Hristos a înviat!

8 Ilie Şandru, Patriarhul Miron Cristea, Târgu Mureş, 1998, p. 111.
9 Ion Luca Cara iale, Nimic fără Dumnezeu,  Anastasia, 1997, p. 48.
10 Ion  Agârbiceanu, Două iubiri, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1968, 
p. 391.  
11 Ibidem, p. 390.
12 Ilarion V. Felea, op.cit., p. 475.
13 Ernest Bernea, Îndemn la simplitate, Editura Anastasia, Bucureşti, 1995, 
p. 53.  
14 Slujba Învierii, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2010, p. 44. 
15 Ibidem, p. 45.  
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Comunicat

Doisprezece ani de la 
întemeierea Mitropoliei 

Clujului

L a data de 25 martie 2006, la sărbătoarea Bunei 
Vestiri lua fi inţă în mod festiv Mitropolia Clu-
jului, Albei, Crișanei și Maramureșului, deve-

nită ulterior Mitropolia Clujului, Maramureșului și 
Sălajului. Evenimentul naşterii noii Mitropolii transilvă-
nene este ancorat în viziunea şi voinţa istorică exprimată 
de Sfântul Andrei Şaguna, de Octavian Goga sau de Pa-
triarhul Miron și confi rmă faptul că Biserica privește în 
totdeauna cu respect spre trecut, dar înţelege că viitorul 
ei trăiește mereu sub aripa înnoitoare a Duhului Sfânt.

Astfel, pentru a marca împlinirea a 12 de existenţă ai Mi-
tropoliei Clujului, duminică, 25 martie 2018, de praznicul 
Bunei Vestiri, începând cu ora 9.30, un sobor de șase ierarhi, 
format din: Înaltpreasfi nţitul Părinte ANDREI, Mitropolitul 
Clujului, Înaltpreasfi nţitul Părinte IOAN, Mitropolitul Ba-
natului, Înaltpreasfi nţitul Părinte TIMOTEI, Arhiepiscopul 
Aradului, Preasfinţitul Părinte JUSTIN, Episcopul 
Maramureșului și Sătmarului, Preasfi nţitul Părinte PETRO-
NIU, Episcopul Sălajului, Preasfi nţitul Părinte TIMOTEI, 
Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, 
Preasfi nţitul Părinte Vasile Someșanul, Episcop Vicar al Ar-
hiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului va săvârşi Sfânta 
Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în pre-
zenţa credincioşilor, a personalităţilor din lumea culturală şi 
academică, dar şi a reprezentanţilor autorităţilor civile şi mili-
tare din întreaga Mitropolie.

Ziua de 25 martie a devenit, prin actul providenţial al reîn-
fi inţării Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului, o 
sărbătoare pentru întreaga Transilvanie, ea marcând momentul 
întronizării primului Mitropolit, Bartolomeu Anania, iar după 
5 ani a Înaltpreasfi nţitului Părinte Mitropolit Andrei.

Sărbătoarea din acest an a Mitropoliei marchează în 
mod simbolic și împlinirea a 530 de ani de la prima menţiune 
documentară a Mitropoliei de la Feleac, prima instituţie de 
nivel mitropolitan din spaţiul intracarpatic, pentru zona 
centrală şi de nord a Transilvaniei, care a durat mai bine 
de o jumătate de secol.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei

Buna Vestire, 
Hramul Mitropoliei 

Clujului, Maramureșului și Sălajului

Ajunul Bunei Vestiri 

M itropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi-a 
sărbătorit hramul la Praznicul Bunei Vestiri. Pentru 
credincioşii din Cluj și din tot cuprinsul Mitropoliei, 

această mare sărbătoare creştină are o însemnătate deosebită, 
căci în zi de Buna Vestire au fost întronizaţi primii doi mitro-
poliţi ai reînviatei Mitropolii a Clujului: vrednicul de pome-
nire Mitropolit Bartolomeu, în 2006, şi Înaltpreasfi nţitul Pă-
rinte Andrei, actualul Întâistătător al reîntemeiatei Mitropo-
lii a Clujului, Maramureșului și Sălajului, în 2011.

Sărbătoarea hramului Mitropoliei Clujului a început încă din 
Ajun, prin ofi cierea sâmbătă, 23 martie 2018, în Catedrala Mitropo-
litană a Slujba Pavecerniţei Mari cu Litie de către Preasfi nţitul Pă-
rinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, 
înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi, slujitori ai catedralei. La 
slujbă a asistat și Înaltpreasfi nţitului Părinte Andrei, Mitropolitul 
Clujului, Maramureșului și Sălajului.

La finalul slujbei, Preasfinţitul Părinte Timotei le-a vorbit 
credincioșilor, pornind de la Praznicul Bunei Vestiri, despre  importanţa 
și consecinţele conlucrării omului cu harul lui Dumnezeu.
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Învierea lui Hristos: 
Antidotul morții

Protos. Visarion Paşca

Î nvierea Lui Hristos este unul dintre cele 
mai cutremurătoare evenimente din istoria 
umanităţii, fi indcă și moartea este văzută 

ca cea mai mare tragedie a existenţei omenești. Însă, 
când vorbim despre moarte, trebuie să știm că moar-
tea nu este doar biologică. Putem vorbi, de aseme-
nea, despre moartea existenţială, socială, naţională, 
dar, mai ales, despre moartea duhovnicească. În 
istoria noastră personală există momente pe care, 
fără Hristos, le trăim ca moarte existenţială. 

Învierea lui Hristos, pe care o prăznuim cu atâ-
ta solemnitate după mai multe zile de post, 
pocăinţă și rugăciune, este taina centrală a credinţei 
și a vieţii noastre în Hristos. Fără învierea lui Hris-
tos, ne afl ăm sub stăpânirea morţii, a păcatului, 
și a diavolului, fără a exista vreun remediu pentru 
viaţa noastră. De aceea, Apostolul Pavel spune: 
„Iar dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credinţa 
voastră, sunteţi încă în păcatele voastre” (1 Corin-
teni 15, 17). Prin Învierea Sa, Hristos ne-a dat harul 
pentru a învia sufl etele noastre în viaţa aceasta, dar 
și trupurile noastre, la a doua Sa venire, așa cum 
mărturisim în simbolul de credinţă: „Aștept în-
vierea morţilor, și viaţa veacului ce va să fi e”.

În lumina Învierii Lui Hristos nu există urmă de 
deznădejde, impas, prăbușire morală. Prin Înviere, 
toate se însufl eţesc, totul devine ,,făptură nouă”. 
Chiar și moartea însăși, din proces de stricăciune și 
degradare a celor lumești, create, devine trecere 
către viaţă. După cum spunea fericitul gheronda 
Gheorghe (Kapsánis), „ce ar fi  fost lumea fără Hris-
tos Cel Înviat, și fără Învierea pe care o așteptăm să 
ne-o dăruiască? Un cimitir nesfârșit…Iar noi ce-am 
fi  fost? Niște bieţi muribunzi care ne așteptăm moar-
tea pentru a dispărea o dată pentru totdeauna. Viaţa 
nu ar mai fi  avut nici un rost, nici un scop”1. Foarte 
bine a spus Sfântul Iustin Popovici, că „nu ar fi  cre-
zut în Hristos dacă El nu ar fi  biruit moartea”2.

Prin Învierea Sa, Hristos a învins moartea 
(Romani 6, 9). Hristos nu a biruit doar Moartea, 
1 Arhim Gheorghe Kapsanis, Îndumnezeirea, scopul vieţii omu-
lui, trad. ieroschimonah Ștefan Nuţescu, Ed. Evanghelismos, 
București, 2013, p. 14.
2 Arhim. Iustin Popovici, Omul și Dumnezeul-om, trad. pr. prof. 
Ioan Ică și diac. Ioan. I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1997, p. 59.

ci a biruit moartea fiecăruia dintre noi, ori de câte 
ori viaţa Sa devine propria noastră viaţă, prin 
Înviere (2 Corinteni 4, 10-11). Pentru toate aceste 
situaţii în care, fiecare dintre noi moare puţin 
câte puţin, Hristos răspunde într-un mod unic și 
irepetabil, „înviind din mormânt” și „cu moartea 
pre moarte călcând”.

Învierea este Euharistie, pentru că dăruieşte 
lumii pe Hristos, cu Trupul Său biruitor de moar-
te şi de stricăciune, pentru că revarsă Sângele 
nemuritor al lui Dumnezeu ca doctorie împo-
triva morţii, ca antidot al păcatului pentru 
veşnicie. De altfel, Domnul Hristos a spus: „Ade-
vărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca tru-
pul Fiului Omului și nu veţi bea sângele Lui, nu 
veţi avea viaţă în voi” (Ioan 6, 53). Ce însemnea-
ză aceasta? Trebuie să ne apropiem mai des de 
Sfântul Potir, însă, nu oricum!

Părintele Haralambie, stareţ al mănăstirii Dio-
nisiu din Muntele Athos, ucenic al marelui isihast 
Gheron Iosif Isihastul, era pentru deasa împărtășanie, 
însă nu oricum. Acesta avea patru criterii, și anume: 
1) Stareţul considera că pregătirea prin post era 
absolut necesară, dar nu una principală. Faţă de cei 
care ţineau cu acrivie toate posturile rânduite de 
Biserică, era foarte îngăduitor, pe motiv că, aceia 
care postesc trăiesc în înfrânare. Astfel considera 
un lucru nedrept ca cineva să fie oprit de la 
împărtășirea cu Sfi ntele Taine pentru motivul că 
nu a ţinut trei zile de post. Dar, creștinilor care nu 
ţineau posturile rânduite de Biserică le dădea post 
aspru înainte de a se împărtăși. 2) O altă condiţie 

pe care Fericitul Stareţ o con-
sidera a  f i  de neapărată 
trebuinţa era spovedania cu-
rată și sinceră. 3) Cercetarea 
de sine, care naște simţirea 
păcătoșeniei. Din aceasta se 
naște zdrobirea inimii, iar din 
zdrobirea inimii se naște măr-
turisirea. Din mărturisire se 
nasc umilinţa și dorul după 
Dumnezeu, lacrimile. Gheron-
da avea mereu în mintea sa 
îndemnul Sfântului Simeon 
Noul Teolog, care spunea că, 
de este cu putinţă, să nu ne apro-
piem de Sfintele Taine fără la-
crimi. 4) Citirea rugăciunilor 
înainte de Sfânta Împărtășanie, 
precum și cele de mulţumire 
le considera obligatorii3.

Sfânta Împărtășanie nu 
reprezintă un drept, ci un 
dar. Presupune pregătire, 
cugetare, pocăinţă, mărturi-
sire. Ar trebui să o primim 
cât de des cu putinţă, dar 
într-o stare de pregătire.

Biserica, ne încurajează și 
ne îndeamnă să trăim Învierea 
încă de acum, adică eliberarea 
noastră de patimi și viaţa În-

vierii lui Hristos să fi e înlăuntrul inimilor noastre. 
În acest fel, trăim harul, dragostea și pacea lui Hris-
tos înlăuntru, iar această viaţă se răspândește în 
jurul nostru.  Acest lucru îl putem face, mai ales, 
prin deasa împărtășire cu Sfi ntele Taine. Sfânta Eu-
haristie este medicamentul nemuririi și antidotul 
împotriva morţii. Astfel, ne ferim de moartea păcatu-
lui ce lucrează în noi. Iar atunci, va exista și nădejdea 
veșnicei împărtășiri cu Hristos în Împărăţia cea ne-
înserată a Preasfi ntei Treimi.

Domnul Cel Înviat, să aducă în inimile noas-
tre adevărata pace, și adevărata bucurie pe chi-
purile noastre, astfel încât, să exclamăm și noi 
împreună cu Sfântul Cuvios Porfirie Kavsokali-
vitul: ,,Hristos este izvorul vieţii, al bucuriei, al 
luminii și al adevărului. Hristos este totul”4. 

3 Monahul Iosif Dionisiatul, Stareţul Haralambie – Dascălul ru-
găciunii minţii, trad. ieroschimonah Ștefan Nuţescu, Ed. Evan-
ghelismos, București, 2005, p. 230.
4 Ne vorbește părintele Porfi rie – Viaţa și cuvintele,  trad. ierom. 
Evloghie Munteanu, Ed. Egumeniţa, Galaţi, 2003, p. 165.
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Tableta lunii

Despre Răstignire

Alexandru Nemoianu
(Statele Unite)

R ăstignirea sau crucifi carea era o formă extremă de execuţie a celor mai 
periculoși adversari sau a celor mai răi dintre răufăcători. Execuţia con-
sta în legarea sau ţintuirea victimei pe un „stâlp” vertical sau pe o bârnă 

verticală prevăzută și cu o bară orizontală, pentru prinderea braţelor întinse ale 
victimei. În greacă execuţia se numea „stauroo”, iar în latină „cruci fi gere”.

Așa cum ziceam, crucifi carea era o formă extremă de execuţie, și ea era consi-
derate atâta de crudă și umilitoare, încât cetăţenii Romei, prin lege, nu puteau fi  
executaţi prin „crucifi care”. De aceea Sfântul Pavel, care era cetăţean al Romei, a 
fost executat prin decapitare.

Execuţia prin „crucifi care” cuprindea un întreg „ceremonial”. Victima era 
întâi biciuită cu „fl agellum”, bici cu mai multe limbi prevăzute la capăt cu „arșice” 
sau bile de plumb. Această biciuire arunca victima într-o stare de șoc și producea 
și o considerabilă pierdere de sânge. Apoi, victima era dusă la locul execuţiei și 
silită să poarte „crucea”, obiectul torturii fi nale. Crucea întreagă avea cam o sută 
și treizeci de kilograme și, afl ată în stare de șoc, victima nu ar fi  putut-o duce. De 
aceea, cel mai adesea, victima ducea doar braţul orizontal al crucii, „patibullum”, 
care avea „doar” circa 30-40 de kilograme greutate. Ajunsă la locul de execuţie, 
victima era dezbrăcată complet, și apoi legată pe cruce. De regulă braţele întinse 
și picioarele erau legate de cruce, dar adesea, pentru a spori tortura, în încheietu-
rile mâinilor și picioarelor erau bătute piroane. Ele erau bătute cu „grĳ ă” să  nu 
rupă artere care, prin pierderea de sânge, să facă moartea rapidă. Piroanele erau 
bătute în încheietura mâinilor, și nu în palme, căci, sub povara corpului, palmele 
s-ar fi  sfâșiat. Apoi crucea era înălţată vertical. Durerea din acel moment era atâta 
de atroce, încât victima își pierdea controlul sfi ncterelor, și lichidul biologic ţâșnea, 
în râsul participanţilor. Căci crucifi carea urmarea nu doar chinul fi zic, ci și pe cel 
psihologic, umilirea, batjocorirea, distrugerea oricărei intimităţi. Uneori, pentru 
a prelungi agonia, se punea și un soi de „suport” pentru picioare. Cu vârful de-
getelor de la picioare victima afl a un minimal suport care nu făcea decât să pre-
lungească agonia. Durata supliciul depindea de condiţia fi zică a victimei, de 
starea vremii și de intenţia călăilor. Căci o crucifi care era făcută, de la început și 
până la sfârșit, de același grup militar de soldaţi, cel mai adesea comandaţi de un 
centurion. Aceștia trebuiau să rămână de faţă până la moartea victimei. Uneori, 
pentru a grăbi moartea celui crucifi cat, îi erau zdrobite fl uierele picioarelor, era 
lovit în piept sau un foc cu fum mult era aprins la piciorul crucii pentru a sufoca 
victima. Moartea se producea din pricina deshidratării, a stopului cardiac, embo-
lismului pulmonar și mai ales asfi xierii. Asfi xierea se producea într-un mod ab-
solut sinistru. Victima, întinsă pe cruce, pentru a respira, trebuia să se „tragă” în 
mâini. Acest efort era enorm și de fi ecare dată însoţit de dureri atroce. În fi nal, 
epuizată, victima nu mai avea puterea să se „tragă” în mâini, și atunci, în decursul 
unor minute crâncene, se asfi xia, se îneca.

Acesta a fost modul în care Mântuitorul Lumii, Hristos Dumnezeu 
a fost ucis de oameni. Trebuie să fi e bine știut că Hristos Dumnezeu a suferit 
pe Cruce, în chip real, ca un om, toate chinurile fi zice și psihologice. Învăţătura 
marcioniștilor și dochetiștilor, după care Hristos a coborât pe pământ și la 
iad „doar în aparenţă”, este o blasfemie. Fără o suferinţă reală, nu era posi-
bilă o mântuire reală. Hristos a suferit totul din plin. Căci El era Dumnezeu 
adevărat și om adevărat, mai puţin starea de păcat. El a suferit „pentru noi 
oamenii și pentru a noastră mântuire”. Mai mare jertfă nu există. Despre 
această moarte a Fiului Omului ne vorbesc nu numai Evangheliile, dar și 
izvoare istorice laice (Tacitus, Josephus Flavius), dar poate cel mai răspicat 
ni se vorbește despre Moartea Mântuitorului într-un Psalm profetic al Îm-
păratului și Proorocului David, Psalmul 21: „Înconjuratu-m-au viţei mulţi, 
tauri grași m-au înconjurat… străpuns-au mâinile și picioarele mele… nu-
mărat-au toate oasele mele, iar ei priveau și se uitau la mine. Împărţit-au 
hainele mele loruși și pentru cămașa mea au aruncat sorţi... izbăvește de 
sabie sufl etul meu și din gheara câinelui viaţa mea” (Ps 21, 12, 18, 19-20, 22). 

„Viaţa mea”, tradusă literal, înseamnă „ceea ce ţine de fi inţa mea cea mai 
dinăuntru, intimitatea mea”. Căci, cum spuneam, chinul sufl etesc al crucifi -
cării era la fel de mare ca și cel fi zic. În această moarte chinuitoare a ales 
Hristos Dumnezeu să mântuie lumea. Ca Om, Hristos Dumnezeu S-a cobo-
rât în cele mai de jos, S-a născut într-o peșteră, leagăn i-a fost o iesle și a 
murit pe cruce. S-a smerit pe Sine până la capăt, „că s-a deșertat pe Sine, chip 
de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor și la înfăţișare afl ându-Se ca 
un om, / S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, și încă 
moarte pe cruce / Pentru aceea, și Dumnezeu L-a preînălţat și I-a dăruit Lui 
nume care este mai presus de orice nume” (Flp 2, 7-9).

Smerindu-Se pe Sine, Hristos Dumnezeu ne-a dăruit exemplul Său 
și ne-a dat Crucea Sa ca să o slăvim și să ne putem mântui prin ea. Crucea 
este slava creștinilor și îngrozirea demonilor. Fără a sta sub semnul Crucii 
nu există mântuire. Prin această pavăză și stând fără șovăială în sânul Bi-
sericii Ortodoxe, și noi putem birui păcatul, moartea, înviind împreună cu 
El, și putem deveni cetăţeni ai Raiului.
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Mitropolitul Bartolomeu: 
intelectualul în Biserică

Adrian Papahagi

E xistă oameni care unesc oameni: aceștia sunt liderii. Exis-
tă oameni care unesc lumi și epoci: e darul marilor spirite. 
Există oameni care unesc lumea și veacul nostru cu veșnicia 

lui Dumnezeu: aceștia, cei mai fericiţi dintre noi, sunt mărturisitorii 
lui Hristos și slujitorii Bisericii Sale. Dumnezeu i-a orânduit vred-
nicului de pomenire Bartolomeu, arhipăstorul nostru vreme de 
aproape două decenii, între 1993-2011, să fi e toate acestea. 

În 1946, studentul medicinist conduce greva studenţilor clujeni 
împotriva comunismului. Se ascunde în Mănăștur, pe când satul 
recalcitrant nu fusese încă transformat într-o pădure de betoane. 
Este prins și expulzat din Cluj. Alternează viaţa ecleziastică și lite-
rară cu momente de persecuţie. În 1958 este condamnat politic la 
25 de ani de muncă silnică; va fi eliberat la 
amnistia din 1964. 

În închisoare, la Aiud, compune în minte 
două piese de teatru, una dintre ele despre 
Meșterul Manole. Ieșit din închisoare, debu-
tează cu poemul dramatic Mioriţa. Spune 
multe această alegere. În fond, sufl etul româ-
nesc se declină în această paradigmă, între 
Mioriţa, poemul renunţării fataliste și Meșterul 
Manole, istoria îndârjirii creatoare. Așa am fost 
în istorie: când fataliști, abandonaţi unei des-
tin care nu ne mai aparţine și pe care refuzăm 
să-l controlăm, când îndârjiţi întru a dura – a 
dura noi înșine împotriva timpului și sorţii, 
și a dura în ordinea spiritului sau în piatră, 
ca la Curtea de Argeș.

Liderul revoltelor studenţești a fost însă 
mai mult decât un conducător de oameni. 
Prin poezie, prin teatru, prin memorialisti-
că, Valeriu Anania, omul de litere, a con-
struit un edificiu cultural. Cât va rezista 
acesta, nu știu. Poate că poezia și teatrul lui 
s-au mai învechit, însă memorialistica lui 
fabuloasă, de la Amintirile peregrinului apter 
și Rotonda plopilor aprinși până la acest opus 
magnum care sunt Memoriile din 2008 vor 
rămâne ca repere majore în istoria literatu-
rii române, fi indcă ne permit să recuperăm 
o epocă apusă, la fel ca Scrisorile lui Ion 
Ghica, amintirile boierilor Radu Rosetti, 
Matila Ghyka sau Neagu Djuvara, sau ale 
ţărăncilor Elizabeta Rizea și Aniţa Nandriș-
Cudlea.

După cum spuneam, sunt oameni care 
unesc lumi și epoci. Astfel de oameni, care 
au supravieţuit ororii comuniste și ne-au 
permis să privim înspre lumea de ieri au fost 
Petre Ţuţea, Alexandru Paleologu, Corneliu 
Coposu și alţi câţiva. În anii 1990, Clujului i-a fost dat Bartolomeu 
Anania. De fi ecare dată când am avut bucuria unor conversaţii, deși 
nu am fost discipolul său, ca prietenii mei Teodor Baconschi și Radu 
Preda, mitropolitul Clujului îi pomenea pe maeștrii săi – în primul 
rând Arghezi, urmat imediat de Lucian Blaga, Gala Galaction, Va-
sile Voiculescu, Anton Holban, Victor Papilian, Ion Luca, Marin 
Preda, evocaţi cu toţii în Rotonda plopilor aprinși. Prin Bartolomeu-
Valeriu Anania, ne-am racordat și noi, tineri născuţi în comunism, 
la lumea de dinaintea Năpastei atee și liberticide. Și prin el am re-
descoperit, însetaţi de adevăr și libertate, lumea culturii majore. 

Pe lângă darul scriiturii, Bartolomeu Anania era animat de 
capacitatea de a admira. Nu poţi fi admirabil dacă nu știi să 
admiri. Într-o lume a invidiilor meschine, omul acesta mare îi 
preţuia pe cei care au fost, ca scriitori cel puţin, mai mari decât 
el. Despre Arghezi, îndeosebi, scrie cu „un sentiment de mare 
sfi ală” și pietate, căutând „tonul cu care Platon vorbea despre 
Socrate”. Nu e doar literatură aici, e și caracter: admiraţie, 
devoţiune, pietate.

În fi ne, harul cel mai mare al Părintelui Anania, cum îi spune 
cu duioșie Teodor Baconschi, nu s-a vădit în scriitura profană, ci în 
slujirea Sfi ntei Scripturi. Nimeni din această sală nu poate uita forţa 
predicilor sale din catedrala mitropolitană: cele zece predici la du-
minicile Triodului pot fi  ascultate pe CD-urile editate de Fundaţia 
care îi poartă numele, și care ne-a adus împreună în această seară. 
Tâlcuirea liturghiei și scrisorile sale pastorale au fost culese în Cartea 
deschisă a împărăţiei și De la Betleemul Nașterii la Ierusalimul Învierii, 

tipărite într-un singur volum în anul morţii sale. Diortosirea Bibliei 
este poate îndrăzneala sa cea mai mare, dar și cea mai de preţ. 

Prin toate acestea, prin slujire și cuvânt, prin cuvântul său pus în 
slujba Cuvântului-Logos, mitropolitul Bartolomeu ne-a călăuzit o 
vreme pe Calea Împărăţiei Lui Dumnezeu. Putem spune deci că omul 
acesta nu a avut doar viaţă, ci destin, nu doar talent, ci har, nu doar 
calităţi neîndoielnice de lider, ci și imense resurse de slujire. Modelul 
Bartolomeu, pentru mine, este cel al întâlnirii fericite dintre intelec-
tual și servitor al Domnului, dintre omul de litere și omul Bisericii.

Dacă ne-am opri aici, ne-am împotmoli însă într-o comodă și 
pioasă comemorare. Nu vă așteptaţi să fi u atât de cuminte, fi indcă 
nici mărturisirea lui Hristos nu este cuminte, ci o curată nebunie, 
cea mai raţională nesocotinţă! Să tulburăm un pic toropeala como-
dă a acestei seri de primăvară iernatică și să privim adevărul în faţă! 
Adesea, intelectualii și Biserica se privesc cu suspiciune. Obișnuiţi 
să-și cultive, uneori până la cinism și nihilism, raţiunea, intelectua-
lii dispreţuiesc adesea lumea credinţei. La rândul ei, Biserica noas-
tră ortodoxă, mai hieratică și ruptă de lume decât cele apusene, 
privește cu suspiciune intelectualii, chiar și când îl mărturisesc pe 
Hristos – deși prezenţa mea aici ar părea să infi rme acest lucru. 

Firește, intelectualii au greșit adesea, din vechime până astăzi. 
Ne-o repetă Julien Benda sau Alain Finkielkraut de pe poziţii ilu-
minist-liberale, sau Paul Johnson din perspectivă creștină. A greșit 
chiar marele Platon, idealistul care dispreţuia materialitatea natu-
rii umane, gânditorul republicii ideale, care nu a pregetat totuși să 
se închine tiranului Siracusei. Au greșit mai ales intelectualii mo-
derni, care au considerat că Dumnezeu e o ipoteză inutilă și au 
proclamat, cu ciocanul metafi zic în mână, că Dumnezeu a murit, 
pregătind astfel terenul celor mai abominabile agresiuni împotriva 
demnităţii umane: comunismul și nazismul. Toate acestea arată că 
„raţiunea umană fără Raţiunea divină face pași corecţi în direcţia 
greșită”, după cum spunea Părintele Patriarh Daniel.

Să nu înţelegem însă că Biserica nu are nevoie de inteligenţă. 
Nu e destul să fi i rugător și postitor pentru a putea combate efi ci-
ent nebuniile veacului. Sau poate Irineu al Lyon-ului, care se lupta 
cu ereziile epocii sale în Adversus haereses (ca. 180), nu era un inte-
lectual rafi nat? Dar marii alexandrini, Clement și Atanasie, nu erau 
oare tobă de carte, versaţi în fi lozofi a gnostică și platoniciană a 
timpului lor? Așa cum stăpânirea fi lozofi ei păgâne i-a permis lui 
Atanasie să combată arianismul la primul conciliu de la Niceea 
(325), o înţelegere corectă a Zeitgeist-ului ne poate ajuta să comba-
tem aberaţiile sexomarxismului și corectitudinii politice, cu corupţia 
politică și cu gândirea totalitară pe limba lor, în termenii lor.

Da, poate că itinerariul minţii în Dumnezeu mai rătăcește, cum s-a 
întâmplat cu Origen sau Augustin, dar căutarea lor nu e mai puţin 
valoroasă, mintea lor mai puţin pătrunzătoare. Ortodoxia, adică dreap-

ta credinţă nu e încremenire bleagă, ci căutare dinamică, tensiune, așa 
cum vedem în epoca Sfi nţilor Părinţi. Creștinismul închis în sine, de-
fensiv, autosufi cient, autogratifi cant și autoreferenţial nu poate avea 
impact într-o lume a inovaţiei febrile și a chestionării permanente. 

Dacă Hristos ar veni din nou printre noi, oare s-ar limita să 
călărească pe măgăruș, sau ar ști să comunice pe Facebook, YouTu-
be sau Twi  er? Nici Hristos, care nu era al unui timp anume, nici 
urmașii Săi, care erau ai timpului lor, nu au respins vremea ce li s-a 
dat, ci au oferit înveliș kairotic mesajului lor de dincolo de timp. 
Firește, Hristos este Logosul, și nu avea nevoie să mai fi e și logician, 
sau intelectual. Totuși, necuratul e logician, maestru al sofi sticii și 
minciunii, deci Sfi nţii Părinţi și cei care le-au urmat au trebuit să fi e 
și intelectuali rafi naţi.

Lăsaţi-mă să insist: este datoria creștinului să fie deștept. „Nicăieri şi 
niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proşti. Ne cheamă să fim buni, 
blânzi, cinstiţi, smeriţi cu inima, dar nu tâmpiţi”, scria Nicolae Steinhar-
dt. Discernământul se cultivă duhovnicește, dar și intelectualicește. Sediul 
credinţei se mișcă între inimă și creier. Creștinismul este paradoxal și 
ireductibil. Suntem lucrători în veac, deși lucrăm pentru veacul ce va să 
vină; trăitori în lume, uneori chiar în reclădite Sodome și Gomore, deși 

nădăjduim la Ierusalimul cel Ceresc.
Trebuie să dăm credinţei noastre relevanţă 

pentru lumea de azi, să tâlcuim Logosul în 
idiomul actual, să combatem noile întrupări 
ale minciunii cu instrumentele pe care pronia 
și propria inteligenţă ni le-au pus astăzi la în-
demână. Nu trăim în deșertul Egiptului sau în 
antichitate, ci în blocurile de beton și sticlă ale 
Europei, în epoca internetului.

Provocarea imensă a veacului nostru este 
ceea ce C. S. Lewis numea „abolirea omului”. 
Trăim în epoca falsului umanism, devenit 
inuman. Postmodernismul a introdus cari-
catura generalizată, relativismul valorilor, 
epoca post-adevăr. Acum totul anunţă să fi e 
post-: postcreștin, postadevăr, postmodern, 
postistoric, postideologic. Această indistincţie 
post-orice s-a dovedit însă totalitară, corec-
titudinea politică s-a dotat cu o poliţie a gân-
dirii, autocenzura omului educat și civilizat, 
cu frică de Dumnezeu și respect faţă de se-
meni, este ameninţată de apriga cenzură a 
lumii corecte politic și a minorităţilor prejig-
nite. Discursul intelectualului creștin de azi 
nu mai poate învia retorica interbelică, ci 
trebuie să fi e capabil să combată ideologia 
veacului nostru în termenii ei, așa cum Ale-
xandrinii și Capadocienii știau să folosească 
instrumentarul neoplatonician.

Cu toate defectele lor, intelectualii creștini 
sunt uneori mai capabili decât oamenii Bise-
ricii să se lupte în arena publică, fi e că vine 
vorba despre predarea religiei în școli, apăra-

rea familiei și a copiilor, chiar nenăscuţi încă, 
sau despre fundamentele creștine ale 
civilizaţiei noastre. Războiului nevăzut al 
creștinului rugător și al Bisericii luptătoare 

i se alătură, fără să i se substituie, războiul cultural împotriva avata-
rurilor sub care fantoma marxist-nihilistă încearcă să revină în cetate.  
Fiindcă războiul pe care îl vedem nu este doar instituţional, civic sau 
politic, nici măcar exclusiv cultural, ci este lupta pentru sufl etul ome-
nesc, în care omul, eternul subiect, riscă să fi e transformat în obiect, 
așezat sub natură, în rând cu delfinii, câinii și pisicile, în timp ce 
propria-i natură este în chip abuziv redefi nită, hibridizată, manipu-
lată eugenic sau chiar abolită înainte de naștere.

Lucian Blaga vorbea în Trilogia cunoașterii despre cunoașterea 
paradisiacă și cea luciferică. Cunoașterii luciferice, iconoclaste și 
invidioase pe omniscienţa divină a intelectualilor opuși Bisericii, 
i se opune cunoașterea paradisiacă pe care ne-o intermediază 
Biserica, prin slujitorii și mărturisitorii lui Hristos – care nu au voie 
să fi e mai puţin gânditori sau mai puţin cunoscători decât adver-
sarii lor. Pledez deci pentru o nouă apologetică, adaptată veacului 
ciberneticii și comunicaţiilor. Nu putem combate excesele din 
veacul inteligenţei artifi ciale cu argumente din epoci apuse, și cu 
atât mai puţin cu armele calpe ale prostiei naturale.

Mai mult ca oricând, Hristos se așteptă să fi m înţelepţi ca 
șerpii, nu doar blânzi ca porumbeii, chiar dacă pe unii ne prinde 
mai bine smerenia altarului, iar pe alţii impetuozitatea forului, 
pe unii forţa rugăciunii și pe alţii cea a cuvântului scris sau ros-
tit. Să ne bucurăm deci unii de darurile celorlalţi, câtă vreme Îl 
mărturisim și Îl slujim pe Hristos, Dumnezeul nostru, căci doar 
Lui I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui și 
Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor!

Vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania, alături de membrii Cvartetului Transilvan, Gabriel Croitoru, Nicușor Silaghi, Vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania, alături de membrii Cvartetului Transilvan, Gabriel Croitoru, Nicușor Silaghi, 

Marius Suărășan și Vasile Jucan, la Gala Inaugurală a Fundației Bartolomeu Anania, desfășurată la Teatrul Național din Cluj în 2008.Marius Suărășan și Vasile Jucan, la Gala Inaugurală a Fundației Bartolomeu Anania, desfășurată la Teatrul Național din Cluj în 2008.



P e r s o n a l i t ă ţ i  S p i r i t u a l e  c o n t e m p o r a n e  *  c r o n i c a 5
a

erea, nr. 4, aprilie, 2018

Părintele Nicolae Steinhardt 
și noblețea crucii

Arhim. Benedict Vesa

Î n viziunea Părintelui Nicolae Steinhardt, crucea și 
taina care se trăiește și se descoperă în ea reprezintă 
semnul distinctiv al creștinismului, „puterea” care îl 

face să existe faţă în faţă cu „nebunia” pe care o presupune 
pentru cei din afară, necredincioși sau lipsiţi de curaj, în faţa 
unei asumări deloc confortabile. Crucea reprezintă validarea 
venirii lui Hristos în lume, „dovada cea mai puternică a totalităţii 
și seriozităţii” Întrupării Sale. În același timp, crucea înseamnă 
revelarea nobleţei lui Hristos, tocmai prin pogorârea întru cele 
de jos, nebăgate în seamă, și de necinste în faţa oamenilor (1 
Corinteni 1, 27-28), adică acceptarea completă a condiţiei uma-
ne. Acesta afi rmă: „Dumnezeu și-a ales partea cu tâlharii și 
netrebnicii. A murit părăsit de ai Săi,  expus gol, plin de răni, 
de vânătăi și de sânge, pe un dâmb spurcat, luat în derâdere, 
provocat, aparent de-a pururi biruit și compromis – exemplifi -
când vertical și exasperat – condiţia umană”1. 

Nicolae Steinhardt se naște în anul 1912 în Bucureşti, într-o 
familie destul de înstărită, tatăl său, inginer de profesie, condu-
cea o fabrică de mobilă şi cherestea. Clasele primare le urmea-
ză în parte acasă, parte la Școala Clemenţa. Își continuă studii-
le la Liceul Spiru Haret, singurul dintre elevii evrei care parti-
cipa la ora de religie creştină, 
avându-l drept dascăl pe preotul 
Gheorghe Georgescu, de la bise-
rica Sfântul Silvestru. Urmează 
apoi cursurile Facultăţii de Drept 
şi Litere. Începând cu anul 1929 
frecventează Cenaclul literar 
„Sburătorul” a lui Eugen Lovi-
nescu și își începe activitatea lite-
rară prin diverse articole, aduna-
te mai târziu în numeroase volu-
me. Obţine în anul 1936 doctora-
tul în Drept. 

Până la izbucnirea războiului 
își continuă studiile la Paris şi în 
Anglia. Reîntors în ţară, suferă din 
pricina apartenenţei sale etnice. În 
anul 1947 este dat afară din casă şi 
barou, situaţie care i-a determinat 
înăsprirea condiţiilor de viaţă, atât 
din punct de vedere material, cât 
şi spiritual. Însă apropierea de 
creștinism este tot mai mare, frec-
ventează diferite biserici, se 
întâlnește cu diverse personalităţi culturale și religioase, precum 
Virgil Cândea sau Paul Simionescu. În 1959 este chemat la Secu-
ritate, cerându-i-se să fi e martor al acuzării în „lotul intelectuali-
lor mistico-legionari Constantin Noica – Constantin Pillat”. Re-
fuzând să facă acest lucru, este arestat, judecat şi condamnat la 
12 ani de muncă silnică pentru crima de uneltire împotriva orân-
duirii sociale a statului. Ajuns în detenţie, dispare „dubiul, şovă-
iala, teama, lenea, descumpănirea”, și se hotărăște să primească 
botezul creștin, lucru care se întâmplă din mâna Părintelui Mina 
Dobzeu, cu „apă viermănoasă și Duh rapid”. El însuși descrie 
acest eveniment drept un „hold-up”, un caracter ecumenic prin 
prezenţa, la mica ceremonie clandestină, a unei audienţe ecume-
nice. În această perioadă se naște și testamentul său literar „Jur-
nalul fericirii”, redactat ulterior în anii 70 și tipărit în 1991. La 
ieşirea din închisoare, în august 1964, primește Mirungerea la 
Biserica Schitului Dârvari, din mâna preotului George Teodores-
cu, şi Sfânta Împărtăşanie. De atunci viaţa sa se derulează potri-
vit învăţăturii creştine. La acest mod de vieţuire comună se adau-
gă dorinţa de a îmbrăca haina monahală. Nu după puţine 
difi cultăţi, în anul 1973, intră în contact cu Mănăstirea Rohia, pe 
când stareţ era Părintele Serafi m Man. Timp de şapte ani merge 
regulat la această mănăstire. Va fi  călugărit în ziua de 16 august 
1980 de către Episcopul Justinian Chira și Arhiepiscopul Teofi l 
Herineanu. Primește încuviinţarea de a păstra și o cameră în 
Bucureşti unde să ajungă din când în când spre a-și continua 
activitatea literară. În tot această perioadă publică traduceri, 
eseuri, cronici, rezultând numeroase volume de eseuri și critică 
literară. Trece la cele veșnice, după o scurtă suferinţă, în ziua de 
30 martie 1989. Multe dintre textele sale vor fi  publicate postum 
de către Părintele Ioan Pintea și Profesorul Virgil Ciomoș.
1 Dăruind vei dobândi, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a 
Maramureșului și Sătmarului, Baia Mare, 2002, pp. 206-207.

Crucea, pentru monahul Nicolae dela Rohia, capătă valoa-
re de sinteză către esenţă, nu doar pentru teologia care se as-
cunde în ea, ci și pentru dimensiunea sa personală. Crucea îi 
devine axa lăuntrică, de sus până jos, și dintr-o parte în alta, care 
îl face să trăiască viaţa fără temeri majore, ba mai mult, plin de 
un curaj care frizează cu nebunia. Hristos pe cruce devine ima-
ginea omului deplin, vocaţia spre care se îndreaptă fi inţă uma-
nă, chiar și într-un mod inconștient, de la naștere. Ea este „sem-
nul întretăierii” celor două planuri, material și spiritual, este 
„metafora dublei noastre naturi”. Exprimă „paradoxala, per-
pendiculara, fundamentala noastră solemnă și derizorie situaţie 
de făptură, care deopotrivă ţine de lume și de cer”2. Hristos îl 
prezintă pe om – „Ecce homo!” – se identifică cu omul și îi 
destăinuie cât de mult îl iubește Dumnezeu, îmbrăţișând întrea-
ga lume. Aici s-a confi rmat posibilitatea îndumnezeirii omului, 
căci umanitatea este pătrunsă de divinitate, primind în sine viaţa 
lui Dumnezeu.

Taina crește cu atât mai mult cu cât medităm la alegerea 
crucii, în detrimentul oricărui alt mĳ loc de mântuire pe care 
Dumnezeu l-ar fi  putut alege. Legea mozaică considera răs-
tignirea pe lemn  drept o moarte blestemată, rezervată sclavi-
lor și tâlharilor notorii, iar romanii drept execuţie infamantă. 
Părintele Steinhardt arată că omul este pedepsit aici prin însăși 
forma sa bipedă, care pășește mereu vertical, fi ind expus ocă-
rii, batjocorii și defăimării. Cu privirea spre Cer, ţintuit pe „un 
nenorocit și împuţit de lemn”, este dat spre moarte sub privi-
rile reci și batjocoritoare ale martorilor și audienţei însetate de 
sânge. Avem aici de-a face cu „chinul pur”, fără să se adauge 

nimic, fără nici un fel de 
înfrumuseţare sau ameliorare, în 
faţa bucuriei  aparente a 
vrăjmașului (pe care însăși crucea 
îl va judeca, Ioan 12,31). Coordo-
natele proprii fi inţei sale vertica-
le se întorc împotriva lui, „în 
deplina însingurare și intensifi -
care a însușirilor sale primordi-
ale”. Strălucita aparentă victorie 
a vrăjmașului vine tocmai din 
„parodierea axei verticale și ori-
zontale, a căror întretăiere descrie 
atât structura omului, cât și cea 
a lumii întregi. Creaţia lui Dum-
nezeu pare să devină batjocură 
și râs în durerea și derâderea pe 
care le suportă Hristos. Acesta 
moare ca ultima dintre făpturi, 
cunoscând deznădejdea, părăsit 
și nemângâiat. Hristos moare ca 
„răufăcătorul cel mai vulgar”. Și 
tocmai aici se revelează calitatea 

Sa de Fiu al lui Dumnezeu. Nobleţea Sa rezidă în „a bea pa-
harul până la fund”, departe de orice formă de moarte onora-
bilă, tihnită, regizată, în mĳ locul mizeriei și nenorocirii umane. 
Măreţia Sa vine din pogorârea până întru cele mai de jos ale 
omului; cu atât este mai mare cu cât reușește să se coboare mai 
jos, mai adânc. Nimic nu îi rămâne necunoscut, neatins, dar 
nici nesfi nţit. De la El încoace suferinţa capătă sens prin dra-
gostea care o însoţește și o transformă în sursă de viaţă. 

Părintele Nicolae Steinhardt a trăit el însuși taina crucii pe 
parcursul detenţiei. Aceasta o spune el atunci când scrie „Jur-
nalul fericirii”, învăţând, în suferinţa crucii, ce este fericirea și 
de unde vine ea. Suferinţa asumată devine pântecele care îl naște 
pe omul nobil, nu într-un spaţiu curat, departe de nenorociri și 
ferit de mizerie, ci chiar în vâltoarea lor. În momentul când a 
pășit în închisoare, și-a asumat moartea dintr-o dată, fără mari 
regrete, ce ţin de tinereţe sau planuri neîmplinite, cu o nebunie 
de tipul „zurbagiului”, însoţită de o înfl ăcărare cavalerească, 
care pare să se hrănească din voluptatea suferinţei. Dar, dinco-
lo de toate aceste trei ingrediente care au dus la salvarea sa, stă 
asumarea fi delă a credinţei și participarea fi inţială la Crucea lui 
Hristos, singura care dă sens suferinţei personale. Aceasta este 
calea spre fericire pe care el însuși a descoperit-o și pe care o 
predă și posterităţii: „Numai creștin fiind mă vizitează – în 
pofi da oricărei raţiuni – fericirea, ciudat ghelir. Numai datorită 
creștinismului nu umblu – crispat jignit, pe străzile diurne, 
nocturne ale orașului – spaţiu proustian descompus de timp – și 
nu ajung să fi u și eu – cum spune François Mauriac în Destine 
– unul dintre acele cadavre pe care le poartă, vii, apa curgătoa-
re a vieţii și nu mă număr printre cei ce încă n-au înţeles – Fap-
te 20, 35 – că mai fericit este a da decât a lua”…3

2 Idem, p. 205.
3 Jurnalul fericirii, Editura Mănăstirii Rohia, 2005, p. 412.

Primul hram al
 Mănăstirii „Sfinții 40 de Mucenici 

– Memorial Gherla”

Î n data de 9 martie, praznicul Sfi nţilor 40 de mucenici din 
Sevastia Armeniei și totodată ziua naţională a Deţinuţilor 
Politici Anticomuniști, Înaltpreasfi nţitul Andrei, Arhiepisco-

pul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, 
Maramureșului și Sălajului, a ofi ciat Liturghia Darurilor mai înainte 
sfi nţite, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi, la noul locaș de 
cult de pe Dealul Cărămidăriei din Gherla, Mănăstirea „Sfi nţii 40 de 
mucenici” – Memorial, care și-a sărbătorit cu acest prilej primul hram. 
IPS Mitropolit Andrei a ofi ciat slujba de binecuvântare a capelei, 
apoi, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi, a ofi ciat Sfânta 
Liturghie și a ţinut un cuvânt de învăţătură cu tema „Mărturisitori 
pentru Hristos”: „Această mănăstire memorial cu hramul «Sfi nţii 40 
de mucenici», de la Gherla, se ridică tocmai pentru a puncta acest 
loc unde, în vremurile acelea triste, au fost îngropaţi, poate fără 
slujbă bisericească, fără cuvenita cinstire pe care trebuie să o dăm 
fi ecăruia atunci când este așezat la locul de veșnică odihnă, oameni 
verticali, care merg cu mărturisirea până la capăt și dintre care astăzi 
sunt mai puţini. În general suntem oameni slabi, facem cât putem. 
Dar, Îl auzim pe Domnul Hristos, Care zice în Evanghelia după 
Matei: «Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, măr-
turisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. 
Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi 
lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri»”.

În cadrul slujbei, IPS Mitropolit Andrei l-a hirotesit protosinghel pe 
părintele Grigorie Benea, stareţul noului așezământ monahal. De asemenea, 
ierarhul a oferit foștilor deţinuţi politici Constantin Rodas și Demostene 
Andronescu, „diplome de aleasă cinstire”. Printre altele, Părintele Grigorie 
a afi rmat: „Anul 2017 a fost dedicat mărturisitorilor și apărătorilor Ortodo-
xiei din închisorile comuniste și, cu acest prilej, Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului și Clujului, prin Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop și Mitropolit 
Andrei, a iniţiat la Gherla, unul din epicentrele suferinţei din gulagul co-
munist românesc, construirea unui memorial pe Dealul Cărămidăriei, loc 
cu gropi comune în care au fost aruncaţi deţinuţi morţi în penitenciar în 
perioada comunistă, memorial în care jertfa lor și suferinţa lor să fi e pusă 
în valoare. A fost înfi inţată, totodată, și o mănăstire care să aibă grĳ ă de acest 
memorial, Mănăstirea «Sfi nţii 40 de mucenici» - Memorialul Gherla”.

În cuvântul pe care l-a spus cu această ocazie, Arhimandritul Dumitru 
Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și 
Clujului, a spus: „S-a pus temelie Mănăstirii «Sfi nţii 40 de mucenici» - 
Memorialul Gherla, o iniţiativă care aduce la viaţă ceea ce s-a dorit demult 
aici. În primul rând, cei care își dorm somnul de veci, martirii neamului 
nostru, ei au fost cei care au inspirat atât pe Înaltpreasfi nţitul Părinte 
Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, cât și pe părintele Grigorie, stareţul 
acestei mănăstiri, în a realiza Memorialul Gherla”.

Mănăstirea a fost înfi inţată în data de 1 octombrie 2017, până în prezent 
fi ind amenajată o sală ce cuprinde un paraclis, un muzeu, câteva camere și 
o trapeză. Potrivit stareţului așezământului monahal, protosinghelul  Gri-
gorie Benea, urmează să se efectueze săpături pentru a degreva locul din 
punct de vedere arheologic, după care se va începe construcţia propriu-
zisă. Aşezată pe „Dealul Cărămidăriei” din Gherla – cimitir anonim cu gropi 
comune, unde au fost aruncaţi cei ce au murit în penitenciar – Mănăstirea 
Memorial va cuprinde o capelă pentru comemorarea liturgică a victimelor 
comunismului, un spaţiu expoziţional dedicat celor care au suferit în peni-
tenciar, precum și o bibliotecă tematică și o sală de conferinţe.

Memorialul Gherla îşi doreşte să cerceteze, să documenteze și să 
ofere informaţii despre locul ocupat de Penitenciarul Gherla în cadrul 
universului concentraţionar comunist, dar și despre întreg sistemul re-
presiv din România. Totodată va fi  ridicat pe Dealul Cărămidăriei din oraş 
a unui ansamblu memorial dedicat celor ce au suferit la Gherla în perioa-
da de detenţie politică, pentru a cinsti cu demnitate memoria lor și a tu-
turor victimelor regimului comunist din România.
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125 (90,5 %) fi ind prezenţi la ședinţa solemnă din 27 martie 1918. Din-
tre aceștia 86 (62,3%) s-au pronunţat, prin vot liber și deschis, pentru 
unire, 3 (2,1%) au votat contra unirii, iar 36 (26,1%) s-au abţinut6: 

Naţiona-
litatea

De-
pu-
taţi 
cu
drept 
de 
vot

Pre-
zenţi

Ab-
senţi

Au 
vo-
tat 
pen-
tru 
uni-
re

Au 
vo-
tat 
îm-
po-
tri-
vă                 

S-au 
abţi-
nut 
de la 
vot

Moldo-
veni

101 95 6 83 - 11

Ucraineni 12 11 1 1 2 8
Ruși 8 7 1 1 - 6
Bulgari 7 5 2 - 1 5
Evrei 6 4 2 - - 4
Germani 2 2 - - - 2
Polonezi 1 1 - 1 - -
Armeni 1 - 1 - - -
În total 138 125 13 86 3 36

Deputaţii români care au votat pentru unire au fost: Nicolae 
Alexandru (1859-1931), jurnalist; Elena Alistar-Romanescu (1873-
1955), medic, singura femeie deputat a Sfatului Ţării; Alexandru 
Baltaga (1861-1941), preot; Teodor Bârc  (1894-1993), învăţător; 
Teodosie Bârc  (1893-?), agricultor; Constantin Bivol (1885-1942), 
agricultor; Neculae Bivol (1885-1942), agricultor; Vladimir Bodescu 
(1868-1941), magistrat; Vlad Bogos (1893-1950), medic și jurnalist; 
Nicolae Bosie-Codreanu (1885-1969), inginer; Ignatie Budi tean 
(1888-?), agricultor; Ilarion Buiuc (1891-?), agricultor; Gheorghe 
Buruian  (1869-1933), cooperatist; Ion Buzdugan (1887-1967), scri-
itor; Anton Caraiman (1880-?), agricultor; Ion Cazacliu (1870-1933), 
funcţionar; Grigore Cazacliu (1892-1959), student; Vladimir Caza-
cliu (1890-1950), student; Dumitru C r u  (1892-1955), funcţionar; 
Nicolae Cern u ean (1892-1933), instructor militar; Atanasie Chi-
riac (1891-1977), agricultor; Vladimir Chiorescu (1888-1969), coo-
perator; Vasile Ciorescu (1886-?), agricultor; Pavel Cocârl  (1893-?), 
tâmplar; Nicolae Ciornei (1892-?), locotenent; Ion Codreanu (1879-
1949), agricultor; Ion Costin (1887-1940), avocat; Ion Creang  
(1883-?), învăţător; Anton Crihan (1893-1993), student; Dumitru 
Dragomir (1890-?), sublocotenent; Dimitrie Dron (1893-1977), 
student; Gheorghe Dru  (1881-?), învăţător; Boris Epure (1881-1938), 
funcţionar; Pantelimon Erhan (1884-1971), profesor; Andrei G in  

(1885-1940), agricultor; Alexandru Gropa (1879-1940), cooperator; 
Vasile Gafencu (1886-1942), agricultor; Petru-Simion Gali chi 
(1887-1940), plutonier-maior; Vasile Ghenzul (1885-1970), funcţionar; 
Nicolae Grosul (1891-?), student; Pantelimon Halippa (1883-1979), 
jurnalist; Teodor Her a (1891-?), agricultor; Ion Ignatiuc (1893-1943), 
agricultor; Ion Incule  (1884-1940), profesor universitar; Teofil 
Ioncu (1885-1954), contabil; Vasile La cu (1861-1932), jurnalist; 
Mihail Macule chi (1861-?), agricultor; Gheorghe Mare (1881-1964), 
profesor; Niculae M m lig  (1880-?), grădinar; Dumitru M rghi-
tan (1886-?), agricultor; Vasile Mândrescu (1888-?), funcţionar; 
Dimitrie Mârza (1894-1967), căpitan; Mihail Minciun  (1885-1935), 
jurnalist; Alexandru Moraru (1881-?), locotenent; Anatolie Moraru 
(1895-1969), căpitan; Zamfi r Munteanu, agricultor; Gheorghe N s-
tase (1896-1986), învăţător; Teodor Neaga (1880-1941), profesor; 
Constantin Osoianu (1885-?), funcţionar; E  imie Palii (1880-?), 
grădinar; Ion P sculu  (1890-1988), sublocotenent; Gherman Pân-
tea (1894-1968), avocat; Ion Pelivan (1876-1954), magistrat; Petre 
Piciormare (1887-?), contabil; Nicolae S car  (1894-1942), profesor; 
Andrei Scobiola (1884-1971), profesor; Timo  e S listraru (1895-?), 
ofi ţer; Ele  erie Sinicliu (1895-1980), agricultor; Nicolae Soltuz 
(1864-?), funcţionar; Chiril Spinei (1884-?), sublocotenent; Gheorghe 
Stavriu  (1882-?), agricultor; Constatin Stere (1865-1936), profesor 
universitar; Iacob Sucevan, învăţător; Nicolae Suruceanu (1891-

6 Ibidem, p. 114; Alexandru Chiriac, Membrii Sfatului Ţării (1917-1918). Dicţionar, p. 34

Promotorii și făuritorii Unirii 

Basarabiei cu România în 1918 (I)

Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan

R eputatul publicist, ziarist și formator de opinie Constantin 
Tănase (1949-2014) din Republica Moldova a afi rmat, la 
un moment dat, că românii de pe ambele maluri ale Pru-

tului sunt datori să-i scoată din anonimat pe membrii Sfatului Ţării, 
care au decis Unirea Basarabiei cu România la 27 martie / 9 aprilie 
1918, îndemnându-și concetăţenii să-i „readucem printre noi și 
acesta ar fi  un gest de respect nu numai faţă de memoria acestor 
eroi ai neamului nostru, dar și faţă de noi înșine, faţă de viitorul 
nostru și faţă de cei care vor veni după noi”.

Din nefericire, trebuie să recunoaștem că noi românii din dreap-
ta Prutului, în general, dar mai ales noi ardelenii, în particular, nu 
știm prea multe lucruri nici despre Sfatul Ţării din Republica Demo-
cratică Moldovenească a anului 1918, nici despre membrii și liderii 
săi. Românii născuţi și educaţi în perioada postbelică socialistă nici 
nu au auzit de ei, pentru că în contextul politic sovietic din stânga și 
în cel comunist din dreapta Prutului, activitatea Sfatului Ţării, a 
membrilor și liderilor săi era în cel mai „bun caz” denaturată, discre-
ditată și defăimată1, dacă nu pur și simplu trecută complet cu vederea, 
constituind un subiect tabu până și pentru istoriografi a românească2. 
Pentru cei veniţi pe lume după 1990 și cei școliţi în ultimii 28 de ani 
imaginea nu s-a schimbat foarte mult din cauza carenţelor și a lacu-
nelor manualelor alternative de istorie, în ciuda lucrărilor oneste și 
valoroase publicate de specialiști atât în România, cât și în Republica 
Moldova3. Astfel, evocarea membrilor Sfatului Ţării, mai ales acum 
în anul 2018 „al unităţii de credinţă și de neam și al făuritorilor Marii 
Uniri din 1918”, este o datorie de conștiinţă ce trebuie împlinită.

Membrii Sfatului Ţării

Creată în împrejurările dezintegrării Imperiului ţarist, Republi-
ca Democratică Moldovenească a existat ca stat circa patru luni (2 
decembrie 1917 – 27 martie 1918). În acest interval republica și-a 
format o structură internă proprie, ale cărei instituţii principale au 
fost parlamentul (Sfatul Ţării) și guvernul (Consiliul Directorilor), 
constituite în conformitate cu normele democratice ale 
timpului în noiembrie 1917. Sfatul Ţării s-a format din 
delegaţii judeţelor și ai localităţilor, ai comitetelor ostășești, 
ţărănești și muncitorești, ai corporaţiilor profesionale, ai 
asociaţiilor clerului, ai corpului didactic, ai baroului și ai 
funcţionarilor publici din Basarabia. În cadrul alegerilor 
pentru constituirea Sfatului Ţării s-a ţinut cont de realita-
tea etnică și demografi că a provinciei, astfel s-a convenit 
ca numărul deputaţilor moldoveni să reprezinte 70% din 
mandate, iar cel al minorităţilor 30%. În perioada activităţii 
legislativului basarabean, între 21 noiembrie 1917 și 27 
noiembrie 1918, în Sfatul Ţării au activat un număr de 245 
de deputaţi, durata mandatului acestora variind în funcţie 
de mai multe criterii, așa se explică faptul că 107 nu au 
deţinut un mandat valid în 27 martie 1918 și nu au luat 
parte la ședinţa istorică care a decis unirea cu România4. 

Primul președinte al Sfatului Ţării a fost ales Ion Inculeţ 
(21 noiembrie 1917-2 aprilie 1918), care a exercitat și funcţia 
de președinte al Republicii între declaraţia de independenţă 
(24 ianuarie 1918) și cea de unire cu România (27 martie 1918). 
După ce Inculeţ a devenit ministru în   guvernul român, funcţia de 
președinte al forului legislativ basarabean a fost exercitată de Constan-
tin Stere (2 aprilie – 24 noiembrie 1918) și Pantelimon Halippa (25 – 27 
noiembrie 1918). Primul președinte al Consiliului Directorilor Generali 
a fost Pantelimon Erhan, ales de Sfatul Ţării în 5 decembrie 1917, aces-
tuia succedându-i Daniel Ciugureanu (16 ianuarie – 27 martie 1918) și 
Petre Cazacu (27 martie – 27 noiembrie 1918). Cele două organisme 
s-au dizolvat în 27 noiembrie 1918, când Sfatul Ţării a adoptat o scurtă 
declaraţie prin care anula condiţiile anexe ale Actului Unirii din 27 
martie și a decretat „Unirea necondiţionată a Basarabiei cu România 
Mamă”, clasa politică basarabeană hotărând pe această cale integrarea 
ireversibilă a provinciei în cadrul statului român întregit5.

În ziua adoptării declaraţiei de unire cu România, Sfatul Ţării era 
constituit din 138 de deputaţi cu mandat valid, 13 (9,5%) absentând și 
1 D.I. Antoniuk, Ia.S. A  eniuk, A.S. Esaulenko, M.B. Itkis, Rolul trădător al 
„Sfatului Ţării”, Chișinău, 1969; D.I. Antoniuk, Ia.S. A  eniuk, A.S. Esau-
lenko, „Sfatul Ţării” – organ antipopular, Chișinău, 1984.
2 Valeriu Popovschi, Biroul de organizare al Sfatului Ţării (27 octombrie-21 
noiembrie 1917) / Republica Democratică Moldovenească (Formarea și evoluţia. 
1917-1918), vol. îngrĳ it de Gheorghe E. Cojocaru, Editura Academiei Române 
/ Editura Istros-Muzeul Brăilei „Carol I”, București-Brăila, 2017, pp. 200-203.
3 O retrospectivă a istoriografi ei ultimelor trei decenii în: Ibidem, pp. 204-207.
4 O listă alfabetică exhaustivă a deputaţilor și durata mandatului acestora în 
Sfatul Ţării vezi: Alexandru Chiriac, Membrii Sfatului Ţării (1917-1918). 
Dicţionar, Editura Fundaţiei Culturale Române, București, 2001, pp. 35-43.
5 Gheorghe E. Cojocaru, Sfatul Ţării. Itinerar, Editura Civitas, Chișinău, 1998, pp. 
154-155, 172.

1969), magistrat; Teodor Suruceanu (1865-?), funcţionar; Gheorghe 
Tudor (1885-1974), învăţător și gazetar; Ion Tudose (1884-?), medic; 
Grigore Turcuman (1890-1942), sublocotenent; Vasile Tan u (1883-
1937), învăţător; Leonida Ţurcan (1895-?), funcţionar; Teodor Uncu 
(1885-1940), funcţionar; Ion V lu  (1894-1987), student; Chiril 
Zbierea (1890-?), agronom; Vitalie Zubac (1895-?), ofi ţer7.

Cei trei reprezentanţi ai minorităţilor care au votat pentru unire 
au fost: ucraineanul Ștefan Botnariuk, rusul Nicolae Cernov și polo-
nezul Felix Dudkewicz, care a făcut o declaraţie importantă în cadrul 
ședinţei Sfatului Ţării afi rmând: „regret foarte mult că în această zi 
solemnă pentru populaţia moldovenească, eu trebuie să vorbesc în 
limba rusă, care a fost simbolul împilării atât a naţiunii moldovenești, 
cât și a celei poloneze: limba moldovenească eu n-o cunosc, iar pe 
cea poloneză nu o vor putea înţelege moldovenii. În această zi măreaţă, 
eu salut călduros nefericitul și, în același timp, fericitul popor mol-
dovenesc înfrăţit care, în sfârșit, poate să se unească cu poporul ro-
mânesc, cu care e legat prin sânge. În numele poporului polonez 
susţin în întregime unirea Basarabiei cu România, deoarece aceasta 
o doresc moldovenii, locuitorii băștinași ai acestei ţări"8. Cei trei 
deputaţi care au votat împotriva unirii au fost bulgarul Ștefan Bala-
mez și ucrainenii Arcadie Osmolovschi și Mihail Starenchi. 

Deputaţii care s-au abţinut de la vot au fost: moldovenii Zaha-
ria Bacsan, Gheorghe Brinici, Gavril Buciușcan, Andrei Crupenschi, 
Dragomir Diaconu, Ion Dumitrașcu, Ion Harbuz, Constantin Iurcu, 
Teodor Moldovan, Ion Popa și E  imie Vizitiu; ucrainenii Vasile 
Covali, Vasile Curdinovschi, Vladimir Lunev, Nichita Budnicenco, 
Vladimir Ţâganco, Alexandru Greculov, Piotr Paleatînciuc și Mihail 
Savenco; rușii Ivan Cĳ evschi, Vladimir Lunev, Vladimir Ţâganco, 
Serghei Donoco-Iordănescu, Alexandru Greculov, Vasile Ponoma-
rinov și Piotr Maniţin; bulgarii Andrei Culevo, Petre Cuncev, Teodor 
Chirilov, Dimitrie Maldoc, Cristo Misircov; evreii Isac Gherman, 
Eugeniu Königschatz, Samuel Lichtman și Moise Sluţchi; și germa-
nii Philipp Almendinger și Robert von Lesch9. Cei doi deputaţi nemţi 
și-au explicat abţinerea precizând că „populaţia germană nu i-a 
mandatat să se pronunţe în chestiunea unirii și la cine anume, a 
Republicii Moldovenești”. În 7 martie 1919 la Tarutino, congresul 
germanilor din Basarabia și-a exprimat adeziunea faţă de unirea cu 
România, nemţii declarând că „vor trăi în pace și unire cu poporul 
român, uniţi sub același sceptru”10. 

Numărul voturilor împotriva unirii și a celor care s-au abţinut 
relevă faptul că trupele române, intrate în Basarabia în 13 
ianuarie 1918 în scopul restabilirii și menţinerii ordinii 
publice, nu s-au implicat în votul Sfatului Ţării din 27 
martie 1918, așa cum mincinos a susţinut istoriografi a 
sovietică cu scopul de a discredita declaraţia democratică 
de unire cu România. De altfel, sovieticii i-au urât de 
moarte pe toţi deputaţii Sfatului Ţării indiferent de 
naţionalitate, de modul în care au votat în 27 martie 1918 
și de durata mandatului lor în legislativul basarabean. 
Astfel, primele victime ale răzbunării lui Stalin au fost 
deputaţii Gavril Buciușcan, Ivan Crivorucov, Mihail Sta-
renki și Vladimir Ţâganco împușcaţi la Tiraspol din or-
dinul dictatorului de la Moscova în 1937.

În urma ultimatumului sovietic din iunie 1940 și ane-
xarea Basarabiei de către URSS, foștii deputaţi din Sfatul 
Ţării care au rămas în Basarabia au fost imediat arestaţi 
și concentraţi în închisorile din Chișinău și Tiraspol. Într-
un raport al șefului Serviciului Special de Informaţii, Eu-
gen Cristescu, către Președinţia Consiliului de Miniștri 

din 24 februarie 1941 se preciza că toţi cei arestaţi și închiși au dat 
dovadă de o „atitudine dârză” și le-au declarat anchetatorilor so-
vietici că „au votat Unirea fi indcă așa le-au dictat convingerile și 
conștiinţa românească”, în opinia lor republica instituită de sovietici 
fi ind nimic altceva decât „un instrument de dezbinare a poporului 
român. Basarabia fi ind plămădită cu sângele și oasele strămoșilor 
lor, va rămâne totdeauna românească și, orice ar face Sovietele, ea 
fi ind a românilor, tot lor le va reveni”11. Un asemenea crez nu le 
putea aduce foștilor deputaţi decât moartea, părintele Alexandru 
Baltaga, Constantin și Nicolae Bivol, Ștefan Botnariuc, Ștefan Balamez, 
Emanoil Catelli, Teodosie Cojocaru, Vladimir Cristi, Vasile Gafencu, 
Petru Galiţchi, Ion Ignatiuc, Teodor Neaga, Nicolae Săcară, Panteli-
mon Sinadino, Luca Dumitru Stirbeţ, Grigore Turcuman și Tudor 
Uncu sfârșind ca martiri în gulagul sovietic între anii 1941-1945.

Binecuvântată să le fi e memoria și veșnică să le fi e pomenirea 
tuturor „acestor eroi ai neamului nostru” care au votat unirea Ba-
sarabiei cu România în 27 martie 1918!

7 Iurie Colesnic, Sfatul Ţării. Enciclopedie, Editura Museum, Chișinău, 
1998, pp. 44-301; Alexandru Chiriac, Membrii Sfatului Ţării (1917-1918). 
Dicţionar, pp. 22-30, 45-157.
8 Valeriu Popovschi, Biroul de organizare al Sfatului Ţării, pp. 319-320; 
Iurie Colesnic, Sfatul Ţării. Enciclopedie, p. 310.
9 Alexandru Chiriac, Membrii Sfatului Ţării (1917-1918). Dicţionar, pp. 22-30.
10 Vasile Ciobanu, Germanii din România în anii 1918-1919, Editura Hon-
terus, Sibiu, 2013, pp. 208-211.
11 Alexandru Chiriac, Membrii Sfatului Ţării (1917-1918). Dicţionar, anexa nr. 2, p. 164.
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tă noapte sfântă aducandu-ne lumină, ca în zorii acestei 
zile sfinte să ne dezlipim din îmbrăţişarea nopţii păca-
tului. Odată cu Naşterea lui Hristos, omul dobândeşte 
dreptul la veşnicie şi astfel putem spune că ne-am născut 
cu dreptul la veşnicie. Omul nu este un adaos la lume, 
ci este bucuria şi coroana creaţiei lui Dumnezeu. Omul 
a alungat tristeţea din Rai. Omul este bucuria îngerilor 
şi împreună Îl preamăresc pe Dumnezeu. Azi, omului îi 
este frică de iubire şi trăieşte tot mai însingurat, precum 
un val fără ţărm, ca un val care nu mai îndrăzneşte să 
sărute ţărmul. Societatea ne împinge azi spre o utopie 
impusă. Oare acesta este ţărmul sărutului nostru – uto-
pia? Noi sărutăm azi icoana Naşterii de unde primim 
dulcea îmbrăţişare a Pruncului Iisus”4 (p. 15).

Datorită acestor aspecte, dar şi altor chestiuni simi-
lare, recentul volum de convorbiri cu Înaltpreasfinţitul 
Părinte Ioan al Banatului, realizat de doamna prof. dr. 
Luminiţa Cornea, se constituie nu doar într-o lucrare 
interesantă ce poate hrăni sufletul unui cititor setos de 

adevărata spiri-
tualitate răsări-
teană, ci şi într-
un tratat pro-
fund de teolo-
g i e ,  c e  o f e ră 
i n f o r m a ţ i i  ş i 
răspunsuri unui 
om cu serioase 
preocupări  în 
domeniu. Poate 
că nu ar fi rău 
ca teologia de 
şcoală să ia une-
or i  aminte  la 
astfel de abor-
dări, deopotrivă 
atractive şi pro-
funde,  să  îm-
prumute anu-
mite accente ale 
limbajului ei şi 
să-şi atragă  şi 
educe astfel ci-
titorii şi credin-
cioşii.

C u v i n t e l e 
Mitropolitului 
Banatului, mus-
tind a Pateric şi 
teologie patris-
tică, sunt totuşi 
atât de directe, 
originale şi plă-

cute, făcându-l 
pe cititor să nu poată lăsa din mână volumul odată în-
ceput. În ciuda calităţilor sale de ierarh şi om de cultură 
ce reuşeşte, înainte de toate să transmită ceea ce crede 
celor cărora se adresează, credem însă că este şi meritul 
autoarei întrebărilor, care sunt mereu bine ţintite, des-
chise sau semi-deschise, incitând la dialog şi dezbatere 
şi nu-şi propun inhibarea invitatului sau călăuzirea lui 
pe terenuri aride sau deja bătătorite. De aceea, nu putem 
decât să salutăm această nouă apariţie editorială şi să 
sperăm că ea va constitui doar o parte importantă dintr-o 
lungă serie care-l va reliefa pe părintele Selejan atât ca 
părinte, cât şi ca redutabil partener de dialog.

4 În alt loc, legând rostul Praznicul Naşterii Domnului de rostul omu-
lui, arată că: „Prin Fecioara Maria, Fiul lui Dumnezeu coboară printre 
noi, Se face frate cu noi şi leagă astfel, prin Întruparea Sa, o frăţie 
pentru veşnicie. Ne spune: Eu sunt şi rămân Fratele vostru, vă iubesc şi 
Mă voi jertfi pentru voi, ca să vă scap din robia morţii. O, ce Frate Sfânt şi 
iubitor! Vine să rupă sabia morţii, să ne elibereze de sub povara tim-
pului şi să ne deschidă poarta veşniciei. Sfinţeşte timpul şi-l afundă 
în veşnicie. Astăzi să nu fim trişti, căci îngerii se bucură văzând pe 
Creatorul lor că vine să ridice pe om la starea de bucurie şi lumină, în 
care îl aşezase Dumnezeu la început. Raiul este Patria îngerilor şi a 
omului răscumpărat de Hristos. Aici este plinătatea bucuriei şi a iu-
birii lui Dumnezeu. Aici Se odihneşte Dumnezeu, revărsându-Şi iubi-
rea peste făpturile Sale. Dacă întrebi azi un pământean unde îşi do-
reşte să meargă cel mai mult, îţi va spune despre cele mai exotice locuri 
de pe pământ. Însă puţini îţi vor spune că doresc să ajungă în Rai, în 
Patria Iubirii. Rostul omului nu este de a defila prin istorie, aşa cum 
cred cei ce încearcă o desubstanţializare a Cărţii Cărţilor. Omul, aici, 
pe pământ, este cuprins de flacăra unui rug ce nu se mistuie, acest rug 
fiind iubirea lui Dumnezeu care îl înconjoară tot timpul pe om. Aici 
el este răcorit, din când în când, tot de lacrima iubirii lui Dumnezeu”, 
Ibidem, p. 19. 

afirmat la întronizarea de la Timişoara. Noi vom rămâne 
în inima ţării, dar şi în inima Înaltpreasfinţiei Sale, care 
a realizat o cărare între Covasna-Harghita şi Banat, a 
realizat un arc duhovnicesc ortodox creştinesc între pla-
iuri româneşti” (p. 8).

Apoi, locvacele ierarh dialoghează cu distinsa sa am-
fitrioană atât despre momente importante din calendarul 
liturgic Ortodox, precum Sărbătorile Crăciunului sau 
Paştelui, sau anumite soroace solemne, cât şi despre 
propria sa biografie şi evenimentele importante care i-o 
circumscriu. Interesant este modul în care, chiar provo-
cat să vorbească despre anumite experienţe importante 
ale propriei sale vieţi ca ierarh, leagă totul de un anume 
eveniment liturgic sau de viaţa Bisericii. 

Vizibil marcat de perioada petrecută în Ţara Sfântă, 
atât ca doctorand, cât şi ca Întâistătător al Aşezămintelor 
româneşti de la Ierusalim, Iordan şi Ierihon, părintele 
Ioan face adesea referiri la aceste locuri, la istoria şi cul-
tura lor, dar şi la modul în care Scriptura a ajuns un 

element definitoriu, fără de care ele şi-ar pierde chiar 
sensul existenţei, conectând diferite evenimente şi actu-
alizând, acolo unde consideră necesar, mesajul lor3. În 
acelaşi timp, referindu-se la aspecte precum antropolo-
gia creştină, unde cărţile de teologie folosesc un limbaj 
adesea ultra-specializat şi clişeistic, ce nu este întru totul 
accesibil cititorului nefamiliarizat cu mediul nostru te-
ologic, realizează interesante şi atractive analize teolo-
gice, care nu se limitează doar la prezentarea unui aspect 
cu valenţe istoriografice, ci străpung negura timpului, 
ajungând în actualitate. Iată un astfel de exemplu: „Omul 
fugea de lumină, fugea de Dumnezeu. Omul se ascundea 
în întunericul minţii, omul cobora tot mai în jos, la iad, 
acolo unde s-a stins iubirea. Hristos S-a născut în aceas-

3 Iată un astfel de exemplu: „Era prima noapte din univers în care 
strălucea Soarele dreptăţii-Hristos. Un Soare Care nu va mai apune, 
ci doar asfinţeşte. Bucuria îngerilor şi a păstorilor a fost stinsă nu după 
multă vreme, căci Soarele, ce abia răsărise, scotea la lumină fărădele-
gile unei lumi întregi. Irod a fost primul care, pus în faţa Luminii 
celei de Sus, s-a văzut pe sine şi apoi a căzut în sine şi din sine a căzut 
în adânc, în râul de sânge al nevinovaţilor prunci pe care i-a ucis vrând 
să stingă Soarele. Irod nu s-a luptat cu pruncii, ci cu Soarele Hristos. 
A vrut să stingă lumina Soarelui cu sângele pruncilor, lovind cu sabia, 
fără milă, grumazul lor. Irod deschide poarta unei noi galaxii în uni-
vers – galaxia martirilor. Cei ce se luptă cu Dumnezeu au o gândire 
cu sumă zero şi au intrat în noaptea minţii. Ei nu pot gândi ce se în-
tâmplă dincolo de apusul soarelui şi nu au nici o amintire din viitor. 
Pendula timpului pentru ei se opreşte deasupra mormântului”, Învi-
atul din Nazaret. Convorbiri duhovniceşti cu Înaltpreasfinţitul Ioan al Ba-
natului, realizate de prof. dr. Luminiţa Cornea, Editura Sophia, Bucu-
reşti, 2017, p. 13. 

Înviatul din Nazaret. 
Convorbiri duhovnicești cu 

Înaltpreasfinţitul Ioan al 
Banatului 

Ierom. Maxim Morariu

P ersonalitate cunoscută peisajului cultural româ-
nesc, autoare a mai multor volume de istorie, 
filologie şi jurnalistică duhovnicească1, doamna 

prof. dr. Luminiţa Cornea continuă o frumoasă serie, 
începută cu câţiva ani în urmă, de convorbiri duhovniceşti 
cu Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan Selejan, Mitropolitul 
Banatului2. De această dată, întregul dialog este pus sub 
auspiciile metaforei Înviatul din Nazaret. 

Segmentat în mai 
multe  subunităţ i 
tematice în cadrul 
cărora sunt aborda-
te deopotrivă teme 
teologice de profun-
zime şi subiecte de 
actualitate pentru 
viaţa creştină, volu-
mul este prefaţat de 
un cuvânt al autoa-
rei (pp. 5-9), în ca-
drul căruia aceasta 
îi  descrie succint 
biografia şi vorbeş-
te despre activitatea 
sa prodigioasă  ca 
episcop al Harghitei 
şi Covasnei, care i-a 
apropiat şi a consti-
tuit pretextul unei 
serii de dialoguri ce 
se  cont inuă  pr in 
acest volum. Dânsa 
ţine de asemenea să 
sublinieze că lucra-
rea se  const i tuie 
într-un tribut adus 
celui care a păstrat 
nestinsă vreme de 
mai bine de două 
decenii, flacăra ro-
m â n i s m u l u i  p e 
aceste meleaguri 
încercate şi să arate 
că: „Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan va rămâne pentru noi, 
în continuare, Ierarhul Munţilor, chiar dacă de dumini-
că 28 decembrie 2014 a devenit ierarhul unei părţi din 
România aflată la brazda dinspre vest a ţării, aşa cum a 

1 Precum: Luminiţa Cornea, Romulus Cioflec, o viaţă în imagini, Centrul 
Cultural Judeţean Covasna, Sfântu Gheorghe, 2016; Idem, Scriitori. 
Case memoriale, vol. 1, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2001; Idem, Întru 
lumina munţilor – fragmente de spiritualitate românească, Editura Nico, 
Târgu Mureş, 2013; Idem, Excursia literară – îndemn spre cunoaştere, 
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010; Idem, Locuţiuni 
verbale în romanul istoric sadovenian – o abordare gramaticală, stilistică şi 
poetică, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008; Luminiţa 
Cornea, Constantin Catrina, Ioan Lăcătuşu, Teculeştii din neam în neam, 
Editura Angvstia, Sfântu Gheorghe, 2008; Adrian Costache, Luminiţa 
Cornea, Cristina Ionescu, Gheorghe Lăzărescu, Atlasul literaturii ro-
mâne, Editura Cartographia, Bucureşti, 2003; Ioan Lăcătuşu, Luminiţa 
Cornea, Ioan Luca, Personalităţi ale oraşului Covasna, Editrura Eurocar-
patica, Sfântu Gheorghe, 2009; Romulus Cioflec, Cupa Domeniilor, co-
medie în trei acte, ed. Luminiţa Cornea, Editura Angvstia, Sfântu Ghe-
orghe, 2012; Ioan Graure, Cinstirea părinţilor – culegere de predici şi 
articole, ed. Luminiţa Cornea, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 
2008; Justinian Teculescu, Pentru neam şi pentru lege – cuvântări şi pre-
dici, ed. Luminiţa Cornea, Editura Angvstia, Sfântu Gheorghe, 2006; 
Societatea de Ştiinţe Filologice – filiala Covasna, Ideea de Eminescu, ed. 
Luminiţa Cornea şi Cristina Vişan, Editura Arcuş, Sfântu Gheorghe, 
2000; ***, Romulus Cioflec – un ardelean pe drumurile lumii, ed. Lumini-
ţa Cornea, Editura Arcuş, Sfântu Gheorghe, 2007; Romulus Cioflec, 
Moarte cu bucluc, ed. Luminiţa Cornea, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, 
Sfântu Gheorghe, 1998; ***, Poezii populare culese de Dimitrie Cioflec, ed. 
Luminiţa Cornea, Societatea de Ştiinţe Filologice, Filiala Sfântu Ghe-
orghe, 1994; Idem, Studii şi articole literare, Editura Pastel, Braşov, 2014; 
Luminiţa Cornea, Asociaţiunea Astra întru iubire de suflet românesc, 
Editura Asociaţiunii Astra, Sibiu, 2015; Idem, Scriitori. Case memoriale, 
vol. 2, Editura Nico, Târgu Mureş, 2017.
2 Idem, Pe cărarea Raiului. Convorbiri duhovniceşti cu Înalt-Preasfinţitul 
Ioan, Arhiepiscop al Covasnei şi Harghitei, ed. a II-a, Editura Sophia, 
Bucureşti, 2014.
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Vizita Ministrului 
Ionel I.C. Brătianu la Bistrița

Prof. Univ. dr. Mircea Gelu Buta1

Î n ziua de marţi, 17 septembrie 1907, Ministrul de Inter-
ne al Regatului României, Ionel I. C. Brătianu, împreună 
cu soţia, Elisa, născută Prinţesa Știrbei, au poposit în 

jurul amiezii în orașul Bistriţa. Ei se afl au în drum spre Vatra 
Dornei, unde urmau să petreacă câteva zile de vacanţă. Protopo-
pul Gherasim Domide și fi ul său, Leonida, student la Medicină, 
în calitate de gazde, i-au primit la elegantul Hotel Sahling. În 
cursul după-amiezii, oaspeţii au fost invitaţi să viziteze Nușfalăul2 
și Șoimușul, comunele așa-zise „de după târg” 3. 

 Iată cum descrie întâlnirea părintele Ioan Pop din Nușfalău: 
„Din automobil se coboară vechiul meu prieten Gherasim Domide, marele 
memorandist, care mă anunţă cu glas puternic: «Domnul Ministru Ionel 
Brătianu cu Doamna vor să-ţi facă o vizită!»... Fireşte că eu am luat drept 
glumă vorbele lui Gherasim, căci oare cum să vină la Mărişel, la «Popa Io-
nică», un bărbat aşa de mare, pe care noi, ardelenii, îl ţineam un fel de semi-
zeu, după cum îl ţineam şi pe tatăl său, Ion Brătianu, pe Mihail Kogălnicea-
nu, pe Alecsandri, pe fraţii Goleşti, pe Negri şi pe toţi luceferii naţiei româneşti 
de pe atunci, încă de când noi urmam studiile în Liceul Grăniceresc din 
Năsăud şi făceam mare românism. Şi atunci mă gândii eu: Se poate ca un 
semizeu / Să vie la Nuşfaleu, / Într-o parohie aşa mică /La Popa Ionică?

Am ieşit deci întru întâmpinarea oaspeţilor, fi reşte, cu neîncredere 
în vorbele lui Gherasim, îndreptându-mi ochii întrebători mereu când spre 
oaspeţi, când spre Gherasim. Când a intrat automobilul în curtea mea şi 
m-am apropiat de el, Gherasim iarăşi: «D-l Ministru Ionel Brătianu şi cu 
Doamna au venit să-ţi facă o vizită, să-ţi vadă frumoasa ta gospodărie». La 
care vorbe eu am răspuns atunci: «O fi , dacă nu mi s-ar năzări», căci nu-mi 
puteam deloc închipui că un Ministru al Ţării Româ neşti să vină pe la mine, 
chiar în timpurile cele mai vitrege în care ne afl am noi în Ardeal. 

Atunci, D-l Ministru s-a recomandat el însuşi şi pe Doamna şi 
apoi i-am condus în casă şi aici l-am întâmpinat cu cuvintele: «Doară va 
aduce Dumnezeu timpul, când se va deschide câmpul şi între ai noştri 
fraţi, să nu mai stea în Carpaţi!». Iar Domnul Brătianu mi-a replicat: 
«Idealist, Părinte!». Totuşi, nu-mi venea deloc a crede că e Domnul 
Brătianu şi atunci l-am mai întrebat încă odată, dacă aievea este Minis-
trul Brătianu? D-sa din nou afi rmă: «Da! Da! Adevărat!». La acest 
răspuns, eu încă i-am dorit din nou: «Să dea Dumnezeu să trăiţi şi să 
ajungeţi Ministru şi la Budapesta, la noi în Ungaria», şi iacă aşa s-a şi 
întâmplat, peste zece ani de la vederea noastră aici, în Mărişel. 

Aceste vorbe nu le-a uitat nici Domnul, nici Doamna Brătianu, căci din 
nou mi le-au amintit, când în anul 1919, fiind eu Senator în primul Parlament al 
României Mari, le-am făcut acuma eu vizită în Bucureşti. Ne-a cercetat D-l Brăti-
anu chiar în timpurile cele mai vijelioase ale noastre, ale ardelenilor, şi în special ale 
noastre, ale grănicerilor năsăudeni, ca să cunoască situaţia ţăranilor noştri. 

După ce le-am arătat gospodăria mea, alte gospodării şi biserica din 
satul nostru, rămânând prea mulţumiţi, la plecare i-am oferit D-lui Brătianu 
două mere frumoase din grădina mea, zicându-i că de acum înainte soiul 
acesta de mere va purta numele de «Ionel Brătianu»; iar Doamnei Brătianu 
i-am oferit două pere frumoase, zicând: «Aceste pere se vor chema de acuma 
perele Elisa Brătianu» şi Doamna a mulţămit, exprimând din nou cuvintele: 
«Idealist, Părinte!». Din fructele astfel numite le-am trimis apoi două lăzi de 
mere şi, în schimb, Domniile lor mi-au trimis mai multe sticle cu vin de la 
moşia lor, «Florica», din care şi azi mai păstrez ca suvenire câteva sticle. Prie-
tenia noastră a durat şi mai departe şi D-l Brătianu mi-a trimis apoi şi mere 
din grădina sa de la «Florica». Eu le păstrez amintirile cele mai plăcute şi mereu 
mă gândesc la nobleţa sentimentelor ce ne-au arătat şi cât ne-au iubit de mult 
s-a dovedit prin marele bine ce ne-a făcut nouă, grănicerilor, când era vorba de 
exproprierea pădurilor grănicereşti, ale averilor noastre câştigate cu mult 
sânge şi lupte aprige de părinţii şi moşii noştri, căci graţie lui, tot ale noastre 
au rămas. În veci fi e pomenirea marelui patriot şi român Ionel Brătianu! 

De încheiere, las să urmeze aici scrisoarea ce mi-a adresat 
nobila Doamnă Brătianu, în 1930: «Părinte, mulţumesc din sufl et 
Sfi nţiei Tale pentru amintirea pe care Sfi nţia Ta o păstrează de călăto-
ria mea şi a neuitatului meu soţ, acum mai bine de 22 de ani, de-a 
lungul Ardealului, în care intram amândoi cu emoţie, dar şi cu cre-
dinţa că aveam să prindem vremea sfi ntei noastre Uniri şi mulţumesc 
pentru evocarea pe care Sfi nţia Ta o face, după mai bine de 22 de ani, 
a neuitatelor zile de atunci. Rog pe Sfi nţia Ta să primească câteva 
sticle de vin din dealul de la «Florica», pe cari le-am trimis chiar azi 
pe adresa Sfi nţiei Tale (Nuşfaleu - Mărişelu, Bistriţa). Cred că aceasta 
e adresa cea exactă. Bucureşti III, Str. Lascăr Catargiu 5, 7 Februarie 
1930. Cu sentimente respectuoase, Elisa Brătianu”4.

1 Prof. Dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă, UBB Cluj-Napoca, e-mail: 
butamircea@yahoo.com
2 Actuala comună Mărișelu.
3 „Un ministru român”, în „Revista Bistriţei”, anul III, nr. 34, sâmbătă, 21 
(8) septembrie 1907, p. 3.
4 Ioan Pop, „Din amintirile mele”, în „Arhiva Someșană”, nr. 19, Năsăud, 
1936, pp. 78-80.

Când mașinile intră în 
competiție cu Dumnezeu, 
cumpătarea devine o artă

Zorin Diaconescu

T ehnologia avansează atât 
de rapid, încât adesea tre-
buie să depunem eforturi 

serioase sa ţinem pasul cu ea. Atunci 
de ce nu ne oprim, ca sa ne mai tra-
gem respiraţia? Mircea Gelu Buta ne 
explică în recenta sa carte, Bioetică și 
slujire creștină1, că răspunsul la aceas-
tă întrebare aparent simplă este nu 
doar complex, ci și echivoc. Postmo-
dernitatea s-a avântat fără prea mul-
tă cumpănire într-o competiţie care 
seamănă, din păcate, cu ceea ce în 

secolul trecut înspăimânta lumea: cursa înarmărilor. O capcană 
cumplită deoarece nu îndrăznești să te oprești niciodată, de teamă 
că adversarul va continua și va dobândi astfel un avantaj asupra ta, 
iar în programarea minţii noastre, oricare poziţie, cu excepţia celei 
din frunte are valoare de eroare, e contabilizată ca un eșec, deci 
inadmisibilă. Iată cum, prin accelerarea fără seamăn a progresului 
(tehnologic) se poate ajunge și la neo-barbarie, cu deosebirea că nu 
mai luptăm pentru supravieţuire, ci pentru supremaţie. 

Autorul începe cu o replică (non-polemică…?!) dată cunoscutu-
lui Profesor Denis Müller de la Universitatea din Lausanne, în care 
Mircea Buta explică cu tact și răbdare că de-legitimarea creștinismului 
„tradiţional“ (adică consecvent cu propriile norme morale), chiar dacă 
are anumite valenţe diplomatice în societatea seculară postmodernă, 
mai ales în vestul continentului european, nu reușește, prin echilibrul 
pe care își propune să-l creeze, să legitimeze abordările sub semnul 
lui „anything goes“2, fi indcă un grup care neagă spontan o normă 
are drept numitor comun doar această negaţie, opţiunile membrilor 
grupului în alte privinţe fi ind nedefi nite și posibil, dacă nu chiar 
probabil, contradictorii. În consecinţă este contraproductiv să pui 
semnul egalităţii (chiar și de șanse) între cei care împărtășesc un set 
de norme comune (de pildă învăţăturile creștinismului ortodox) și 
cei care nu împărtășesc nimic, cu excepţia unei negaţii, care din mo-
ment ce nu pornește de la un set de convingeri comune, poate avea 
rădăcini, motivaţii și nuanţe foarte diferite, punctul lor de convergenţă 
fi ind unul volatil. Motiv pentru care Mircea Buta recomandă cum-
pătarea și tratarea diferenţiată a contextelor concret-istorice, pentru 
a nu contraria nici una dintre părţi (atâta timp cât le considerăm egal 
îndreptăţite la negarea părţii adverse) – știut fi ind că din astfel de 
paturi germinative se dezvoltă adversităţile care sfârșesc în războaie 
purtate în tranșee, scopul lor devenind dovedirea cu orice preţ a 
adversarului, uitând de ideile care au generat controversa.

În mod paradoxal, datorită dezvoltării fără precedent a tehnolo-
giilor medicale (îmi amintesc că, la prezentarea unor noi secţii, dota-
te la nivelul tehnicii mondiale, ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Bistriţa, pe care îl conducea la acea vreme, autorul a remarcat cu 

1 Mircea Gelu Buta, Bioetică și slujire creștină – analize, perspective, convingeri, 
Editura Renașterea, 2017.
2  Adică, în limba engleză, „totul este permis”.
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umor: la ora actuală avem nevoie mai mare de ingineri și tehnicieni 
decât de medici), cartea despre bioetică a lui Mircea Gelu Buta vorbește 
de o criză a medicinii, care este în primul rând o criză a credinţei. 

Încrederea fără rezerve în posibilităţile oferite de tehnologiile de 
vârf au dus la abordarea mult mai (și uneori prea) laxă a normelor 
etice, morale și uneori chiar de viaţă sănătoasă, motiv de bravadă pen-
tru unii și de contrariere pentru alţii, nici nu se putea altfel, într-o soci-
etate în care unii consideră respectarea unor norme de conștiinţă însuși 
rostul existenţei noastre vremelnice, în timp ce alţii se străduiesc să 
dobândească mĳ loacele pecuniare care să le permită cumpărarea libertăţii 
de a ignora normele sacre pentru cealaltă parte a societăţii. Faptul că 
unul sau altul dintre grupuri poate fi  la un moment dat majoritar într-
un anumit context (geografi c, economic sau politic) nu schimbă fondul 
problemei: medicul, prin jurământul hipocratic este obligat să le acorde 
sprĳ in, să-i trateze după cea mai bună pricepere a sa atât pe unii cât și 
pe ceilalţi. Dacă duhovnicul are libertatea afi rmaţiei „nu te pot ajuta 
decât dacă respecţi normele credinţei”, medicul este nevoit să-i trateze 
și făcut răspunzător de către societate și pentru cei care nu vor să res-
pecte nici o normă, astfel de pacienţi ajungând până la urmă să-i reproșeze 
urmașului lui Hipocrate că nu săvârșește miracole.

Cumpătarea recomandată de autor se bazează atât pe experienţă 
cât și pe aprofundarea teoretică a subiectului, abordat cu un aparat 
referenţial foarte bogat. Mircea Gelu Buta își scrie cartea în speranţa că 
vom înţelege în cele din urmă că medicina, oricât ar fi  ea de tehnologi-
zată, nu ne poate transforma în nemuritori, nu poate să producă o 
dispariţie magică a suferinţei din lumea noastră, chiar dacă unele re-
clame comerciale pretind așa ceva, ea ne poate doar împăca cu condiţia 
umană, ne poate ajuta să acceptăm ceea ce nu putem schimba, să 
schimbăm ce este în putinţa noastră, dar mai ales să facem deosebirea 
dintre ceea ce putem și ceea ce nu putem schimba, iar această deosebi-
re ţine mai mult de etică, de credinţă, decât de tehnologie.

Poate că principala calitate a doctorului, dar și a profesorului Mircea 
Gelu Buta este evitarea până la capăt a oricărei forme de dogmatism. 
Autorul acceptă provocările societăţii contemporane, nu ocolește nici 
unul din subiectele delicate, pe care le abordează aplicat, sugerând 
tocmai sensibila diferenţă dintre ceea ce putem și ceea ce (încă) nu 
putem schimba și probabil nu vom putea schimba niciodată. 

Autorul nu uită specifi cul societăţii românești, o societate care din 
1947 până în 1989 nu a avut parte de un stat laic, ci de unul violent ateu, 
o particularitate care nu poate fi  nici trecută cu vederea, nici ștearsă cu 
buretele reformei de pe tabla de materii a societăţii în urma modifi cări-
lor de context din 1989. Mircea Buta insistă să ne amintească eroarea 
comisă de mulţi și adesea – și anume confuzia dintre revenirea la nor-
malitate din 1990 și copierea unor modele și comportamente sociale din 
vestul continentului, din societăţile cu democraţii consolidate și economii 
prospere de piaţă spre care tindeam și încă mai tindem și noi. Ce este 
bunăoară normal în Elveţia, o ţară cu o tradiţie democratică aproape 
milenară și care a reușit să-și păstreze neutralitatea în ultimul război 
mondial, nu poate fi  normal la noi, după un război devastator, o ocupaţie 
militară străină și mai multe dictaturi succesive din 1940 până în 1989. 
Traumele produse de jumătatea de secol de grele încercări, care a pre-
cedat revenirea la normalitate, fac imposibilă comutarea instantanee la 
un mod de viaţă pentru care nu am fost pregătiţi, pe care poate ni l-am 
imaginat, dar să nu uităm că ne-am imaginat, am visat doar la părţile 
frumoase ale democraţiei occidentale și ale economiei de piaţă, pe care 
le-am văzut eventual în fi lme sau în vitrine, dacă ne-am numărat printre 
puţinii norocoși care au avut privilegiul de a călători înainte de 1989. 

Realitatea noastră socială, politică și economică de după 1990 nu 
a avut cum să evite importurile, imitaţiile sau teribilismele, și autorul 
Bioeticii ne avertizează că nici nu am dorit așa ceva, fi indcă nu avea 
nici un rost să înlocuim o formă de constrângere cu altă formă, tot de 
constrângere. El ne îndeamnă doar să ne păstrăm luciditatea în tu-
multul postmodern, să nu ne închipuim că, negând niște tradiţii, in-
clusiv credinţe religioase și în speţă creștinismul ortodox, ca demo-
date, depășite și „limitate“ - să nu ne închipuim că procedând în acest 
fel vom da peste un panaceu universal și vom transforma România 
în a doua Elveţie în timp record. Dimpotrivă, ne avertizează Mircea 
Gelu Buta, deschizând în grabă și fără prea multă judecată niște cutii 
ale Pandorei în domenii sensibile ale medicinii profi tând de relaxarea 
generală a unor norme etice, nu facem decât să generăm un nou set 
de probleme cu șanse serioase de a descoperi cât de curând că suntem 
și mai nepregătiţi pentru a face faţă problemelor noi în raport cu 
modul în care am reușit să le gestionăm pe cele vechi.

Faţă de mulţi autori din domeniul bioeticii, Mircea Gelu Buta are 
avantajul clinicianului care vede aplicat, concret o problematică care, așa 
cum mărturisește și Denis Müller, citat chiar în primul capitol al cărţii, pare 
rezolvabilă de la catedră doar pentru a fi contrazisă ulterior în practică.

Noi am înlocuit din păcate triumfalismul ofi cios al regimului 
pro-sovietic cu o nouă apologetică a succesului (cu orice preţ), împre-
jurare care transformă o profeţie precaută și cumpătată, cum este cea 
a doctorului Buta, într-un risc, zodia comunicaţiilor mobile și facile 
ispitindu-ne să ne grăbim cu epitetele și să rămânem în urmă cu ju-
decata. Iată încă un motiv pentru care o carte ca Bioetica este nu doar 
binevenită, ea este de-a dreptul necesară.

De la Nușfalău, musafi rii au fost invitaţi să vadă miracolul 
înfăptuit de preotul Ioan Baciu la Șoimuș. Este vorba de Teatrul și 
Cinematograful cărora acest înzestrat preot a reușit să le dea viaţă în 
mica așezare din apropierea Bistriţei. Despre acest eveniment, în 
cronica Parohiei Șoimuș, întocmită de Ioan Baciu, la pagina 44 se 
consemnează: „Ministrul Brătianu, sosind la Șomiuș, s-a scoborât din 
automobil la casa parohială, unde ar fi  dorit să vadă Teatrul sătesc. Fiind eu 
însă dus la câmp cu lucrătorii, la clăditul fânului și fi ind timpul înaintat, 
cam pe înserate, n-a putut aștepta până mă voi reîntoarce și așa au plecat mai 
departe peste Budacul Român, Dumitriţa, Orhei și Jelna, la Bistriţa.

Joi dimineaţa, oaspeţii au vizitat biserica românească, iar la ora opt și 
jumătate au plecat la Năsăud, unde au vizitat Gimnaziul Grăniceresc. Aici, 
Ministrul Brătianu, după ce a dăruit 100 coroane pentru cel mai bun student, 
și-a continuat drumul prin Rodna Veche spre Dorna”5. 

Peste câteva zile, Bistriţa va fi  gazda Adunării Generale a 
Asociaţiei pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român 
(ASTRA).
5 Inaugurarea primului teatru stabil în mediul rural trebuia să aibă loc în ziua de 16 
august 1908. Cu o zi înainte, a sosit însă vestea că inaugurarea Teatrului din Șoimuș 
este oprită din ordin înalt. În zilele următoare, autorităţile statului austro-ungar au 
început să-i însceneze părintelui Ioan Baciu învinuiri legate de provenienţa banilor 
cu care s-a construit Teatrul. Vezi „Revista Bistriţei”, nr. 31, 15 august 1908, p. 3.
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rul petrecut de dinaintea întâlnirii (Mt 28, 5).
De asemenea, prezenţa femeilor purtătoare de mir diferă de la 

o Evanghelie la alta, acest detaliu nu intră în contradicţie, așa cum 
subliniază Părinţii Bisericii. Spre exemplu, Sfi nţii Grigorie de Nys-
sa și Grigorie Palama consideră că mironosiţele au venit la mormânt 
de mai multe ori și că de fi ecare dată numărul lor era diferit, de 
aceea fi ecare evanghelist în parte vorbește numai despre câte una 
dintre veniri, relatările lor fi ind distincte.

Sfântul Evanghelist Luca nu specifică numărul mironosiţelor, Evan-
ghelia după Matei prezintă două, pe Maria Magdalena și cealaltă Marie, 
în vreme ce Sfântul Evanghelist Marcu pomenește trei nume: Maria 
Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salomeea5. Toţi cei patru evangheliști 
subliniază prezenţa nemijlocită la mormânt a Mariei Magdalena, iar în 
acord cu Evangheliile, și icoanele reproduc exact toate aceste detalii. 

Elemente constitutive ale icoanei
Icoana grecească, aparţinând școlii cretane din veacul al XVI-lea 

de la Athos, respectiv din prăznicarul Mănăstirii Stavronichita, ne 
înfăţișează momentul întâlnirii dintre cele două mirofore deja menţionate, 

conform Evangheliei după Matei, și înger.
Un peisaj construit din două masive 

muntoase colorate în ocru și umbră arsă 
semnifi că spaţiul iconic al evenimentului 
sacru, el încadrează asimetric cele trei per-
sonaje martore ale tainei Anastasisului. 

Centrul icoanei este dominat de îngerul 
cu aripi, în zbor, în odăjdii luminoase, tunică 
și himation în nuanţe de alb-gălbui și alb-gri 
deschis. El stă așezat pe piatra de mormânt 
colorată în roșu deschis, simbolizând piatra 
pe care a fost pus Mântuitorul după luarea 
Sa de pe Cruce. Îndreptat cu capul și picioa-
rele spre latura stângă, către femei, el are mâna 
stângă arătând peștera cu mormântul, giulgiul 
gol ce mai are parcă forma trupului Fiului lui 
Dumnezeu și separat mahrama. Acest ultim 
amănunt, descris de Evanghelistul Ioan, va 
da sensul înţelegerii Învierii, celălalt ucenic ce 
a văzut și a crezut (In 20, 8). Îngerul este cel ce 
a dat deoparte piatra pusă spre a pecetlui 
mormântul, pentru ca femeile venite să poa-
tă vedea că trupul lui Iisus nu mai era acolo, 

ci înviase, înștiinţându-le: Veniţi să vedeţi locul unde a fost pus Domnul.
În partea opusă vestitorului dumnezeiesc, ce susţine un sceptru 

înalt în mâna sa dreaptă, respectiv în partea stângă a icoanei, sunt 
înfăţișate Maria Magdalena împreună cu o altă Marie, mama lui Iacov 
și Iosie, care poartă în mâinile lor vasele cu mir. Prima este înveșmântată 
într-un maforion roșu închis, iar ce de-a doua se remarcă într-o do-
minată de verde închis. Ele se uită cu frică și cu cutremur către înger. 
Deasupra tuturor, pe fondul de aur, se pot citi, cu litere grecești, în 
traducere cuvintele: Vedeţi locul unde a fost pus Domnul (Mt 28, 6).

Întregul ansamblu e armonios și denotă o bucurie ascunsă 
încă de emoţia vederii mormântului gol, din care izvorâse viaţa 
lumii prin Învierea lui Hristos. 

Duminica Mironosiţelor, următoare celei a lui Toma, ne cheamă 
să fi m și noi martori, asemeni cinstitelor femei purtătoare de mir, și 
ca ele să ne apropiem de mormântul inimilor noastre, îndepărtând 
piatra indiferenţei și a tulburării, pentru ca îngerii, ce reprezintă 
conștiinţa noastră, să ne vestească învierea virtuţilor și a curăţirii 
inimilor. Doar așa vom putea să-L vedem și să fi m martori și vesti-
tori ai Învierii Domnului, asemuindu-ne mironosiţelor.
5 Leonid Uspensky, Vladimir Lossky, Călăuziri în lumea icoanei, Ed. Sophia, 
București, 2003, p. 205.

Mironosițele la Mormânt, 
martore ale Învierii Domnului 

Repere teologice și iconografice

Prof. univ. dr. Marcel Muntean

M arele praznic al Învierii Domnului reprezintă cel mai mare 
eveniment din cadrul sărbătorilor bisericești de peste an, 
iar Învierea lui Hristos este fără nicio tăgadă cel mai cu-

tremurător moment din istorie. Astfel, învierea, din acest punct 
de vedere, îl diferenţiază pe creștin de orice altă religie a lumii. În 
creștinism, Hristos, Capul Bisericii, înviind a însemnat înnoirea 
fi rii omenești, replămădirea neamului omenesc și trăirea realităţii esha-
tologice, așa cum amintea Mitropolitul Hierotheos Vlachos1.

Femeia, primul martor al Învierii
Martore a Învierii, femeile mironosiţe au fost cele dintâi care L-au 

văzut pe Mântuitorul Hristos, având ca atare o 
însemnătatea deosebită. În acest sens Sfântul 
Grigorie Palama subliniază că Învierea lui Hris-
tos este învierea și înnoirea firii omenești, rezi-
direa și întoarcerea la viaţă, așa cum a avut-o 
Adam cel dintâi. După crearea sa, primul Adam 
a văzut-o mai întâi pe femeie, luată din coasta 
sa, tot la fel și noul Adam a fost văzut după 
ieșirea sa din mormânt, dar mai târziu, mai 
întâi de către femei. Dacă Eva a fost aceea care 
i-a adus vestea căderii lui Adam, acum tot fe-
meia va aduce Ucenicilor vestea Învierii.

Pătrunse de căldură sufl etească, de dra-
goste și parcă încurajate de o bărbăţie nestăvi-
lită, în raport cu Apostolii temători, ele s-au 
dus la mormânt încă dinainte de ivirea zorilor 
pentru a unge cu miruri Trupul lui Iisus. Nu 
s-au înspăimântat nici de întuneric sau de sin-
gurătate ori de soldaţii puși să păzească piatra 
sub care fusese așezat Domnul. Prin prezenţa 
lor la mormânt femeile mironosiţe au fost evan-
gheliste ale Evangheliștilor și apostoli ai Apostolilor, 
așa cum reliefa Hierotheos Vlachos2.

Nichita Tâlcuitorul face câteva precizări legate de însemnătatea 
numelor miroforelor. Aceste nume defi nesc trăsăturile individuale 
ale acestora, destăinuindu-ne felul în care ar trebui să trăim și, în mod 
special, drumul pe care trebuie să-l parcurgem pentru a fi  și noi 
mărturisitori și pentru a-L vedea pe Mântuitorul înviat din morţi.
Maria Magdalena semnifi că sufl etul ce se curăţește de rău și de 
diavol prin supunerea la poruncile evanghelice, ea este cea din care 
Hristos a scos șapte duhuri necurate. Salomeea, al cărei nume se 
traduce prin cuvântul pace, simbolizează omul ce a câștigat pacea 
interioară, biruind patimile. Ioana, tălmăcit porumbiţă, desemnează 
sufl etul lipsit de răutate, încununat de virtuţi, care a învins patimi-
le prin blândeţe și a dobândit cele duhovnicești3.

Tema iconografi că a Femeilor mironosiţe este redată atât în cu-
prinsul celor patru pericope evanghelice ale Învierii, cât și în Evan-
ghelia apocrifă a lui Nicodim, atunci când ni se înfăţișează dialogul 
purtat între femei și îngerul (îngerii) de la mormânt. 

Tipurile iconografi ce ale Învierii
Între icoanele ce tâlcuiesc minunea Învierii Domnului, două se 

evidenţiază, prima se numește Coborârea (Pogorârea) la iad sau Învi-
erea, în vreme ce a doua poartă numele de Mironosiţele la Mormânt. 
Alături de acestea se mai pot enumera și alte reprezentări, asemeni: 
Sfi nţii Apostoli Petru și Ioan la Mormânt, Hristos arătându-se femeilor 
mironosiţe și cu varianta Hristos se arată Mariei Magdalena (Nu mă 
atinge), precum și Încredinţarea lui Toma sau Duminica Tomii,  

Compoziţia clasică a icoanei Mironosiţele la Mormânt este relativ 
simplă, diferă doar numărul îngerilor, precum: la Sfi nţii Evangheliști 
Matei și Marcu sunt doi, iar la Luca și Ioan este doar unul. 

Dionisie din Furna, cel care a redactat Erminia de pictură bizantină 
în veacul al XVIII-lea, prezintă acest eveniment scripturistic, astfel: Mor-
mânt deschis și un înger, purtând veșminte albe și șezând pe acoperișul mor-
mântului, ţine cu o mână suliţa, iar cu cealaltă arată, înăuntru în mormânt, 
giulgiul și năframa; și purtătoarele de miruri, înaintea lui, ţinând miresmele4.

 Descrierea călugărului de la Athos Dionisie este în conformi-
tate cu relatarea evanghelică. Prezenţa îngerului cu veșminte albe 
ca zăpada, ce le arată giulgiurile separate alături de Maria Magda-
lena și a celeilalte Marii atestă mormântul gol, precum și cutremu-

1 Hierotheos Vlachos (Mitropolitul), Predici la marile sărbători, Ed. Egumeniţa, 
Galaţi, 2004, p. 217.
2 Ibidem, p. 236.
3 Ibidem, p. 237.
4 Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, Ed. Sophia, București, 2000, p. 
117.
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Vasile V. Filip, Menuţ Maxi-
minan, Cultura tradiţională imate-
rială românească din Judeţul Bistriţa-
Năsăud, vol. 2 - „Sărbătorile ciclu-
lui social şi calendaristic sau 
munci şi zile în ţinutul Bistriţei şi 
Năsăudului”, Cluj-Napoca, Edi-
tura Şcoala Ardeleană, 2015.

C ercetarea etnografică 
din zona Bistriţei şi a 
Năsăudului cunoaşte 

deja lucrările unor autori cunos-
cuţi precum: Emilia Bumb1, Li-
viu Păiuş2, Preasfi nţitul Macarie 

1 Emilia Bumb, Studii etnologice. Bistriţa-Năsăud – obiceiuri, meşteşuguri, 
rapsozi, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2007.
2 Liviu Păiuş, Pagini Someşene, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2011; Folclorul 
ţării Năsăudului, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2008; Idem, Lacrimi şi durere. 
Folclor din război, Bistriţa, Editura George Coşbuc, 2003; Idem, Someş, apă curgă-

Dan Drăgoi, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord3, Vasile 
Filip, Menuţ Maximinian, dar şi referinţe din paginile unor cercetări 
dedicate unor subiecte convergente4. Între cei enumeraţi, ultimii doi 
au oferit o cercetare recentă în două volume, amplă şi bine documen-
tată cu privire la patrimoniul tradiţional imaterial al judeţului Bistriţa-
Năsăud5. 

Dacă cel dintâi dintre ele analizează riturile de trecere, oferind o 
comparaţie amănunţită a diferitelor versiuni ale textelor folclorice ce 
le însoţesc şi explicând pe larg semnifi caţiile lor şi modul în care 
acestea sunt amprentate de cultura zonală, cel de-al doilea, asupra 
căruia ne vom opri în rândurile următoare, este dedicat sărbătorilor 
şi elementelor lor caracteristice. După ce, în partea introductivă, au 
vorbit despre modul în care era perceput timpul în tradiţia populară 
(pp. 11-18) şi au reliefat similitudinile şi deosebirile dintre calendarul 
religios şi cel popular (pp. 19-26), autorii au ales să împartă prezen-
tarea în două părţi mari. Cea dintâi (pp. 27-280), ce conţine cercetări 
semnate de către domnul profesor Vasile Filip este dedicată sezonu-
lui rece şi evenimentelor sale, iar cea de-a doua (pp. 281-518), reali-
zată de către jurnalistul Menuţ Maximinian, sezonului cald.  

În scopul realizării unei prezentări holistice, ce să reunească 
aspecte ce ţin de creştinism şi spiritualitatea religioasă, mitologie şi 
folclor, autorii apelează atât la volume teologice, istorice sau etno-
grafi ce, cât şi la investigaţia de teren, interogând diferiţi informatori 
şi comparând, adesea versiunile şi interpretările din mai multe lo-
calităţi. Astfel, de exemplu, atunci când vorbeşte despre sărbătoarea 
Sfântului Haralambie, prăznuit în calendarul creştin la data de 10 
februarie, Vasile Filip începe prin a oferi câteva informaţii cu privi-
re la biografi a sa, după care arată că, în cultura populară el este 
perceput ca un sfânt taumaturg, pătrunderea lui în panteonul ro-
mânesc în rândul Sfi nţilor ce se bucură de o mai mare receptare, 
datând cel mai probabil din vremea Evului Mediu, când bântuiau 
în acest spaţiu maladii precum ciuma (p. 237). Autorul nu uită însă 
să relaţioneze chestiunile religioase cu mitologie, arătând cum cele 
două spaţii s-au întrepătruns: „Nu ştim când şi de ce (poate tocmai 
prin episodul vindecării propriului torţionar, Luchie), personalita-
tea Sfântului a polarizat credinţe populare mai vechi, legate de fi guri 
mitico-taumaturgice, învingătoare asupra bolilor personifi cate, pe 
care reuşesc să le sechestreze prin legare („de păr”, care, pe un nivel 
mitico-simbolic mai vechi, trebuie să fi  fost legare „cu un fi r de păr”, 
ca-n basme, unde motivul epis în discuţie simbolizează stăpânirea 
pe cale magică asupra forţei brute). E vorba mai ales de maladii 
precum ciuma şi foametea, specifi cate azi chiar în acatistul închinat 
Sfântului. Pe teritoriul românesc, primele mărturii despre atari 
funcţii ale Sfântului Haralambie se leagă de foametea din vremea 
lui Alexandru Constantin Moruzi (Ţara Românească, 1795) şi de 
„ciuma lui Caragea” (Bucureşti, 1813) (p. 237).

În aceeaşi notă, a analizei întrepătrunderii între teologie şi mitolo-
gie, se înscriu şi alte prezentări ale unor praznice importante pentru 
viaţa creştină şi cea populară. Autorii nu se mulţumesc însă doar să 
prezinte modul în care se produce această simbioză la nivel general în 
spaţiul românesc, ci reliefează cu atenţie, diferitele forme sub care sunt 
ele ipostaziate în localităţile din judeţul Bistriţa-Năsăud. Iată, de exem-
plu, cum este prezentată prezenţa măştilor şi a mascoidelor humano-
morfe de la praznicul Crăciunului şi cele următoare lui aici:

Bogăţia informaţională şi cea a analizelor este completată de 
ilustraţiile ce însoţesc prezentările, care se compun fi e din fresce şi 
reprezentări iconografi ce ale unora dintre praznice, fi e din fotogra-
fi i ale unor obiceiuri, realizate în diferite localităţi. 

Lucrarea domnilor Vasile Filip şi Menuţ Maximinian, frumos 
realizată, cu explicaţii dense şi trans-disciplinare, benefi ciind de 
condiţii grafi ce excepţionale, bogată în referinţe bibliografi ce, expli-
caţii, comparaţii şi texte folclorice, se constituie aşadar într-o fru-
moasă monografi e etnografi co-fi lologică, utilă atât cercetătorilor ce 
se vor preocupa de arealul cultural de aici, cât şi de reliefarea opu-
lenţei folclorice a spaţiului românesc. Autorii oferă o analiză com-
petentă, întocmită cu rigurozitate, ce se va impune apodictic între 
lucrările genului şi va deveni referenţială în domeniul pomenit, fapt 
pentru care nu putem decât să-i felicităm şi să recomandăm iubito-
rilor etnografi ei, acest amplu şi interesant volum.

Ierom. Maxim Morariu

toare, Bistriţa, Editura „George Coşbuc”, 2003; Idem, Sus la munţi  ca negura. 
Folclor din ţinutul Năsăudului, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2005.
3 Între lucrările sale cele mai reprezentative din acest areal de cercetare se 
numără: Marius Dan Drăgoi, Ler Sfântă Mărie. Colinde de pe Vile Ţibleşului, Cluj-
Napoca, Editura Renaşterea, 2005; Idem, Folclor muzical din Spermezeu, vol. 1, 
Cluj-Napoca, Editura Limes, 20005; Idem, Folclor poetic din Spermezeu, vol. II, 
Cluj-Napoca, Editura Limes, 2005; Idem, Spermezeu – străvechi sat românesc de 
la poalele Ţibleşului – monografi e istorică, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2001.
4 A se vedea, de exemplu: Valeria Peter Predescu, „Cântarea de pe urmă”. 
Versuri şi cântări morţeşti din ritualul de înmormântare din judeţul Bistriţa-
Năsăud, Bistriţa, Editura Arcade, 2005; Idem, Cântări năsăudene culese și 
alese de Valeria Peter Predescu, Timişoara, Tipografi a Popa’s Art, 2002.
5 A se vedea: Vasile Filip, Menuţ Maximinian, Cultura tradiţională imateria-
lă românească din Judeţul Bistriţa-Năsăud, vol. 1 - „Riturile de trecere”, Cluj-
Napoca, Editura Eikon, 2012, dar şi Idem; Cultura tradiţională imaterială 
românească din Judeţul Bistriţa-Năsăud, vol. 2 - „Sărbătorile ciclului social şi 
calendaristic sau munci şi zile în ţinutul Bistriţei şi Năsăudului.
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3 martie: În Catedrala Mitro-
politană, asistă la Sfânta Liturghie, 
ofi ciată de PC Parinte Teofi l Ro-
man, eclesiarhul catedralei.

4 martie: În Biserica Parohiei Po-
gorârea Sfântului Duh – Zorilor, Cluj, 
este prezent în mijlocul credincioşilor 
la Sfânta Liturghie, unde rosteşte ecfo-
nise şi binecuvântări.

11 martie: Este prezent la 
Sfânta Liturghie în mijlocul 

credincioşilor din parohia cu 
hramul Pogorârea Sfântului Duh – Zorilor Cluj-Napoca.

18 martie: În Catedrala Mitropolitană, este prezent la Sfânta Liturghie, 
oficiata cu ocazia aniversarii zilei de nastere a PC Parinte Exarh, Arhi-
mandrit Dumitru Cobzaru, pentru a-l felicita si a-I ura Multi ani fericiti.

25 martie: Cu ocazia sarbatorii Bunei Vestiri, la Sfânta Liturghie este 
prezent în mijlocul credincioşilor  din Parohia Pogorârea Sfântului Duh 
- Zorilor Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări.

PS EPISCOPUL-VICAR
VASILE SOMEÖANUL

Martie 2018
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Activităţi ale Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din Cluj

(martie 2018)

Î
n perioada 26 februarie - 4 martie 2018 a avut loc la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca prima săptămână duhovniceas-
că a Postului Mare  

Luni, 26 februarie 2018, a fost săvârșit Ceasul I, la Capela Facul-
tăţii, iar seara, Pavecerniţa Mică. A predicat Arhid. asist. univ. dr. 
Daniel Mocanu.

Marţi, 27 februarie 2018,  a fost săvârșit Ceasul al III-lea, la Capela Facul-
tăţii, iar seara, Pavecerniţa Mică. A predicat Arhim. Samuel Cristea – Duhov-
nicul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca;

Miercuri, 28 februarie 2018, a fost săvârșit Ceasul al VI-lea, la Capela 
Facultăţii, iar după-amiaza  Sfânta Liturghie a Darurilor mai Înainte Sfi nţite. 
A predicat  Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă – Președintele Senatului U.B.B.; 

Joi, 1 martie 2018, a fost săvârșită Utrenia, la Capela Facultăţii, iar 
seara Pavecerniţa Mare, la Catedrala Mitropolitană. A predicat  Pr. Nicho-
las Sakharov de la Mănăstirea Essex, la invitaţia ASCOR Cluj-Napoca; 

Vineri, 2 martie 2018 a fost săvârșit Ceasul al IX-lea, la Capela Facultă-
ţii, iar seara, Pavecerniţa Mică.

Sâmbătă, 3 martie 2018, seara, a fost săvârșită Vecernia Mare cu Litie, 
la Capela Facultăţii; 

Duminică, 4 martie 2018 a fost săvârșită Slujba Utreniei, la Capela Facultăţii, 
urmată de Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, iar seara Vecernia şi 
Pavecerniţa Mică, la Catedrala Mitropolitană. Î. P. S. Părinte Arhiepiscop şi 
Mitropolit Andrei a susţinut o cateheză.

J
oi, 1 martie 2018, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca 
și Centrul de Dialog între Teologie și Filosofi e al Universităţii Babeș-
Bolyai a organizat conferinţa cu titlul:  Frontiera ca paradigmă în Teolo-

gie, susţinută de Conf. univ. dr. Călin Săplăcan, de la Facultatea de Teologie 
Greco-catolică a UBB.

Î
n perioada 28 februarie - 4 martie 2018, Parohia cu hramul Sf. Ierarh 
Alexandru din Cluj-Napoca a organizat o serie de seri duhovnicești 
cu tema: Amăgirea unei fericiri fără Dumnezeu. Au participat câteva 

cadre didactice ale facultăţii noastre care au suţinut prelegeri: Pr. prof. 
univ. dr. Stelian Tofană: Ce fericiri are Biblia pentru noi?; Pr. lect. univ. dr. 
Gheroghe Șanta: Este creștinul un om fericit? Pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-
Manci: Există familie fericită?; Diac. asist. univ. dr. Olimpiu Benea: Parado-
xul fericirii.

Î n a doua Duminică din Postul Sfi ntelor Paști, 4 martie 2018, la 
biserica cu hramul „Sfi nţii Arhangheli Mihail și Gavriil” din 
municipiul Dej, Sfânta Liturghie a fost ofi ciată de cei doi preoţi sluji-

tori, împreună cu Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, care a susţinut şi un bogat 
cuvânt de învăţătură. În a treia Duminică a Postulului Mare, 11 martie 
2018, invitat a fost Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă  care a vorbit despre Calea 
Crucii, calea mântuirii. Invitatul din a IV-a Duminică din Post a fost Pr. conf. 
univ. dr. Ioan Bizău.

L
uni, 5 martie 2018, dr. Mirel Bănică, cercetător  la Institutul de 
Istoria Religiilor al  Academiei Române a susţinut în cadrul 
facultăţii, în organizarea Centrului de cercetare, formare și 

strategie misionară, prelegerea: Biserica, mass-media și societatea de astăzi. 
Evoluţie și transformare.

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 în după amiaza zilei de mier-

curi, 7 martie 2018, Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfi nţite în Ca-
pela Facultăţii cu hramul Sf. Ierarh Nicolae. La slujbă au participat 
studenţii teologi, care, în timpul slujbei, s-au împărtăşit cu Trupul şi 
Sângele Mântuitorului.

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

În cuvântul de învăţătură, IPS Sa a vorbit despre Paștele cel Veșnic, 
subliniind importanţa pregătirii credincioșilor pentru sărbătoarea 
pascală. Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, președintele Senatului 
Universităţii Babeș-Bolyai a adresat un cuvânt de mulţumire 
Înaltpreasfi nţiei Sale și i-a dăruit o icoană a Sf. Evlogie, în numele 
cadrelor didactice și a studenţilor facultăţii.

L a Muzeul Mitropoliei Clujului a avut loc joi, 8 martie 2018, în 
prezenţa Înaltpreasfi nţitului Părinte Andrei, lansarea volumu-
lui Tradiţii ale presei religioase din România, Ed. Presa Univer-

sitară Clujeană, 2017 (coordonatori Carmen Ţâgşorean şi Ilie Rad) care reuneş-
te o parte din lucrările prezentate la cel de-al X-lea Congres Naţional de Istorie 
a Presei din România, care a fost găzduit de Universitatea „Babeş-Bolyai” din 
Cluj-Napoca, între 31 martie - 2 aprilie 2017. Au prezentat:  Pr. prof. univ. dr. 
Ioan Chirilă - Președintele Senatului U.B.B. şi Prof. univ. dr. Mircea Popa. 

V ineri, 9 martie 2018, în ziua prăznuirii Sf. 40 de Mu-
cenici din Sevastia, când este marcată și Ziua Deţinuţilor 
Politici Anticomuniști, Conf. univ. dr. Radu Preda, direc-

torul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și 
Memoria Exilului Românesc a susţinut la Cinematograful Pacea 
din municipiul Gherla conferinţa cu titlul: Gherla loc al memo-
riei gulagului românesc.

Î n perioada 6-9 martie 2018 Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul 
facultăţii a efectuat o vizită la Institutul Diakonia din Neuende  elsau 
(Germania).

Î n ziua de 9 martie 2018, la Parohia Someșu Rece, a fost orga-
nizată o seară de catehizare cu tema: Cina cea de taină. A parti-
cipat Pr. lect. univ. dr.  Liviu Vidican-Manci.

Î
n cadrul programului de Seri Duhovnicești și Conferinţe orga-
nizat de Parohia Livezile, Protopopiatul Bistriţa, în 9 martie 
2018, Arhim. prof. univ. dr. Teofi l Tia a prezentat conferinţa: 

Întâlnirea cu Dumnezeu într-o lume digitală.

M arţi, 13 martie 2018, în Aula Magna a facultăţii a avut loc lansa-
rea lucrării Canoanele Bisericii Ortodoxe, ediţie bilingvă, 3 volume 
apărută recent la Editura Basilica, Studiu introductiv, introduceri, 

note și traducere de dr. Răzvan Perșa. Au vorbit: IPS Arhiepiscop și Mitropolit 
Andrei, Pr. conf. univ. dr. Patriciu Vlaicu, Pr. lect. univ. dr. Adrian Podaru și 
autorul. Moderatorul evenimentului a fost Pr. prof.  univ. dr. Vasile Stanciu, 
decanul facultăţii.

Î
n perioada 8-13 martie 2018 a avut loc la Arusha (Tanzania), Conferinţa 
Mondială pentru Misiune și Evanghelizare, organizată de Comisia pen-
tru Misiune și Evanghelizare a Consiliului Mondial al Bisericilor, sub 

genericul: Moving in the Spirit: Called to Transforming Discipleship. 
La conferinţa găzduită de Biserica Luterană din Tanzania au participat 

peste 900 de delegaţi din partea Bisericilor membre ale Consiliului Mondial al 
Bisericilor și ai Bisericii Romano-Catolice. Din delegaţia Bisericii Ortodoxe 
Române la acest eveniment a făcut parte Pr. conf. univ. dr. Cristian Sonea, 
prodecanul facultăţii. 

C
entrul Eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Cluju-
lui a organizat cursuri de formare duhovnicească continuă 
pentru preoţi în săptămâna 12-16 martie 2018, ediţia a VII-a, 

la Mânăstirea Nicula. Arhim. prof. univ. dr. Teofi l Tia a prezentat în 
cadrul acestora tema: Tehnici de consolidare duhovnicească continuă a cle-
rului în contextul decredibilizării valorilor tradiţionale.

P
r. prof. univ. dr. Stelian Tofană a susţinut joi, 15 martie 2018, la 
biserica Parohiei Timișoara - Iosefi n conferinţa cu tema Întrebări 
pentru Iisus şi răspunsuri…, pentru cine?

F
acultatea de Teologie Ortodoxă a fost, împreună cu: Arhiepiscopia 
Vadului, Feleacului şi Clujului, Seminarul Teologic Liceal Ortodox, 
Liga Studenţilor, Asociaţia Tinerilor Creştini Ortodocşi Gherla, 

Liga Tinerilor Dej şi Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România, 
fi liala Cluj coorganizatoare a Pelerinajului tinerilor pe jos de la Icold la Mâ-
năstirea Nicula, ediţia a VIII-a, sâmbătă 17 martie 2018. 

Î
n cadrul programului de Seri Duhovnicești și Conferinţe organizat de 
Parohia Frata, Protopopiatul Turda, în 20 martie 2018, Arhim. prof. 
univ. dr. Teofi l Tia a prezentat conferinţa: Proclamarea contextuală a credinţei: 

paradigma Elena Augusta (a doua femeie, ca importanţă, din calendarul ortodox).

M
arţi, 20 martie 2018, la Casa de Cultură a Studenţilor, sub egida 
Organizaţiei Creştine „Agape. Preţuim Familia”, Pr. prof. univ. 
dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-

Napoca a susţinut conferinţa: Creștinismul de azi, încotro ?

M
iercuri, 21 martie 2018, în catedrala mitropolitană din Cluj-Napo-
ca, Înaltpreasfi nţitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a ofi ciat 
Denia Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul. Din 

soborul de preoţi și diaconi au făcut parte preoţii slujitori ai Catedralei, profe-
sorii Facultăţii de Teologie Ortodoxă, precum și profesorii Seminarului Teolo-
gic. Răspunsurile la denie au fost date de Corul Facultăţii de Teologie Ortodo-
xă, dirĳ at de Arhid. asist. univ. dr. Daniel Mocanu.

Î
n Sala Mare a Teatrului Naţional și a Operei Române din Cluj-Napo-
ca, a avut loc joi, 22 martie  2018, concertul anual susţinut de Cvarte-
tul 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 „Ghe-
orghe Dima” și Filarmonica de Stat Transilvania, ediţie de gala pentru 
Centenarul Marii Uniri. În deschidere Corul de cameră „Psalmodia Tran-
sylvanica“ al Facultăţii de Teologie Ortodoxă dirĳ at de Pr. prof. univ. dr. 
Vasile Stanciu a susţinut un microrecital. Invitatul care a susţinut o prele-
gere a fost Conf. univ. dr. Adrian Papahagi.

Î
n după amiaza zilei de 25 martie 2018, Corul de cameră „Psalmodia Tran-
sylvanica” al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de 
Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu a susţinut un concert de cântări religioase 

la biserica cu hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil din Cluj-Napoca.

L
uni, 26 martie 2018, Prof. univ. dr. Marcel Gheorghe Muntean a susţinut 
la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a UBB conferinţa cu tema: 
Răstignirea în pictură.

C
entrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţi-
onale Cluj, a organizat miercuri, 28 martie 2018, în sala Audi-
torium Maximum” a Universităţii Babeș-Bolyai, tradiţionalul concert 

de pricesne, muzică bisericească şi cultă, intitulat „Cu noi este Dumnezeu”. 
Concertul a fost susţinut de Orchestra Profesionistă „Cununa Transilvană”, 
interpreţi de folclor, grupuri vocale şi corale şi solişti instrumentişti. A participat 
și Corul de cameră „Psamodia Transylvanica” al Facultăţii de Teologie Orto-
doxă din Cluj-Napoca, dirĳ or Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu.

Î
n Duminicile Postului Mare, studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
din Cluj-Napoca, însoţiţi de cadre didactice au continuat activitatea mi-
sionară ce constă în cântarea la strană şi oferirea răspunsurilor la Sf. Li-

turghie, rostirea unui cuvânt de învăţătură şi discuţii cu preoţii şi cu credincio-
şii din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, după următorul 
program: Duminică, 25 februarie 2018 Parohia Ciurila - Diac. asist. univ. dr. 
Olimpiu-Nicolae Benea. Studenţii: Valer-Octavian Andronesi, Mihail Lostun, 
Marian-Ionuţ Păţitu, Radu-Adrian Sabados, Emil-Iulian Varga; Duminică, 04 
martie  2018 Parohia Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul - Fânaţele Clujului - Diac. conf. 
univ. dr. Marin Coteţiu. Studenţii: Marian Albert, Paul Bugnar, Mircea Ciurdar, 
Albert Ifrim, Mihail Lostun; Duminică, 11 martie  2018 Parohia Sântioana - Pr. 
lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci. Studenţii: Adrian Bucșa, Adelin Char, 
Bogdan Durnea, Alexandru Pop, Iuliu Bulbuc.; Duminică, 18 martie  2018 
Parohia Sf. Ioan Botezătorul - Cartier Europa din Cluj-Napoca - Pr. lect. univ. 
dr. Grigore-Dinu Moș. Studenţii: Mihai Herghiligiu, Stelian Lăzăroiu, Cristian 
Man, Adrian Mengheriș, Bogdan Taloș; Duminică, 25 martie  2018, Parohia 
Vâlcelele (Dej) - Pr. lect. univ. dr. Cosmin Cosmuţa. Studenţii: Iulian Anechitei, 
Răzvan Necoară, Gabriel Cupșa, Emilian Crișan, Ionuţ Lupașcu.

P
arohiile Ortodoxe „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”, „Sfi nţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril” şi „Pogorârea Sfântului Duh” din Bistri-
ţa au organizat în fi ecare săptămână din Postul Mare, la biserica „Co-

roana” din Bistriţa, o seară duhovnicească, având invitaţi cadre didactice ale 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca: 8 martie 2018, Arhim. lect. 
univ. dr. Benedict Vesa, care a susţinut conferinţa cu tema: Compasiunea Tatălui; 
15 martie 2018, Arhim. prof. univ. dr. Teofi l Tia - duhovnicul Facultăţii, care a 
susţinut conferinţa cu tema: Despre demnitatea suferinţei. Cum metabolizăm corect 
nefericirea din viaţa noastră; 22 martie 2018, Pr. lect. univ. dr.  Liviu Vidican-Manci, 
care a susţinut conferinţa cu tema: Omul noilor tehnologii în căutarea lui Dumne-
zeu; 29 martie 2018, Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, care a susţinut conferinţa 
cu tema: Procesul lui Iisus.

Î
n perioada 26-30 martie 2018 a avut loc la Facultatea de Teologie Orto-
doxă din Cluj-Napoca a doua (ultima) săptămână duhovnicească a 
Postului Mare  
Duminică, 25 martie 2018 a fost săvârșită, la Catedrala Mitropolitană, • 
după Slujba Ceasurilor, Sfânta Liturghie de către Î.P.S. Părinte Mitropolit 
Andrei în sobor de arhierei, cu prilejul hramului Mitropoliei, iar seara 
Vecernia şi Pavecerniţa Mică, Î. P. S. Părinte Andrei a susţinut o cateheză.
Luni, 26 martie 2018,•   a fost săvârșit Ceasul I, la Capela Facultăţii, iar 
seara, Pavecerniţa Mică. A predicat Pr. Nicolae Feier (Bistriţa).
Marţi,•  27 martie 2018, a fost săvârșit Ceasul al III-lea, la Capela Facultăţii, 
iar seara, Pavecerniţa Mică. A predicat Pr. Tudor Mudure (Bistriţa);   
Miercuri, 28 martie 2018, a fost săvârșit Ceasul al VI-lea, la Capela Facul-• 
tăţii, iar după-amiaza,  Sfânta Liturghie a Darurilor mai Înainte Sfi nţite. 
Joi, 29 martie 2018,•  a fost săvârșită Utrenia, la Capela Facultăţii, iar seara 
Pavecerniţa Mare, la Catedrala Mitropolitană. A predicat P. S. Macarie 
Drăgoi, Episcopul Europei de Nord, invitatul ASCOR Cluj-Napoca; 
Vineri, 30 martie 2018 a fost săvârșit Ceasul al IX-lea, la Capela • 
Facultăţii.

Dacian But-Căpușan
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10 martie: În Biserica „Soborul Maicii Domnului” din Floreşti 

(parohi: Pr. Marcel Andreica, Pr. Cristian Perşa, Pr. Daniel Paşca şi Pr. 
Dan Matei), protopopiatul Cluj I, ofi ciază Taina Sfântului Botez pen-
tru prunca Demetra Antonia, fi ica domnului Emil Metea, redactor al 
postului de radio „Renaşterea”. Rosteşte un cuvânt de învăţătură.

Face o vizită în parohia Făureni, protopopiatul Cluj I (paroh: 
Pr. Mihail Mititean), în vederea evaluării situaţiei în urma incen-
diului ce a mistuit biserica din sat. Este însoţit de domnul Sorin 
Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului 
şi Clujului şi de PC Pr. Dan Hognogi, protopopul de Cluj I.

În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie şi slujeşte la Litie.
11 martie: În biserica din Măgura Ilvei, protopopiatul Năsăud, să-

vârşeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Hirotoneş-
te întru preot, pe seama parohiei Bonţida-Şator, protopopiatul Gherla, 
pe diaconul Raul Ioan Glodean. Hiroteseşte întru iconom, pe părintele 
paroh Mircea Prunduş. Acordă domnului inginer, Valer Avram, pri-
marul comunei Măgura Ilvei, distincţia „Crucea Transilvană”.

Săvârşeşte slujba de binecuvântare a noii Capele Mortuare din 
Măgura Ilvei. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc.

Participă la ceremonialul organizat de primăria comunei Mă-
gura Ilvei cu prilejul împlinirii a 100 ani de la unirea Basarabiei cu 
România. Rosteşte un cuvânt de binecuvântare. Este însoţit de PC 
Pr. Cristian Baciu, consilierul bisericesc al Arhiepiscopiei Vadului, 
Feleacului şi Clujului.

În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Pavecerniţa 
Mică şi rosteşte o cateheză.

12 martie: La Mănăstirea Nicula, în cadrul celei de-a doua serii a 
Cursurilor de duhovnicie, rosteşte un cuvânt de învăţătură. Este în-
soţit de PC Pr. Bogdan Ivanov, consilierul cultural al Arhiepiscopiei.

13 martie: Face o vizită în protopopiatul Huedin. Vizitează parohiile 
Bologa (paroh: Pr. Florin Nicoară), Vişagu (paroh: Pr. Ioan Vasile Apostol), 
Săcuieu (paroh: Pr. Valentin Pop) şi Buteni (paroh: Pr. Dan Mihai Muntean). 
Este însoţit de protopopul locului, Pr. Dănuţ Lupuţan.

În Aula Mare a Facultăţii de Teologie din Cluj-Napoca, partici-
pă la momentul festiv al lansării celor trei volume „Canoanele Bi-
sericii Ortodoxe”, studiu introductiv, introduceri, note şi traducere 
de prof. Răzvan Perşa de la catedra de Drept Canonic. Rosteşte un 
cuvânt de binecuvântare.

14 martie: În Capela cimitirului bisericesc din Mănăştur, ofi ci-
ază slujba de înmormântare a adormitului întru domnul, Ioan 
Marica. Rosteşte un cuvânt de mângâiere.

Face o vizită pe şantierul de pictură al Bisericii „Adormirea 
Maicii Domnului” din cartierul clujean, Mănăştur (parohi: Prot. 
Dănuţ Liviu Hognogi şi Pr. Dorin Ielciu).

Săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfi nţite 
în Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt” din cartierul clujean, 
Zorilor (parohi: Pr. Cornel Felecan şi Pr. Călin Ficior). Rosteşte 
cuvântul de învăţătură.

15 martie: În localitatea Şomcuta Mare, judeţul Maramureş, o felicită 
cu prilejul zilei de naştere pe sora Înaltpreasfinţiei Sale, Mariana Petruş.

În Aula „Nicolae Ivan” din incinta Centrului Eparhial, partici-
pă la întâlnirea anuală a membrelor Societăţii Femeilor Ortodoxe, 
fi liala Cluj. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc. Este însoţit de PC Pr. 
Florin-Cătălin Ghiţ, redactorul-şef al revistei „Renaşterea”.

16 martie: În biserica parohiei Sângeorz-Băi III (paroh: Pr. Ale-
xandru Buia), săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte 
sfi nţite şi rosteşte cuvântul de învăţătură.
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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 2018

1-4 martie: Face o vizită în Austria, la Salzburg, pentru a parti-
cipa la şedinţa anuală a Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte. 
Sâmbătă, 3 martie, în Aula Mare a Universităţii din Salzburg, par-
ticipă la şedinţa membrilor Academiei. Rosteşte un cuvânt duhov-
nicesc şi acordă domnului preşedinte, profesor Felix Unger, distinc-
ţia „Crucea Transilvană”. Duminică, 4 martie, în biserica româneas-
că din Salzburg, slujeşte Sfânta Liturghie, rosteşte cuvântul de în-
văţătură şi asistă la programul organizat de copiii din parohie cu 
prilejul Zilei Mărţişorului şi Zilei Mamei. Conferă părintelui paroh, 
Dumitru Viezuianu, distincţia „Crucea Arhiepiscopală”. Este înso-
ţit de domnul profesor Răzvan Perşa de la 
Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.

5 martie: La Mănăstirea Parva, participă 
la deschiderea cursurilor de duhovnicie 
organizate de Arhiepiscopia Vadului, Fe-
leacului şi Clujului. Rosteşte un cuvânt de 
binecuvântare. Este însoţit de PC Pr. Cristi-
an Baciu, consilierul bisericesc al Arhiepi-
scopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.

6 martie: În sala de şedinţe a Centrului 
Eparhial, prezidează comisia de examinare 
a candidaţilor participanţi la concursul or-
ganizat pentru ocuparea postului de preot 
paroh la parohia Bonţida-Şator, protopopi-
atul Gherla.

Face o vizită în parohia Escu, protopo-
piatul Dej (paroh: Protos. Dorotei Ilieşiu). 
Este însoţit de PC Prot. Ioan Bu  ea al De-
jului.

7 martie: În capela Facultăţii de Teologie 
din Cluj-Napoca, slujeşte Sfânta Liturghie 
a Darurilor mai înainte sfi nţite. Hirotoneş-
te întru diacon, pe tânărul Raul Ioan Glo-
dean. Rosteşte un cuvânt de învăţătură.

8 martie: Face o vizită la Institutul Ini-
mii din Cluj-Napoca (preot de slujire cari-
tativă: Pr. Ovidiu Ioan Feldiorean).

Face o vizită pe şantierul de pictură în tehnica mozaic din Ca-
tedrala Mitropolitană. Este însoţit de domnul Sorin Câlea, consili-
erul economic al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. 

Face o vizită la Muzeul Mitropolitan de la demisolul Catedralei. 
Este însoţit de PC Pr. Bogdan Ivanov, consilierul cultural al Arhie-
piscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.

Primeşte la reşedinţă pe Ieromonahul Rafail Noica.
În localitatea Bărăi, protopopiatul Cluj I (paroh: Pr. Cristian 

Berinţan), ofi ciază o slujbă funebră la căpătâiul adormitului întru 
Domnul, Luca Felderean. Rosteşte un cuvânt de mângâiere. 

La Muzeul Mitropoliei de la demisolul Catedralei, participă la 
momentul festiv al lansării volumului „Tradiţii ale presei religioase 
din România”. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc.

9 martie (Sfi nţii Patruzeci de Mucenici): Săvârşeşte slujba de 
binecuvântare a capelei provizorii de la „Mănăstirea Sfi nţii Patruzeci 
de Mucenici – Memorial” din Gherla şi slujba de sfi nţire a Antimi-
sului acesteia. 

Cu prilejul hramului, în capela provizorie a Mănăstirii-Memo-
rial de la Gherla, săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor mai înain-
te sfi nţite şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Hiroteseşte întru pro-
tosinghel şi întru stareţ al acestei mănăstiri, pe ieromonahul Grigo-
re Benea din obştea Mănăstirii Nicula.

Face o vizită la Grădiniţa „Căsuţa Fermecată” din Gherla. Se întâl-
neşte cu copiii şi educatoarele. Rosteşte un cuvânt de binecuvântare.

Face o vizită în Cimitirul Central din Gherla, în vederea con-
struirii unei noi Capele Mortuare. Este însoţit de PCuv. Arhim. 
Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului.

17 martie: În Catedrala Mitropolitană, ofi ciază o slujbă de bine-
cuvântare şi rosteşte un cuvânt duhovnicesc în deschiderea tradi-
ţionalului Pelerinaj al tinerilor spre Mănăstirea Nicula.

La Şcoala Gimnazială de pe strada Horea din Cluj-Napoca, îi 
binecuvintează pe elevii participanţi la faza judeţeană a concursului 
pe teme religioase „Urmarea lui Hristos”.

În Biserica din Jichişu de Jos, protopopiatul Dej, ofi ciază Taina 
Sfântului Botez pentru pruncul Filip, fi ul părintelui paroh, Cătălin 
Veronel Varga. Rosteşte un cuvânt de învăţătură.

În Biserica „Sfi nţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Dej (parohi: 
Pr. Gavril Chirilă şi Pr. Iuliu Teodor Leach), ofi ciază o slujbă funebră 
la căpătâiul adormitului întru Domnul, Marius Boca. Rosteşte un 
cuvânt de mângâiere.

18 martie: În biserica din Blăjenii de Jos, protopopiatul Bistriţa, 
săvârşeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Hi-
roteseşte întru iconom stavrofor, pe părintele paroh, Anchidim 
Fetinca. Acordă domnului Ioan Bob, primarul comunei Şintereag, 
distincţia „Crucea Transilvană”.

Săvârşeşte slujba de binecuvântare a amplelor lucrări de reno-
vare realizate la casa parohială din Blăjenii de Jos. Este însoţit de 
domnul Darius Echim, corespondentul TV Trinitas în Arhiepiscopia 
Vadului, Feleacului şi Clujului.

În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Pavecerniţa Mică 
şi rosteşte o cateheză. Hiroteseşte întru duhovnic, pe PC Pr. Raul 
Ioan Glodean, de la parohia Bonţida-Şator, protopopiatul Gherla.

19 martie: La monumentul lui Alexandru Vaida-Voevod, din 
localitatea Bobâlna, protopopiatul Dej (paroh: Pr. Vasile Marius 
Abrudan), participă la manifestările realizate cu prilejul Centena-

rului Marii Uniri. Săvârşeşte slujba Paras-
tasului pentru marele om de stat şi ros-
teşte un cuvânt evocator. Asistă la cere-
monialul cultural şi militar organizat cu 
acest prilej.

Face o vizită pe şantierul Centrului 
Misionar-Social „Sfântul Apostol Andrei” 
de pe Calea Turzii, din Cluj-Napoca. Este 
însoţit de domnul Sorin Câlea, consilierul 
economic al Arhiepiscopiei Vadului, Fe-
leacului şi Clujului.

20 martie: Săvârşeşte slujba de bi-
necuvântare a noului sediu al poliţiei 
municipiului Câmpia Turzii. Rosteşte 
un cuvânt duhovnicesc. Este însoţit 
de PC Pr. Radu Procopiu Cotuţiu, pre-
ot militar în cadrul Inspectoratului 
Judeţean de Jandarmi Cluj.

21 martie: În Catedrala Mitropolitană, 
slujeşte Denia Canonului celui Mare şi 
rosteşte un cuvânt de învăţătură.

22 martie: Face o vizită pe şan-
tierul de pictură al Bisericii „Sfântul 
Apostol Andrei” din Beclean (pa-
rohi: Pr. Vincenţiu Doru Zinveliu şi 
Pr. Claudiu Zinveliu).

În biserica din Manic, protopopiatul Beclean, ofi ciază 
Taina Sfântului Botez pentru pruncul Rafail, cel de-al patru-
lea copil al părintelui paroh, Vasile Filipaş. Rosteşte un cuvânt 
de învăţătură.

La Teatrul Naţional din Cluj-Napoca, asistă la tradiţiona-
lul concert susţinut de Cvartetul Transilvan şi la momentul 
evocator, organizate de Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu”. 
Rosteşte un cuvânt de binecuvântare.

23 martie: La Biblioteca Central Universitară din Cluj-Napoca, 
participă la manifestările organizate cu prilejul Zilei Poliţiei Româ-
ne. Rosteşte un cuvânt de binecuvântare. Este însoţit de domnul 
Liciniu Câmpean, consilierul social al Arhiepiscopiei Vadului, Fe-
leacului şi Clujului.

În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Denia Acatistului 
Bunei Vestiri.

Primeşte la reşedinţă pe Preasfi nţitul Părinte Timotei, Episcopul 
Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei.

24 martie: Împreună cu PS Părinte Timotei, în deschi-
derea Marşului pentru viaţă, rosteşte o rugăciune şi un 
cuvânt de binecuvântare.

În Catedrala Mitropolitană, asistă la slujba Vecerniei şi a Litiei.
Primeşte la reşedinţă pe Înaltpreasfi nţitul Părinte Ioan, Arhie-

piscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, Înaltpreasfi nţitul 
Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfi nţitul Părinte Ius-
tin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului şi pe Preasfi nţitul Pă-
rinte Petroniu, Episcopul Sălajului. 

Prezidează şedinţa de lucru a Sinodului Mitropoliei Clujului, 
Maramureşului şi Sălajului.

IPS Mitropolitul Andrei împreună cu Înaltpreasf ințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, Înaltpreasfnțitul Părinte        IPS Mitropolitul Andrei împreună cu Înaltpreasf ințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, Înaltpreasfnțitul Părinte        

Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasf ințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Preasf ințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasf ințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Preasf ințitul Părinte 

Petroniu, Episcopul Sălajului, și Preasf ințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, preoți, diaconi și credincioși, Petroniu, Episcopul Sălajului, și Preasf ințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, preoți, diaconi și credincioși, 

la f inalul Sfintei Liturghii săvârșite cu prilejul hramului Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, pe treptele            la f inalul Sfintei Liturghii săvârșite cu prilejul hramului Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, pe treptele            

Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, 25 martie 2018.Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, 25 martie 2018.
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Din punct de vedere liturgic, trebuie precizat un detaliu: rân-
duiala schimbării veşmintelor, care are loc între citirea Apostolului şi 
a Evangheliei. Îndată ce s-a încheiat citirea Apostolului, nu se cân-
tă obişnuita cântare „Aliluia”, ci Psalmul 81; versetul 8, „Scoală-Te, 
Dumnezeule, judecă pământul, că toate neamurile sunt ale Tale”, 
joacă rolul de refren; în acest timp, întregul sobor lasă veşmintele 
de culoare închisă şi îmbracă veşmintele albe, pascale. 

Apoi se continuă Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. În 
cadrul acestei Liturghii, la momentul intrării cu cinstitele daruri 
se cântă un vechi imn din tradiţia Ierusalimului, folosit odini-
oară la fi ecare celebrare a Liturghiei Sfântului Iacov. Este vor-
ba de cântarea „Să tacă tot trupul omenesc şi să stea cu frică şi 
cu cutremur şi nimic pământesc întru sine să nu cugete; că 
Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor merge să se junghie 
şi să Se dea spre mâncare credincioşilor...”. De asemenea, în 
locul Axionului obişnuit, se cântă o altă cântarea a Născătoarei 
de Dumnezeu, imosul Cântării a -a a Canonului Marii Sâm-
bete, „Nu te tângui pentru Mine, Maică, văzându-mă în groa-
pă pe Mine, Fiul Tău [...], că Mă voi scula...”. 

În timpul împărtăşirii clerului şi a credincioşilor se cântă 
chinonicul zilei, „Sculatu-S-a ca din somn Domnul şi a înviat, 
mântuindu-ne pe noi”, o parafrază a versetului 71 din Psalmul 
77. Dacă irmosul zilei, „Nu te tângui Maică...”, avea verbul la 
timpul viitor („Mă voi scula...”), iar stihul din Psalmul 81, de 
după Apostol era o chemare adresată Mântuitorului („Scoală-
Te, Doamne...”), chinonicul are verbul la timpul trecut („a în-
viat”) şi este sugerează deja o constatare a Învierii.

După sfârşitul Sfi ntei Liturghii, similar oricărei privegheri, 
are loc binecuvântarea pâinilor şi a vinului. În timpul cădiri 
pâinii şi a vinului se cântă troparele „Iosif cel cu bun chip...”, 
„Când Te-ai pogorât la moarte...” şi „Mironosiţele femei...”, 

cântate şi în seara precedentă la 
Prohod, doar că la fi nalul lor se 
adaugă şi frazele pascale „dar a 
treia zi ai înviat, Doamne, dăruind 
lumii mare milă” şi „ci strigaţi: a 
înviat Domnul, dăruind lumii 
mare milă”, omise în slujba Pro-
hodului. Odinioară aceste pâini 
erau împărţite poporului care par-
ticipa la priveghere, pentru a re-
zista mai uşor la continuarea sluj-
bei. Îndată după binecuvântarea 
pâinilor tipiconul prevede o lungă 
lectură, citindu-se întreaga carte 
a Faptelor Apostolilor. 

Ultima parte a privegherii este 
alcătuită dintr-o scurtă rânduială 
care cuprinde Psalmul 0, urmat de 
Canonul Sâmbetei Mari. De această 
dată, conform Tipicului Mare al 
Sfântului Sava, între troparele cano-
nului se intercalează Cântările lui 
Moise din Psaltire, prima dintre ele 
fi ind, din nou, imnul pascal din car-
tea Ieşirii, deja menţionat („Să cân-
tăm Domnului...”). Slujba se înche-
ie prin cântarea troparului învierii, 
glasul al 2-lea: „Când Te-ai pogorât 
la moarte...”, iar otpustul începe prin 

fraza specifi că învierii: „Cel ce a înviat din morţi, Hristos...”. 
Astăzi, ca urmare a pierderii sensului de priveghere a Liturghi-
ei Sâmbetei Mari, această ultimă rânduială, începând de la Psal-
mul 50, a fost mutată la un moment ulterior, la începutul slujbei 
de la miezul nopţii, precedând nemĳ locit Utrenia.

Sunt câteva repere privind vechea Priveghere Pascală, o 
celebrare cheie care nu ar trebui să lipsească în nicio biseri-
că şi la care toţi suntem invitaţi să participăm pentru a pu-
tea înţelege deplin slujba din noaptea Sfintelor Paşti, atunci 
când, an de an, asemenea femeilor mironosiţe, vedem mor-
mântul gol şi constatăm Învierea lui Hristos.

Liturghia Sâmbetei Mari -
O Priveghere Pascală uitată

Cezar Login

S fi ntele Paşti sunt numite de imnografi e „praznic al 
praznicelor şi sărbătoare a sărbătorilor” (Cântarea 
a 8-a a Canonului Paştilor). Prin urmare, şi pregăti-

rea pentru Învierea Domnului este una specială. Praznicul 
Sfi ntelor Paşti este pregătit cu minuţiozitate pe parcursul 
celor zece săptămâni ale perioadei Triodului, care îşi atinge 
apogeul în Marea Priveghere Pascală: Liturghia Sfântului Va-
sile cel Mare unită cu Vecernia Paştilor. 

Având în vedere caracterul de priveghere al acestei slujbe 
care începe cu Vecernia, cărţile de cult prevăd celebrarea la 
„ceasul al zecelea din zi”, ceea ce corespunde, în perioada de 
primăvară, orei 1 . Astăzi, din păcate, privegherea este antici-
pată, fi ind săvârşită în cele mai multe biserici dimineaţa devre-
me, pierzându-şi, cel puţin formal, caracterul de priveghere. 
Există şi biserici în care această rânduială nu se mai săvârşeşte, 
Sfi ntele Paşti ajungând să fi e singura sărbătoare în ajunul căre-
ia nu se mai celebrează Vecernia, întreaga atenţie fi ind focali-
zată pe slujba de la miezul nopţii, alcătuită din Utrenia Paştilor 
urmată de Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, celebrări care 
au ajuns să alcătuiască o „a doua priveghere”.

Având în vedere importanţa liturgică şi teologică aparte a Li-
turghiei Sâmbetei Mari unită cu Vecernia – „prima” priveghere 
pascală – ne vom opri asupra acestei celebrări. Slujba cuprinde 
Vecernia, Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, binecuvântarea pâi-
nilor, citirea cărţii Faptelor Apostolilor 
şi o scurtă rânduială numită, uneori, 
Miezonoptica Sfi ntelor Paşti. 

Preotul începe slujba purtând 
veşminte de culoare închisă. În rân-
duiala Vecerniei, imnografi a Sâmbe-
tei Mari, care descrie tânguirea ia-
dului care a fost stricat atunci când 
L-a primit pe Hristos, se împleteşte 
cu imnografi a specifi că Învierii. După 
intrarea de seară cu Sfânta Evanghe-
lie, urmează cincisprezece citiri din 
Vechiul Testament, împărţite în două 
mari grupuri. Scrierile istorice alter-
nează cu cele profetice şi sapienţiale. 
În vechime, la Constantinopol, în 
timp ce în biserică se făceau aceste 
citiri, patriarhul mergea la baptiste-
riu şi îi boteza pe cei care se pregăti-
seră pentru Sfântul Botez.

În primul grup de citiri trebuie 
remarcate două texte: Prorocia lui 
Iona, cu care rezonează irmosul Cân-
tării a -a a Canonului Paştilor („a 
treia zi, ca şi Iona din chit, ai înviat 
din mormânt”) şi paremia de la Ie-
şire (13, 20 - 15, 19), la fi nalul căreia 
se cântă solemn cântarea lui Moise 
de la Ieşire („Să cântăm Domnului, căci cu slavă S-a proslăvit”), 
un imn pascal, cântat de israeliteni după ce au scăpat din robia 
egiptenilor, trecând pe uscat prin mĳ locul Mării Roşii. Al doilea 
grup de citiri are ca fi nal Cântarea celor trei tineri, care fi ind arun-
caţi în Babilon într-un cuptor încins, au scăpat nevătămaţi. 

Odată încheiată partea vesperală, se face trecerea spre Dum-
nezeiasca Liturghie. Se cântă imnul baptismal, „Câţi în Hristos 
v-aţi botezat...” (Galateni 3, 27), un vestigiu al procesiunii celor 
ce tocmai fuseseră botezaţi, şi care erau aduşi acum în biserică 
pentru a participa pentru prima dată la Liturghia Euharistică. 
După această cântare se citeşte Apostolul (Romani 6, 3-11), 
acelaşi de la Botez, şi Evanghelia (Matei 28, 1-20) zilei. 

Împăratul Slavei, icoană din Kastoria, nordul Greciei,              
secolul XII.

25 martie (Buna Vestire): Cu prilejul hramului Mitropoliei Clu-
jului, Maramureşului şi Sălajului, împreună cu soborul ierarhilor 
prezenţi, săvârşeşte Sfânta Liturghie, iar la fi nal rosteşte un cuvânt 
de mulţumire. Conferă ÎPS Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan, 
ÎPS Părinte Arhiepiscop Timotei şi PS Părinte Episcop Timotei, 
„Engolpionul şi Crucea Transilvană”.

În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Pavecerniţa Mică 
şi rosteşte o cateheză. 

26 martie: Face o vizită pe şantierul deschis în incinta Mănăsti-
rii „Sfânta Elisabeta” din Cluj-Napoca. Este însoţit de domnul Sorin 
Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi 
Clujului. 

27 martie: În incinta Colegiului „Onisifor Ghibu” din Cluj-Na-
poca, participă la manifestările organizate cu prilejul împlinirii a 
100 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Săvârşeşte o slujbă de 
Te-Deum şi rosteşte un cuvânt evocator.

În sala de şedinţe a Centrului Eparhial, prezidează comisia de 
evaluare a candidaţilor participanţi la examenul de Capacitate 
Preoţească. 

La Casa de Cultură a Studenţilor, asistă la Conferinţa „Jertfa 
Unirii Noastre” susţinută de maestrul Dan Puric. Rosteşte un cuvânt 
de binecuvântare. Este însoţit de PC Pr. Bogdan Ivanov, consilierul 
cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. 

28 martie: În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Pavecerniţa Mare 
şi rosteşte un cuvânt de învăţătură. Asistă la concertul pre-Pascal 
susţinut de corul Bisericii „Întâmpinarea Domnului” din Cluj-Na-
poca (parohi: Pr. Alexa Chira şi Pr. Vlad Cornel Bob).

29 martie: În sala de şedinţe a Centrului Eparhial, prezidează 
comisia de examinare a candidaţilor participanţi la concursul pen-
tru ocuparea postului de preot paroh la parohia Făureni, protopo-
piatul Cluj I.

În sala de festivităţi a Liceului „Gheorghe Şincai” din Cluj-Na-
poca, se întâlneşte cu o parte dintre elevi şi profesori. Rosteşte un 
cuvânt duhovnicesc şi asistă la scurtul program muzical susţinut 
de corul şcolii. 

În Cimitirul Central din Cluj-Napoca, ofi ciază slujba de înmor-
mântare a adormitului întru Domnul, Nicolae Costin. Rosteşte un 
cuvânt de mângâiere.

La sediul TVR Cluj, înregistrează o emisiune pentru Vinerea 
Mare.

0 martie: În Biserica „Sfântul Prooroc Ilie” din Năsăud, săvâr-
şeşte Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfi nţite. Rosteşte cu-
vântul de învăţătură. Hirotoneşte întru diacon, pe tânărul Marcel 
Popa. Hiroteseşte întru iconom, pe părintele paroh Iuliu Aurelian 
Mureşan. Hiroteseşte întru iconom stavrofor pe părintele Florin Rus 
şi pe părintele Lucian Greab de la Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae”, 
ce s-au ostenit cu înălţarea bisericii. Este însoţit de domnul Darius 
Echim, corespondentul TV Trinitas în Arhiepiscopia Vadului, Fe-
leacului şi Clujului.

La Opera Naţională Cluj, asistă la Premiera Spectacolului „Tâ-
nărul şi moartea”, dedicat Centenarului Marii Uniri. Este însoţit de 
PCuv. Arhim. Benedict Vesa, secretarul eparhial al Arhiepiscopiei 
Vadului, Feleacului şi Clujului.

31 martie: În Biserica „Învierea Domnului” din Câmpia Turzii 
(parohi: Pr. Aurelian Cherecheş şi Pr. Sebastian Zăhan), săvârşeşte 
Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Hirotoneşte întru 
preot, pe seama parohiei Făureni, protopopiatul Cluj I, pe diaconul 
Marcel Popa. Hiroteseşte întru iconom stavrofor pe părintele Au-
relian Cherecheş. Conferă părintelui Sebastian Ioan Zăhan, Ordinul 
„Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”.

Conduce Procesiunea de Florii pe străzile municipiului Bistriţa. 
În deschidere, în Biserica „Sfi nţii Trei Ierarhi” (parohi: Pr. Liviu 
Şugar, Pr. Ioan Pintea şi Pr. Ştefan Borodi) sfi nţeşte stâlpările, iar la 
fi nalul Procesiunii, în curtea Bisericii „Intrarea în Templu a Maicii 
Domnului” (parohi: Prot. Alexandru Vidican, Pr. Nicolae Feier şi 
Pr. Vasile Beni), ofi ciază Vecernia şi rosteşte un cuvânt de învăţătu-
ră. Este însoţit de domnul Darius Echim, corespondentul TV Trini-
tas în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului. 

A consemnat, Arhid. Claudiu Ioan Grama
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EREARENA|
F O N D A T O R :  E P I S C O P NICOLAE IVAN 1919

unui gest de dragoste pentru Maica Domnului care s-ar 
fi putut consuma rapid, practic, în jumătate de oră de 
mers cu mașina. Ei au preferat însă calea cea lungă, cea 
ostenitoare, cea care este o mai înţeleaptă învăţătoare și 
o mai risipitoare mărturisitoare a dragostei.

450 de persoane de la Cluj tineri din ATCOR Gherla și Liga 
Tinerilor din Dej. Tot din Gherla se alătură în fi ecare an și 
familii cu copii din Cluj, care parcurg și ei cei 7 kilometri pe 
jos până la Nicula, distanţă potrivită celor mici.

Anul acesta un punct nou pe traseul pelerinajului a fost 
nou-înfi inţatul Memorial Gherla, în cadrul Mănăstirii cu 
hramul „Sfi nţii 40 de Mucenici”, inaugurate la 9 martie 
anul curent. Mănăstirea și Memorialul sunt ridicate pe 
Dealul Cărămidăriei, loc unde se aruncau în timpul comu-
nismului gunoaiele și animalele moarte și unde mulţi 
deţinuţi politici au fost îngropaţi anonim. Memorialul își 
propune ridicarea unui muzeu al rezistenţei, deshumarea 
osemintelor din gropile comune și identifi carea acestora 
cu ajutorul arheologilor. Orice ajutor este binevenit în aceas-
tă iniţiativă nouă și temerară. Proiectul este coordonat de 
ieromonahul Grigorie Benea de la Mănăstirea Nicula, stareţ 
al noii mănăstiri, cel care a primit grupul de pelerini.

După aceasta, au urmat ultimii 7 kilometri până la Mănăs-
tirea Nicula. În pofi da ploii reci, numărul participanţilor s-a 
ridicat la aproximativ 800 de persoane în fi nal, precum în ulti-
mii ani. Un grup de bicicliști a parcurs întreaga distanţă de 47 
de kilometri de la Cluj la Nicula. La Mănăstirea Nicula, peleri-
nii s-au închinat la Icoana Preasfi ntei Născătoare de Dumnezeu 
și au participat la slujba Vecerniei unită cu Litia. Datorită efor-
tului, cuvintele slujbei și rugăciunile au rezonat mai puternic 
în inimile celor prezenţi. La sfârșit, au participat la cina oferită 
cu mărinimie, precum în fi ecare an, de Mănăstirea Nicula.

Întregul pelerinaj a stat sub cuvintele de îndrumare 
ale Înalpreasfinţitului Andrei în Catedrala Mitropolitană. 
Pentru că  majori tatea peler ini lor  au fost  t ineri , 
Înaltpreasfinţitul a amintit sfatul dat de Apostolul Pavel 
lui Timotei: „Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, 
ci fă-te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu 
dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia” (I Timotei 
4, 12). Astfel pelerinii au dat mărturie în această zi prin 
purtarea lor: prin strădanie, prin stăruinţă, prin frumuseţea 

Pelerinajul pe jos 
de la Iclod la Nicula – 

frumusețea unui gest de dragoste 

pentru Maica Domnului 

Eliza-Adelina Purcaru

L a data de 17 martie 2018 a avut loc cea de a VIII-a 
ediţie a pelerinajului pe jos de la Iclod la Mănăs-
tirea Nicula. Pelerinajul se organizează anual 

spre cinstirea Maicii Domnului, reconstituind drumul 
parcurs de icoana făcătoare de minuni a Preasfintei Năs-
cătoare de Dumnezeu de la Mănăstirea Nicula pictată 
de preotul Luca din Iclod în anul 1681.

Pelerinajul a fost organizat de Arhiepiscopia Clujului 
și de asociaţiile de tineret ASCOR Cluj, ATCOR Cluj, Liga 
Studenţilor, la care se adaugă Facultatea de Teologie și 
Seminarul Teologic. Au participat preoţi și sute de creștini 
de toate vârstele, în special tineri, iar din Gherla, mai 
ales, și familii cu copii.

Pelerinajul a început la Catedrala Mitropolitană din 
Cluj-Napoca, unde Înaltpreasfinţitul Andrei Andreicuţ 
a binecuvântat participanţii și a ţinut un cuvânt de 
învăţătură, amintind importanţa pelerinajelor încă din 
vremea Vechiului Testament, întărită în viaţa Mântuito-
rului, dar și în Biserica creștină. 

Pelerinii au mers cu autocarele către Iclod, unde s-au 
închinat în Biserica Ortodoxă și de unde au pornit în 
jurul prânzului către municipiul Gherla 10 kilometri pe 
jos pe drumul european intens circulat, sub supraveghe-
rea și cu ajutorul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi 
Cluj. Timpul călătoriei a fost petrecut în rugăciune per-
sonală, cântări religioase, conversaţie. Pelerinii au purtat 
asupra lor icoane și flori în cinstea Maicii Domnului.

În Gherla s-au oprit la „Biserica Sfânta Treime și Sfi nţii 
Martiri Brâncoveni”, unde au fost întâmpinaţi de protopopul 
Paul Iulian Isip. Aici s-au alăturat grupului de aproximativ 

Scrisori către elevii mei
A patra scrisoare către elevii mei – 

despre pierderea timpului

Bogdan Herţeg

R ândurile cele mai bune sunt, de obicei, cele scrise dintr-o 
durere sufl etească. Și nu îţi ascund că mă doare inima. Așa 
este inima care suportă să vadă realitatea imediată. Inima 

mea și realitatea stau și se privesc. Niciun cuvânt, niciun gând, doar 
o privire ochi în ochi. Două părţi ce pulsează în ritmuri diferite, 
două părţi ce nu vor să conlucreze, ce nu vor să-și cedeze. Ea nu 
cedează căci îi apar neputincios și neînsemnat, eu nu cedez fi indcă 
nu mai vreau să fi u deformat.

E ca și cum un om ar privi în ochi un tigru, iar tigrul l-ar privi 
în ochi pe om. Omul s-a săturat să fugă de spaimă, iar tigrul, în si-
metriile lui înfricoșătoare, cum le-ar numi William Blake, s-a oprit 
o clipă mirat de un curaj nebunesc. O clipă. Doar o clipă. Dar care 
n-a trecut.

„Ei, și ce vezi?”, m-ai putea întreba. Te văd pe tine. Pierzi timpul 
și ești dezorientat.

Pierzi timpul ajutat de telefoane, internet, reţele de socializare, 
jocuri. Un elev obișnuit de clasa a șasea, cu probleme de concentra-
re și de înţelegere, ca mulţi copii de acum, mi-a arătat că a petrecut 
3099 de ore pe telefon doar butonând la patru jocuri. Nu era o cifră 
estimativă, contoarele jocurilor arătau acest lucru. Aceste ore sunt 

Doamne, ascunde durerea…

Andreea-Nicoleta Sicoe

D oamne, ascunde durerea; adânc de tot, in sufl et
Să n-o mai știi... doar Tu
Doamne, ascunde iubirea adânc de tot; în sufl et;

Să n-o mai știe nimeni
Peste dureri și doruri;
Întinde Tu, Tăcerea;
Și lasă prin tăcere, să vină mângâierea

Ajută-mă să tac;
Ca Tu să poţi vorbi

Și peste câte-au fost
Și cele ce vor fi 
Întinde-Ţi Braţul cald
Cel pironit pe Cruce
Și peste patimi grele
Așterne un dor dulce

Și lacrimi care-au curs
Și plâns ce nu s-a plâns
Ascunde-le cum știi
În taină în surâs.

450 de persoane de la Cluj tineri din ATCOR Gherla și Liga
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Cumpătarea, o virtute uitată?

Gabriela-Elisabeta Bulgaru

S fântul Serafi m de Sarov spunea că scopul vieţii creştine 
este dobândirea Duhului Sfânt, care se identifi că aici pe 
pământ cu o bucurie mângâietoare neasemănată, atât cât 

pot cuprinde simţurile trupeşti, şi dincolo, în Împărăţia lui Dum-
nezeu, cu adevărata bucurie pe care nici ochiul n-a văzut-o, nici urechea 
n-a auzit-o, nici la inima omului nu s-a suit, bucuria pe care a gătit-o 
Domnul celor ce-L iubesc pe El (I Corinteni 2, 9). În dialogul său cu 
Motovilov, Sfântul Serafi m îl învaţă cum să recunoască prezenţa 
Duhului Sfânt, prilejuindu-i experierea propriu-zisă a Duhului şi 
făcându-l să conştientizeze stările deosebite, trupeşti şi sufl eteşti, 
din acele momente. O asemenea experienţă a trăirii şi a recunoaş-
terii Duhului Sfânt o auzim ca mărturie doar a sfi nţilor mari din 
vechime. Totuşi, mărturii ale prezenţei Duhului Sfânt sunt şi pe 
acestea le găsim în zilele noastre, poate în modul cel mai apropiat 
de noi, în virtuţile şi lucrarea lor mântuitoare în om. 

Sfânta Scriptură şi Sfi nţii Părinţi vorbesc despre Dătătorul de 
viaţă ca Duh al darurilor, care îl înzestrează pe om cu virtuţi, a căror 
lucrare îi agonisește acestuia mântuirea. Dintre toate virtuţile, cum-
pătarea pare a fi  una uitată. Se vorbeşte adesea numai despre cele 
trei virtuţi teologice insufl ate şi primite de om la Taina Botezului: 
credinţa, nădejdea şi dragostea, prin „pecetea Darului Duhului Sfânt”. 
În Sfânta Scriptură, sunt descrise totuşi mai multe trăsături (daruri) 
ale Duhului: Şi Se va odihni peste El Duhul lui Dumnezeu, duhul înţe-
lepciunii şi al înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul cunoştinţei şi al 
bunei-credinţe. Şi-L va umple pe El duhul temerii de Dumnezeu (Isaia 11, 
2-3). Sfântul Mitropolit Antim Ivireanul, citându-l pe prooroc, enu-
meră şi el aceste şapte daruri: înţelepciunea, înţelegerea, cunoştinţa, 
voia, blagocestia (evlavia), vitejia, frica de Dumnezeu. În timp, Sfi n-
ţii Părinţi au deosebit, pe lângă cele trei virtuţi teologice, patru mari 
virtuţi morale: înţelepciunea, dreptatea, curajul şi cumpătarea. Aces-
tea duc la desăvârşirea credinţei, a nădejdii şi a dragostei.

În accepţiunea omului contemporan, virtuţile cu valoare mora-
lă par reguli dintr-un cod de bună-purtare pe care omul l-a alcătu-
it şi pe care îl respectă dacă vrea să fi e un om etic, principial, educat. 
Înţelepciunea, dreptatea, curajul şi cumpătarea sunt însă daruri 
insufl ate de Duhul Sfânt, care devin lucrătoare numai în libertatea 
şi cu voia omului. Omul nu poate fi  drept de la sine, dar este drept 
când harul Duhului Sfânt este prezent şi, cu voia omului, activ. De 
fapt, omul poate ajunge înţelept, drept, curajos, plin de credinţă, 
nădejde şi dragoste atunci când este cumpătat. Cumpătarea este 
dreapta măsură în toate: înfrânarea de la rău, o responsabilizare, o 
chibzuinţă şi o formă de discernământ care conlucrează la dobân-
direa celorlalte virtuţi. Sfântul Vasile cel Mare aşază, de altfel, cum-
pătarea la temelia tuturor virtuţilor. Ea duce la eliberarea de patimi 
şi la suprimarea dorinţelor, după cum mărturisesc şi Sfi nţii Ioan 
Gură de Aur şi Grigorie Dialogul, şi dă sufl etului acea linişte în care 
poate cunoaşte bucuria specifi că prezenţei Duhului Sfânt. 

Însă câţi sunt cei care vor să nu mai aibă dorinţe, când lumea 
caută împlinirea dorinţelor? Mai ales că această virtute a cumpătării 
este tradusă în înţelesul ei cel mai restrâns şi simplifi cat, acela al în-
frânării de la (excesul de) mâncare şi băutură şi, cel mult, de la plăce-
rile trupeşti. Din acest punct de vedere, cumpătarea este asimilată 
unui stil de viaţă sănătos, pentru a obţine rezultate optime de sănă-
tate trupească şi socială. Or scopul ei duhovnicesc cuprinde întreaga 
fi re, nu numai nevoia de a mânca, ci şi comportamentul, vorbirea, 
înfăţişarea, trăirea sufl etească. Virtutea cumpătării este atât de com-
plexă, încât lucrează în întregime atât trupul, cât şi sufl etul. Părintele 
Nicolae Steinhardt o numea „dreapta socotinţă” şi spunea că „are o 
formulă tot atât de vastă ca şi polimerii de bază”. „Ca însuşire prin-
cipială a omului, călugării ortodocşi nu socotesc nici bunătatea, nici 
inteligenţa, nici dragostea, credinţa, răbdarea, evlavia ori sfi nţenia, ci 
dreapta socotinţă, care este o virtute foarte complexă şi greu de ex-
primat în cuvinte. (...) În dreapta socotinţă intră, precis, tainic drămu-
ite, şi bunul simţ şi înţelepciunea şi cuminţenia şi voinţa adăogite 
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sufi ciente pentru trei ani de școlarizare. Pe alt joc, jocul copilăriei lui, 
are 4000 de ore. Astfel, el s-a jucat mult mai mult decât a fost la școală. 
Un elev de a cincea recunoaște că se joacă undeva la 2000 de ore pe 
an. În clasa lui sunt mulţi alţii cu peste 1000. Un elev de a zecea îmi 
spune că a risipit și el mii de ore jucându-se. Mă duc cu autobuzul. 
O doamnă își duce copilul acasă de la grădiniţă. Băieţelul plânge 
minute în șir că se plictisește și tot cere telefonul mamei. Începe să 
se lovească cu capul de scaun – „Mami, nu mă iubești?”. La o ședinţă 
cu părinţii la clasa a cincea transmit prin doamna dirigintă propu-
nerea să aibă copiii doar telefoane cu butoane. Răspunsul este că 
le-au mai cumpărat, dar aceștia le-au aruncat, așa că rămân cu astea 
performante. Îi rog pe elevii din a șasea să ridice mâna dacă stau pe 
internet. Toţi ridică mâna. Care aveţi acces la orice site vreţi? Ridică 
toţi mâna. Știu părinţii voștri la ce vă uitaţi? Îmi spun toţi că nu. 

În Japonia sunt peste un milion de oameni ce suferă de sindro-
mul hikikomori. Refuză să iasă afară, se retrag, evită contactele cu 
familia. Sunt multe articole despre acest fenomen, se caută tot felul 
de cauze alambicate, dar multe nu pun întrebarea de bază: „Bine, 
se retrag, dar ce fac?”. Stau pe internet, pe calculator. În școlile 
noastre regăsesc forme de retragere mentală faţă de ce se întâmplă 
la clasă. Copilul este fi zic acolo, dar, de fapt, lipsește. El este la oră 
într-o pauză de internet sau jocuri, fi ind anxios sau plictisit. Când 
se sună, sare pe telefon.

Dar de ce pierzi timpul?
Pierzi timpul pentru că ești dezorientat. Te orientezi printr-un 

limbaj fabricat, străin, care nu este potrivit înţelegerii tale și a lumii. 
Oamenii din ziua de azi doresc să conducă ei lumea și sfârșesc să 
fi e ei conduși de ea. Această înfrângere a omului se vede în vocabu-
lar, în structuri de tipul „mă plictisesc”, „mă enervează”, „mă dis-
peră”, „mă stresez”, „îmi place”, „să ne distrăm”, „vreau să experi-
mentez”, „să ieșim în oraș”, „să mă relaxez puţin”, „să fi u liber”, „a 
fi  în rând cu lumea”, „evoluţie personală”, „gândire pozitivă”, „ce 
mai e nou?”, „să mă adaptez”, „oportunitate”, „am un set-up men-
tal”. Este un limbaj al psihologiei pe care îl acceptăm și prin care ne 
structurăm viaţa. Psihologia este bazată, în mare parte, pe studiul 
animalelor, iar mecanismele relevate pe cale experimentală sunt 
aplicate pe om. Și nu ar putea fi  aplicate pe om dacă el nu s-ar ani-
maliza prin materialism și ateism. Vezi, psihologia își ia termenul 
de la sufl et (grecescul psychē), dar ea nu crede în existenţa sufl etului. 
E o știinţă care și-a pierdut și numele. E știinţa interiorităţii unui om 
fără sufl et. Faptul că principiile ei funcţionează adeseori asupra 
noastră ar trebui să ne îngrĳ oreze. Am găsit un citat: „Materia este 
factor prim, iar gândirea, conștiinţa, senzaţiile sunt produse ale unei 
dezvoltări foarte avansate. Aceasta este teoria materialistă a 
cunoașterii.” Ale cui sunt cuvintele? Ale unui psiholog? Se poate. 
Ale unui fi zician promovat? Se poate. Ale unui director general de 
companie? Se poate. Dar sunt ale lui Lenin. Materialistul nu este cel 
care controlează materia, ci este cel controlat de materie.

Mai ești dezorientat fi indcă nu ai modele. În mod curent nu sunt 
promovate voci de adulţi care au rupt pactul cu lumea, care să te 
înveţe să reziști. Nu ești apărat. Și cei care sunt în poziţie să te apere 
se gândesc: „Acum ar trebui să zic ceva? Nu știu dacă e ăsta momen-
tul. Și apoi, de ce eu?”. Și așa timpul trece. „Dacă vor fi  consecinţe 
nedorite? Dacă voi fi  dat afară? Dacă nici superiorii mei nu zic nimic, 
de ce să zic eu? Dacă mă vor trage la rost? Vrei să fi u linșat pe internet? 
Dacă niște grupări vor folosi ceea ce zic și vor zice toţi că sunt retrograd 
și anacronic? Domnule, trebuie să ne adaptăm la timpuri, la moder-
nitate. Avem nevoie de strategii complexe. Nu ne agităm ca toţi naivii 
și apucaţii. Noi suntem oameni fi ni, știm lucruri, zâmbim cu înţeles. 
Vor fi  alegeri clare, va fi  un timp al mărturisirii”. L-am întrebat pe un 
călugăr din Athos de ce Sfântul Gheorghe e pictat ucigând un balaur, 
că nu s-a confruntat cu o dihanie, precum Sfântul Ipatie. Mi-a spus 
că s-a luptat cu cel rău care îi spunea tot timpul la ureche: „Nu măr-
turisi acum. Nu așa. Nu e momentul. Mai gândește-te, mai e timp”.

Dar acestea sunt câteva gânduri de-ale mele. Nu am cum să le 
fac să fi e și ale tale. Și înţeleg, copile, că tu ești dezorientat și îţi pierzi 
timpul deoarece noi, cei maturi, nu suntem bine orientaţi, rătăcim 
și irosim timpul. De aceea îţi cer iertare.

v
lu

celor de mai sus. Niciuna din virtuţi nu e absolută – nici chiar adevă-
rul –, doar iscusita cumpănire a multora ne poate ajuta să ne ferim 
nu numai de rele (aceasta-i destul de uşor), ci şi de savante boroboa-
ţe şi sofi sticate erori” (N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, p. 163).

Poate că în „savantele boroboaţe şi sofi sticatele erori” se ascund 
astăzi necesităţile create, dorinţele nestăpânite de „mai mult”, po  a 
de plăceri ale simţurilor, libertatea (libertinajul) voinţei (acel „sunt 
independent, fac ce vreau”), avântul pentru un „carpe diem” continuu 
etc. Poate că şi „savantele” şi „sofi sticatele” dependenţe de tot felul, 
de consum, de recunoaştere şi emancipare publică sau de interiori-
zare şi manifestare în mediul virtual, care umilesc fi rea bună a omu-
lui, au apărut dintr-o lipsă tot mai mare de cumpătare, de pierdere a 
darurilor Duhului Sfânt, de îndepărtare de asemănarea cea frumoa-
să a omului după chipul lui Dumnezeu şi de bucuria Lui veşnică.
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6
Înviere cu rockeriţe și 

mironosiţe

Dumitru-Tiberiu Fişcu

V -aţi gândit vreodată că singura veste cu adevărat 
bună din istoria lumii e despre o absenţă? Despre 
un trup care lipseşte şi un mormânt gol. Când trupul 

acesta reapare, poate fi  confundat cu oricine, cu un grădinar 
anonim, cu un străin oarecare, iar când e recunoscut, nu vrea 
să fi e atins sau pur şi simplu dispare. Ca şi cum ne-ar chema 
să-L urmăm acolo unde e El, iar lumea asta ar rămâne, în 
urma trecerii Lui, un mare gol insuportabil. 

În liceu, m-am împrietenit cu o rockeriţă. Avea un tricou 
negru pe care scrisese cu o pastă albă: „this is my soul, it has 
the shape of a black hole” („acesta este sufletul meu și are 
forma unui hău”). Pentru mine asta rămâne cea mai bună in-
terpretare la prima fericire. A fi  sărac cu duhul înseamnă a sim-
ţi în duhul tău golul acesta infi nit, pe care numai Cel infi nit îl 
poate umple, adâncindu-l. A fi  sărac cu duhul înseamnă a simţi 
dorul acesta nesăturat, pe care numai Cel infi nit iubitor îl poa-
te alina, sporindu-l. 

Rockeriţei mele îi plăcea Aerosmith. Ei cântă undeva: „there’s 
a hole in my soul that’s been killing me forever, it’s a place 
where a garden never grows” („există un gol în sufl etul meu 
care mă omoară și unde nu crește niciodată o grădină”). Pentru 
mine versurile acestea se referă la grădina Raiului, care a fost 
pierdută, şi de atunci avem parte numai de spini şi pălămidă 
în pământul inimii. Dar Grădinarul Anonim ne spune, şi chiar 
se ţine de cuvânt, aşa cum am văzut scris pe un alt tricou, pur-
tat de o fostă rockeriţă, acum fată foarte cuminte: „I promise 
you a rose garden” („Îţi promit o grădină cu trandafi ri”). 

Asemenea este Împărăţia cerurilor cu o comoară ascunsă în ţari-
nă, pe care, găsind-o un om, a ascuns-o, şi de bucuria ei se duce şi 
vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea (Matei 13, 44). Citind pa-
rabola aceasta, mi se pare că toată taina Creştinismului se cu-
prinde în cuvintele acestea: de bucuria ei. Bucuria pe care au 
simţit-o femeile mironosiţe după ce au ascultat vestirea înge-
rului din faţa mormântului gol. Iar plecând ele în grabă de la 
mormânt, cu frică şi cu bucurie mare au alergat să vestească uceni-
cilor Lui. Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a 
întâmpinat, zicând: Bucuraţi-vă! (Matei 28, 9). Bucuria pe care 
numai Domnul o dă omului, şi apoi o ia înapoi, ca astfel să ne 
facă să-L urmăm până la capăt, acolo unde este El.
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