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În liniște, fără Cruce, am venit Măicuță Dulce 

T oate pelerinajele au din punct de vedere duhovnicesc un mare rol. Pelerinul, în c l toria lui spre un 
loc sfânt, în ultim  instan , Îl caut  pe Dumnezeu. i c ut torii serio i Îl i g sesc. Dup  ce s-au în-
c rcat spiritual de daruri, pe drumul de întoarcere spre cas , au tot dreptul s  cânte: În su  et ducem 

credin ,/ Dragoste i poc in ,/ În su  et ducem t rie/ i cereasc  bucurie.
În Transilvania noastr  drag  cele mai importante pelerinaje se fac de Adormirea Maicii Domnului la 

m n stiri, unele din ele  ind i p str toare ale icoanelor f c toare de minuni. Arhicunoscute sunt pelerinajele 
de la Nicula, Moisei, Rohia, Bixad, Râme , Sâmb ta, Sânm rtinul de Câmpie i altele. În perioada interbelic  
pelerinajele luaser  dimensiuni mari. A venit perioada comunist . Emula ia religioas  pe care o provocau 
aceste pelerinaje nu era pe placul puterii, care dorea s  diminueze preocup rile de natur  spiritual . i au f cut 
tot ce au putut ca s  le îngr deasc .

Fibra religioas  a neamului îns  era puternic . Cu toate opreli tile, oamenii se strecurau printre icane i se 
adunau la m n stiri. Solemnitatea procesiunii, îns , nu mai avea aceea i grandoare. În fruntea cortegiului nu 
mai era întotdeauna crucea tradi ional . De aceea pelerinii cântau: În lini te, f r  cruce,/Am venit M icu  dulce.

Cântecele de procesiune erau un protest fa  de modul în care se încerca descre tinarea oamenilor: C -n 
aceste zile grele,/ Anticrist vrea s  ne-n ele,/ i zice c  e Mesia, vrea s  strice liturghia..., sau o alt  cântare: Iar când a 
venit furtuna,/ i prigoana mai târziu,/ Drumul crucii, drumul crucii,/ R m sese mai pustiu....

Dup  decembrie 8 , energiile spirituale ale oamenilor s-au desc tu at. Pelerinajele au atins din nou 
cote admirabile. Cei ce-n su  etul lor nutreau sentimente anticre tine nu cutezau s  i le etaleze pentru c  nu 
d dea bine la imagine. i iat  c , acum, dup  ce a mai trecut un sfert de veac, vr jma ii cre tinismului încep 
s - i dea arama pe fa . Lu ri de pozi ie împotriva religiei din coli, a icoanelor, împotriva ajutorului dat 
Bisericii, împotriva construirii  de biserici revin periodic în actualitate. Într-o lume ce se secularizeaz , li se 
pare unora c  nu-i „corect politic”  s  aib  o deschidere prea mare fa  de Biseric . Numai c  aceast  „corec-
titudine politic ” este potrivnic  adev rului i libert ii de gândire. Adev rul este c  România i întreaga 
Europ  au r d cini cre tine. P rin ii fondatori ai Uniunii Europene, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, 
Jean Monnet, atunci când au ales steagul Uniunii Europene, s-au oprit la culoarea albastr , culoarea Maicii 
Domnului, cu dou sprezece stelu e aurii, reprezentându-i pe cei doisprezece Apostoli. Inspira ia le-a venit 
din Cartea Apocalipsei , :  i s-a ar tat din cer un semn mare: O femeie înve mântat  cu soarele i luna era sub  
picioarele ei i pe cap purta cunun  din dou sprezece stele.

Maica Domnului era protectoarea Europei, iar înv tura cre tin  propov duit  de cei doisprezece Apos-
toli st tea la temelia spiritualit ii ei. i, încet-încet, aceast  spiritualitate s-a diluat i am ajuns ast zi s  nu mai 
 e „corect politic” a a  rma public, i, mai ales, în staful european, c  suntem cre tini. 

Rezultatele se v d u or i, f r  a uniteraliza cauzele, degringolada ce st pâne te peste tot, lipsa de fermita-
te i con tiin  cre tin , faciliteaz  schimbarea componen ei religioase a popula iei i declan area atentatelor 
sângeroase tocmai în locuri simbolice ale culturii i spiritualit ii europene. 

Or, Maica Domnului, este Maica Vie ii i nu a mor ii. Troparul Adormirii sale subliniaz  acest adev r: Întru 
na terea fecioria ai p zit, întru adormire lumea nu o ai p r sit, de Dumnezeu N sc toare. Mutatu-te-ai la via ,  ind 
Maica Vie ii, i cu rug ciunile tale izb ve ti din moarte su  etele noastre . 

În nenum rate rânduri, N sc toarea de Dumnezeu i-a ajutat pe cre tini s  biruiasc  atacurile i atentatele 
venite din partea necredincio ilor. D m doar exemplul arhicunoscut, amintit an de an în sâmb ta a cincea a 
Postului Mare, cu asaltul pornit asupra Constantinopolului pe vremea Împ ratului Heraclie i a Patriarhului 
Serghie: Patriarhul, purtând împreun  cu poporul dumnezeiasca icoan  a Maicii Domnului, mergea împrejurul cet ii 
pe deasupra zidurilor. Iar când Savar dinspre r s rit i Hagan dinspre apus a început s  dea foc locuin elor dimprejurul 
cet ii, patriarhul umbla pe deasupra zidurilor cet ii, purtând icoana cea nef cut  de mân  a lui Hristos...3 Rezultatul a 
fost acela c  o tirile cre tine, ocrotite de Domnul Hristos, la rug ciunile Maicii Sale, au biruit. Au biruit în 
multe rânduri pân  odat  când catastrofa s-a produs i Constantinopolul a c zut, devenind Istanbul. De ce a 
îng duit Dumnezeu lucrul acesta? Zicem noi c  datorit  p catelor oamenilor, decaden ei imorale i corup iei. 
Dar a mai fost un motiv: lipsa de unitate a lumii cre tine. Iar ast zi, minoritatea cre tin  din Istanbul trebuie s  
umble „în lini te f r  cruce”. 

Dac  ar   s  facem o exegez  a celor întâmplate, referindu-ne la Uniunea European  de ast zi, i încercând 
s  o pov uim s  nu p easc  la fel, am aten iona-o s   e atent  la m rturia cre tin , la decaden a moral  i la 
lipsa de unitate. Pentru c  mai este, înc , vreme de îndreptare. 

Cele relatate se refer  la situa ia general , dar Maica Domnului are o importan  aparte i în ce ne prive te 
pe noi, separat. În via a particular  a  ec ruia dintre noi Maica Domnului are o importan  maxim . De aceea, 
în Acatistul Acoper mântului Maicii Domnului, zicem: N sc toare de Dumnezeu, primitoarea s racilor i ajut toa-
rea str inilor, Bucuria celor mâhni i i acoperitoarea celor nec ji i, vezi-mi nevoia, vezi-mi mâhnirea, ajut -mi ca unui 
neputincios, hr ne te-m  ca pe un str in; necazul meu îl tii, deci dezleag -l precum voie ti, c  n-am alt ajutor afar  de 
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Importanţa postului și 
respectarea lui astăzi*

. Postul este o porunc  dumnezeiasc  (Facerea , - ). Conform 
Sfântului Vasile cel Mare, postul are „aceea i vârst  ca i omenirea, 
 indc  el a fost instituit în paradis” (Despre post. Cuvântul , . PG 

, 8 A). El este o mare nevoin  duhovniceasc  i cea mai bun  
expresie a idealului ascetic al Ortodoxiei. Biserica Ortodox , urmând 
neclintit hot rârile apostolice, canoanele sinodale i întreaga tradi ie 
patristic , a a  rmat întotdeauna valoarea deosebit de înalt  a postu-
lui pentru via a duhovniceasc  a omului i pentru mântuirea lui. Pe 
parcursul întregului an liturgic, Biserica promoveaz  tradi ia i înv -

tura patristic  despre post, pentru trezvia continu  i neîncetat  a 
omului i dedicarea lui pentru nevoin a duhovniceasc . Postul este 
prezentat în imnurile Triodului ca har prealuminat, arm  nebiruit , 
temelie a luptelor duhovnice ti, c rarea cea bun  a virtu ilor, hran  
a su  etului, izvor a toat  în elepciunea, vie uire nestric cioas  i 
imitarea vie ii îngere ti, „mam ” a tuturor bun t ilor i virtu ilor.

. Ca institu ie foarte veche, postul se a   deja în Vechiul Testament 
(Deuteronom , 8; Isaia 8, - ; Ioil , ; Iona , - ) i este a  rmat 
în Noul Testament. Însu i Domnul a postit timp de patruzeci de zile, 
înainte de începerea lucr rii Sale publice (Luca , - ) i a dat pov uiri 
cu privire la practicarea postului (Matei , - 8). În Noul Testament, 
în general, postul este ar tat ca un m  loc de cump tare, de poc in  
i de în l are duhovniceasc  (Marcu , ; Faptele Apostolilor , ; , 

; Romani , ). Înc  din perioada apostolic , Biserica a sus inut im-
portan a postului i a  xat miercurea i vinerea ca zile de post (Dida-
hia 8, ), i, de asemenea, postul înainte de Pa ti (Sf. Irineu de Lyon, 
în Eusebiu, Istoria Bisericeasc  , , PG ,  B- 8 AB). Desigur, 
în practica bisericeasc  eviden iat  de-a lungul secolelor a existat o 
mare diversitate nu numai în leg tur  cu durata postului pascal 
(Dionisie al Alexandriei, Epistola c tre Episcopul Vasilide, PG , 

), ci i în leg tur  cu num rul i con inutul altor perioade de post, 
adoptate sub in  uen a unor factori diferi i, mai ales de ordin liturgic 
i monastic, cu scopul unei preg tiri adecvate înainte de marile s r-

b tori. Astfel, leg tura indisolubil  dintre post i cult exprim  m su-
ra i scopul postului i pune în valoare caracterul s u spiritual, motiv 
pentru care to i credincio ii sunt chema i s  se conformeze,  ecare 
dup  puterea i posibilit ile proprii, f r  a permite, totu i, libertatea 
de a negl  a aceast  institu ie sfânt : „Vezi s  nu te abat  cineva de la 
aceast  cale a înv turii […]. Fiindc  dac  po i s  por i jugul Dom-
nului, vei   des vâr it; dar dac  nu po i, f  ceea ce po i. Cu privire la 
mânc ruri, ine ce po i” (Didahia , - ).

. Postul adev rat, ca nevoin  duhovniceasc , este legat de ru-
g ciunea neîntrerupt  i de poc in a sincer . „Poc in a f r  post este 
nelucr toare” (Sf. Vasile cel Mare, Despre post , , PG , 8 A), de 
asemenea, postul f r  fapte de binefacere este mort; mai ales în 
vremea de ast zi, când distribuirea inegal  i nedreapt  a bunurilor 
lipse te popoare întregi de îns i pâinea zilnic . „Postind, fra ilor, 
trupe te s  postim i duhovnice te. S  dezleg m toat  leg tura 
nedrept ii. S  rupem înc rc turile tocmelilor celor silnice. Tot în-
scrisul nedrept s -l desfacem. S  d m  mânzilor pâine i pe s racii 
cei f r  case s -i ducem în casele noastre” (Stihira idiomel  din ziua 
de miercuri, în prima s pt mân  a Postului Mare – cf. Isaia 8, - ). 
Postul nu se refer  la o simpl  ab inere formal  numai de la anumi-
te mânc ruri. „C ci nu este de ajuns ab inerea de la anumite mân-
c ruri pentru un post vrednic de laud , ci s  postim un post primit 
i binepl cut lui Dumnezeu. Un post adev rat înseamn  îndep r-

tarea de r u, înfrânarea limbii, ab inerea de la mânie, îndep rtarea 
de po  e, de clevetire, de minciun , de jur mânt strâmb. Lipsa aces-
tora înseamn  un post bun. În toate acestea, postul este un lucru 
bun” (Sf. Vasile cel Mare, Despre post, , , PG ,  D).

Ab inerea în timpul postului de la anumite mânc ruri, precum 
i cump tarea – nu numai cu privire la felul, dar i la cantitatea ali-

mentelor – constituie elementele vizibile ale luptei duhovnice ti, care 
este postul. „Postul este ab inere de la mâncare, dup  cum arat  
termenul; mâncarea îns  nu ne face nicidecum mai mult sau mai 
pu in drep i. Postul are un sens profund: arat  c  dup  cum hrana 
este simbolul vie ii, iar lipsa de hran  este simbolul mor ii, tot a a i 
noi oamenii trebuie s  postim de cele lume ti ca s  murim fa  de 
lume i, dup  aceasta, împ rt indu-ne de hran  dumnezeiasc , vom 
tr i pentru Dumnezeu” (Clement Alexandrinul, Ecloge profetice, 
PG , D- A). Astfel, postul adev rat se refer  la ansamblul 
vie ii credincio ilor în Hristos i se încununeaz  prin participarea lor 
la via a liturgic  i, mai ales, la Taina S  ntei Euharistii.

Postul de patruzeci de zile al Domnului a devenit un model de 
postire pentru credincio i. Acesta activeaz  participarea lor la ascul-
tarea de Domnul, ca prin post „s  primim prin respectare, ceea ce am 
pierdut prin nerespectare” (Sf. Grigorie Teologul, Cuvântarea , La 
S  ntele Pa ti, 8, PG ,  A). În elegerea hristocentric  a caracteru-

* Document al Sfântului i Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe din Creta 
(Grecia), 8- 8 iunie .

tine, nici alt  mângâiere bun , ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca 
s  m  p ze ti i s  m  acoperi .  

Multe fapte minunate referitoare la interven ia Maicii Domnu-
lui ni le transmit lucr rile aghiogra  ce. Eu m  voi opri la una, pe a 
c rei protagoni ti i-am cunoscut, înc  de pe vremea când eram 
student la Construc ii, la Bucure ti. E vorba de o familie de intelec-
tuali ra  na i, Tudor i Sultana Petre, el pe atunci inspector la înv -

mânt. Sultana s-a îmboln vit grav. A fost internat  la Spitalul 
Brâncovenesc din Bucure ti. Supus  unui tratament bun, nu erau 
semne de îndreptare i se a teptau la un deznod mânt fatal. Tudor, 
so ul ei, a alergat la M n stirea Balaciu, unde aveau obiceiul s  
mearg . Stare ul i-a zis: S  mergem, frate Tudor, în biseric  cu to ii, s  
facem un paraclis la icoana Maicii Domnului i s  avem credin . Rezul-
tatul? Pe când p rin ii se rugau la M n stirea Balaciu, doctorii au fost 
inspira i s -i fac  injec ii de penicilin  amestecat  cu streptomicin . De la 
prima injec ie s-a sim it tot mai bine, pân  s-a vindecat cu totul . În cei 
cinci ani cât am fost student în Bucure ti am v zut-o de multe ori, 
iar pe so ul ei, profesorul Tudor, dup  ’8 ,  l-am hirotonit preot.  

Credin a în Hristos i rug ciunile Maicii Domnului au mare rol 
în via a noastr  a tuturor. Dar, cred eu, f r  a epata, c  ar   nevoie 
i de m rturisirea public  a credin ei. Nu cred c  mai este cazul s  

umbl m tot „în lini te f r  cruce”. Mai ales tiind faptul c  simbo-
lul întregii lumi cre tine este crucea. Sub cruce ne strângem,/ Cu 
crucea ne-nchin m,/ Hristos ne conduce,/ Oricând Îl urm m. Iar rug -
ciunile Maicii Domnului ocrotesc întreaga Europ  i întreaga lume 
cre tin . 
 Ceaslov, p. .
 Protos. Ioanichie B lan, Istorioare duhovnice ti, Editura M n stirii Sih stria, 

, p. . 
 Ibidem.
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 A. F p   p

) L n ,  g s  0 6 -  h n  p    ân ;
) M ,  g s  0 6 -  p  p   îns ;

3) M , 3 g s  0 6 -  î b  p   go ;
4) Jo , 4 g s  0 6 -  p  p   s n ;
5) V n , 5 g s  0 6 -   p   bo n v ;
6) Sâ b , 6 g s  0 6 -  v  p   în h ;
7) D n , 7 g s  0 6 -  îng op  p   o ;

 B. F p   s  

) L n , 8 g s  0 6 -  în p  p   p o ;
) M , 9 g s  0 6 -  înv  p   n o ;

3) M , 0 g s  0 6 -  s  p   în o -
n ;

4) Jo ,  g s  0 6 -  ângâ  p   în s ;
5) V n ,  g s  0 6 -  s   b  

n p ;
6) Sâ b , 3 g s  0 6 -   p    -  

g ;
7) D n  4 g s  0 6 /   g  p n   v  

 p n   o .

S ân  S p  n  sp n    D p  J  o -
 p   n  vo  ons   J  

(M  5, 34-45). D    ons   s  b n  s  
  o  s  .

Do n -v  n pos   o os, v  b n vân ,

† ANDREI
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului i Clujului

i Mitropolitul Clujului, Maramure ului i S lajului

lui spiritual al postului, în special al Postului Mare, este o regul  ge-
neral  în întreaga tradi ie patristic  i este rezumat  caracteristic de 
Sfântul Grigorie Palama: „Astfel, dac  poste ti, nu numai c  vei p ti-
mi i vei muri împreun  cu Hristos, dar vei i învia i vei împ r i cu 
El în ve nicie;  indc  devenit una cu El, prin participarea în asem -
narea mor ii Lui, vei   p rta  învierii i vei   i mo tenitor al vie ii 
întru El” (Omilia , în Duminica a cincea a Postului, PG , ).

. Potrivit tradi iei ortodoxe, m sura des vâr irii spirituale este 
„m sura vârstei deplin t ii lui Hristos” (Efeseni , ) i oricine 
dore te s  o ating  trebuie s  se ridice în mod corespunz tor. Tocmai 
de aceea, asceza i nevoin a duhovniceasc  nu se sfâr esc în via a 
spiritual , la fel cum nici des vâr irea celor des vâr i i. To i sunt 
chema i s  r spund , dup  puterile lor, acestui înalt ideal ortodox, 
pentru a se îndumnezei dup  har. i chiar i ace tia, de i împlinesc 
toate cele rânduite, niciodat  nu se mândresc, ci m rturisesc c  
„suntem slujitori nevrednici i am f cut ceea ce trebuie s  facem” 
(Luca , ). Conform înv turii ortodoxe despre via a duhovni-
ceasc , nimeni nu trebuie s  p r seasc  lupta cea bun  a postului, 
ci s  se încredin eze milostivirii lui Dumnezeu pentru sl biciunile 
sale, în duhul smeririi de sine i pe deplin con tient de nevrednicia 
st rii sale. Fiindc  este imposibil s  se ajung  la via a duhovniceas-
c  ortodox  f r  lupta duhovniceasc  a postului.

. Biserica Ortodox , ca o mam  iubitoare, a rânduit cele ce sunt 
de folos pentru mântuire i a pus mai întâi perioadele s  nte ale 
postului, ca „p zitoare” de la Dumnezeu ale vie ii noi a credincio-
ilor în Hristos, împotriva uneltirilor vr jma ului. Urmând S  n ilor 

P rin i, Biserica p ze te, ca i mai înainte, hot rârile apostolice, 
canoanele sinodale i s  ntele tradi ii; ea arat  totdeauna s  ntele 
posturi ca cea mai bun  cale în efortul credincio ilor pentru des -
vâr irea lor su  eteasc  i pentru mântuirea lor; ea sus ine necesita-
tea respect rii de c tre credincio i a tuturor posturilor stabilite în 
cursul anului Domnului, adic : Postul Pa tilor, cel de miercurea i 
vinerea, atestate de c tre s  ntele canoane, precum i posturile Cr -
ciunului, al S  n ilor Apostoli, al Adormirii Maicii Domnului, postul 
de o singur  zi al În l rii S  ntei Cruci, al Ajunului Botezului Dom-
nului i al T ierii Cinstitului Cap al Sfântului Ioan Înaintemerg to-
rul, precum i toate posturile rânduite din gr   pastoral  sau inu-
te în mod liber de c tre credincio i.

. Totu i, cu discern mânt pastoral, Biserica a pus regimului de 
postire i limitele iconomiei iubitoare de oameni. Drept urmare, ea a 
prev zut aplicarea principiului bisericesc al iconomiei în caz de boal  
trupeasc , de extrem  necesitate sau în cazul vitregiei vremurilor, dup  
judecata responsabil  i gr  a pastoral  a episcopilor Bisericilor locale.

8. Este o realitate faptul c  ast zi,  e din nep sare,  e din cauza 
condi iilor de via , oricare ar   acestea, mul i credincio i nu res-
pect  toate hot rârile cu privire la post. Toate aceste cazuri de ne-
respectare a s  ntelor rânduieli privind postul,  e generale,  e indi-
viduale, trebuie îns  abordate de Biseric  cu gr   pastoral , întrucât 
Dumnezeu „nu voie te moartea p c tosului, ci s  se întoarc  i s  
fie viu” (Iezechiel , ), f r  a diminua valoarea postului. De 
aceea, este l sat  libertatea  ec rei Biserici Ortodoxe locale de a 
de  ni extinderea iconomiei sale iubitoare i în elegerea fa  de cei 
care întâmpin  greut i în p strarea rânduielilor în vigoare cu 
privire la post,  e din motive personale (boal , serviciu militar, 
condi ii de munc  etc.),  e din motive generale (condi ii climatice 
speciale, condi ii socio-economice speci  ce unor ri, precum i 
di  cult i în procurarea unor alimente de post etc.) pentru a u ura, 
în aceste condi ii speciale, „asprimea” s  ntelor posturi. Toate aces-
tea, îns , trebuie s  aib  loc în condi iile men ionate mai sus i f r  
a diminua importan a postului. Pogor mântul acesta milostiv tre-
buie s   e exercitat de Biseric  cu mult  aten ie i, în orice caz, cu 
mai mult  îng duin  în cazul acelor posturi pentru care tradi ia i 
practica Bisericii nu au fost întotdeauna uniforme. „(…) Este bine 
s  poste ti în  ecare zi, dar cel ce nu m nânc  s  nu judece pe cel 
ce m nânc . În aceste situa ii s  nu se dea legi, s  nu se constrâng ; 
nu se cuvine s  conduci cu for a turma încredin at  de Dumnezeu; 
mai degrab  s   e folosite îndemnul, blânde ea i cuvântul dres cu 
sare” (Sf. Ioan Damaschin, Despre s  ntele posturi, , PG , 8 B).

Postirea pentru trei sau mai multe zile înainte de Sfânta Împ r-
t anie este l sat  la evlavia credincio ilor, conform cuvintelor 
Sfântului Nicodim Aghioritul: „De i nu se rânduie te postul îna-
intea Împ rt irii de dumnezeie tile canoane; cei ce pot posti mai 
înainte de aceasta i o s pt mân  întreag  bine fac” (Comentariu 
la canonul  al Sinodului VI Ecumenic, Pidalion, ). Îns , mul-
imea credincio ilor Bisericii trebuie s  respecte s  ntele posturi i 

ab inerea de la mâncare începând cu miezul nop ii pentru a se 
apropia de Sfânta Împ rt anie, care este expresia prin excelen  a 
 in ei Bisericii. Credincio ii trebuie s  se obi nuiasc  s  posteasc  

în semn de poc in , ca împlinire a unei f g duin e duhovnice ti, 
pentru atingerea unui scop sfânt, în vremuri de ispit , pentru a 
înso i cererile c tre Dumnezeu, înainte de botez (pentru adul i), 
înainte de hirotonie, în cazuri de peniten , în timpul pelerinajelor 
i în alte împrejur ri asem n toare. 

6
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Adormirea Maicii Domnului în 
iconografia răsăriteană

Marcel Muntean

Î ntre praznicele închinate Maicii Domnului, cel al Adormirii prime te 
o însemn tate major  în decursul anului bisericesc.

Tema Adormirii Maicii Domnului apar ine ciclului marial 
al mor ii i glori  c rii Fecioarei, chiar dac  ea nu se a   descris  în 
Sfânta Scriptur , apar ine S  ntei Tradi ii,  ind inspirat  din evan-
gheliile apocrife.

S rb toarea î i are începuturile, se crede la Ierusalim, posibil în veacul 
al VI-lea  ind deja celebrat , iar Sfântul Grigorie din Tours este unul dintre 
primii martori din Apus a praznicului. În aceia i perioad , în timpul îm-
p ratului bizantin Mauriciu ( 8 - ), s rb toarea are  xat  ziua de  
august, urmând ca mai apoi, în Biserica r s ritean  s  se generalizeze în 
cel de-al VII-lea secol, iar ilustrarea ei s-a încet enit din veacul al X-lea .

Tradi ia consemneaz  faptul c  Apostolii, a  a i în acel moment 
în diferite zone ale lumii, au fost adu i pe nori pentru a   prezen i 
la acest eveniment. Momentul sosirii miraculoase a Apostolilor, 
aduna i de la marginile p mântului, pe norii cerului (condac, glas ), 
esteredatînparteasuperioar , încer. Acest detaliu iconogra  c este în 
acord cu imnogra  a bisericii, în special cu svetilna care se cânt  în 
ziua de  august i în cele paisprezece zile care o preced: Apostoli 
de la margini, adunându-v  aici, în satul Ghetsimani, îngropa i trupul 
meu; i Tu,  ule i Dumnezeul meu, prime te duhul meu.

Descrierea temei f cut  de c lug rul Dionisie de la Athos, în Erminia 
bizantin , devine modelul de urmat pentru iconari. Prezen a celor trei 
episcopi: Dionisie Aeropagitul, Ierothei i Timotei, inând în mâini evanghe-
lii; i femei plângând au devenit particularit i de  nitorii i indispensabile 
temei. Tot la fel, siluetele celor doi mari imnogra   S  n ii Ioan Damaschinul 
i Cosma este consemnat  de c lug rul athonit ... i la margine de-a dreapta 

a casei, Ioan Damaschin, inând o hârtie, zice: Dup  vrednicie, ca pe un su  et, te-a 
primit pe tine cerul. i la margine de-a stânga a casei, Cosma poetul inând în mân  
o hârtie, zice: Femeie muritoare, pe tine, cea mai presus de  re a lui Dumnezeu 
maic  ( tiindu-te).2

Icoana Adormirii Maicii Domnului ne-o red  pe Fecioara Maria, stând 
întins  pe un pat, având în imediata ei apropiere ei pe Apostolii, pe îngeri, 
pe ierarhi, dar i pe alte persoane laice. Capul N sc toarei este u or ridicat, 
în vreme ce mâinile împreunate i se odihnesc pe piept. 

 Leonid Uspensky, Vladimir Lossky, C l uziri în lumea coanei, Ed. Sophia, Bucure ti, 
2001, p. 232.
 Erminiapicturiibizantine, Ed. MitropolieiBanatului, Timi oara, 1979,pp. 184, 185.

În cele dou  p r i ale catafalcului se observ  Apostolii, deja men iona i, 
cu pregnan  Sfântul Petru este pictat cu c delni a, iar Apostolul Neamu-
rilor are capul plecat înaintea Pururea Fecioarei Maria. 

În unele icoane Apostolii sunt reda i, purtând patul pe care se a   a ezat 
trupul Maicii Domnului, evident într-o procesiune de îngropare. Cu aceas-
t  intensitate i mi care scenic  vedem fresca din secolul al XIV-lea de la 
Decani, din Serbia.

În m  locul scenei iconogra  ce este reprezentat Hristos, într-o mandor-
l  str lucitoare, încadrat de S  n ii Îngeri, purtând în mâinile Sale su  etul 
ei sub forma unui prunc înf at.

Înf i area su  etului Maicii Domnului asemeni unei prunce exprim  
puritatea Fecioarei. Aceast  ipostaz  ne aminte te de reprezent rile în care 
Maica Domnului Îl poart , (tine) pe Hristos ca prunc în bra ele Ei. În icoa-
na Adormirii imaginea este inversat ; Fiul Domnului, cel care a fost inut la 
pieptul Mamei Sale când era copil, prime te acum, su  etul Fecioarei, de-
oarece ea încredin eaz  cel mai pur su  et în mâinile Fiului ei. Deasupra tuturor, 
Maica Domnului este a ezat  pe un tron într-un nimb pe care îngerii o ri-
dic  spre ceruri. Detaliu ce vine s  înt reasc  în l area ei la ceruri. 

Detaliul din primul plan cu evreul Antonie, cel care s-a apropiat de 
catafalc cu dorin a de a-l r sturna, apare într-o multitudine de icoane omo-

nime. Conform Tradi iei, atunci când el a pus mâna pe patul mortuar, un 
înger i-a t iat amândou  mâinile i s-a a  at f r  vedere, a a cum a  m din 
Acatistul Adormirii f r  de veste odat  cu orbirea i s-au t iat i mâinile ce au 
r mas lipite de pat... (condac ). Deoarece acest element distrage aten ia de 
la evenimentul principal, respective silueta Fecioarei adormite, el lipse te 
din multe icoane ce apar in Bizan ului.

Finalizând putem remarca faptul c  compozi ia Adormirii s-a de  nitivat 
cu pregnan  în spa iul bizantin, primind o exacerbare a temei în exemple-
le aflate azi în spa iul Macedoniei i Serbiei, unde a excelat prin scene 
adiacente i prin înmul irea personajelor. Cu siguran , singura mare 
transformare ine de pozi ionarea Fecioarei, plasat  când spre dreapta, când 
spre stânga, aceasta  ind doar o problem  pur estetic . Episodul cu evreul 
este i el animat de sensibilitatea me terilor iconari. Subiectul, odat  cu 
trecerea veacurilor, ajunge în contemporaneitate, p strându- i schema sau 
alc tuirea ei fundamental  ce se articuleaz  pe juxtapunerea organic  a 
verticalei i a orizontalei.

Trecerea în ve nicie a Fecioarei este o tain  plin  de speran , ea se face 
prin iubire, tocmai  indc  iubirea este ceea ce d inuie i str bate secolele, 
iar icoana inspirat  din evenimentele sacre are aceea i menire. 

Evocând troparul s rb torii ce sintetizeaz  evenimentul s  ne îndrept m 
gândurile  rug toare c tre N sc toarea lui Dumnezeu i Maica noastr , 
zicând împreun : Întru na tere fecioria ai p zit, întru Adormire lumea nu ai 
p r sit, de Dumnezeu N sc toare; mutatu-te-ai la Via ,  ind Maica Vie ii; i cu 
rug ciunile tale, izb ve ti din moarte su  etele noastre.

 Mineiul pe August, edi ia a IV-a, Ed. I. B. M. O.,  Bucure ti, 1974, p. 165.

Adormirea Maicii Domnului, Adormirea Maicii Domnului, frescă din secolul XIV, biserica mănăstirii Peribleptos, Serbia.frescă din secolul XIV, biserica mănăstirii Peribleptos, Serbia.
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Întâmplare de vacanță 

Alexandru Nemoianu
Jackson, Michigan, USA

Î n octombrie  am revenit 
pentru o luna la Borloveni, la 

“locul” de ba tin : pentru a re-
vedea cerul, p mântul, mormintele 
str mo ilor, casa str bun , Borloveniul 
i ara Alm jului în toat  m re ia ei.

Ca de fiecare dat  reîntâlnirea a fost 
zguduitoare pentru mine, peste puteri-
le mele emo ionale. Amestec de entuzi-
asm, exces, exuberan .

Am putut revedea casa str bun  i câte 
ceva din cele aproape dou zeci de hectare 
de  p dure, livad  i p mânt arabil pe care 
le st pânesc în dev lma ie cu o vara a mea 
acolo. Din nou am jurat în inima mea s  nu 
uit niciodat  ce datorez str mo ilor i s  
decid c  ar   preferabil pentru mine, în orice 
clip , s  îmi pierd mâna dreapt  decât s  
înstr inez o palm  de p mânt str bun.

Cu nespus  bucurie am rev zut pe 
vecina (de fapt o adev rat  sor ) Iuliana, 
feciorul ei Ianas i, bineîn eles, pe frate-
le Ion B nu , pe P rintele Petric  Zame-
la, pe profesorul Pavel Panduru i comu-
nitatea. Pentru mine, ei sunt  “lumea”.

Între altele am r mas fermecat de 
lucr rile f cute de vrednicul P rinte 
Profesor Doctor Petric  Zamela.

Cimitirul, “mort ria”, a fost pus în buna 
rânduial , “manelizarea” din interiorul Bise-
ricii a fost îmblânzit  la nivel suportabil, troi e 
i monumente cre tine au fost a ezate în lungul 

hotarului, dându-i o special  dimensiune 
spiritual , iar casa parohial , r mas  în ulti-
mele ase decenii o adev rat  ruin  jalnic , a 
c p tat nu doar aspect demn, a c p tat o di-
mensiune aproape muzeistic . Fiecare înc pe-
re a c p tat propria personalitate, i decorul îl 
reprezint  icoanele vechi, l sate în p r sire 
pân  acum câ iva ani, pe care  p rintele le-a 
îmbun t it i renovat, a  zice miraculos.

În cursul ederii, pe lâng  condamnabile 
excese, am putut s  v d iar i Alm jul i s  am 
privilegiul de a urca, spre admirare i rug ciune, 
pe culmea Semenicului, Kogaionul Alm jului.

Am În eles c  eu am intrat între alm jenii 
care apar in trecutului, am intrat în, de fapt, 
nobila categorie a mo ilor. Într-un fel consider 
asta o promovare.

Am mai în eles c  prezentul i viitorul apar-
in celor care azi sunt tineri, în putere, gata de 

“b taie”. Eu sunt încredin at c  una dintre cele 
mai de seam  meniri a lor este de a p stra ne-
tirbit  proprietatea comun  alm jan . Copiii 

lor i nepo ii no tri niciodat  nu vor trebui s  
aib  învoirea unui str in spre a se urca pe cul-
mea Semenicului i a spune “este al nostru”.

Ca întâmplare personal  m rturisesc c  
majoritatea vremii am stat singur în vasta 
cas  str mo easc , “Casa Boldea”. St team 
pe gangul miraculos al casei i priveam f r  
sa iu p durea, “cracul Bolgii”, cu frumuse-
ea lor care mie îmi pare f r  egal.

În tot acest timp, permanent am sim it 
c  în cas  mai era “cineva”, se mai afla o 
entitate. Nu negativ , pozitiv , construc-
tiv , dar i critic  la nevoie.

Nu tiu ce putea sa fie. Nici nu am 
iscodit, nici nu m-am speriat i nici 
m car nu am fost surprins. Poate c  era 
duhul unui str mo , poate c  era duhul 
casei sau poate era duhul ve niciei care 
cere responsabilitate. Dar tiu c  era 
acolo i m-am sim it în mai mare sigu-
ran  i m-am sim it liber.
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sculptur  adev rate opere de art  ce se afl  pe masa 
sfintelor altare nu doar în ar , ci i în str in tate, 
amintind aici doar Mitropolia din Nürnberg. De 
altfel, i pe copert  avem o imagine sugestiv  a Cru-
cii, f urit  tot de p rintele G urean, o cruce care ne 
reaminte te înc  o dat  puterea acesteia i calea 
dreapt  spre mântuire în sânul bisericii mam . Pre-
cum mamele noastre i-au rezemat fruntea de bâr-
nele bisericilor str vechi, lacrima lor de rug ciune 
devenind una cu lemnul i una cu Casa Domnului, 
a a i noi trebuie s  ne aplec m genunchii în bise-
rica ortodox  i s  fim adev ra i fii ai acesteia.

P rintele Timoftei G urean ne înva  toate aces-
te lucruri i ne mai înva  de acolo, din col ul de 
ve nicie numit Agrie , c   trebuie s  fim cump ta i, 
echilibra i, de omenie, s  avem t rie i frumuse e. 

P rintele Timoftei G urean a fost s rb torit de 
întreaga  comunitate, la  ani de la venirea ca p s-
tor în biserica str bun . Cei  ani de preo ie la 
Agrie  au valoarea unui jur mânt ce înseamn  nu 
doar o simpl  num r toare a anilor, ci un flux intens 
înc rcat în voin , revela ie, în elepciune i mul u-
mire. P rintele scrie cu slovele jertfei preo e ti. Îl 
sim im pe p rintele Timoftei G urean ca având pri-
virea cuprinz toare i pasul sigur, pe c rarea mân-
tuirii, înviind mereu un nou leg mânt al harului i 
iubirii. 

Ne-am cunoscut în urm  cu  ani, când p rin-
tele Timoftei G urean revenea acas , mânat de che-
marea p mântului lui Liviu Rebreanu, al c rui cer-
tificat de na tere îl g zduie te în muzeul sfin iei 
sale. Aici i nic ieri altundeva, la Agrie , soarele s-a 
a ezat pe ve mintele p rintelui, ca s  parafraz m 
una dintre c r ile ce le-a scris sub acest titlu. Aici i-a 
readus pe str buni în mijlocul satului, prin deschi-
derea unui muzeu cu exponate unice în peisajul 
etnografic. Aici a reîmbr cat biserica în straie de 
s rb toare i, mai mult, pune i temelia unei noi case 
pentru Domnul.

Nu este nevoie de cuvinte multe pentru a v  spu-
ne leg tura mea special  cu p rintele Titi, a a cum 
îl alint  prietenii. Este de ajuns dac  v  spun c  
suntem n scu i în aceea i zi i în aceea i lun , la o 
diferen  de exact  de ani:  iulie , respecti-
ve  iulie . Când am aflat, mi-am dat seama de 
ce rezon m la fel la lucrurile frumoase, la bucuria 
cuvântului, a cântecului, a imaginii. i apoi la po-
ve tile lemnului, pe care p rintele îl nemure te, ca 
pe un frate, prin sculpturile sale.

Nici nu-mi vine s  cred c  au trecut  ani de 
când p rintele sluje te la Agrie . L-am v zut cu cât 
drag vorbea despre plaiurile natale, despre identi-
tatea noastr , despre leg tura cu Cerul. Poate aceas-
t  dragoste pentru glia str bun  vine de la înainta-
ii care i-au dedicat întreaga via  p mântului. Îmi 

amintesc cum, în urm  cu un deceniu, ca tân r zia-
rist la „R sunetul” am poposit la Agrie  pentru un 
reportaj. P rintele m-a întâmpinat cu drag, ghicind 
în spatele emo iilor mele dorin a de a afla cât mai 
multe despre muzeul ce tocmai îl deschidea. A a s-a 
înfiripat o poveste care continu  i azi, de admira ie 
pentru un om complex, care pentru mine este mai 
mult decât un prieten.

Anii au trecut i de atunci îi port un respect apar-
te. Pentru lucrurile frumoase pe care le-a f cut pen-
tru cultura i spiritualitatea noastr , pentru modul 
în care se lupt  cu morile de vânt pentru promova-
rea artei, pentru m rinimia sa de a d rui satului din 
care s-a ridicat un muzeu este un exemplu pentru 
noi to i.

În zi de s rb toare ne gândim cu drag la sfin ia 
sa. C ci multe s rb tori a d ruit credincio ilor de-a 
lungul vremii!

În elept, plin de via , credincios, iubit i apre-
ciat. A a îl cunosc eu pe p rintele G urean. S  v  
aib  Dumnezeu în paz  i s  pute i s  ne transmite i 
în elepciunea de a îndrepta relele. S  ne înv a i s  
fim mai buni i mai solidari în fa a intemperiilor de 
tot felul. 

Duminica părintelui 
Timoftei Găurean

Menu  Maximinian

C u dragoste pentru cuvântul scris, cu credin  i 
cu bucuria particip rii la un nou eveniment al 
p rintelui Timo  ei G urean, ne-am deplasat la 

Agrie  pentru a   p rta i la s rb toarea numit  „Ze  rul 
de miaz zi”. Cartea, ap rut  la Editura Cezara Codru a 
Marica, cu binecuvântarea Mitropolitului Andrei, sur-
prinde noi re  ec ii duhovnice ti ale preotului care ne-a 
înv at c  soarele poate str luci pe ve mintele duhovni-
ce ti, dar i în su  etele credincio ilor. Acest al patrulea 
volum, semnat de Timo  ei G urean, este înc  un pas 
spre netezirea c r rii mântuirii, paginile de adev rate 
liturghii în cump na vremii  ind ca un pom al vie ii, din 
care în  oresc pe  ecare creang  gândurile p storului. 
Un pom ce î i are r d cinile în tradi ia i credin a noas-
tr , de unde se adap  cu apa vie ii ve nice, re  ectând 
prin cuvintele p rintelui pe Hristos cel euharistic, care 
„se a eaz  în noi precum pruncul înve mântul de lumi-
n  al leag nului i al gr  ei mamei sale”.

 Aceste cuvinte sunt un dar pentru Dumnezeu, 
dar i pentru sufletul nostru, pe care p rintele ne 
îndeamn  s -l pre uim mai mult. Prin harul de na-
rator pe care-l are, p rintele Timoftei G urean apro-
pie duminic  de duminic  i s rb toare de s rb toa-
re pe credincio i de Dumnezeu, predicile sale fiind 
mijlocire între Sfânta Evanghelie i Liturghia în care 
Iisus se jertfe te pentru noi pe cruce i credincio ii 
ce se întorc acas  cu sufletul plin de lumin . 

P rintele Timoftei G urean arde pentru credin  
precum o lumânare ce î i d  lumina în ceas de ru-
g ciune. Scriitorul Timoftei G urean accentueaz  
aceast  ardere, fiind convins c  cuvântul este sacru 
i c  „numai credin a na te n dejdea”.

Din carte putem culege leac i hran  pentru su-
fletul nostru, aflând „câte splendori se arat  pe cerul 
mântuirii”. Unele reflec ii ale p rintelui sunt ade-
v rate versuri: „U a cerului se deschide cu lumina 
gândului” sau „Smerenia e scar  spre cer”. Precum 
cânt rile psalmi tilor reg sim în aceast  carte ade-
v rate imne aduse Celui de sus: „Rug ciunea aduce 
în suflet cerul str lucirii dumnezeie ti” sau „Rug -
ciunea e c rarea de lini te între p mânt i cer”. Car-
tea este înso it  i de imagini cu lucr rile p rintelui 
Timoftei G urean, din mâna sa ie ind în atelierul de 
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Breviter

Cutremur de lumini sub ape

Aurel Sasu

E ste vremea de tain  a c l toriilor. Ceasul care bate, în ritmuri 
necuprinse, nevoia de migra ie a sufletelor. Anotimpul 
lu rii cu asalt a dep rt rilor. Pentru Alecsandri, voiajul 

„urmeaz  numai capri iilor vremelnice ale închipuirii i ia  in  
f r  preg tire, precum i f r  scop hot rât”. Iorga nu e împotriva 
acestor fantezii, dar pretinde ceva apropiat memorialului contem-
poran: „o perfect  observare de sine”. Camil Petrescu, principial, 
detest  mi carea: i se pare „super  cial  i, uneori, vulgar  ca ni te 
vise ratate”. O accept  doar ca pretext pentru explor rile su  ete ti, 
formul  ce se a   i la originea pledoariilor mai noi pentru „inte-
riorizarea c l toriei ca experien  intim ”. Transformarea peisaju-
lui într-o „stare de su  et” (Radu Petrescu).

Interesant  este, din acest punct de vedere, cel pu in pentru începu-
tul de secol XX, c l toria pe mare: marea ca vibra ie a unui „haos pustiu”, 
vaporul ca „cifru al îngr dirii” (R. Barthes) i apa ca „via  a lumii în 
haoticul ei întreg” (N. Iorga). Pentru Balzac, Parisul însu i era un ocean, 
ireal prin dimensiunile lui, misterios în aparenta lui imobilitate i fasci-
nant prin grandioasa lui poezie. În labirintul metropolei franceze sau pe 
ap , c l torul ar  , prin urmare, ceea ce spunea I. Heliade R dulescu: 
un om care pip ie. „Marea, mereu marea, zice poetul, nimic înainte-ne 
decât marea”. Se îmbarcase pentru Constantinopol imediat dup  Revo-
lu ia din 8 8, dar Suvenirele despre dramatica experien  vor apare abia 
în 8 . Stilul este de Vechi Testament: „Eram pentru prima oar  c  m  
vedeam plutind pe deasupra abisurilor. Su  etul mi-era cuprins de spai-
m  i admira ie. Micimea i nimicnicia omului, de o parte, i m re ia 
Dumnezeului lui David, de cealalt . Cugetarea-mi dominant  era ne-
m rginirea”. Bucuria se nume te, la el, curaj al dispera iei: „Eram mândru 
pe fragila-mi luntre...; m  socoteam mare în fa a su  etului meu”. Tu-
multul nu e al valurilor, ci al damnatului pornit în exil, înve mântat în 
imagini apocaliptice, din dorin a de a da suferin ei o necesar  not  de 
solemnitate evanghelic . Pentru e  gia de în elept, odihnindu- i fruntea 
pe pragul rii, în „lumina etern ”, Heliade avea nevoie de metafora 
despic rii talazului: spr  init de catarg, el este eroul amenin at de adânc 
i consolat de ochiul Providen ei.

Un text, din , al lui N. Iorga se intituleaz : Marea – cum am cunos-
cut-o. Istoricul a str b tut mai întâi Mediterana, m rile nordice, Atlanticul, 
coasta californian  a Paci  cului i abia apoi s-a întors la malurile de cret  
ale Dobrogei, ca s  denun e „n vala de trivialitate i de dezm  al sta iu-
nilor balneare”. În fond, istoricul e un pedagog, i ideile lui despre diso-
lu ia moral  nu se deosebesc de cele, s  zicem, ale lui Agârbiceanu. Este 
celebr  naiva convingere a domni oarei Ana, din romanul cu acela i titlu, 
c  nu po i tr i, doar prin simpla dezbr care de pudoare, „o via  superioar  
vie ii celorlal i”. Spre deosebire de Camil Petrescu, ale c rui personaje 
practic  (la mare)  irtul, „întocmai ca într-un salon”, transpunând în decor 
marin „via a de la ora : gelozie, prietenie, bucurie, preocup ri de interese, 
admira ie, emo ie etc.”. Pentru Ana p rintelui Agârbiceanu, marea e un 
vis urât i o experien  traumatizant , pentru eroii lui Camil Petrescu e 
pretext de arti  cii  loso  ce.

Dinicu Golescu, de-ar fi s -l credem, nu vede marea: e preocupat 
aproape exclusiv de cercetarea „vaporului transportuitor”, cum îl nume -
te Asachi. De i, aproape întotdeauna, candoarea lui e simulat . Când ne 
spune c  „vaporul este o corabie care merge pe mare cu un me te ug de 
foc, ce este în c mara cor bii”, u or poate   citit , printre rânduri, emo ia 
secret  a identi  c rii cu „inven ia cea minunat ” i cu puterile nest pâni-
te ale crea iei umane. Sc p rarea de fum i vuietul infernal nu pot ascun-
de starea de extaz îngândurat al scriitorului. Pe uscat, drumul este unul 
etnogra  c, pe mare, unul spiritual. „Am plâns ca un copil”, m rturise te 
Dinicu Golescu, întorcându-se de la Vene ia la Triest. Surprin i de furtun , 
pe vaporul „Istria”, turi tii „erau ca pruncii”, scrie i Timotei Cipariu, în 
8 . „Pe mare, omul devine un copil”, citim în C l toria în Africa a lui 

Alecsandri. Înainte de a   o experien  biogra  c , întâlnirea cu marea este 
o aventur  a  in ei. Aici, vederea „nu se deschide în voie”, ne avertizeaz  
N. Iorga, ci spre necuprinsul  in ei noastre. Se deschide spre „noaptea 
noastr  l untric ”, chiar dac  pe puntea unui vas, cum lejer  losofa tot 
Alecsandri, „pasurile omului sunt m rginite”. Un fel de-a spune m rgi-
nite! Fiindc , în eterna unduire a valurilor se a  , mai mult decât oriunde, 
presim irea de cer i ritmurile ve nic neschimbate ale m rilor interioare. 
Cu o formul  a lui Ion Barbu, însumare de adânc al ochiului i de înalt 
al cet ii siderale. Pe mare va exista întotdeauna un glas care se va tângui 
deasupra apelor i unul al genunii care ne modeleaz  curajul, dispera-
rea i credin a. Zice Noica, în Jurnalul de idei ( ): „Esen ialul nu e s  
vezi, ci s  c l tore ti în in  nitatea v zutului, s  str vezi”. S  c l tore ti, 
altfel spus, în in  nitatea  in ei tale.
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Sfântul Ioan Iacob de la Neamț 
și sensibilitatea duhovnicească

Protos. Benedict Vesa

S fântul Porfirie Casocalivitul obi nuia s  sublini-
eze o condi ie important  pentru a fi sau a deve-
ni ortodox – a avea sufletul poetic. Acest lucru 

înseamn  a participa la taina crea iei i a-L vedea în ea 
pe Dumnezeu ca într-o oglind . Înseamn  a participa la 
bucuria lumii, dar i la durerea ei. Înseamn  a identifica 
frumosul din lume, dar i a încerca s  o modelezi din 
perspectiva frumosului. Oricum, „poet” , în sensul eti-
mologic al cuvântului de-
s e m n e a z  p e  c e l  c a r e 
f ure te, cel care creeaz . 
Din perspectiva duhovni-
ceasc , poetul este cel care, 
mai întâi, se reconfigurea-
z  interior i, în consecin , 
cel care, de i tr ie te în 
afara lumii, î i asum  via a 
lumii în toat  mi carea ei 
i o „recreeaz ” în sensul 

spiritualiz rii ei. 
Sfântul Ioan Iacob, un 

om înzestrat cu o sensibili-
tate poetic  sporit , dublat  
de o via  spiritual  intens , 
rupe f râmituri din inima 
sa i le transpune în poezii 
cu dimensiune catehetic-
pastoral . Despre modul în 
care s-au n scut, el însu i 
ne spune, într-o scrisoare 
datat   iunie : „Mi-ar 
  cu neputin  s  alc tuiesc 

stihuri pân  nu simt adânc 
în inima mea ceea ce scriu. 
Cuvintele stihurilor izbuc-
nesc din inim  ca ni te scân-
tei dintr-o cremene; dar asta 
se întâmpl  numai atunci 
când cremenea inimii este 
lovit  de amnarul bucuriei sau al durerii, al mustr rii pen-
tru p cate sau al recuno tin ei fa  de milostivul Dumnezeu. 
Ceea ce nu simt, nu pot cânta în versuri, adic  nu pot îm-
pleti cuvinte în stihuri care s  mi te inima altora. Când 
scriu ceva mi c tor simt o durere în inim , ca i cum stihu-
rile ar   ni te f râmituri despicate din îns i inima mea 
zdrobit , de aceea i cuvintele curg înso ite de lacrimi une-
ori. Pentru asta adev ratele stihuri mi c  pe cititori aproa-
pe a a cum a fost mi cat  i inima celui ce a scris” .

Sfântul Ioan (Ilie) Iacob se na te la  iulie , în satul 
Cr iniceni, comuna Horodi tea, din fostul jude  Dorohoi, 
într-o familie de rani credincio i, Maxim i Ecaterina, 
 ind singurul copil la p rin i. Din botez prime te numele 

de Ilie.  Când abia împline te ase luni, mama sa î i d  
su  etul în mâinile Domnului, r mânând în gr  a bunicii 
sale, Maria. Dup  doi ani, moare i tat l s u, în r zboi, în 
toamna anului . Primii ani de coal  îi face în satul 
natal, apoi urmeaz  gimnaziul la Lipcani-Hotin i liceul la 
Cozmeni-Cern u i,  ind cel mai bun elev din coal . 

În vara anului , cei apropia i doreau ca el s  ur-
meze Facultatea de Teologie din Cern u i i s  devin  
preot. Doar c  gândul s u era acela de a deveni monah. 
La scurt  vreme, pe când lucra la câmp, Ilie prime te o 
descoperire. Aude un glas de sus, zicând: „m n stire!” Ce-
rând binecuvântarea duhovnicului s u, intr  în ob tea 
M n stirii Neam . Stare ul m n stirii, Episcopul Nicodim, 
îl prime te cu mult  c ldur  i îi rânduie te ascultare la 
infirmerie i la biblioteca m n stirii. Era foarte t cut, 
ascult tor i smerit. Între anii - , face serviciul 
militar la Dorohoi ca infirmier, având mult  grij  de cei 
bolnavi. Un an mai târziu, rasoforul Ilie Iacob prime te 
îngerescul chip din mâna episcopului Valerie Moglan, 
noul stare  al marii lavre, primind numele de Ioan. Dorind 

 De la Ierihon c tre Sion, Jerusalem, , p. .

via  pustniceasc  i arzând cu inima pentru Hristos i 
pentru ara Sfânt , intr  în ob tea M n stirii Sfântul Sava 
din pustiul Iordanului, unde se nevoie te timp de zece 
ani, primind ascultarea de paraclisier, apoi de infirmier 
al m n stirii. Între anii -  sihastrul Ioan Iacob se 
nevoie te împreun  cu un ucenic român într-o pe ter  din 
pustiul Qumran, aproape de Marea Moart . Aici îl cunoa te 
pe monahul Ioanichie Pârâial , care îi r mâne ucenic cre-
dincios pân  la ob tescul sfâr it. Între anii - , din 
cauza r zboiului, Cuviosul Ioan a stat cu mai mul i c lu-
g ri din ara Sfânt  într-un lag r pe Muntele M slinilor. 

ase ani mai târziu este hirotonit diacon i preot în bise-
rica Sfântului Mormânt de episcopul Irinarh, fiind numit 
de Patriarhia Român  egumen la Schitul românesc Sfântul 
Ioan Botez torul de pe Valea Iordanului. În luna noiembrie 

, împreun  cu ucenicul 
s u Ioanichie, intr  în ob-
tea M n stirii Sfântul Ghe-

orghe Hozevitul din pusti-
ul Hozeva. Iar un an mai 
târziu se retrage cu uceni-
cul s u la o pe ter  din 
apropiere, numit  Chilia 
Sfintei Ana, unde se va ne-
voi timp de apte ani.

În vara anului , pe 
 august, trece la Domnul 

la vârsta de numai  de 
ani. Dou zeci de ani mai 
târziu, trupul s u a fost 
aflat nestricat de vreme, 
r spândind bun  mireas-
m , semn c  Dumnezeu l-a 
prosl vit în ceata sfin ilor 
pentru sfin enia vie ii sale 
p mânte ti. Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne l-a trecut în rândul 
sfin ilor în iunie , cu 
data de pr znuire  august, 
ziua mut rii lui la cele ve -
nice, iar Patriarhia Ierusa-
l imului  va  recunoa te 
aceast  canonizare la înce-
putul anului .

Întreaga sa oper , for-
mat  din versuri, proz , scrisori, culegeri din Sfin i 
P rin i, traduceri, reface drumul invers al omului c zut 
– din Ierihon c tre Ierusalim sau Sion, descriind simbo-
lic, dar totu i practic, taina 
poc in ei. În mod special 
versurile sale descriu plân-
sul omului nostalgic dup  
paradisul pierdut. Parado-
xul vie ii monahale este 
extrem de limpede expri-
mat în via a i scrierile 
Sfântului Ioan – de i retras 
din lume, cânt  durerea 
lumii, pe de-o parte, iar, 
pe de alt  parte, propune 
o cale de reg sire interioa-
r  i de întâlnire cu Dum-
nezeu. Cu prec dere ver-
surile sale cap t  valen e 
p e d a g o g i c e .  D e  a l t f e l 
aceasta este dimensiunea 
esen ial  a operei sale – 
Sfântul Ioan Iacob scrie de 
dragul celor care au nevo-
ie de îndrumare. 

Vom încerca s  identi-
fic m trei momente sim-
bolice, a a cum le sugerea-
z  Sfântul Ioan Iacob în 
versurile sale. În primul 
rând, acesta insist  mereu pe con tiin a c , f r  de Dum-
nezeu, omul are o valoare inferioar , oricum mult mai 
neînsemnat  decât cea la care a fost chemat: „Ce sunt eu 
f r  de Domnul?/ Sunt un praf de oase reci…/ F r  darul 

Sfintei Troi e,/ Eu sunt vierme stric tor,/ C ci, tr ind f r  
lumin ,/ F r  de n dejde mor!” (F r  El) Era un om al 
timpului i în elegea c  definirea omului f r  a-L lua în 
calcul pe Dumnezeu venea dintr-o perspectiv  strict 
materialist  asupra lumii i omului, specific  vremurilor 
sale. Încrederea maxim  în posibilit ile de manifestare 
ale tehnicii o socotea drept o fug  dup  himere i o anu-
lare a sensului primordial al omului – aceea de a fi o 
fiin  duhovniceasc . Citez dou  strofe din poemul „Odi-
nioar  i acum”: „Toat  str duin a lumii /Este spre a 
dovedi /C : „Materia e totul,/ Duhul n-are unde fi”!/ Cât 
de mult se mai în eal / Cel numit „Cuvânt tor”/ Care 
cearc  numai „firea”/ Ne tiind pe „F c tor”!”

În continuare, con tiin a nimicniciei este baza de pe 
care se porne te în calea poc in ei, o lucrare permanen-
t  a omului care îl face s  experieze în arvun  Împ r ia 
lui Dumnezeu ca „deja”, dar i ca „nu înc ”, deplin în-
tâmplându-se dup  trecerea în ve nicie. În poemul „Di-
agnoz  sufleteasc ”, într-un limbaj extrem de simplu i 
de accesibil, dezvolt  aceast  lucrare ascetic , atingând 
câteva etape esen iale în acest demers: aten ia la propri-
ile p cate (cunoa terea de sine) – „Dac  mintea noastr  
uit / „Cuno tin a cea de sine”,/ Zboar  gândul totdeau-
na/ La p catele streine”; urmat  de pomenirea mor ii, ca 
surs  a nep c tuirii – „Iar la „pomenirea mor ii”/ Dac  
nu suntem deprin i,/ Ne lupt m cu grija vie ii/ i mereu 
suntem învin i”; nevoin a rug ciunii, f r  de care omul 
nu poate s  progreseze – „Când l s m de bun  voie/ 
Rânduiala rug ciunii,/ Prinde mare îndr zneal / Vier-
mele de ert ciunii”; aten ia ca asceza s  fie sus inut  de 
înfrânare i post, evitând orice exces –„B utura i mân-
carea/ Folosind cu l comie/ Va veni pe capul nostru/ 
Pacostea de trând vie”; evitarea clevetirii i a judec ii 
aproapelui, urm torul pas necesar – „De n ravul cleve-
tirii/ Dac  nu ne dezb r m,/ Cu în el ciunea min ii/ Mai 
pe urm  ne leg m”; la toate acestea se adaug  postul 
sim urilor exterioare, care secondeaz  i înt resc postul 
de bucate – „Iar auzul i vederea/ Dac  nu le st pânim,/ 
Mare pagub  la suflet/ Totdeauna suferim”; în cele din 
urm , mai este nevoie de o spovedanie sincer , pentru 
a evita dezvoltarea ulterioar  a p catelor în patimi, dup  
modelul teologiei ascetice clasice – „Când n ravul r u 
cloce te,/ (Nefiind m rturisit),/ Scoate pui ori de patimi/ 
Care rod necontenit”. 

Pe lâng  osteneala omului, în urcu ul s u spre Cer, 
mai are nevoie de adierea harului, pe care o prime te de 
sus: „ i-odat  cu Lumina Sfânt / Când vei trimite-o la 
Mormânt/ Strope te inima mea frânt / Cu roua Duhului 
T u Sfânt” (Dorul Sfânt). 

La cap tul drumului st  
întâlnirea cu Domnul în 
Împ r ia Lui. Aici se poate 
identifica i dorin a sa ca 
to i, dar, în mod special cei 
din neamul s u, s  porneas-
c  pe drumul poc in ei, b -
t torit i validat de înainta ii 
s i, i s  ajung  la fericirea 
pe care Domnul a promis-o: 
„Având credin a neclintit ,/ 
Tu vei ajunge negre it,/ (Pe 
calea neprimejduit )/ La 
„ rmul” cel prea mult do-
rit./ Urmeaz  deci pe calea 
dreapt / Str mo ilor celor 
iubi i;/ C ci, iat , duhul lor 
te-a teapt / În „ ara celor 
Ferici i”./ Mereu se roag  
pentru tine/ La Milostivul 
Dumnezeu/ S   i p rta  cu 
ei la „bine”/ Smerite su  ete 
al meu”. Acesta poate   i 
testamentul pentru neamul 
s u – nu p r si i credin a 
neclintit , care ne conduce 

la „ rmul” promis de Dom-
nul i atât de jinduit de om – pecetluit de cele dou  senti-
mente speci  ce omului duhovnicesc – durerea i dragostea 
pentru lumea întreag . Sfântul Ioan Iacob este poetul lui 
Hristos, dar i poetul neamului s u!
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se adaug  profan rile i pagubele însemnate provocate 
unor m n stiri i biserici de mir din întreaga Românie 
fie din cauza frontului, fie în urma confisc rilor sau a 
furturilor înregistrate în teritoriile ocupate de trupele 
inamice.

În cazul obolului celor dou  biserici române ti din 
Transilvania, ortodox  i unit , i a jertfelor preo imii 
române ardelene vorbim, de asemenea, de contribu ii 
umane, morale i financiare însemnate. Este vorba întâi 
de preo ii militari de pe front, care s-au str duit s  le 
ofere solda ilor sprijinul spiritual i moral pentru a tre-
ce prin situa iile dramatice, care i-au spovedit i împ rt it 
pe r ni i i pe muribunzi i i-au înmormântat pe cei c zu i 
pe front. Vorbim apoi de cei aproximativ  de preo i, 
fii de preo i i preotese care au fost aresta i, deporta i, 
încarcera i i b tu i de c tre autorit ile austro-ungare 
dup  / 8 august  pentru simplul fapt c  preo imea 
român  fusese cheagul în jurul c ruia se coagulase 
mi carea na ional  româneasc  începând cu secolul XVI-
II. Apartenen a la tagma sau familia preo easc  era su-
ficient  pentru ca un individ din Transilvania s  devin-
d  suspect în ochii autorit ilor ungure ti, asupra aces-
tuia planând suspiciunea de tr dare i pactizare cu 
„infama Românie”, ce declarase r zboi Austro-Ungariei 
în noaptea de /  august . P rintele Sebastian 
Stanca, consilierul episcopului Nicolae Ivan, a întocmit 
o carte pe care a publicat-o la Cluj în anul  tocmai 
pentru a nu l sa s  cad  în uitare „contribu ia preo imii 
române din Ardeal la r zboiul pentru întregirea neamu-
lui ( - )”. Pe baza informa iilor colectate de la 
preo i i de la familiile lor, el a realizat urm toarea sta-
tistic :  preotese i  preo i, ortodoc i i uni i, din 
Transilvania i Banat, mai ales din vecin tatea grani ei 
cu România (jud. Cara -Severin, Hunedoara, Sibiu, F -
g ra , Bra ov, Covasna, Harghita, Mure ) au fost interna i 
în lag rele din ora ul opron, ast zi la grani a austro-
ungar , în localit ile din jur i în nordul Serbiei de ast zi; 

 preotese i  preo i  au fost încarcera i în închisorile 
din Cluj, F g ra , Târgu Mure , Odorhei, Timi oara, 
Seghedin i Va ;  preo i au pribegit dincolo de Carpa i; 

 preo i i-au pierdut via a în perioada arestului, inter-
n rilor i a pribegiei, al i 8 au trecut la cele ve nice, în 
urma suferin elor i a lipsurilor îndurate, la scurt  vreme 
dup  ce au revenit la casele lor8.

Pe jertfa tuturor acestora i a multor altora s-a zidit Ro-
mânia de ast zi, de aceea merit  s  ne aducem aminte de ei, 
s -i pomenim în rug ciunile noastre i s  le eterniz m me-
moria prin monumente publice i c r i care s  vorbeasc  
peste ani de jertfa lor genera iilor de ast zi i de mâine.

ra Universitar , Bucure ti, , pp. - .
8 Sebastian Stanca, Contribu ia preo imii române din Ardeal la r zboiul pentru 
întregirea neamului (1916-1919), edi ie, studiu introductiv, note i indici de 
Mihai-Octavian Groza i Mircea-Gheorghe Abrudan, Editura Argonaut/
Editura Episcopiei Devei i Hunedoarei, Cluj-Napoca/Deva, .

O sută de ani de la intrarea 
României în Primul Război 

Mondial și suferințele preoțimii 
din Transilvania

Mircea-Gheorghe Abrudan

S e împlinesc anul acesta pe / 8 august o sut  de 
ani de la intrarea României în Primul R zboi 
Mondial al turi de puterile Antantei (Fran a, 

Anglia, Rusia i Italia) împotriva Puterilor Centrale (Im-
periul German, Imperiul Austro-Ungar, Bulgaria i Im-
periul Otoman) . Noi românii am fost obi nui i s  per-
cepem aceast  conflagra ie, 
care a intrat în istorie sub 
denumirea de Marele R z-
boi , în lumina deznod -
mântului politic final la 
care au dus confrunt rile 
armate: pr bu irea impe-
riilor multina ionale din 
jurul nostru (Rusia i Aus-
tro-Ungaria) i realizarea 
nea teptat  pentru unii, 
chiar „miraculoas ” pen-
tru al ii a Marii Uniri din 
cursul anului 8, când, 
pe rând în martie, noiem-
brie i decembrie, provin-
ciile istorice Basarabia, 
Bucovina, Transilvania, 
Banatul i Maramure ul, 
prin voin a majorit ii 
române ti au declarat ade-
ziunea lor la Regatul Ro-
mâniei. 

Î n  c e  m s u r  
con tientiz m noi cei de 
ast zi jertfa care a odr slit 
a c e a s t  U n i r e ?  C u m 
în elegem s  p str m în 
memoria na ional  amin-
tirea eroilor i a oamenilor 
politici care au parcurs r zboiul i au realizat unirea? 
Cum a comemorat i cum pomene te Biserica Ortodox  
jertfa preo ilor i a credincio ilor ei care au suferit i 
murit pentru idealul unit ii ortodoxe române ti? i 
interoga iile ar putea continua. Nu mi-am propus îns  
în acest scurt memento anamnetic s  r spund la toate 
aceste întreb ri, a c ror abordare necesit  un spa iu mai 
larg de dezbatere i o contextualizare care s  explice 
celor de azi crezul, sim mântul i fiorul na ional care 
i-a animat pe românii de acum un veac s  porneasc  la 
r zboi, explica ii necesare pentru c  românul de ast zi 
nu mai simte române te asemenea str bunilor s i de la 
începutul secolului XX, ci m  voi m rgini în a prezenta 
câteva idei referitoare la centenarul intr rii României în 
Marele R zboi i la tributul pl tit de Biserica Ortodox  
i slujitorii ei în cursul conflagra iei.

Pentru genera ia unirii intrarea României în r zboiul 
mondial a însemnat momentul de cotitur  al istoriei 
române ti, pentru c  fusese clipa când factorul politic, 
în consonan  cu larga majoritate a opiniei publice 
române ti, a decis scoaterea rii din neutralitate i an-
gajarea militar  a statului român într-un conflict armat 
care izbucnise de doi ani i a c rui finalitate nimeni atunci 
nu p rea s  o întrez reasc  cu limpezime. De aceea, ziua 
Adormirii Maicii Domnului a anului  a dobândit o 
înc rc tur  emo ional  i na ional  simbolic  care s-a 
dorit a fi înscris  în memoria colectiv  a na iunii, deci 
nu numai a celor ce au tr it-o, ci mai ales a celor ce i-au 
urmat. La noi la Cluj i pentru românii din partea aceas-
ta de ar , episcopul, de binecuvântat  memorie, Nicolae 

 Detalii la Glenn E. Torrey, România în Primul R zboi Mondial, traducere din 
limba englez  de Dan Criste, Meteor Publishing, Bucure ti, .

 Am nunte despre r zboi la: Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Mirela Po-
pescu, Mica enciclopedie a Marelui R zboi (1914-191 ), Corint Educa ional, 
Bucure ti, .

Ivan i cei din jurul s u au dorit s  înscrie aceast  zi în 
memoria colectiv  româneasc  afierosind Catedrala epar-
hiei Vadului, Feleacului i Clujului praznicului Adormi-
rii Maicii Domnului i ridicându-o în cinstea, memoria 
i spre „ve nica pomenire a istoricei zile de / 8 august 

, când o tile viteze ale gloriosului Rege Ferdinand 
I au intrat în r zboiul pentru desrobirea neamului i 
unitatea na ional ”, cum se precizeaz  în hrisovul a ezat 
în Sf. Mas  din altarul catedralei, sfin ite în  noiembrie 

. De altfel, episcopul Nicolae i consilierii s i scri-
seser  atât în hrisovul a ezat în piatra de temelie, cât i 
în actul comemorativ fixat la intrarea în pronaosul cate-
dralei c  hramul acesteia a fost ales „întru amintirea 
istoricei zile de / 8 august , când bravele o tiri ale 
Patriei mume au pornit r zboiul cel mare i greu pentru 
dezrobirea i liberarea fra ilor de sub st pâniri str ine” . 

A adar Catedrala noastr  
mitropolitan  a fost con-
struit  în memoria i spre 
pomenirea tuturor celor ce 
s-au jertfit în timpul Pri-
mului R zboi Mondial 
luptând nu pentru a înro-
bi sau a se îmbog i, ci 
pentru a dezrobi i a-i eli-
bera pe românii transilv -
neni i b n eni, basara-
beni i bucovineni de sub 
st pânirile politice str ine, 
i a r  c e i  c e  s e  d o r e a u 
pomeni i în plan liturgic 

i  comemora i  pe plan 
na ional erau cei .  
mor i, cei .  r ni i i 
cei 8 .  de prizonieri i 
disp ru i, care se jertfiser  
numai din vechea Românie 
în timpul r zboiului . Cifra 
românilor din Transilva-
nia, Basarabia i Bucovina 
a fost mai greu de stabilit 
datorit  faptului c  ace tia 
luptaser  înc  din august 

 în armatele austro-
ungare i ruse ti, dar i 
române ti, pentru c  nu 
pu ini au fost cei ce au 

dezertat sau au murit încercând s  treac  mun ii în Ro-
mânia din pricina faptului c  nu puteau s  lupte împo-
triva fra ilor lor de neam i de credin . De pild , doar 
din Transilvania în intervalul  august -  noiembrie 

8 fuseser  mobiliza i în cadrul armatei austro-unga-
re 8 .  de români, num rul celor c zu i, r ni i i 
disp ru i pe fronturile din Rusia, Serbia i Italia fiind 
greu de stabilit .

Contribu ia Bisericii Ortodoxe la acest tribut al r z-
boiului a fost una însemnat  atât în Vechiul Regat, cât 
i în teritoriile de dincoace de mun i. Bun oar , în cazul 

preo imii ortodoxe din vechea Românie tim c  au slujit 
ca preo i militari între anii -  un num r de  
de preo i, afla i sub ascultarea protopopului militar 
Constantin Nazarie. Dintre ace tia  au murit pe front, 

8 au fost r ni i, iar  au fost deporta i în lag rele de 
prizonieri din Bulgaria i Germania. Acestora li se adau-
g  sutele de c lug ri i c lug ri e care s-au dedicat pe 
perioada r zboiului serviciilor Societ ii „Crucii Ro ii”, 
precum i zecile de slujitori ai Bisericii uci i, deporta i, 
aresta i, închi i, maltrata i sau refugia i din Oltenia, 
Muntenia i Dobrogea, teritorii ocupate de trupele ger-
mane, bulgare i austro-ungare între iarna lui  i 
vara lui 8 . Acestor suferin e i pierderi omene ti li 

 Hrisoavele i textul actului comemorativ  sunt reproduse în Alexandru 
Moraru, Catedrala Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului i Clujului, 
Editura Arhidiecezana, Cluj, 8, pp. - 8, - 8, , .

 Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Mirela Popescu, Mica enciclopedie a Ma-
relui R zboi (1914-191 ), p. .

 Cel mai cunoscut caz este cel al o  erului Emil Rebreanu, fratele scriito-
rului Liviu Rebreanu, care a fost executat de austro-ungari în anul  în 
urma încerc rii e uate de a trece mun ii în România i a c rui poveste a 
contribuit la geneza cunoscutului roman „P durea spînzura ilor”.

 Ioan Bolovan, Primul R zboi Mondial i realit ile demogra  ce din Transilva-
nia. Familie, moralitate i raporturi de gen, Editura coala Ardelean , Cluj-
Napoca, , pp. - .
 Adrian Ignat, Aportul Bisericii la Marea Unire de la 1 decembrie 191 , Editu-

Altar mobil de campanie din Primul Război Mondial folosit de preoţii Altar mobil de campanie din Primul Război Mondial folosit de preoţii 
militari din România. Sursa: Muzeul Militar Naţional din Bucureștimilitari din România. Sursa: Muzeul Militar Naţional din București..

m
st
p
s-
m
lu
b
p
b
n
b
st
i a
p

n
m
ce
d
n
în
ro
n
a
d
lu

Pr. Pavel Boldea, protopopul clerului militar ortodox din Austro-UngariaPr. Pavel Boldea, protopopul clerului militar ortodox din Austro-Ungaria..
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La ini iativa pa rintelui, ÎPS P rinte Andrei a botezat  copii 
de etnie rrom , în Paraclisul protopopiatului. Din p cate starea de 
s n tate nu i-a mai permis p rintelui s  participe la botez.

R mâne pentru posteritate toat  lucrarea s vâr it  de p rintele 
protopop ca un îndemn pilduitor de urmat pentru slujitorii altare-
lor Bisericii.

Pân  în prezent a fost preot la Parohia Huedin III, slujind la 
Biserica central   din Huedin.

P rintele Dorel Pu ca  a trecut la cele ve nice vineri,  iunie 
, la ora 8: , dup  o lung  suferin  pe patul de spital.

P rintele protopop a fost condus luni,  iunie  de familie 
i prieteni pe drumul spre ve nicie. La slujba o  ciat  în biserica 

central  din Huedin au luat parte aproximativ  de  preo i din 
ar  i str in tate al turi de Înaltpres  n itul P rinte Arhiepiscop i 

Mitropolit Andrei. Au fost prezen i i o  cialit i, precum prefectul 
jude ului Cluj dl. Gheorghe Vu can, primarii de pe raza Protopo-
piatului Huedin, numeroase autorit i centrale i locale, precum i 
mul ime mare de credincio i din Huedin i din împrejurimi.

Dup  o  cierea slujbei, Înaltpres  n itul P rinte Andrei a inut cu-
vântul de înv tur  în cadrul c ruia a rememorat întâmpl ri tr ite 
al turi de p rintele protopop, ace tia  ind colegi în tinere e. Dup  
prezentarea biogra  ei s-au citit mai multe mesaje de condolean e.

La  nal, preo ii prezen i, cu lacrimi, au intonat un cântec drag 
p rintelui protopop – Când a fost s  moar  tefan.

P rintele protopop Dorel Pu ca  a fost îngropat în curtea Pro-
topopiatului Ortodox Huedin, la umbra sediului protopopesc, 
ctitorie a s  n iei sale.

Înaltpreas  n itul P rinte Andrei spune despre dânsul: ,,Dup  
socoteala noastr  omeneasc  a plecat prea devreme, r pus de aceast  boal  
necru toare a veacului, dar altele sunt ra iunile Bunului Dumnezeu.

Mi-a fost coleg i-n vremuri di  cile, dar care vremuri nu sunt di  cile, 
a avut curajul  m rturisirii.

Am fost hirotonit cu ceva înaintea lui i,  ind paroh la Turda Fabrici,, i-a 
f cut practica liturgic  la mine. Câte subiecte delicate n-am abordat atunci?

Vremurile ne-au mai temperat, dar d m slav  lui Dumnezeu c  a i 
r mas câte ceva în urma noastr . În ce-l prive te pe P rintele Pu ca , sediul 
unic al Protopopiatului Huedin, pe care l-a ridicat cu trud  pe când era 
protopop, va vorbi despre el mult  vreme”.

El r mâne în amintirea tuturor celor care l-au cunoscut drept 
un om onest i curajos, un preot protopop bun i harnic, care a 
luptat cu toate încerc rile vie ii, având credin a neclintit  în ajutorul 
lui Dumnezeu. De i l-am cunoscut pe p rintele doar din anul , 
când am fost numit preot în Parohia Br i oru, i mai îndeaproape 
din februrie , când am fost numit protopop de Huedin, pot 
a  rma c  protopopul Dorel Pu ca  a fost, este i va  , vrednicul 
urma  al martirului Aurel Munteanu.

În numele tuturor preo ilor din Protopopiatul Huedin, exprim m 
familiei îndoliate condolean e, rugându-ne ca Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos s  odineasc  în pace sufletul P rintelui protopop Dorel Pu ca . 

Nicula – prin  ochii 

Arhimandritului Dumitru Cobzaru

Menu  Maximinian    

Z eci de mii de pe-
lerini iau în fieca-
r e  a n  d r u m u l 

M n stirii Nicula, fie la 
Praznicul Adormirii Mai-
cii Domnului, dar i în 
zilele obi nuite pentru a 
se ruga la Icoana F c toa-
re de Minuni a Fecioarei 
Maria. Arhimandritul Du-
mitru Cobzaru, exarhul 
m n stirilor din Mitropo-
lia Clujului, ofer  celor 
care vin s  se roage la m -
n stire „Monografia M -
n stirii Adormirea Maicii 

Domnului – Nicula”, ap -
rut  într-o edi ie de colec ie la Editura Ecclesia.

Cartea a ajuns la edi ia a V-a, rev zut  i ad ugit  i, a a 
cum este normal, are în centru povestea Icoanei F c toare 
de minuni, pictat  de preotul Luca din Iclod în 8 .

Setea de sacru a apropiat pe ardeleni, dar nu numai, de 
aceast  m n stire, unde alearg  pentru mângâiere i înt -
rire. Atestat  documentar în , trecând prin multe în-

cerc ri, M n stirea este, de sute de ani, locul în care ne 
plec m genunchii, s rutând icoana Maicii Domnului în 
clipele grele ale vie ii.  Nicula e locul în care te întorci me-
reu, un col  ca un Acatist prelung spre comuniunea cu cerul. 
Ast zi, prin cei  de vie uitori, m n stirea cunoa te o 
adev rat  rena tere, având încredere în viitor i un stâlp 
de n dejde în istorie. 

„Rug ciunea coboar  în sufletul omului odat  cu lumi-
na crepuscular  a amurgului i p trunde în minte cu pri-
mele raze ale zorilor. Rug ciunea doarme i treze te sufle-
tul, ea îl hr ne te i oglinde te via a. Rug ciunea se ridic  
c tre Dumnezeu i întâlne te gândul trimis ca un r spuns, 
la jum tatea drumului”, spune, metaforic, p rintele Dumi-
tru Cobzaru. 

La Nicula, rug ciunea se ridic  înc  din anul , în 
p durea de aici, în imnul Sfântului Nicolae, patronul pust-
nicului cu acela i nume care se ruga pentru credincio i cu 
mult înainte de apari ia m n stirii.

Atestat  în , în lucrarea lui Kadar Jozsef, m n stirea 
va ie i, în anul , o dat  pentru totdeauna din negura 
veacurilor, când ochii picta i ai Maicii Domnului devin vii, 
izvorând lacrima d t toare de via . „În lacrimile ei i-au 
g sit ecou bucuria i triste ea, speran a i dezn dejdea, 
iubirea i visele”. Nicula a devenit un miracol, fiind, poate, 
prea vizibil  pentru a fi distrus  de generalul Bukow (cel 
care din ordinul împ r tesei Maria Tereza i-a convins pe 
unii români ortodoc i s  accepte unia ia). Trece sub juris-
dic ie greco-catolic , iar în anul , Papa Clement al XIII-
lea d  indulgen  celor care viziteaz  M n stirea Nicula.

Vremurile trec, iar în , în urma unui incendiu, unul 
dintre cele mai importante monumente ale arhitecturii arde 
din temelii. R mâne biserica  din piatr , construit   între 
anii 8 - 8 . Locul bisericii de lemn a fost luat, în , 
de biserica din N sal-fâna e, ce dateaz  din anul , fiind 
locul în care ast zi oamenii cu necazuri se roag  înconjurând 
Sfântul L ca  în coate i genunchi. M n stirea se extinde, 
vorbind ast zi i despre o cas  a crea iei aici, pe lâng  st -
re ie. Muzeul ofer  o perspectiv  larg  i autentic  asupra 
dimensiunilor i constantelor arte populare, colec ionarea 
obiectelor începând înc  din timpul Arhimandritului Cle-
opa Nanu. Printre c r ile vechi care, al turi de icoanele pe 
sticl  sau pe lemn, sunt admirate în muzeu, amintim „Ca-
zania sau cartea româneasc  de înv tur ”, din , a 
Mitropolitului Varlaam, un liturghier de la M n stirea 
Hurez din . coala de la Nicula a fost, de-a lungul 
vremurilor, un adev rat exemplu pentru lumea monahal , 
se spune c  o vreme Fecioara l crimând  a stat ascuns  în 
biserica român  din Nicula, iar mai apoi încredin at  spre 
p strare preo ilor Ordinului Iezuit i mutat  la Cluj. Arhi-
mandritul Dumitru Cobzaru vine cu documente care spune 
c  diferen a între icoana care se afl  acum la Nicula i icoa-
na de la Cluj este absen a celor doi arhangheli de pe cea de 
la Cluj. Se vorbe te, de asemenea, despre faptul c  în peri-
oada  – 8 , icoana ar fi fost îngropat  din cauza pe-
ricolului str in i c  în anul 8, o dat  cu retragerea c -
lug rilor greco-catolici, icoana a fost ascuns  în Lunca 
Bon ului, la ranul Chezan Vasile i în anul , bolnav 
fiind, la insisten ele stare ului Serafim M ciuc  aceasta a 
revenit la m n stire, fiind ridicat  dup  patru ore de orga-
nele de securitate i transportat  la Cluj, la sediul Arhiepi-
scopiei. Dup  restaurarea dificil  din anii , la  martie 

, într-o ceremonia impresionant , icoana va reveni 
pentru totdeauna la Sfânta M n stire Nicula. Dintre minu-
nile f cute de-a lungul vremii, amintim cea a vindec rii 
unui b ie el de  ani lovit de cal, a so iei c pitanului Barri, 
care urma în scurt timp s - i piard  vederea, al so iei c pi-
tanului Horn, care avea tumori interne i nu putea înghi i 
nimic, existând pericolul prin sufocare, a unei feti e vinde-
cat  de icoan  în urma rug ciunilor, umfl tura mânii drep-
te, socotit  de doctori incurabil , fiind retras . Frecvente 
vindec ri de cancer sunt relatate de-a lungul vremurilor, 
prin rug ciunea curat  adresat  Maicii Domnului. Pornind 
de la aceast  icoan , vorbim la Nicula de un adev rat ate-
lier al picturii, fiind renumit  coala de aici i dat  exemplu 
întotdeauna în istoria iconografiei române ti. 

Cartea este o medita ie prelung  asupra minunii de la 
Nicula, p rintele arhimandrit Dumitru Cobzaru reu ind, 
cu binecuvântarea Mitropolitului Andrei, s  aduc  în fa a 
noastr  povestea spiritului de la Nicula, acolo unde, zi de 
zi, se aud rug ciunile adresate Maicii Domnului, dar i 
cânt rile prin care este cinstit , convin i fiind c  Maica 
Domnului este mama noastr , a tuturor.

Părintele Pușcaș Dorel - o 
viaţă închinată slujirii

Pr. Dan Ionu  Lupu an

Î n data de  iulie 
 se împli-

nesc patruzeci 
de zile de când vrednicul 
de pomenire, protopopul 
Dorel Pu ca , a trecut la 
Domnul.

S-a n scut în data de 
. . , în localitatea Br -

teni, jud. Bistri a N s ud, într-o 
familie de rani,  ind cel mai 
mare din cei cinci copii ai p -
rin ilor s i: Teodor i Victoria. 
coala primar  a urmat-o in 

satul natal i satul învecinat, Stupini. A urmat cursurile Liceului Teore-
tic din S rma , jud. Mure . Dup  terminarea stagiului militar, în anul 

, a urmat cursurile Institutului Teologic din Sibiu, pe care le-a ab-
solvit în anul 8. A ob inut Diploma de licen  în teologie în anul 

8, subiectul tezei  ind Academiile domne ti din Bucure ti i Ia i.
 A fost hirotonit diacon în . .  de c tre ÎPS Teo  l Heri-

neanu in localitatea Vii oara i preot în data de 8. .  in Bistri-
a. În acelasi an a fost numit preot paroh la Parohia M n turul-

Românesc. Anterior hirotonirii a lucrat la Fabrica de piele i înc l-
minte Agnita, între anii 8- .

La data de .   a fost numit protopop de Huedin, în urma 
alegerii preo ilor din protopopiat. În aceast  calitate a func ionat 
pân  în data de . . .

A fost c s torit cu Pu ca  Maria, n scut  Demian, de pro-
fesie înv tor, având  dou  fete, pe Ioana n scut  in 8  i 
Irina n scut  in 8 .

Pentru întreaga activitate pastoral-misionar  a fost ridicat la 
rangul de iconom ( ) de c tre ÎPS TEOFIL HERINEANU i 
iconom stavrofor în anul  de c tre ÎPS BARTOLOMEU. În anul 

 a primit cea mai înalt  distinc ie pentru clerici din mitropolia 
noastr  i anume Crucea Transilvan . În iunie  Consiliul local 
i-a acordat titlul de ceta ean de onoare al ora ului Huedin.

P rintele protopop Dorel Pu ca  a mo tenit testamentul spiri-
tual al protopopului martir Aurel Munteanu, acela de a   ctitor de 
su  ete dar i de edi  cii, care s   e de folos Bisericii si poporului 
dreptm rior din aceste inuturi, de la poalele Apusenilor. Acestea 
vorbesc de la sine prin frumoasa construc ie, care st  la intrarea în 
urbea Huedinului i anume cel mai modern sediu de protopopiat 
din ar , pe care p rintele ni-l las  mo tenire. Ini iativa construirii 
unui sediu nou al protopopiatului Huedin ia apar inut pr. protopop 
Dorel Pusca , ca un semn al  delit ii fa  de trecutul istoric dar i 
ca o dovad  a implic rii Bisericii în slujirea misionar  si caritativ . 
Piatra de temelie a noului sediu s-a pus în  septembrie  de 
c tre vrednicul de pomenire Arhiepiscopul i Mitropolitul Bartolo-
meu. La aceasta se adaug  i amenajarea paraclisului S  n ii Trei 
Ierarhi, care încununeaz  întregul ansamblu, cu frumosul iconostas; 
apoi sala de conferin e, care începând din   iulie îi poart  numele, 
birourile, spa iile de cazare i locurile pentru activit ile catehetice. 
Oriunde ne arunc m privirea în curtea protopopiatului vedem 
munca i sârguin a p rintelui Dorel Pusca . În  ecare c r mid  
pus  st  un gând al p rintelui.

În memoria protopopului martir Aurel Munteanu, în anul , 
p rintele Dorel Pusca  a ridicat, îin curtea protopopiatului, o im-
punatoare statuie reprezentându-l pe martirul acestor inuturi.

Activitatea pastoral  sub toate aspectele, a desf urat-o cu 
mult  con tiinciozitate i s-a str duit s   e la în l imea i demni-
tatea preo iei. Prin pove ele i îndrum rile date credincio ilor i 
preo ilor, prin exemplul personal, a cultivat unitatea de credin , 
dragostea i devotamentul fa  de Biserica Ortodox , îndeplinindu-
i datoria de bun patriot i loial cet ean al statului.

Preot bine preg tit, a avut pl cerea s  studieze încontinuu i 
s - i însu easc  cât mai multe cuno tin e. A avut o atitudine i i-
nut  permanent potrivite calit ii sale de preot i protopop. A în  -
in at tipogra  a protopopiatului, magazinul de c r i i obiecte bise-
rice ti precum i  liala Fr iei Ortodoxe.

P rintele protopop Dorel Pu ca  a slujit liturghia aproapelui 
punând bazele, în ultimii ani ai vie ii, primului a ez mânt social 
din protopopiat, în  in ând Funda ia Cultural Filantropic  Protopop 
Aurel Munteanu, în cadrul careia func ionez  Cantina Social , care 
în prezent deserve te aproximativ  de bene  ciari de pe raza 
ora ului Huedin i din satele limitrofe, oferindu-le o mas  cald , în 
mod gratuit.
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Valeriu Anania, Aurel 

Sasu, Despre noi i despre al ii, 
col. ,, tiin  i Religie”, Edi-
tura Curtea Veche, Bucure ti, 

. 

E
x-mitropolitul Barto-
lomeu al Clujului a 
fost i este binecu-

noscut deopotriv  mediului 
teologic i celui laic, atât 
prin edi ia jubiliar  a S  ntei 
Scripturi din anul , al 
c rui traduc tor a fost, cât 
i prin bogata sa oper  pu-

blicistic  sau talentul s u 
omiletic. Cel din urm  poate   dedus cu u urin  i din pa-
ginile operelor sale literare, îndeosebi cele biogra  ce. Memo-
riile, una dintre vastele sale opere de senectute sau Rotonda 
plopilor aprin i, lucrare ce reune te crochiuri i evoc ri ale unor 
personalit i cu care ierarhul c rturar a interac ionat direct, 
adeveresc acest fapt.

În condi iile în care a avut parte de un interlocutor pe m -
sura lui, Mitropolitul a fost de asemenea i un partener de 
discu ie remarcabil. Ocaziile de acest fel au fost îns  destul de 
rare, c ci e greu a g si un am  trion pe m sura invitatului, când 
locul celui din urm  e luat de o astfel de personalitate. Cu 
toate acestea, dialoguri precum cel din cadrul emisiunii Profe-
sioni tii, redifuzat în repetate rânduri de c tre televiziunea 
na ional , au r mas ca adev rate m rturii ale capacit ii de 
interac iune manifestate prin intermediul conversa iei de c tre 
Arhiepiscopul Clujului. O form  de dialog reu it  o constituie 
de asemenea i volumul intitulat Despre noi i despre al ii, editat 
în anul  la editura Curtea Veche, ce a ap rut ca urmare a 
ini iativei profesorului Aurel Sasu. 

În paginile acestuia, p rintele Anania deap n  amintiri 
legate de închisoare, de scriitorii i personalit ile culturale pe 
care le-a cunoscut, dezbate probleme actuale,  losofeaz  pe 
marginea unor idei sau, pur i simplu, r spunde prompt i 
docil întreb rilor intite ale interlocutorului s u. Medita ia  -
loso  c  a mitropolitului Bartolomeu nu planeaz  îns  nicio-
dat  doar în domeniul infecund al gândului, ci î i g se te în-
totdeauna aplicabilitate practic . Uneori, autorul o folose te ca 
pretext pentru a descrie un eveniment al vie i lui, în vreme ce, 
alteori, ea constituie doar debutul unei discu ii-periplu prin 
literatur  sau teologie. Un astfel de exemplu poate   conside-
rat schimbul de replici privitor la singur tate. Iscodit de Aurel 
Sasu i ispitit s  vorbeasc  despre profunzimile singur t ii, 
el spune:

,,A   tu însu i nu înseamn , neap rat, a   singur. Dimpo-
triv , persoana se a  rm  prin alteritate. Dumnezeu l-a creat 
pe om pentru ca omul s  devin  omenire. Dumnezeu însu i e 
unic, dar treimic. Când Iisus a  rm  c  ucenicii, speria i de 
prigoan , vor fugi i îl vor l sa singur, se corecteaz : ,,Dar nu 
sunt singur, pentru c  Tat l este cu Mine” (Ioan , ). În sensul 
absolut al cuvântului, singur tatea este izolare, iar izolarea 
este efectul damn rii; a a ne explic m sintagma ,,întunericul 
cel mai din afar ”, adic  bezna infernal , absolut , impenetra-
bil , absen a oric trei posibilit i de comunicare. 

Eu am i o experien  personal . Era prin . H ituit de 
poli ia politic , fugar din loc în loc, aspiram la un ad post prin 
Mun ii Apuseni. Începuse o iarn  timpurie i am ajuns seara, 
cu trenul în Câmpia Turzii, de unde urma ca a doua zi s  iau 
,,moc ni a” spre Baia de Arie , unde m  a teptau ni te gazde 
conspirative care s  m  c l uzeasc  spre poteci ascunse. Am 
nimerit într-un a a-zis ,,hotel” de lâng  gar , unde mi s-a dat 
o c m ru  s r c cioas , f r  ra ie de lemne, cu un pat cazon, 
o m su  de lemn, nea ternut  i un scaun scâlciat. Derimat, 
obosit,  mând, înghe at, m-am apucat s  scriu o poezie (r -
mas , de altfel, neterminat ), care începea a a: 

Singur tate, voi cina cu tine
la masa asta, ve ted  de brad, 
m  voi hr ni cu ro ii de Bagdad
i-n cinstea ta sorbi-voi cupe pline. 

A a am în eles c  omul nu poate   singur atâta vreme cât 
î i simte, al turi, singur tatea” (pp. - ). 

Pentru cititorul obi nuit cu texte biserice ti encomiastice, 
cu un con inut mereu laudativ i limbaj de sinaxar, mitropoli-
tul Bartolomeu poate fi de-a dreptul smintitor atunci când 
descrie pasaje picante din istoria vie ii culturale a urbei bucu-
re tene din perioada interbelic  sau când, cu sinceritate i re-

alism, reitereaz  anumite momente din propria-i biogra  e. 
Nici un cititor onest nu poate s  nu remarce îns  frumuse ea 
povestirii, limbajul îngr  it, abunden a reprezent rilor imagis-
tice sau perspicacitatea unui om care, de i înaintat în vârst , a 
tiut s   e la în l imea vremurilor în contexte care mai de care 

mai diferite. Cu talent de beletrist i dramaturg, p rintele descrie 
de exemplu, momentul primirii autoriza iei de demolare a 
imobilului pe locul c ruia urma s  se construiasc  noua Bise-
ric  Ortodox  cu hramul ,,Schimbarea la fa ” din Cluj-Napo-
ca, reu ind s -i ofere cititorului atât suspans, cât i bucurie sau 
amuzament (pp. - ).

În condi iile în care, dup  moartea unor oameni importan i 
ai culturii, mul i scriitori contemporani obi nuiesc s  se laude 
cu prietenia sau cu intimitatea pe care o aveau în raport cu 
ace tia, de i acest lucru nu fusese evident înainte i nu mai 
poate   dovedit dup , capitalul lor de imagine  ind îns , da-
torit  acestui fapt, bene  ciarul unei cre teri a simpatiei i res-
pectului, mitropolitul Bartolomeu, in  uen at poate i de sme-
renia c lug reasc , se s  e te s - i revendice intimitatea cu 
personalit i precum Gala Galaction, chiar dac  acest fapt era 
unul evident: 

,,Nu m  pot l uda cu intimitatea lui Galaction. Ne-am întâlnit 
doar în condi ii ,,de serviciu”, pe care le-am amintit mai sus. Nu 
mi-a fost con  dent. Via a sa l untric  o cunosc, ca i dumneavoas-
tr , din Jurnal. Uneori îns  mi-am pus întrebarea: unde i cât e 
m rturisire, unde i cât e literatur  într-un jurnal? (p. )”

Dialogurile vrednicului de pomenire, Mitropolitul Barto-
lomeu cu universitarul clujean Aurel Sasu, unul dintre legata-
rii s i testamentari, se constituie a adar într-o oper  pre ioas  
i important  atât pentru Cluj i clujeni, cât i pentru istoria 

bisericeasc  sau cea româneasc  în general. Cititorii care i-au 
audiat predicile rostite de la amvonul Catedralei Mitropolita-
ne vor reg si citindu-l aceea i voce ce îmbin  autoritatea sa-
cerdotal  cu blânde ea p rinteasc  i acela i chip ce a devenit 
de-a lungul vremii o adev rat  e  gie a demnit ii Bisericii 
Ortodoxe din Ardeal. În acela i timp îns  nu vor   dezam gi i 
nici cei care vor c uta s -l descopere pe scriitorul Valeriu Ana-
nia, slova lui, de-a dreptul savuroas  atât prin abunden a ar-
haismelor, cât i prin frazele îngr  ite sau prin abunden a ima-
gistic  a relat rii, deconspirându-l i aici drept un om de mare 
valoare pentru peisajul scriitoricesc contemporan. 

Ierom. Maxim Morariu

6
C t lin P limaru (ed.), 

P rintele Dumitru St niloae, 
teolog al profunzimilor, col. 
,,Restituiri”, vol. 1, Editura 
Rena terea, Cluj-Napoca, 
2012.

C
u prilejul împlini-
rii a mai bine de 
u n  s e c o l  d e  l a 

na terea celui mai mare 
teolog român al tuturor 
timpurilor, p rintele Du-
mitru St niloae, editura 
clujean  Rena terea a pre-
g tit ,  sub coordonarea 

p rintelui C t lin P limaru, un volum omagial dedicat 
acestuia. Titlul lui: Un teolog al profunzimilor, exprim  o 
calitate foarte important  a omagiatului, deconspirând 
totodat  caracterul antum al volumului. 

În paginile c r ii sunt reunite interviuri i texte ale 
p rintelui, dar i articole, crochiuri, medalioane, recenzii 
i evoc ri ale lui, realizate de c tre nume mari ale teologi-

ei române ti i str ine precum vrednicul de pomenire, 
Mitropolitul Bartolomeu Anania (pp. 19-22), p rin ii pro-
fesori Valer Bel (pp. 31-34), tefan Iloaie (pp. 41-44), Boris 
Bobrinskoy (pp. 55-56), Dumitru Popescu (pp. 57-5 ), Ioan 
Chiril  (pp. 63-64), Olivier Clement (pp. 65-76), Ioan Biz u 
(pp. 127-130), Ioan Vasile Leb (131-140), Ioan Ic  jr (pp. 
141-154), Adolf Martin Ritter (pp. 94-504), teologii Radu 
Preda (pp. 45-50, 105-112, 155-164), Michel Evdochimov 
(pp. 57-5 ), Dan Ciachir (pp. 51-54), R zvan Ionescu (pp. 
27-30), Mihai Neac u (pp. 113-126), preo ii Ioan Pintea (pp. 
23-26), Simion Cristea (pp. 35-40), C t lin P limaru (pp. 
175-1 1), sau oamenii de cultur  laici: Alexandru Paleolo-
gu (pp. 7-94) i Costion Nicolescu (pp. 77- 6, 165-174).

Dat   ind varietatea autorilor, este  resc ca tematica s  
 e una vast . Astfel, p rintele Dumitru St niloae, din pu-

blicistica c ruia a fost preluat un articol publicat în deschi-
derea revistei Punctum, vorbe te despre identitatea credin-
ei, insistând asupra particularit ii românilor de a   singu-

rul popor latin ortodox i prezentând, pe baza acestui ele-
ment, câteva sugestii de valorificare a ei1, mitropolitul 
Bartolomeu evoc  câteva amintiri din vremea când cei doi 
au lucrat împreun , reliefând h rnicia marelui teolog2, p -
rintele poet Ioan Pintea rememoreaz  sub forma unor frag-
mente de jurnal o întâlnire cu el, profesorul german Adolf 
Martin Ri  el insist  asupra compara iei pe care teologii 
contemporani o fac adesea între dânsul i Karl Rahner, sau 
Karl Barth, ambii proveni i din medii confesionale diferite3, 
sau asupra celei dintre el i reprezentan ii teologiei ruse din 
exil, iar Olivier Clement ofer   abordare ampl  în cadrul 
c reia analizeaz  aspecte ale teologiei p rintelui, rela ionân-
du-le cu biogra  a lui i ar tând c : ,,Teologia p rintelui 
Dumitru St niloae e un exemplu a ceea ce noi trebuie s  
facem. Adic  s  ne înr d cin m în tradi ie i s  o facem cu 
un limbaj de ast zi, în dialog cu  loso  a, tiin a i cu arta. 
Când l-am v zut pe P rintele St niloae, cu doi ani în urm , 
mi-a explicat cum lucra, cum tr ia, cum primea oameni. Era 
emo ionant s -l ascul i. Dorea ca Biserica s  ias  în sfâr it 
din izolarea ei, s  intre în dialog cu oamenii de ast zi, sa-
van i, arti ti. El a f cut-o toat  via a. Aceasta este o teologie 
pe care eu o g sesc admirabil . Mai ales c  ea r spunde 
tuturor întreb rilor actuale: divino-umanitate, sensul cosmic 
al cre tinismului, refuzul antiintelectualismului care este o 
tendin  ortodox  la ora actual , trans  gurarea ra iunii, 
inteligen a credin ei, credin a care este capabil  a ilumina 
ra iunea uman ”4.

Într-o manier  similar  sunt alc tuite i celelalte pre-
zent ri, fiecare autor subliniind anumite aspecte ale ac-
tivit ii teologice sau pastorale a p rintelui, evocând 
anumite momente ale întâlnirii cu dânsul sau accentuând 
actualitatea ideilor lui.

Lucrarea ce evoc  personalitatea celui mai mare teolog 
român al tuturor timpurilor, se constituie a adar într-o 
oper  valoroas  ce ofer  cititorului informa ii cu privire 
la via a i activitatea lui i abordeaz , pornind de la vizi-
unea lui, probleme actuale pentru societatea în care tr im, 
oferind cititorului o lectur  reconfortant  i interesant  
deopotriv , cu privire la tr s turile fundamentale ale 
cre tinismul tradi ional românesc, devenit un adev rat 
leit-motiv al teologiei lui5.

Ierom. Maxim Morariu

 ,,Deci Occidentalii au numai o ra ionalitate rece, slavii numai un senti-
mentalism lipsit de luciditate, de cuviin , de echilibru, noi avem i una i 
alta prin ortodoxia noastr , care-i ortodoxia unui popor latin. Noi trebuie 
s  ne form m cultura noastr  pe baza acestei credin e cre tine care une te 
în ea delicate ea, sentimentul de tain , dar i echilibru i luciditate, seni-
n tate, comunicativitate”. Dumitru St niloae, ,,Identitatea credin ei”, în 
C t lin P limaru (ed.), P rintele Dumitru St niloae, teolog al profunzimilor, 
col. ,,Restituiri”, vol. , Editura Rena terea, Cluj-Napoca, , pp. - .

 ,,A fost o vreme când lucram împreun , în aceea i înc pere din incinta 
Antimului, pe un etaj c ptu it cu cerneal . Ie iser m de la Aiud, a teptam 
s  ne creasc  p rul i scriam pentru reviste, m car c  înc  nu aveam ,,drept 
la semn tur ”: el, St niloae, trebuia s  se isc leasc  nu- tiu-cum, un pse-
udonim la ad postul c ruia î i putea agonisi câ iva b nu i pentru el i 
familie. Atunci l-am v zut cum lucreaz , i nu tiam dac  trebuie s -l in-
vidiez ori s -l admir. Mai-tân rul s u coleg, înv at s  învârt  de dou zeci 
de ori cuvântul în vârful condeiului, se surprindea fascinat de repeziciunea 
cu care Profesorul era în stare s  a tearn  câteva zeci de pagini parc  
dintr-o r su  are, rând dup  rând,  l  dup   l , cu scrisul s u aproape 
imposibil, urât, l b r at, dezordonat, eliptic, în des vâr it contrast cu or-
dinea de cristal a unui intelect cosmic de-abia ghicit între dou  c pi e de 
hârtie”. Bartolomeu Anania, ,,P rintele St niloae”, în C t lin P limaru 
(ed.), P rintele Dumitru St niloae, teolog al profunzimilor, col. ,,Restituiri”, 
vol. , Editura Rena terea, Cluj-Napoca, , pp. - . 
 ,,În mai multe rânduri, p rintele St niloae a fost comparat cu doi teologi 

mari ai secolului, respectiv cu Karl Rahner, catolic i cu Karl Barth, pro-
testant. M  gândesc c  aceast  compara ie este întemeiat . Este, înainte de 
toate, comparabil  dimensiunea i complexitatea operelor celor trei, com-
parabil este mai departe faptul c  to i cei trei teologi au avut o viziune care, 
trecând peste ideile  xe, a dat r spunsuri pe m sur  provoc rilor timpu-
lui, aducând în prim plan întreaga tradi ie cre tin . Comparabil este iar i 
faptul c  cei trei, f r  excep ie, au cultivat, în propor ii diferite, un anumit 
speci  c copiilor lui Dumnezeu. La Karl Barth necunosc torii sunt uimi i 
c  imaginea lui este marcat  de fericire, el neintrând cu pl cere în con  ic-
te, mai ales când acestea presupuneau pierderea sim ului realit ii, a umo-
rului. La Barth, precum i la p rintele St niloae, modestia aceasta copil -
roas este m rturisit  de mul i. Este vorba de bucuria pe care o g sim 
precizat  în cântecul lui Ma  hias Claudius: ,,las -ne s  devenim simpli, i 
s  ne bucur m de Tine pe p mânt cum sunt copiii ferici i”. Adolf Martin 
Ri  el, ,,În amintirea p rintelui St niloae”, în C t lin P limaru (ed.), P rin-
tele Dumitru St niloae, teolog al profunzimilor, col. ,,Restituiri”, vol. , Editu-
ra Rena terea, Cluj-Napoca, , pp. - .
 Olivier Clement, ,,Biserica: laborator al învierii”, în C t lin P limaru (ed.), 

P rintele Dumitru St niloae, teolog al profunzimilor, col. ,,Restituiri”, vol. , 
Editura Rena terea, Cluj-Napoca, , pp. - .

 Dup  cum remarc  p rintele C t lin P limaru: ,,Marele teolog român a 
f cut un leit-motiv din sublinierea tr s turilor fundamentale ale cre tinis-
mului tradi ional românesc, trimi ând mereu la o idilic  matrice rural  în 
care s-ar   conservat etosul speci  c românesc”, cf. “Cuvânt înainte”, în 
C t lin P limaru (ed.), P rintele Dumitru St niloae, teolog al profunzimilor, 
col. ,,Restituiri”, vol. , Editura Rena terea, Cluj-Napoca, , p. 8.
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rul nu uit  nici personalitatea istoric  – atât de puternic  
– a viitorului mucenic, amintind latura de ctitor a lui 
Constantin Brâncoveanu, atât de evident  în ara Româ-
neasc  i extins  asupra întregului Orient pravoslavnic. 
Pentru a ilustra acest aspect, ÎPS Andrei recurge la scrie-
rile a trei istorici: Nicolae Iorga, Ioan R mureanu, Toma 
G. Bulat; dup  cum recurge la Nicolae Cabasila i la câ i-
va liturgi ti contemporani pentru a reda conturul euha-
ristic al jertfei martirice întru Hristos, aspect reliefat i în 
paginile consacrate Sfin ilor Ardeleni. În fine, poate cele 
mai expresive cuvinte referitoare la Constantin Brânco-
veanu, ÎPS Andrei le extrage din dialogurile purtate de 
Nicolae Steinhardt cu criticul Zaharia Sângeorzan: „Brân-
coveanu – exclam  P rintele Nicolae – este cea mai sha-
kespearian  dram  din câte au fost vreodat  în lumea 
toat ” . A a încât medita iile ÎPS Andrei despre Sfin ii 
Ardeleni, deopotriv  cu acest medalion afierosit Marelui 
Mucenic al Bisericii noastre, dep esc cu mult latura de 
„editorial”, adic  de efemerid  publicistic .

Atunci când am citit i recenzat dou  volume mai vechi 
ale ÎPS Andrei , am re inut câteva tr s turi corelate: res-
pectul i gratitudinea sa fa  de oamenii care l-au ajutat 
s  se formeze în calitate de cre tin, iar mai apoi de cleric, 
i darul de portretist: talentul de a-i descrie în contextul 

unei epoci. În acest sens, întoarcerea spre alte vremuri a 
Mitropolitului Andrei trimite la aforismul scriitoarei Mar-
guerite Yourcenar – cea dintâi femeie membr  a Acade-
miei Franceze –, potrivit c ruia: „Dragostea de trecut 
înseamn  dragoste de via ”.

În paginile volumului Mai aproape de Hristos, ÎPS An-
drei întrege te portretul P rintelui Nicolae Steinhardt 
cu câteva transcrieri din propriul dosar de urm rire 
informativ . Spa iul nu ne îng duie decât reproducerea 
unui scurt i semnificativ pasaj: „Securitatea îi conside-
r  periculo i pe cei ce lucreaz  pe t râmul Bisericii, pen-
tru Dumnezeu, din cauz  c  le este fric  de Biseric , 
pentru c  Biserica este puternic  i n-au putut s  o dis-
trug  a a cum au distrus mo iile, comer ul, industria. 
Au luat p mântul de la oameni, au luat casele, întreprin-

 Cf. p. 212.
 Este vorba de volumele: † Andrei Andreicu , S-au risipit f c torii de basme – 

Amintiri care dor,  Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2001; † Andrei Andreicu , 
M rturisitori pentru Hristos, I, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005.

O carte vie și bogată

Mircea Gelu Buta

S ub titlul Mai aproape de Hristos, Înalt Preasfin itul 
Mitropolit Andrei Andreicu  adun , într-un volum 
recent ap rut, o suit  de atitudini, medita ii, lu ri 

de pozi ie, majoritatea ap rute în revista eparhial  „Re-
na terea”, pe care le nume te cu modestie editoriale, toate 
provenind din primii s i cinci ani de Arhip stor, întroni-
zat la Cluj în ziua marelui praznic al Bunei Vestiri din 

. Cartea se deschide cu o m rturisire-program foarte 
bine articulat , care se distinge printr-o con tiin  dogma-
tic  ferm , f r  a fi habotnic  ori rigid , tr s tur  ce revi-
ne în paginile acestui volum întocmai ca tema principal  
într-un concert. Ea este, de altfel, i reflexul unei incon-
testabile onestit i suflete ti a înaltului ierarh, care, atunci 
când î i m rturise te Biserica i – mai ales – jert-
felniceasca Ei fidelitate, respinge ceea ce nume -
te, pe bun  dreptate, diploma ia oportunist . În 
acest sens, cele trei medita ii consacrate Sfin ilor 
Ardeleni i medalionul închinat Sfântului Martir 
Constantin Brâncoveanu sunt emblematice. Iat  
cum începe articolul M rturisitori pentru Ortodo-
xie: „Discret  i prea pu in b gat  în seam , pe 

 octombrie este celebrat  s rb toarea «Sfin ilor 
Ardeleni». Din dorin a de a nu sup ra i de a nu 
leza sensibilitatea fra ilor no tri din cealalt  stra-
n , ne ab inem s  abord m prea des acest subiect. 
// Totu i, consider m c  este onest ca m car la 
s rb toarea lor s -i pomenim pe cei ce i-au m r-
turisit credin a cu orice risc. i facem lucrul aces-
ta constatând c  urm rile dezbin rii religioase 
sunt prezente i ast zi i dor. Mul imea procese-
lor de revendicare patrimonial  în care sunt tâ-
râte comunit ile ortodoxe aduce nelini te în 
nenum rate parohii. // tiu c  ceea ce voi afirma 
nu este în armonie cu diploma ia oportunist  a 
celor ce vor s  vad  în Unia ie o poart  deschis  
înspre «Apusul civilizat» i o ie ire din «R s ri-
tul obscurantist»” . 

Articolul din care am citat nu este singurul 
consacrat Sfin ilor Ardeleni. Acela care poart  
titlul omonim impresioneaz  prin faptul c  ÎPS 
Andrei a inut s  vad  locul p timirii acestora: 
„Drumurile mele m-au dus vineri,  septembrie 

, prin curatul i lini titul or el Kufstein din 
Tirolul Austriei. Îl vizitam pentru a doua oar . 
Prima dat  n-am avut r gazul necesar s  intru în 
teribila fort rea , ast zi muzeu, situat  pe vârful 
dealului i-n care ani mul i a func ionat o sinistr  
închisoare medieval ” . Autorul observ  c  de pe 
listele cu numele celor închi i i tortura i acolo, 
afi ate în holul mare al celularului, lipsesc Sfin ii 
Ardeleni, inclusiv Sfântul Nicolae Oprea. 

Ca i în articolul închinat M rturisitorilor N s udeni , 
evocarea fort re ei austriece este continuat  de p trun-
derea în miezul ecleziologiei martirice al jertfei pentru 
Hristos, aspect dezvoltat în medalionul intitulat Strig tul 
din eternitate al martirilor, consacrat Sfântului Mucenic 
Constantin Brâncoveanu. În paginile respective, ÎPS Andrei 
a az  m rturisirea i martiriul Brâncovenilor, a a cum se 
cuvine, în lumina euharistic  a Jertfei Mântuitorului, re-
amintindu-ne c  Maica Domnului este încep toarea cete-
lor de sfin i i c  atunci „când ne preg tim pentru Sfânta 
Liturghie i oficiem Proscomidia, a cincea mirid  pe care 
o a ez m în stânga Sfântului Agne  este întru cinstea i 
pomenirea Sfântului Întâi Mucenic i Arhidiacon tefan, a 
Sfin ilor Mari Mucenici Gheorghe, purt torul de biruin , 
Dimitrie Izvorâtorul de Mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, 
Mina i Ioan cel Nou, a Sfin ilor Mucenici Serghie i Vah, 
Ioan Valahul i Oprea, Constantin Brâncoveanu cu fiii s i 
i a tuturor sfin ilor mucenici...” . Asemenea pagini de 

teologhisire superioar  au i un rost catehetic. Îns  auto-

 † Andrei Andreicu , Mai aproape de Hristos, Ed. Rena terea, Cluj-Napoca, 2016, 
vol. 380 p., aici p. 101.
 Ibidem. p. 265.
 Ibidem, pp. 152-155.
 Ibidem, p. 208.

derile, banii, dar Biserica nu, c ci Biserica le este du man 
mare. Ea s-a dovedit din toate cea mai puternic ” . Nu 
ar strica s  cad  acest pasaj i sub ochii detractorilor 
Bisericii Ortodoxe, ca un antidot la tembelism!

Portretele, încadrate cel mai adesea în nimbul evoc -
rii, sunt înso ite de un pigment confesiv care le spore te 
autenticitatea, cum se întâmpl  cu acela al ÎPS Justinian 
al Maramure ului, intitulat P storul i lumin torul unui 
inut, sau cu cel al marelui savant cre tin Virgil Cândea, 

pe bun  dreptate considerat de autor Un academician 
isihast i chiar „un fel de «duhovnic» pentru intelectua-
lii doritori de via  duhovniceasc ”8. Nu numai Nicolae 
Steinhardt îl considera astfel – i ÎPS î i ilustreaz  tex-
tual afirma ia –, ci i, ne îng duim s  ad ug m, marele 
i îmbisericitul istoric Florin Constantiniu, care în me-

moriile sale îl descrie ascultând smerit, retras într-un 
col  din pronaosul Bisericii Darvari, într-o sear  de la 
începutul Postului Pa telui, Canonul de poc in  al Sfân-
tului Andrei Criteanul... A a încât Mitropolitul, dotat cu 

o intui ie sigur  a credin ei i a valorii, realizea-
z  în câteva rânduri o efigie a lui Virgil Cândea, 
scriind: „Nu pot pretinde c  am f cut parte din 
cercul prietenilor lui intimi, dar, de câte ori îl 
vedeam i-l ascultam, emana din f ptura lui un 
duh blând i lini tit, de pace i bun voire. Era o 
desf tare s -l ascul i spunându- i p rerea în 
probleme de duhovnicie i de cultur . // Ceea ce 
m-a impresionat în mod deosebit era dragostea 
lui fa  de literatura filocalic  i, implicit, de 
tr irea în duh filocalic” .

Pre uirea i admira ia ÎPS Andrei fa  de Vir-
gil Cândea îi reflect  aplecarea fa  de oamenii 
no tri de cultur  de mâna întâi, fie ei teologi 
(P rintele Dumitru St niloae, P rintele Ioan Gh. 
Coman, P rintele Ion Bria), laici (Nicolae Iorga, 
Petre u ea, Vasile B ncil , Ernest Bernea) sau 
apar inând monahismului na ional ortodox, în-
deosebi personalit i legate de „Rugul aprins”, 
precum P rintele Sofian Boghiu, definit ca un 
lumin tor din perioada „marelui întuneric”...

Înainte de a încheia comentariul la aceast  
carte bogat  i vie, inem a reproduce un admi-
rabil fapt de via  cre tin, redat cu o autenticitate 
i o economie de mijloace proprii literaturii de 

calitate: „...Îmi aduc aminte cu nostalgie de vre-
mea pe când eram preot tân r în Turda. Într-o 
zi, o credincioas  din parohie a venit la mine cu 
o mare durere. So ul ei avea cancer, era în ultima 
faz  i suferea cumplit. M-a chemat la patul lui 
s -i fac o rug ciune, pentru c  de spovedanie nu 
putea fi vorba, el fiind de confesiune reformat , 
chiar dac  ea era ortodox . M-am dus i bietul 
om mi-a solicitat ceea ce eu nu m  a teptam: s -l 
spovedesc i s -l împ rt esc. Atunci i-am spus: 
Dumneavoastr  ave i o alt  confesiune; ca s  v  pot 
oferi Sfintele Taine, ar trebui s  trece i la Biserica 
Ortodox . i pastorul ce-o s  spun ? Replica a fost 

urm toarea: Eu, p rinte, nu am fost un cre tin practicant. 
Pastorul nu m  cunoa te. De ani de zile am fost activist al 
partidului comunist în fabricile din Turda. Dac , pentru a m  
spovedi i împ rt i, trebuie s  trec la Biserica Ortodox , o 
fac bucuros. // I-am administrat Taina Sfântului Mir i 
apoi l-am spovedit. Ceea ce m-a uimit a fost sinceritatea 
i frângerea de inim  cu care s-a spovedit. O asemenea 

poc in  am întâlnit-o arareori i la ortodoc ii de obâr ie. 
Dup  spovedanie s-a sim it eliberat de povara ce-i st tea 
pe suflet i l-am împ rt it. Ne-am desp r it, dar nu 
înainte de a-mi spune cu senin tate: P rinte, eu am doar 
zile de tr it. S  vii la înmormântare!” (subl. aut.) .

Desigur, s-ar cuveni s  ne oprim i asupra interesului viu 
i constant acordat tineretului, un adev rat laitmotiv, care ne 

reaminte te c  Mitropolitul Andrei este i profesor. Unul care 
a ridicat din temelie dou  facult i de Bogoslovie: întâi la Alba 
Iulia i apoi la Cluj. Exist  în admirabilul volum Mai aproape 
de Hristos numeroase pagini consacrate tineretului ortodox i 
pred rii religiei în colile publice din ara noastr .

 † Andrei Andreicu , Mai aproape de Hristos..., p. 84.
8 Ibidem, p. 340.
 Ibidem, p. 337.
 Ibidem, pp. 201-202.



A G E N D A  I E R A R H U L U I  *  C R O N I C A1
ae

rea
, n

r. 8
, au

gus
t, 2

016
Pr. conf. univ. dr. Teodor Baba (Facultatea de Teologie 

Ortodox  Ilarion V. Felea, Universitatea Aurel Vlaicu Arad) 
– Inspira ia divin  în opera profetic  a Vechiului Testament”; 

Lect. univ. dr. Alexandru Mih il  (Facultatea de Te-
ologie Ortodox  Justinian Patriarhul, Universitatea din 
Bucure ti) – Inspira ie versus canonicitate. O perspectiv  
ortodox . 

Pr. conf. univ. dr. Viorel Popa (Facultatea de Teologie 
Ortodox  Episcop Vasile Coman, Universitatea din Oradea) 
– Apologia credin ei. Atitudinea macabeilor fa  de elenism; 

Pr. prof. univ. dr. Ioan Chiril  – Despre canon i unitatea 
Scripturii.

În aceea i zi a avut loc o consulta ie pe tema oportunit ii 
unor proiecte comune: revist  na ional  de studii biblice 
vechitestamentare ortodoxe române ti; materiale auxiliare 
studiului Vechiului Testament; serie de comentarii biblice 
vechitestamentare ortodoxe române ti, alte proiecte. 

La  nal s-au desf urat workshop-uri, la care au luat 
parte  studen i-doctoranzi ai Facult ii de Teologie Or-
todox  din Cluj-Napoca. 

Evenimentul a fost organizat sub egida revistei de stu-
dii vechitestamentare „ROOTS”. 

*   *   *

*   *   *

Î
n perioada -  iulie  s-au desf urat, la Facul-
tatea de Teologie Ortodox  din Cluj-Napoca, Cursu-
rile pastorale i de îndrumare misionar  a clerului, 

seria : definitivat i gradul II. În deschidere a fost 
s vâr it  în capela Facult ii cu hramul „Sf. Ierarh Nico-
lae” din incinta Campusului teologic Nicolae Ivan slujba 
de Te Deum. ÎPS Sa Arhiepiscopul i Mitropolitul Andrei, 
a adresat celor prezen i un scurt cuvânt. 

Au participat preo i din Arhiepiscopia Vadului, Fe-
leacului i Clujului, Episcopia Maramure ului i S tma-
rului i Episcopia S lajului. Prelegerile i seminariile au 
fost sus inute de cadrele didactice ale facult ii. Progra-
mul liturgic a cuprins Sfânta Liturghie i vecernia 
s vâr ite zilnic, la începutul i sfâr itul programu-
lui, în capela institu iei.

Preo ii participan i au înv at i despre conservarea 
patrimoniului cultural bisericesc. A fost invitat pentru a 
le vorbi clericilor despre m surile de interven ie rapid  
ce se pot lua pentru salvarea patrimoniului,  Prof. univ. 
dr. Virgil Pop, de la Facultatea de Arhitectur  din Cluj- 
Napoca, care este i secretar al Comisiei regionale a mo-
numentelor istorice

În data de  iulie  a avut loc colocviul pentru ob-
inerea gradului profesional I. 

Activităţi ale Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din Cluj-

Napoca, iulie 2016

Dacian But C pu an

F
acultatea de Teologie Ortodox  din Cluj-Napoca a 
organizat prima conferin  na ional  de studii bibli-
ce vechitestamentare ortodoxe române ti cu tema 

Revela ie. Inspira ie. Canon. Unitatea Scripturii i re  ectarea ei 
în dinamica pastoral , în data de  iulie .

Manifestarea a început cu un cuvânt de deschidere al 
Pr. prof. univ. dr. Ioan Chiril , pre edintele Senatului Uni-
versit ii „Babe -Bolyai”.

Au fost prezentate urm toarele lucr ri: 
Diac. lect. univ. dr. C t lin Vatamanu (Facultatea de Teolo-

gie Ortodox  Dumitru St niloae, Universitatea Alexandru Ioan 
Cuza Ia i) -  <Eu din gura Celui Preaînalt am ie it> (Sirah 24, 3). 
Textul revelat – început al în elegerii cum lucreaz  în elepciunea; 

Pr. conf. univ. dr. Constantin Oancea (Facultatea de 
Teologie Ortodox  Andrei aguna, Universitatea Lucian 
Blaga Sibiu) - Inspira ia Sfintei Scripturi a Vechiului Testament. 
Repere tradi ionale i corective actuale. 

PS EPISCOPUL-VICAR
VASILE SOMEÖANUL

Iulie 2016
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J
oi,  iulie  la împlinirea unui an de la inaugurarea, 
în ora ul Sângeorz B i din Jude ul Bistri a-N s ud, a 
Centrulu Misionar de Tineret „Preot Prof. Ioan Bunea”, 

au fost organizate o serie de manifest ri, în prezen a ÎPS 
Andrei Andreicu , Arhiepiscop al Vadului, Feleacului i Clu-
jului i Mitropolit al Clujului, Maramure ului i S lajului.

În Biserica cu hramul „Schimbarea la Fa ” din sta iune 
a fost s vâr it  Sfânta Liturghie, urmat  de o slujb  de 
pomenire a p rintelui Ioan Bunea, dup  care, în sala 
multifunc ional  a Centrului de tineret a fost evocat  
personalitatea p rintelui Ioan Bunea, fost lector de lim-
ba greac  la Institutul Teologic Universitar din Cluj ( 8-

),  care a suferit o deten ie de mai mul i ani în închi-
sorile comuniste ( - ) pentru c , împreun  cu Pr. 
prof. univ. dr. Liviu Galaction Munteanu, fostul rector 
al Institutului, a întocmit o program  de predare a Reli-
giei în coal .

Despre via a i activitatea p rintelui profesor au vorbit 
ÎPS Andrei, Pr. Prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul 
Facult ii de Teologie Ortodox  din Cluj-Napoca, Pr. Ioan 
Dâmbu, protopop al Protoieriei N s ud i studentul-doc-
torand, Ionu  Chira, care preg te te o lucrare de doctorat 
axat  pe personalitatea p rintelui Bunea.

*

Î
n cadrul colii doctorale de Teologie Ortodox  „Isidor 
Todoran” a avut loc sus inerea public  a tezelor de doc-
torat: 

Dezvoltarea teologiei misionare prin Conferin ele misionare 
interna ionale i consulta iile misionare interortodoxe a pr. 
Cornel-Gheorghe Coprean, 

Misiunea lui Hristos – misiunea noastr . Fundamentele 
hristologice ale misiunii cre tine a protos. Simeon ( tefan) 
Pintea

Cele dou  lucr ri au fost alc tuite sub îndrumarea Pr. 
prof. univ. dr. Valer Bel, la specializarea Misiologie i ecu-
menism, în data de  iulie .

*

Î
n perioada 8-  iulie  s-a desf urat examenul de 
admitere la Facultatea de Teologie Ortodox , nivel li-
cen  i master.

Între 8 i  iulie a avut loc înscrierea candida ilor, 
în ziua de  iulie interviul voca ional i proba de apti-
tudini muzicale (pentru candida ii la specializarea Teo-
logie pastoral ), interviu din Înv tura de credin  or-
todox  (pentru specializ rile Teologie didactic  i Teo-
logie asisten  social  i pentru candida ii absolven i ai 
unei facult i), iar în  iulie probele specifice: proba 
scris  la Teologie Fundamental  i Dogmatic  cu funda-
mentare biblic  (Teologie pastoral ) i proba practic  de 
desen i culoare (Art  sacr ).

Pentru admiterea la studiile de master, la fiecare din-
tre cele ase programe de studii (Doctrin  i hermeneu-
tic  cre tin ortodox , Ortodoxie româneasc  i via  
liturgic , Pastora ie i duhovnicie, Art  Sacr  – Conser-
varea, restaurarea i crearea bunurilor culturale, Bioe-
tic  – Moral , etic  i deontologie i Consiliere pasto-
ral  i asisten  psihosocial ) evaluarea candida ilor s-a 
f cut pe baza unui proiect de cercetare. 

Pentru a doua sesiune de admitere, din perioada -  
septembrie  sunt, de asemenea, scoase la concurs locuri 
la toate specializ rile, nivel licen  i master. 

Tot în luna septembrie se va desf ura examenul de 
admitere la coala doctoral  de Teologie Ortodox  “Isi-
dor Todoran” din cadrul Facult ii. Informa ii detaliate 
despre aceste examene pot fi ob inte accesând pagina de 
internet a Facult ii: ot.ubbcluj.ro.

*

Î
n zilele de 8 i  iulie  s-a desf urat la Rohia 
edi ia a XVII-a a Zilelor Culturale „Nicolae Steinhardt”, 
M n stirea ”Sfânta Ana” marcând acum i împlinirea a 

 de ani de via  monahal . Facultatea noastr  a fost repre-
zentat  la manifest ri de: Pr. prof. univ. dr. Ioan Chiril , pre-
edintele Senatului Universit ii Babe  Bolyai, Cluj-Napoca, 

Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, Pr. prof. univ. dr. tefan 
Iloaie, Lect. univ. dr. Paula Bud.

 : Cu ocazia hramului Mân stirii Vad, Sfântul Voie-
vod tefan cel Mare din protopopiatul Dej, participa la Sfân-
ta Liturghie 

3 : Particip  la Sfânta Liturghie în Capela Seminaru-
lui Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde roste te ecfoni-
se i binecuvânt ri. 

7 : În localitatea R c t u ste prezent în m  locul ti-
nerilor de la Ostea Domnuului, a  a i în tab ra de var   or-
ganizat  de parohia Sfântul Alexandru din Cluj -Napoca.

0 : În Capela Seminarului Teologic Ortodox din 
Cluj-Napoca, asist  la Sfânta Liturghie.

7 : Particip  la Sfânta Liturghie în Capela Semina-
rului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde roste te ecfo-
nise i binecuvânt ri.

0 :  La Sfânta Liturghie este prezent în m  locul 
credincio ilor  din Parohia Pogorârea Sfântului Duh - car-
tierul Zorilor Cluj-Napoca, unde roste te ecfonise i binecu-
vânt ri.

4 : Particip  la Sfânta Liturghie în Capela Semina-
rului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde roste te ecfo-
nise i binecuvânt ri.

5 : Vizit  la Mân stirea Salva, protopopiatul N s -
ud.

3  : În Capela Seminarului Teologic Ortodox din 
Cluj-Napoca, asist  la Sfânta Liturghie. Particip  la Taina 
Sfântului Botez, a  ului  p rintelui Pa ca Daniel i C lina, în 
Biserica Sfântul Dumitru din Flore ti 
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La Facultatea de Teologie, particip  la întâlnirea pro-
fesorilor titulari la catedrele de Vechiul Testament de la 
Facult ile de Teologie din ar . Roste te un cuvânt de 
binecuvântare.

Face o vizit  pe antierul c minului studen esc din 
incinta Campusului Teologic „Nicolae Ivan”. Este înso it 
de domnul Sorin Câlea, consilierul economic al Arhie-
piscopiei Vadului, Feleacului i Clujului.

 La Galeria „Paul Sima” din incinta Casei Universi-
tarilor, particip  la festivitatea de încheiere a expozi iei 
„Elada, culoare i spiritualitate” a artistei Manuela Boti . 
Roste te un cuvânt duhovnicesc. Este înso it de PCuv. 
Protos. Benedict Vesa, secretarul eparhial al Arhiepisco-
piei Vadului, Feleacului i Clujului. 

5 : La Facultatea de Teologie, pred  cursul de 
Spiritualitate, preo ilor participan i la cursurile de pro-
movare a gradelor profesionale.

Face o vizit  în protopopiatul Turda. Viziteaz  paro-

hiile Podeni (paroh: Pr. Gabriel Cosma), Buru, cu filia 
Lunge ti (paroh: Pr. Radu Micl u ), Ocoli el (paroh: Pr. 
Alin Luca) i parohia „Sfântul Ioan Botez torul” din 
Turda (paroh: Pr. Andrei Gavril Mihai). 

6 : Face o vizit  în parohia Colonia Sopor, protopo-
piatul Cluj II (paroh: Pr. Robert Covaci) i în parohia „Sfântul 
Apostol Marcu” din Flore ti, protopopiatul Cluj I (paroh: Pr. 
Dan Gordan). Este înso it de domnul Sorin Câlea, consilierul 
economic al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului i Clujului.

7 : La Centrul de Tineret „Ioan Bunea” particip  
la festivitatea organizat  cu prilejul împlinirii a unui an de 
la inaugurare. În biserica parohiei Sângeorz-B i II, s vâr e te 
slujba Parastasului pentru p rintele Ioan Bunea i roste te 
un cuvânt de înv tur . Acord  p rintelui paroh, Ioan 
B ndean, distinc ia „Crucea Arhiepiscopal ” i hirotese te 
întru iconom, pe p rintele Paul Gavriloaie, directorul Cen-
trului de Tineret i secretarul protopopiatului.

În sala multifunc ional  a Centrului de Tineret de la 
Sângeorz-B i, particip  la programul cultural organizat 

IPS ANDREI 
MITROPOLITUL CLUJULUI, MARAMURE$ULUI $I 

S{LAJULUI

În  ecare n , între orele 8.  i . , conduce edin-
a Consiliului Permanen ei Eparhiale.

În timpul anului universitar, în fiecare  i 
v n , între orele 8.  i . , pred  cursul de Spiritua-
litate pentru studen ii din anii III i IV de la Facultatea de 
Teologie din Cluj-Napoca.

În  ecare , între orele .  i . , realizea-
z  emisiunea „Cuvântul Ierarhului – spiritualitate cre tin  
pe unde hertziene”, pentru postul de radio „Rena terea”.

În  ecare  i v n , între orele .  i . , 
acord  audien e clerului i credincio ilor.

I  0 6
 : Pe un podium special amenajat în incinta Peni-

tenciarului din Bistri a (slujitor: Pr. Ioan Vla in), s vâr e te 
Sfânta Liturghie i roste te cuvântul de 
înv tur . Hirotone te întru preot, pe 
diaconul Alexandru Marian Covaciu, pe 
seama parohiei Ciceu H ma , protopo-
piatul Beclean i diacon, pe tân rul Andrei 
Ioan Guia . 

Face o vizit  în parohia „Sfântul Ie-
rarh Pahomie de la Gledin” din Bistri a 
(paroh: Pr. Marius Cîrcu).

Face o vizit  pe antierul bisericii 
din incinta sec iei de oncologie a Spita-
lului Jude ean Bistri a (slujitor: Pr. Ni-
colae Con ).

În sala de edin e a Consiliului 
Jude ean Bistri a-N s ud, se întâlne te 
cu grupul de tineri din zona Cern u iului 
(Ucraina), afla i în tab r  la Centrul de 
Tineret de la Sângeorz-B i. Roste te un 
cuvânt de binecuvântare. Este înso it de 
domnul Liciniu Câmpean, consilierul 
misionar-social al Arhiepiscopiei Vadu-
lui, Feleacului i Clujului. 

 : În Catedrala Mitropolitan  
din Cluj-Napoca, s vâr e te Taina Sfin-
tei Cununii pentru tinerii Ioan i Ale-
xandra Teona Chiril . Roste te un cuvânt 
de înv tur .

Prime te la re edin  pe domnul Vasi-
le Sebastian Dâncu, Viceprim-ministru în 
Guvernul României.

În Biserica „Sfântul Nectarie” din 
Dej (paroh: Prot. Ioan Buftea), s vâr e te 
Taina Sfintei Cununii pentru tinerii Flo-
rin Sergiu i Cerasela Roxana Marian. 
Roste te un cuvânt de înv tur .

În localitatea S li tea Nou , proto-
popiatul Cluj I (paroh: Pr. Vasile Per a), 
oficiaz  slujba punerii pietrei de teme-
lie pentru noua cas  parohial . Roste te un 
cuvânt de înv tur .

În Catedrala Mitropolitan , asist  la slujba Ve-
cerniei. 

3 : În Catedrala Mitropolitan , sluje te Sfânta 
Liturghie i roste te cuvântul de înv tur . Hirotone te 
întru preot, pe diaconul Andrei Ioan Guia , pe seama 
parohiei Plaiuri, protopopiatul Turda i diacon, pe tân -
rul Bogdan Fr sinel.

În capela Seminarului Teologic, oficiaz  Taina Sfân-
tului Botez pentru pruncul George Ioan, fiul p rintelui 
director Liviu Vidican Manci. Roste te un cuvânt de 
înv tur .

În Catedrala Mitropolitan , sluje te Vecernia, Para-
clisul Maicii Domnului i roste te o catehez . 

4 : La Facultatea de Teologie, particip  la des-
chiderea cursurilor pentru promovarea gradelor profe-
sionale în preo ie.

În capela Facult ii de Teologie, particip  la solem-
nitatea depunerii jur mântului de credin  de c tre 
absolven ii cursurilor de licen  i masterat. Roste te un 
cuvânt duhovnicesc.

cu prilejul împlinirii unui an de la inaugurare. Roste te 
un cuvânt de binecuvântare.

Face o vizit  pe antierul de construc ie a noii case 
parohiale a parohiei Sângeorz-B i III (paroh: Pr. Alexan-
dru Buia).

Face o vizit  în parohia Dezmir aerodrom, în vederea 
stabilirii locului pentru amplasarea noii biserici. Este 
înso it de PC Pr. Bogdan Ivanov, consilierul cultural al 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului i Clujului i de PCuv. 
Protos. Benedict Vesa, secretarul eparhial.   

8 : În fa a Teatrului Na ional din Cluj-Napoca, 
particip  la solemnitatea primirii Drapelului de lupt  de 
c tre Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  Cluj. 
S vâr e te slujba de sfin ire a drapelului i roste te un 
cuvânt de binecuvântare.

Face o vizit  pe antierul de pictur  în tehnica moza-
ic a Bisericii „Schimbarea la Fa ” de pa Bulevardul Ero-
ilor (parohi: Pr. Titus Moldovan i Pr. Petru Ioan Ilea). 

La demisolul Bisericii „Pogorârea Du-
hului Sfânt” din cartierul clujean Grigores-
cu (parohi: Pr. Petru Varga, Pr. Marius 
Petru Varga i Pr. Adrian Medan), s vâr e te 
o slujb  funebr  la c p tâiul adormitei în-
tru Domnul, Maria Monica Varga. Roste te 
un cuvânt de mângâiere. 

9 : În biserica din Jucu Gar , 
s vâr e te Taina Sfântului Botez pentru 
prunca Maria Carina,  ica p rintelui pa-
roh, Ioan T nase Chi . Roste te un cuvânt 
de înv tur . Este înso it de PCuv. Protos. 
Benedict Vesa, secretarul eparhial al Ar-
hiepiscopiei Vadului, Feleacului i Cluju-
lui. 

În Biserica „În l area Domnului” din 
Cluj-Napoca (parohi: Pr. Ioan Turc i Pr. 
Cons. Bogdan Ivanov), s vâr e te Taina 
Sfântului Botez pentru prunca tefania 
Iustina, fiica domnului Liciniu Câmpean, 
consilierul misionar-social al Arhiepi-
scopiei Vadului, Feleacului i Clujului. 
Roste te un cuvânt de înv tur .

În Catedrala Mitropolitan , asist  la Vecernie 
i sluje te la Litie.

0 : S vâr e te slujba de sfin ire 
a Bisericii „Tuturor Sfin ilor” din Flore ti, 
protopopiatul Cluj I. Pe altarul de var , 
sluje te Sfânta Liturghie i roste te cu-
vântul de înv tur . Hirotone te întru 
preot, pe diaconul Bogdan Fr sinel, pe 
seama parohiei D bâca, protopopiatul 
Gherla i diacon, pe tân rul Silviu Mar-
cel Costin. Hirotese te întru iconom 
stavrofor pe p rintele paroh, Marcel 
Agri an i întru iconom, pe p rintele 
slujitor Decebal Iuliu Silviu Gorea. Este 
înso it de PC Pr. Bogdan Ivanov, consi-

lierul cultural al Arhiepiscopiei Vadului, 
Feleacului i Clujului.

În biserica M n stirii „Sfânta Elisabeta” 
din Cluj-Napoca, oficiaz  Taina Sfântului Botez pentru 
prunca Liana Maria Lucan. Roste te un cuvânt de 
înv tur .

În Catedrala Mitropolitan , sluje te Vecernia, Para-
clisul Maicii Domnului i roste te o catehez .  

 : În  lia S v disla, a parohiei V li oara, proto-
popiatul Cluj I (paroh: Pr. Mihai Ranta), s vâr e te slujba 
de binecuvântare a loca ului provizoriu de rug ciune. 
Roste te un cuvânt de înv tur . Este înso it de PC Pr. 
Nicolae Buda, inspectorul eparhial al Arhiepiscopiei Va-
dului, Feleacului i Clujului.  

 : Pe altarul de var  al bisericii din incinta 
Spitalului Municipal din Dej, s vâr e te Sfânta Liturghie 
i roste te cuvântul de înv tur . Acord  p rintelui 

slujitor Pavel Pop, distinc ia „Crucea Arhiepiscopal ”. 
Confer  domnului Aurel Chiril , Ordinul „Sfântul Ierarh 
Pahomie de la Gledin”. Este înso it de PC Pr. Cristian 
Baciu, consilierul bisericesc al Arhiepiscopiei Vadului, 
Feleacului i Clujului. 

IPS Mitropolitul Andrei împreună cu credincioși și preotul paroh Dan Constantin Iftimi din IPS Mitropolitul Andrei împreună cu credincioși și preotul paroh Dan Constantin Iftimi din 

Ciceu Giurgești, Protopopiatul Beclean, cu prilejul resf ințirii bisericii, 24 iulie 2016.Ciceu Giurgești, Protopopiatul Beclean, cu prilejul resf ințirii bisericii, 24 iulie 2016.
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3 : În Biserica „Bunavestire” din cartierul clujean 
Iris (parohi: Pr. Ambrozie Boca i Pr. Liviu Vidican – Manci), 
particip  la seara de rug ciune organizat  în cadrul colii 
de var . Roste te un cuvânt de binecuvântare. 

4 : În biserica din localitatea Mihai Viteazu, proto-
popiatul Turda (parohi: Pr. Traian Nica i Pr. Ioan O an), 
s vâr e te slujba de înmormântare a adormitului întru Dom-
nul, preotul tefan Ro u. Roste te un cuvânt de mângâiere.

Face o vizit  pe antierul de pictur  al bisericii M -
n stirii „Mihai Vod ” din Turda. 

Îi viziteaz  pe copiii afla i în tab ra organizat  de 
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului i Clujului în locali-
tatea M ri el, protopopiatul Huedin.   

5 : În incinta Unit ii Militare din Bistri a, parti-
cip  la festivit ile organizate cu prilejul împlinirii a  
ani de existen  a Batalionului , sprijin logistic „N s -
ud”, prilej cu care a primit ca patroni spirituali pe Sfin ii 
Martiri i M rturisitori N s udeni. S vâr e te o slujb  de 
Te-Deum i roste te un cuvânt duhovnicesc. Confer  Or-
dinul „Sfin ii Martiri i M rturisitori N s udeni„ dom-
nului colonel Iulian Berdil , domnului colonel Vasile Olah 
i domnului colonel Ioan Marian Cristurean.

Face o vizit  pastoral  în protopopiatul Bistri a. Vi-
ziteaz  parohiile Valea Ghinzii (paroh: Pr. Florin Mol-
dovan), „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” Bistri a 
(paroh: Pr. Marius Cîrcu), Vii oara I (paroh: Pr. Iacob 
Marga) i Vii oara II (paroh: Pr. C lin Sigart u).  

6 : S vâr e te slujba de res  n ire a bisericii i Sfân-
ta Liturghie în  lia Aluni u, a parohiei Sâncraiu (protopo-
piatul Huedin). Roste te cuvântul de înv tur . Acord  
p rintelui paroh, D nu  C l tean, Ordinul „S  n ii Martiri 
i M rturisitori N s udeni”, iar domnului Gheorghe C -

l tan, distinc ia „Crucea Transilvan ”. S vâr e te slujba de 
s  n ire a bustului lui Avram Iancu din incinta bisericii.

Face o vizit  la M n stirea Râ ca Transilvan .
În biserica din P niceni, protopopiatul Huedin, o  ciaz  

Taina Sfântului Botez pentru prunca Eu  mia Ana,  ica p -
rintelui paroh Tudor Petrovici. Roste te un cuvânt de înv tur . 
Este înso it de PCuv. Protos. Benedict Vesa, secretarul epar-
hial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului i Clujului.

În Catedrala Mitropolitan , asist  la Vecernie i sluje te 
la Litie.

7 : Împreun  cu PS P rinte Iustin Sigheteanul, 
arhiereu vicar al  Episcopiei  Ortodoxe Române a 
Maramure ului i S tmarului, s vâr e te slujba de res  n ire 
a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului i Sfântul Ierarh 
Antim Ivireanul” din localitatea T u ii M gher u , jude ul 
Maramure . Roste te cuvântul de înv tur . Hirotese te 
întru iconom stavrofor i-i acord  distinc ia „Crucea Arhi-
episcopal ”, p rintelui paroh, Ioan Alexandru Chân a.

În Catedrala Mitropolitan , sluje te Vecernia, Para-
clisul Maicii Domnului i roste te o catehez .

8 : Prime te la re edin  un grup de tineri din 
Republica Moldova, afla i în vizit  în municipiul Cluj-
Napoca. Roste te un cuvânt de binecuvântare.

Prime te la re edin  pe domnul Acad. Emil Burzo, 
pre edintele filialei Cluj a Academiei Române.

Face o vizit  în parohiile H date, protopopiatul Gherla (paroh: 
Pr. Florin Constantin Dobocan), Lujerdiu, protopopiatul Gherla 
(paroh: Pr. Cornel Baciu) i Apahida II, protopopiatul Cluj I (paroh: 
Pr. Sorin Trânc ). Este înso it de domnul Sorin Câlea, consilierul 
economic al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului i Clujului.

9 : Face o vizit  la Centrul de îngrijiri paliative 
„Sfântul Nectarie” i la Spitalul de Pediatrie I din Cluj-
Napoca (slujitor: Pr. Ovidiu Gavrea). Este înso it de dom-
nul Liciniu Câmpean, consilierul misionar-social al Ar-
hiepiscopiei Vadului, Feleacului i Clujului.

În Catedrala Mitropolitan , asist  la Vecernie i sluje te 
la Litie.

0  (Sfântul Prooroc Ilie): Cu prilejul hramului, 
s vâr e te slujba de sfin ire a noului altar de var  i 
Sfânta Liturghie la M n stirea de la Nu eni, protopopi-
atul Beclean. Roste te cuvântul de înv tur . Hirotone te 
întru ieromonah, pe ierodiaconul Arsenie O ovei de la 
M n stirea „Sfântul tefan cel Mare” de la Vad, proto-
popiatul Dej.

La M n stirea „Sfânta Maria” de la Techirghiol, jude ul 
Constan a, se întâlne te cu Preafericitul P rinte Daniel, 
Patriarhul României.

 : La Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca, 
prezideaz  comisia de examinare a candida ilor la exa-
menul de admitere în institu ia de înv mânt.

  (Sfânta Maria Magdalena): Cu prilejul hra-
mului, pe altarul de var  al m n stirii de la Oar a de Sus, 
jude ul Maramure , împreun  cu PS P rinte Iustin Si-
gheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Româ-
ne a Maramure ului i S tmarului, s vâr e te Sfânta 
Liturghie i roste te cuvântul de înv tur . Este înso it 
de PCuv. Protos. Benedict Vesa, secretarul eparhial al 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului i Clujului.

Face o vizit  în biserica din satul natal, Oar a de Sus 
(jude ul Maramure ).

3 : În Biserica „Sfântul Ioan Gur  de Aur” din 
cartierul clujean M n tur, oficiaz  Taina Sfântului Botez 
pentru prunca Elena, fiica p rintelui paroh, Marian Bog-
dan. Roste te un cuvânt de înv tur .

În Catedrala Mitropolitan , s vâr e te slujba Logod-
nei, pentru tinerii Ioan i Alexandra Raluca Bindea. 
Roste te un cuvânt de înv tur .

În Catedrala Mitropolitan , asist  la Vecernie i sluje te 
la Litie.

4 : În parohia Ciceu Giurge ti, protopopiatul 
Beclean, s vâr e te slujba de resfin ire a bisericii i Sfân-
ta Liturghie. Roste te cuvântul de înv tur . Hirotone te 
întru preot, pe diaconul Silviu Marcel Costin, pe seama 
parohiei Ocni a, protopopiatul Bistri a. Hirotese te întru 
iconom stavrofor, pe p rintele paroh Dan Constantin 
Iftimi. Acord  domnului deputat Daniel Suciu, Ordinul 
„Sfin ii Martiri i M rturisitori N s udeni”, iar domnu-
lui Vasile Iuga, primarul comunei Ciceu Giurge ti, Or-
dinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”. Este înso it 
de PC Pr. Nicolae Buda, inspectorul eparhial al Arhiepi-
scopiei Vadului, Feleacului i Clujului.

În Catedrala Mitropolitan , sluje te Vecernia, Para-
clisul Maicii Domnului i roste te o catehez . Hirotese te 
întru duhovnic pe p rintele Alexandru Marian Covaciu, 
de la parohia Ciceu H ma , protopopiatul Beclean.

5 : Face o vizit  pe antierul c minului studen esc 
din incinta Campusului Teologic „Nicolae Ivan”. 

6 : În capela Seminarului Teologic, particip  la 
festivitatea organizat  cu prilejul împlinirii a  ani de 
la absolvirea institu iei de înv mânt a promo iei 8 
– . S vâr e te slujba Parastasului pentru cadrele 
didactice i elevii trecu i la Domnul i roste te un cuvânt 
duhovnicesc.

În Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Mun-
tele Rece, protopopiatul Huedin, s vâr e te Taina Sfân-
tului Botez pentru pruncul Dominic Matei, fiul p rintelui 
paroh, Ioan rmure. Roste te un cuvânt de înv tur .

În localitatea M guri R c t u, îi viziteaz  pe tinerii 
din Asocia ia Oastea Domnului, afla i în tab ra organi-
zat  de parohia clujean  „Sfântul Ierarh Alexandru” 
(paroh: Pr. Claudiu Melean). Roste te un cuvânt duhov-
nicesc.  

7  (Sfântul Mucenic Pantelimon): Cu prilejul 
hramului, pe un podium amenajat în curtea bisericii, 
s vâr e te Sfânta Liturghie i roste te cuvântul de înv -

tur  la m n stirea de la Dâncu (protopopiatul Hue-
din).

În sala mare a Consiliului Jude ean Bistri a-N s ud, 
în cadrul primei edin e de lucru în noul mandat, s vâr-
e te o slujb  de Te-Deum i roste te un cuvânt duhov-

nicesc.
S vâr e te o slujb  de binecuvântare a sediului firmei 

RBC Electro  din Bistri a i roste te un cuvânt duhov-
nicesc. 

8 : În sala de edin e a Centrului Eparhial, pre-
zideaz  comisia de examinare a candida ilor participan i 
la concursul pentru ocuparea posturilor de preo i parohi 
la parohiile Huedin II, Nad u (prot. Huedin) i Che iu 
(prot. Beclean).

În Catedrala Mitropolitan , în prezen a unui mare 
num r de pacien i care au f cut transplant renal, s vâr-
e te o slujb  de mul umire i roste te un cuvânt duhov-

nicesc.
În localitatea M ri el, protopopiatul Huedin, îi vizi-

teaz  pe tinerii afla i în tab ra organizat  de c tre Arhi-
episcopia Vadului, Feleacului i Clujului. Roste te un 
cuvânt duhovnicesc.  

9 : În Catedrala Mitropolitan , asist  la Vecernie, 
sluje te Acatistul Buneivestiri i roste te un cuvânt de 
înv tur . 

Se reculege pre  de câteva momente la catafalcul p -
rintelui Dorel Man, a ezat în capela Facult ii de Teolo-
gie din Cluj-Napoca. 

30 : În incinta sec iei de oncologie a Spitalului 
Jude ean din Bistri a, s vâr e te slujba de sfin ire a Bi-
sericii „Sfântul Ierarh Nectarie” i Sfânta Liturghie. Ros-
te te cuvântul de înv tur . Confer , din partea Prea-
fericitului P rinte Patriarh Daniel, Ordinul „Sfin ii Îm-
p ra i Constantin i Elena”, domnului profesor Mircea 
Gelu Buta, directorul spitalului. Hirotese te întru iconom, 
pe p rintele slujitor Nicolae Con . Este înso it de PCuv. 
Protos. Benedict Vesa, secretarul eparhial al Arhiepisco-
piei Vadului, Feleacului i Clujului.

În Biserica „Intrarea Maicii Domnului în Biseric ” 
din Bistri a (parohi: Prot. Alexandru Vidican, Pr. Nicolae 
Feier i Pr. Vasile Beni), oficiaz  Taina Sfântului Botez 
pentru pruncul Alexandru, fiul p rintelui Emanuel Vi-
dican, secretarul protopopiatului. Roste te un cuvânt de 
înv tur .

În biserica din Pintic (prot. Bistri a), oficiaz  Taina 
Sfântului Botez pentru Andrei, fiul p rintelui paroh, 
Victor V r rean. Roste te un cuvânt de înv tur . 

3  : În localitatea Moli et, protopopiatul Beclean, 
s vâr e te slujba de binecuvântare a lucr rilor efectuate 
la biseric , slujba de sfin ire a noului Altar de var  i 
Sfânta Liturghie. Roste te cuvântul de înv tur . Hiro-
tone te întru diacon, pe tân rul Teodor Marius Cornea. 
Hirotese te întru iconom, pe p rintele paroh, Cristian 
Maftei ermure. S vâr e te slujba de binecuvântare a 
casei parohiale. Este înso it de PC Pr. Iustin Tira, vicarul 
administrativ al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului i 
Clujului.

În Catedrala Mitropolitan , sluje te Vecernia, Para-
clisul Maicii Domnului i roste te o catehez . Hirote-
se te întru duhovnic pe p rintele Andrei Ioan Guia , 
de la parohia Plaiuri, protopopiatul Turda i pe p rin-
tele Bogdan Fr sinel, de la parohia D bâca, protopopi-
atul Gherla.  

A ons n , A h . C  Io n G  
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cât timp to i cei 8  de pelerini s-au închinat (unii chiar i de mai 
multe ori), a observat cu mult  u urin  c  aceasta începuse s  
„transpire” tot mai multe broboane de mir pe aproape întreaga ei 
suprafa . De i minunarea i bucuria tuturor a fost mare, cei prezen i 
au remarcat  rescul i încrederea cu care cei doi so i vedeau în 
aceasta un semn de binecuvântare al P rintelui Arsenie.  

Aceast  minune le-a însu  e it i mai mult pe gazde, care au 
început s  povesteasc  despre nenum ratele cazuri de cancer i alte 
boli grave care s-au vindecat sau ameliorat considerabil dup  în-
chinarea la chipul P rintelui. Acele persoane revin neîncetat la Semlac 
pentru a mul umi i a da m rturie despre ajutorul de net g duit 
oferit trupurilor, dar mai ales su  etelor lor. Oameni st pâni i de 
îndoial , printre care uneori i preo i, s-au cutremurat de dragostea 
lui Dumnezeu i a s  n ilor ce m  locesc pentru noi, odat  ce s-au 
închinat i au v zut iroaiele de lacrimi ce se scurg din ochii deja 
înro i i de plâns ai P rintelui Arsenie.   

Precum Mântuitorul odinioar , i s  n ii S i aleg s  intre în 
casele celor simpli i smeri i cu inima. De i a tept rile 
credincio ilor sunt de multe ori mult mai „înalte”, minuni 
precum aceasta demonstreaz  cât se poate de clar c  Dumnezeu 
caut  în continuare la inimile f r  de vicle ug ale oamenilor, la 
cei bolnavi în c utare de vindecare. Prin urmare, niciunul din-
tre noi nu este uitat. Îndemnul P rintelui Arsenie Boca adresat 
credincio ilor pe când înc  era în via  dovede te acest lucru 
chiar i acum. „Veni i la mine la mormânt i o s  v  ajut mai 
mult” e chemarea care str bate dincolo de moarte, dincolo de 
materie, chiar de pe litogra  a care l crimeaz  la Semlac.

Pelerinajul la Semlac – 
prilej de întâlnire cu Părintele Arsenie Boca 

Romina Sopoian

P elerinajele pe jos organizate de Asocia ia Studen ilor Cre tini 
Ortodoc i Români din Cluj-Napoca – ASCOR Cluj – au 
devenit în r stimpul unui an tot mai a teptate i mai c u-

tate. Dup  experien a acumulat  în cele zece pelerinaje din  i 
cei  km parcur i pe jos, anul acesta destina iile au devenit din ce 
în ce mai diverse i mai curajoase, pelerinii având ocazia s  cunoas-
c  i drumuri mai pu in b t torite. Tot mai mul i credincio i din 
diferite parohii, i chiar din alte ora e, s-au al turat membrilor 
comunit ii din Hasdeu pentru a participa la cele ase pelerinaje de 
pân  acum. Cronologic, acestea au avut loc în Moldova (M n sti-
rile Sih stria, Sihla, Secu i Neam ), Oltenia (M n stirile Hurezu, 
Polovragi i Lainici), Cluj (deja bine-împ mântenitul pelerinaj din 
Postul Mare la M n stirea Nicula), Târgu-Jiu (M n stirea Tismana), 
Vâlcea (Schiturile Iezer, Pahomie, P trunsa, Romanu) i Arad (M -
n stirile Bezdin i Hodo -Bodrog). Dup  ce au str b tut ara în lung 
i în lat, în ultimul pelerinaj pa ii drume ilor au urcat de la M n s-

tirea Sinaia pân  la Crucea de pe Caraiman, traseu care le-a oferit 
ocazia s  viziteze Complexele Naturale „Babele” i „S  nxul”, pre-
cum i Cabana Piatra Ars . 

În ciuda diversit ii lor, exist  un  r ro u ce leag  aproape toa-
te pelerinajele de pân  acum: P rintele Arsenie Boca. Indiferent de 
destina ia lor, majoritatea au prilejuit întâlniri în duh la mormântul 
care înc  face „ ara s  ia foc de la Prislop”. Evlavia fa  de unul 
dintre cei mai mari duhovnici ai României a fost cea care a conturat 
ideea pelerinajului de la Arad din luna iulie. De ce tocmai la Arad? 
De mai bine de un an, satul Semlac din acest jude  ad poste te o 
litogra  e cu chipul P rintelui Arsenie care l crimeaz  i t m duie te 
su  ete i trupuri împov rate de boli i greut i.      

Ad postit  în casa unei familii de gospodari, litogra  a plâng -
toare a transformat satul i casa familiei Borta  într-un loc de pele-
rinaj. Sute de credincio i trec zilnic pragul acestei case împodobite 
cu  ori, f r  ca st pânii ei s  par  deranja i de acest fapt. Din contr , 
ace tia transmit mult  pace i se bucur  de  ecare dat  când oame-
nii caut  fotogra  a reprodus  a P rintelui din evlavie i recuno tin , 
iar nu din pur  curiozitate sau având urme de necredin . 

Cei doi so i i-au întâmpinat pe pelerinii de la Cluj cu mult  
c ldur  i bun voin . Auziser  de comunitatea din Hasdeu cu 
ocazia unui interviu acordat revistei Arthos i publicat într-unul din 
numerele dedicate în întregime P rintelui Arsenie Boca la sfâr itul 
anului trecut. Ajun i în curtea plin  de  ori, domnul Simeon Borta  
le-a prezentat pelerinilor istoria acestei fotogra  i litogra  ate care 
le-a schimbat ireversibil via a. Cump rat  de la M n stirea Prislop 
i a ezat  la loc de cinste în cas , icoana – cum o numesc ace tia din 

evlavie – a l crimat pentru prima dat  în ziua de pr znuire a S  n ilor 
români din . Timp de un an i câteva zile, mir nef cut de mân  
omeneasc  a izvorât aproape f r  încetare din ochiul drept al P -
rintelui Arsenie. Chiar dac  uneori nu l crima abundent, broboane 
de mir tot nu încetau s - i fac  apari ia pe suprafa a litogra  ei. 
Alteori, chiar dac  nu mai plângea, mirul atât de minunat mirositor 
se înmul ea în t vi a a ezat  sub icoan , a a încât  ecare persoan  
care venea s  i se închine putea s  ia cu sine m car câteva be iga e 
îmbibate, dac  nu chiar câte o sticlu . Fiind mereu aten i la ea, so ii 

Borta  spun c  litogra  a a izvorât în jur de  de litri de mir pe 
parcursul unui an de zile. Uneori cutiu a în care se aduna mirul 
trebuia golit  i de -  ori pe zi, atât de abundent  era scurgerea. 

Alt  minune, poate la fel de mare, e c  aceast  cantitate impre-
sionant  de mir nu a afectat calitatea fotografiei litografiate, ce 
adun  ca într-un colaj M n stirea Prislop, mormântul acoperit de 
 ori i chipul P rintelui Arsenie. În mod normal, litogra  ile sunt 

tratate la final cu o substan  special  pentru ca s  nu fie rapid 
afectate chiar i de cea mai mic  cantitate de ap . În ciuda sensibilit ii 
la zgârieturi i umezeal , imaginea litogra  at  din casa familiei 
Borta  nu s-a um  at sau degradat în niciun fel. Din contr , un strat 
de cear  protector s-a format de la sine dedesubtul ochiului P rin-
telui pentru a înlesni parc  i mai mult scurgerea mirului. Cei doi 
so i scot mereu în eviden  aceste aspecte ce dep esc limita  res-
cului, pentru a-i ajuta pe credincio i s  cuprind  cu mintea i su  e-
tul m re ia i importan a minunii. 

De i povesteau probabil a o mia oar  despre cum a ajuns icoa-
na la ei, reac iile lor de cutremurare au v dit cât se poate de clar 
dragostea de Dumnezeu, evlavia fa  de P rintele Arsenie i neîn-
cetata uimire legat  de s l luirea icoanei în casa lor. Se consider  
oameni simpli, cu p cate, dar care au cu siguran  ceva de înv at 
din tot ce li se întâmpl  în ultimul timp. Nu î i arog  drepturi, nu 
se consider  mai speciali decât al ii, ci, din contr , v d în aceast  
minune o mare responsabilitate, pe care i-au asumat-o neîncetat 
înc  din prima clip . Astfel se poate explica deschiderea incredibi-
l  fa  de  ecare persoan  care le trece pragul pentru a-L c uta pe 

Dumnezeu prin intermediul Sfântului S u, Arsenie. De la oameni 
simpli la fe e biserice ti i autorit i îns rcinate s  investigheze cazul, 
cu to ii au fost i sunt în continuare primi i cu aceea i bun voin  
de c tre cele dou  gazde. A a cum nimeni nu e oprit de la închina-
re, tot a a nim nui nu îi este permis s  ia litogra  a din aceast  cas  
în care P rintele Arsenie a ales s  se s l luiasc . Con tien i de în-
semn tatea acestui fapt, cei doi so i sunt dispu i s  fac  orice pentru 
a îndeplini în continuare dorin a P rintelui i pentru a nu îngr di 
icoana i lucrarea sa în niciun fel, a a cum se poate întâmpla uneori 
în l ca urile de închinare. 

Petrecând atât de mult timp în prezen a imaginii litogra  ate, 
so ii Borta  o cunosc îndeaproape. Sunt mereu surprin i de reac iile 
imprevizibile ale acesteia i observ  foarte rapid i u or orice schim-
bare pe care o manifest . De exemplu, icoana nu mai l crimeaz  
abundent, dar ori de câte ori apar chiar i câteva pic turi de mir pe 
suprafa a acesteia, ele nu sunt niciodat  trecute cu vederea. La fel 
s-a întâmplat i la începutul lunii iulie, când pelerinii clujeni le-au 
trecut pragul casei. Domnul Simeon, care a inut litogra  a în mâini 

6
Pelerinajul tinerilor pe vârful 

Caraiman 
- crâmpeie de gânduri despre drumeția 

duhovnicească de la sfârșit de iulie - 

M n stirea Sinaia, Babele, S  nxul i Crucea Eroilor de pe 
Vârful Caraiman ne a teapt  vineri spre sâmb t . Câ-
teva stele se z resc timide pe cerul senin sub care Clujul 

nostru înc  nu doarme. Chipuri dornice de lini te duhovniceas-
c  încep s  se adune în centrul ora ului nelini tit. Aproape  
de su  ete am pornit spre Sinaia cea vegheat  de Crucea Eroilor 
de pe Vârful Caraiman. În jurul orei : , îndruma i de sunete 
de toac  i de Sfânta Cruce am început încet, dar sigur „urcu ul”. 
Por ile m n stirii Sinaia, cu hramul Sfânta Treime, Adormirea 
Maicii Domnului i Schimbarea la fa , larg deschise a teapt  cu 
mult  râvn  intrarea într-o alt  lume, o lume într-o lume. Din 
biseric  se aud rug ciuni i laude prin glasul p rintelui i cântul 
fra ilor c lug ri, sfânta Liturghie smerind mirenii care intr  în 
l ca ul sfânt. Într-un col  al cur ii m n stirii, un coridor îngust 
transcende noul spre vechi; centrul celei de-a doua cur i a m -
n stirii este împodobit cu simplitate i modestie de bisericu a 
veche. S  n ii, Maica i Fiul picta i de o frumuse e de nedescris 
în cuvinte ne a teapt  parc  de mult timp. La intrare, în nava 
bisericii, coloane sculptate în piatr  deschid calea spre altarul 
îmbr i at de cele dou  icoane argintii ale Maicii Domnului i 
Fiului Omului. E tainic i lini te. 
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F I L O C A L I A2

Am p r sit „Catedrala Carpa ilor” în jurul orei :  
înc rca i cu energie duhovniceasc  i o mai puternic  dorin  
de a ajunge mai sus sub piciorul S  ntei Cruci. Cu ajutorul 
telecabinei i a bunului Dumnezeu am ajuns la cota  de 
metri, de unde am urcat  ecare cu ce a dorit: telecabina, tele-
gondola sau telescaunul. Noi am ales telescaunul i nu ne-a 
p rut r u pentru incomparabilul traseu. Slava Domnului se 
simte înzecit prin falnicii brazi care împânzesc culmile, sub 
cerul de un albastru pur i profund împodobit cu nori albi 
asemeni unor mielu ei inocen i, sub soarele ca un rege cântând 
neîncetat osanale asupra peisajul miri  c. Toat  ceata de  
de su  ete s-a regrupat la cota  pentru o mic  pauz  i 
ceva de hr nit, dup  care sunetul toacei ne-a adunat i ne-a 
îndrumat pe to i într-o caravan  vie c tre Crucea de pe Ca-
raiman: t tici, m mici, m tu i cu feti e i b ie i, adolescen i 
i tineri. 

Sute, chiar mii de  oricele mov i albe încununeaz  po-
tecile, jubilând în b taia vântului. Coloana noastr  întins  pe 
câteva sute de metrii, îndrumat  de Cruce i cele dou  ripide, 
ajunge în inutul Babelor i a S  nxului, pe lâng  care se pe-
rind  sute de turi ti. Turi tii surprin i i mira i de convoiul 
nostru privesc cu reac ii i întreb ri diverse, începând cu 
scepticism, dar  nalizându-se cu un Doamne, ajut ! sincer i 
zâmbitor. L sând în urm  impresionantele opere de art , 

dup  o or  de urcu  pe poteci, prin iarb  i pu in  z pad , 
Crucea Eroilor ni se arat  în jurul orei : . Falnic , dar 
totodat  smerit  î i întinde bra ele asemenea unui înger ale 
c rui aripi îmbr i eaz  protector inutul. Mare bucurie i 
smerenie trebuie s  simt  mirenii din Sinaia, din Bu teni din 
toate localit ile din care Crucea se z re te. Aici, sub Cruce, 

 de glasuri i-au unit ruga prin cântec, aducându-i slav  
Domnului i pream rind-o pe Maica Sfânt . Uimitoare atmo-
sfer  i peisaj: cu soarele i Crucea deasupra noastr , sub 
cerul imens de un albastru de Vorone , cu numele Domnului 
pe buzele i în su  etele tuturor. Coborârea a fost spectacu-
loas , pe poteci hai hui, prin inutul s lbatic al corbilor, uliilor 
i a caprelor negre. 

Sâmb t  spre duminic . Mii de stele împodobind cerul 
crestat de un apus aurit blagoslovesc minunile create de Dom-
nul în timp ce convoiul nostru se retrage spre via a de zi cu 
zi din Clujul cel nelini tit. S  nte Dumnezeule, S  nte tare, 

minunat e ti Tu în miile de stele, în natura cea plin  de via  
i frumuse ile incomparabile, în su  etele smerite care te ca-

ut  neîncetat. Slav  ie, Doamne!  
Alexandra H.

***

 „Un gând frumos poate   ca o biseric  în care omul î i 
odihne te su  etul.” (Regina Maria)

M i-am pus sufletul în palm  i o s  încerc s  redau 
„ceea ce e mai presus de Cuvinte” (Daniel Turcea), 
drumul spre ve nicie. Drumul de la M n stirea Sinaia 

spre Crucea Eroilor Neamului. Fiecare pelerinaj la care am 
participat a fost un ir neîncetat de lec ii de via , de frumu-
se e i smerenie, de ascultare i decen . Nu tiu cât mi-am 
asumat i asimilat din  ecare, cert este c  sunt mereu ner b-
d toare s  a  u unde urmeaz  s  mergem. Chiar dac  admi-
ra ia pe care o am fa  de Regina Maria m-a îndemnat s  merg 
spre Crucea Eroilor Neamului, în acela i timp, în sinea mea, 
m  gândeam c  sunt prea pu ine m n stiri cuprinse în pro-
gram. Abia mai târziu am în eles c  pe Hristos Îl g se ti pre-
tutindeni: în biseric , în Taine i în tain , în oamenii cu su  e-
te vii i inimi curate, în natur  i  ori. A fost o nou  lec ie. 

Poarta M n stirii Sinaia desparte parc  dou  lumi: afar  se 
sim ea agita ia unei zile c lduroase de iulie, o multitudine de 
turi ti, emo iile unui mare campionat de raliuri; în untru era 
rânduial . De  ecare dat  când p esc în curtea unei m n stiri 
m  cuprinde un sentiment aparte, emo ia i teama de a nu 
strica frumuse ea locului. Încep s  duc o lupt  cu mine. Chiar 
dac  eram înconjurat  de peste  de prieteni, mi-am dorit un 
moment de intimitate, un moment în care s  m  întâlnesc cu 
Hristos. Lucru mare pentru un om atât de mic. Astfel, m  re-
g seam singur  înconjurând m n stirea. Aten ia mea se în-
drepta acum spre S  ntele Cruci (aici, exist  posibilitatea de a 
vedea mai multe tipuri: greceasc , slav , latin ). Pentru mine 
Crucea înseamn  Înviere – dovada cea mai mare a Iubirii, le-
g tura dintre moarte i ve nicie, dintre p mânt i cer, dintre 
nimicnicie i ve nicie, dintre noi i El. Cu ochii plini de lacrimi, 
am cerut doar biruin . Învrednice te-ne, Doamne! Pre  de 
câteva minute mi-am îngenunchiat su  etul în biserica veche, 
în timp ce în biserica nou  se desf ura Sfânta Liturghie. Am 
ie it cu puterea de care aveam atâta nevoie, nu doar pentru a 
urca spre cota , ci pentru a avea su  etul odihnit în zilele 
care urmau. Astfel, radiind a bucurie, mi-am zis: „Hai, su  ete, 
i-om hoin ri prin cer” (IPS Bartolomeu). 

Drumul spre Crucea Eroilor Neamului a fost de o frumu-
se e aparte, un drum în care mi-am pus su  etul în palme, odih-
nit de puritatea locului: mun i,  ori i aer curat. A fost o dru-
me ie cu Tine, înconjurat  de oameni cu su  ete vii. Ce binecu-
vântare! Viu va   su  etul meu i Te va l uda i judec ile Tale îmi 
vor ajuta mie. R t cit-am ca o oaie pierdut ; caut  pe robul T u, c  
poruncile Tale nu le-am uitat (Psalmul 8). Ajuns  „acas ”, mi-
am dat seam  c  r t cesc de fapt spre „acas ”. Poate unii au 
ajuns, poate al ii mai caut , dar Hristos ne caut  i ne a teapt  
„acas ” pe to i. Un gând curat, bucurie i lumin  s  n itoare. 

Gabriela-Mihaela Mure an 

***

C araiman, Sinaia, Bu teni, Bucegi toate îmi aduc 
aminte de copil ria petrecut  par ial în Valea Pra-
hovei. Cu toate acestea, niciodat  nu le-am expe-

rimentat împreun  cu aproape  de prieteni, fiecare fiind 
m dular al aceleia i familii duhovnice ti. Am început s  
simt atmosfera de comuniune înc  din prima clip  în care 
am ajuns la locul de plecare. Toat  lumea frem ta, în 
a teptarea peisajului uluitor care urma s  ne întâmpine în 
zori. Ajun i la Sinaia, am l sat în autobuze oboseala nop ii 
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nedormite i ne-am îndreptat ca furnicile spre vechea m -
n stire, locul unde a început toat  istoria acestei a ez ri. În 
cinci minute, curtea m n stirii a fost invadat , l sându- i 
descoperite misterele, printre care biserica din incinta cea 
mic , asemenea unei bijuterii. Îns  lini tea m n stirii a fost 
curmat  de zumzetul asurzitor al unor motoare, care parc  
înconjurau amenin toare locul binecuvânt rii. Se pare c  
nimeriser m în plina desf urare a Campionatului Na ional 
de Vitez  în Coast , iar ma inile de raliu se luptau pentru 
Trofeul Sinaia. Pentru c  toate drumurile de acces c tre 
telegondol  erau blocate de raliu, nu am avut alt  variant  
decât s  ne lu m la întrecere cu ma inile. A a c , ne-am 
strecurat printre automobilele vitezomane, grupule e, 
grupule e, pân  când am reu it s  travers m cu to ii încet, 
dar sigur. Drumul spre telegondol  a fost unul cât se poate 
de banal pentru to i membrii echipajului, nu îns  i pentru 
mine. Sc pat  nec lcat  de raliu, i cu gândul sus pe cul-
mile mun ilor, m-am avântat în prima denivelare din tro-
tuarul nou amenajat, alegându-m  cu o entors  pe cinste. 
A adar, primul meu pelerinaj pe jos cu echipa ASCOR-ului 
s-a dovedit fructuos, înc  dinaintea urc rii pe munte. 
Mul umit  telegondolei am putut respira i eu aerul proas-
p t de la  m. Altfel a  fi num rat pân  la sfâr itul zilei 
pietrele din pavajul str zii ce duce spre Castelul Pele . 

Generosul platou al Bucegilor, ne-a îmbr i at cu miros 
proasp t de cimbri or imediat ce am ajuns. Cerul albastru 
i vânticelul ce adia constant te f ceau s  ui i complet c  

poate exista canicula. Câinii prieteno i de la stânele de 
sus ne-au cerut imediat actele la control, f cându-ne 
invidio i pentru vigoarea i puterea care radia din ei, 
corespunz toare peisajului superb, dar aspru în care tr -
iesc. În sfâr it ceilal i turi ti aveau concuren  pe m sur , 
în tot platoul auzindu-se sunetul de toac  care ne condu-
cea spre Babele, Sfinxul i Crucea Eroilor de pe Vârful 
Caraiman. Nefiind capabil  s  merg decât pân  la Babele, 
m-am desp r it de prietenii mei care mi-au f cut pu in 
mai târziu cu mâna de la Cruce, în speran a c  m  delec-
tez împreun  cu al i tovar i din grupul nostru la coada 
de a teptare pentru a intra în telecabina care urma s  ne 
coboare în Bu teni. i cu adev rat m  delectam, ascultând 
pove ti nemuritoare cu peripe ii la munte, când mi-am 
dat seama c  fra ii no tri care urmau s  coboare pe jos de 
la Cruce, în Bu teni, nu puteau fi contacta i prin telefon, 
i c  traseul pe care îl programaser  era foarte lung. Dup  

îndelungata a teptare, am reu it s  urc în telecabin , în-
cepând coborârea pe deasupra unuia dintre cele mai spec-
taculoase peisaje. Jos în Bu teni, ne-am reg sit într-un 
final cu ceilal i camarazi, care înfruntaser  pe jos traseul 
abrupt i provocator de la Vârful Caraiman pân  la auto-
care. L sând la o parte micul meu accident, m-am bucurat 
de emo ia cu care prietenii îmi povesteau despre coborâ-
rea lor (unii dintre ei fiind prima oar  pe munte) i de 
oboseala pl cut  care ne-a cuprins pe to i când ne-am 
îmbarcat în autocare. 

Iustina Oprescu
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