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DIN SUMAR:

Maica Domnului mereu înlăcrimată

„Şi prin sufl etul tău va trece sabie, ca  
să se descopere gândurile din multe inimi” 

(Luca 2, 35)

S uferinţa Maicii Domnului pentru Dumnezeiescul său Fiu şi pentru noi, fi ii săi 
duhovniceşti, este una absolută. Ne spune Sfântul Evanghelist Luca că, la po-
runca împăratului, Dreptul Iosif şi cu Sfânta Fecioară Maria s-au dus la recen-

sământ în Betleem şi „pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască. Şi a născut pe 
Fiul său Cel Unul-Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci nu era loc de găzduire pentru 
ei” (Luca 2, 6-7).

Pentru Dumnezeu nu mai era loc. Ne putem închipui ce era în sufl etul ei? Pe bună 
dreptate Mircea Eliade ne spune că „Maica Domnului s-a descoperit sufl etului poporului 
românesc sub forma sa cea mai umană, cea mai familiară. Legendele româneşti asupra Maicii 
Domnului întrec, în frăgezimea sentimentului care le-a creat, chiar cele mai umile legende medi-
evale germanice. Este o trăsătură caracteristică a sufl etului poporului român de a se apropia de 
tainele suprafi reşti ale creştinismului, cu umilinţe, dar şi cu cordială spontaneitate”1 .
Şi ce zic legendele româneşti cu referire la naşterea Domnului în iesle şi la durerea 

Maicii Domnului? Iată ce zic: „Şi-apoi iară s-au luat / Cu mare jale şi banat / Şi pe la toţi s-au 
rugat / Să le dea într-un locaş / Batăr un pic de sălaş. / Dar nime nu s-a afl at / Cu inimă, cu gând 
curat, / Şi nime sălaş nu le-au dat. / Atunci s-au dus de-au intrat / Într-un grajd mic, 
desfundat”2.

Când, la 40 de zile, Pruncul este prezentat la templu, Dreptul Simeon „a zis către 
Maria, mama Lui: Iată, Acesta este pus spre căderea şi ridicarea multora din Israel şi ca un semn 
care va stârni împotriviri, şi prin sufl etul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din 
multe inimi” (Luca 2, 34-35).

Când, la 12 ani, copilul Iisus a făcut cu părinţii Săi un pelerinaj la Ierusalim şi, des-
părţindu-Se de ei, L-au căutat îngrĳ oraţi trei zile, mama Lui îndurerată I-a zis: „Fiule, de 
ce ne-ai făcut nouă aşa? Iată, tatăl Tău şi eu Te-am căutat îngrĳ oraţi” (Luca 2, 48).

Dacă mereu Maica Domnului a suferit alături de Fiul ei, suferinţa ajunge la apogeu 
cu prilejul Sfi ntelor Pătimiri: „Şi stăteau lângă crucea lui Iisus mama Lui şi sora mamei Lui, 
Maria lui Cleopa, şi Maria Magdalena” (Ioan 19, 25). Durerea care i-a sfâşiat inima Maicii 
Domnului este redată de slujba sfi ntelor Pătimiri: „Astăzi, văzându-Te pe Tine, Cuvinte, 
spânzurând pe Cruce, Fecioara cea fără prihană, tânguindu-se cu milă ca o maică, s-a rănit la 
inimă cu amar, și suspinând cu durere din adâncul sufl etului, zgâriindu-și obrazul, se chinuia; 
de aceea în piept bătându-se striga cu jale: Vai mie, Dumnezeiescule Fiu! Vai mie, Lumina lumii! 
Cum ai apus de la ochii mei, Mielul lui Dumnezeu?”3.

Văzând-o pe Maica Sa sfâșiată de durere la poala Crucii, Mântuitorul o 
încredinţează Sfântului Ioan Evanghelistul, iar pe noi, pe toţi, Maicii Domnului: 

„Deci Iisus, văzând pe mama Sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei 
Sale: Femeie, iată fi ul tău! Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Și din ceasul acela 
ucenicul a luat-o la sine” (Ioan 19, 26-27).

Sfântul Nicolae Cabasila, meditând la suferinţa Maicii Domnului, văzându-L 
pe Mântuitorul chinuit, scrie: „Iar când a fost nevoie ca Mântuitorul să sufere lucruri 
cumplite pentru noi și să moară, prin ce suferinţe n-a trecut Fecioara? De ce lovituri 
n-a fost încercată? Căci chiar dacă El ar fi  fost doar om și nimic altceva, nimic mai 
dureros nu s-ar fi  putut adăuga unei mame... Cu ce sufl et vedea acum Fericita în ase-
menea grele chinuri pe Fiul ei, Binefăcătorul comun al naturii noastre, Cel blând și 
smerit cu inima”4.

În slujba Prohodului Domnului, în prima stare, strofa a 28-a, ne este redată 
suferinţa cumplită a Maicii Domnului: „Vărsând râu de lacrimi / Peste Tine, Doamne, 
/ Cea Curată, ca o maică, a glăsuit: / Oare, cum Te voi îngropa, Fiul meu?”5.

1 Simion Florea Marian, Legendele Maicii Domnului , Editura Ecco, Cluj-Napoca, 2003, coperta a 4-a. 
2 ibidem, p. 69.
3 Triodul, EIBMBOR, București, 1986, p. 538.
4 Diac. Ioan I. Ică jr., Maica Domnului în teologia secolului XX și în spiritualitatea isihastă a secolului XIV: 
Grigorie Palama, Nicolae Cabasila, Teofan al Niceei, Editura Deisis, Sibiu, 2009, p. 489.
5 Triodul, p. 566. 

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului,
Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului

† Andrei

Icoana „Tânguirea Maicii Domnului”, a iconarului Irineu Protcenko
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Maica Domnului a suferit tare pentru Domnul 
Hristos, dar noi, fiind făcuţi fii ai ei, dimpreună cu 
Sfântul Ioan Evanghelistul, suferă și pentru noi 
pentru toţi. Sfântul Nicolae Cabasila ne spune că 
atunci când omul „este bolnav, e neputincioasă și ea, 
când e întristat, suferă împreună și ea, când el plânge, 
lăcrimează împreună și ea, când se bucură, se veselește 
împreună și ea”6. 

De-a lungul istoriei, creştinii, în general, şi ro-
mânii, în special, au avut experienţa faptului că 
Maica Domnului a plâns atunci când ei erau în 
mare necaz. Spune Ion Neculce, că pe vremea dom-
niei lui Gheorghe Duca, „într-o mănăstioară mică ce 
iaste sub cetate au lăcrimat icoana Maicii Precistei, cât 
să răsturna lacrimile pe chipul icoanii, de le vide toţi 
oaminii. Şi pica într-o tipsie ce iera pusă supt icoană, 
de iera de mirare a privi arătare şi sămnu ca acela, care 
au fostu adevărat sămnu de peirea a mulţi creştini în 
Ţara Leşească şi începătura durerii şi stricării ţărăi 
noastre. Că de-atunce din an în anu tot răul şi amar de 
creştini şi pustii au rămas locurile pre acolo”7.

Icoana arhicunoscută din Arhiepiscopia noastră, 
de la Mănăstirea Nicula, a lăcrimat de mai multe 
ori. Ea a fost comandată de nobilul Ioan Cupşa 
Părintelui Luca din Iclod, în  anul 1681. În ziua de 
15 februarie 1699 această icoană a vărsat primele 
lacrimi. Părintele Mihail din Nicula, parohul satu-
lui, credincioşi din sat, soldaţi ai armatei austriece 
încartiruiţi la Nicula şi la Gherla au fost martori ai 
acestei minuni8.  

Groful Sigismund Kornis a văzut icoana plân-
gând în 12 martie 1699 şi a dus icoana la castelul 
său din Benediug (Mănăstirea), dar a fost nevoit 
să o returneze. Este consemnat faptul că în împre-
jurările istorice de atunci s-a făcut şi o anchetă care 
a certificat faptul că icoana a plâns. 

Nu e singura icoană care a plâns. Academicianul 
Marius Porumb „a semnalat în Biserica Ortodoxă 

„Sfinţii Petru şi Pavel” din Cluj – Mănăştur, existenţa 
unei icoane a Maicii Domnului zugrăvită în 1673, la 
comanda unei familii din Ilişua ce se remarcă «prin 
asemănarea frapantă  cu icoana de la Mănăstirea 
Nicula»”9 icoană pictată tot de Părintele Luca din 
Iclod, care şi ea a plâns.

De ce a plâns icoana Maicii Domnului de la 
Nicula? Pentru că au năvălit turcii şi tătarii, spun 
o seamă de analişti, dar eu cred că şi pentru dez-
binarea religioasă a românilor şi pentru multele 
lor necazuri de natură socială şi naţională. Se în-
tristează Maica Domnului şi când noi păcătuim.

Ori de câte ori ne rătăcim de la calea cea dreap-
tă, Maica Domnului suferă. O mărturie zdrobitoa-
re ne aduce în acest sens Sfântul Siluan Athonitul, 
care n-a trăit demult. Făcuse el nişte greşeli şi Mai-
ca Domnului îndurerată i-a spus: „Nu-mi place să 
văd ceea ce faci! Cuvintele ei erau liniştite şi blânde, 
dar ele au lucrat cu putere asupra sufletului meu”10.

Întrebarea esenţială pe care ar trebui să ne-o 
punem noi, creştinii veacului 21, este: îi place Mai-
cii Domnului ceea ce facem noi? N-o întristează pe 
Maica Domnului secularizarea ce bântuie în lume, 
lipsa de preocupări spirituale, participarea atât de 
rară la slujbele bisericii, păcatele multe făcute de 
oameni?

Îi place Maicii Domnului slaba noastră implica-
re în slujirea socială, în ocrotirea săracilor, a bolna-
vilor, a bătrânilor și a copiilor orfani sau abandonaţi? 
Deschidem noi sufi ciente centre de sprĳ inire a aces-
tor categorii de oameni marginalizaţi?

Familia creștină, nașterea, creșterea și educarea 
copiilor sunt în atenţia Maicii Domnului. Pentru că 
Maica Domnului e mama desăvârșită. Dar și mamele 
noastre care ne-au adus pe lume suferă când viaţa 
noastră nu merge bine.
6 Diac. Ioan I. Ică jr., op. cit., p. 572.
7 Ion Neculce, Opere. Letopiseţul Ţării Moldovei şi o seamă de cuvinte, Bu-
cureşti, 1982, p. 299.
8 Ana Dumitran, Hagedüs Enikö şi Vasile Rus, Fecioarele înlăcrimate ale Transilva-
niei, Alba Iulia, Altip, 2011, p. 36.
9 Marius Porumb, Pictura românească din Transilvania, p. 92.
10 Cuviosul Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei, 
Deisis, Alba-Iulia, 1994, p. 137.

„Cine este Aceasta,                           
ca zorile de albă și curată?”

Pr. Petru Buran

P oezia, pe lângă proză și limbajul discursiv, are capaci-
tatea de a reda cu mare acurateţe și fi delitate, noţiunile 
imuabile ale adevărului și ale transcendentului. Poezia 

intuiește, declină o identitate, fără să o expliciteze în concepte 
imanente; mai degrabă, încearcă o înălţare a omului spre abso-
lut, spre Dumnezeu, decât o confi scare și încorsetare într-un 
limbaj rigid și convenţional a tot ce înseamnă  veșnic.

Ethosul Bisericii respiră prin cultul liturgic, verbali-
zează prin cântări și laude închinate lui Dumnezeu și 
sfinţilor, pendulează între metafora doxologică și subli-
mitatea iconologică. De la mesajele, aproape indescifra-
bile pentru contemporani, dar și posteritate, ale profeţilor 
Vechiului Testament până la parabolele Mântuitorului, 
de la înţelesurile mai-presus-de-înţelegere moștenite de la 
Apostoli până la arhitectura descoperirilor dumnezeiești 
în sfinţi, de la psalmii lui David sau imnele ori cântările 
doxologice consacrate: al lui Moise (Ieșire 15; Deuteronom 
32), al Deborei și al lui Barac (Judecători 5), al Anei (I 
Regi 2, 1-10), al celor trei tineri (Cântarea Celor Trei 
Tineri 1),  până la cântările nou-testamentare ale Maicii 
Domnului (Luca 1, 46-55), Zaharia (Luca 1, 68-79) sau 
Simeon (Luca 2, 29-32), Biserica le-a metabolizat pe toa-
te. Versul, rima, metafora, comparaţia, analogia, simbo-
lul, cuvântul-imagine sunt instrumentele omologate 
pentru explorarea în domeniul metafizic și, mai ales, 
teologic. 

Praznicul Adormirii Maicii Domnului este unul din-
tre cele mai iubite sărbători ale creștinilor, dar, mai cu 
seamă, a monahilor. Într-o omilie la acest praznic, stareţul 
Efrem al Mânăstirii Vatoped, din Sfântul Munte Athos, 
îl socotește „al doilea Paște, sfânt, fără prihană, dătător 
de viaţă pentru neamul omenesc”, e Paștele de vară1.

Printre multe cuvinte de laudă rostite cu prilejul aces-
tui praznic din miezul verii, închinat Maicii Domnului, 
unul se distinge prin frumuseţe și profunzime. Sfântul 
Antim Ivireanul îi cântă Născătoarei de Dumnezeu, au-
diat de mulţime de credincioși veniţi să privegheze Ador-
mirea ei: „Cine iaste aceasta care să ivește ca zorile, fru-
moasă ca luna și aleasă, ca soarile? Cine iaste aceasta ce 
să sue de pre pământ în ceriu, albită, înflorită, întru care 
hulă nu iaste? Rădicaţi porţile voastre, zic cetele cele 
îngerești, una cătră alta și cu cântări de laudă priimiţi 
pre Împărăteasa ceriului și a pământului, care vine, să 
lăcuiască den dreapta împăratului Dumnezeu”2. 

Extrem de inspirat, poetul creștin Sandu Tudor, vii-
torul ieroschimonah Daniil, stareţul Mânăstirii Rarău și 
încarcerat, până la moarte, pentru credinţă, în temniţa 
Aiudului, valorifică aceste cuvinte ale Mitropolitului 
Antim și le așează în capul acatistului său, închinat Ru-
gului Aprins al Născătoarei de Dumnezeu: „Cine este Aceas-
ta, ca zorile de albă și curată? / E Împărăteasa rugăciunii, 
e rugăciunea întrupată”3.

Metaforele antimiene, preluate și transpuse într-un 
imn doxologic de către stareţul Daniil, declină, cu o mare 
fineţe, identitatea Maicii Domnului. Luna, soarele sunt 

aștri aflaţi la o distanţă considerabi-
lă faţă de noi, oamenii. Lumina ema-
nată este esenţială pentru orientarea 
și deplasarea omului. Maica Dom-
nului este ușa, din viziunea proro-
cului Iezechiel (44, 1-4), prin care a 
venit în lume Hristos, este farul și 
scara (Facere 28, 12-17) prin care ur-
căm și intrăm în cămara de nuntă, 
cu mirele Hristos (Matei 25, 10). Îna-
inte de crearea soarelui și a oricărui 
alt luminător ceresc, slava dumne-
zeiască lumina întreaga creaţie. Or, 
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu 
s-a făcut locaș, biserică, chivot / năs-
trapă și casă a toată dumnezeirea. 
Prin poziţionarea lor pe bolta cereas-
că se poate desprinde o altă perspec-
tivă: distanţarea de tot ce este pă-
mântesc sau proximitatea faţă de ceea 
ce este ceresc. Viaţa Maicii Domnului 
a avut o asemenea direcţie și sens, o 
detașare faţă de micimile și clivajele 
cotidianului și  o concentrare pe 
esenţial, pe o locuire cu și în Dum-
nezeu. 

Similitudinea cu zorile este bine-
venită. Zorile sunt primele licăriri de 
lumină ce se ivesc după o îndelun-
gată și tenebroasă noapte. Somnul 
din timpul nopţii mimează, involun-
tar și inconștient, moartea. În icono-

mia mântuirii oamenilor, Maica Dom-
nului poate fi considerată aurora invierii și zorile vieţii 
celei noi, cu Dumnezeu. 

Stareţul Daniil, într-un limbaj poetic, concentrează 
legătura înfiripată între sufletul creștinului și Maica 
Vieţii, „Doamnă a dimineţii”: „spre Tine, noi alergăm, 
arși, mistuiţi de dor! / Ia-ne și pre noi părtași ai sfântului 
munte Tabor. / Și fă-Te și nouă / umbră și rouă, / Tu, 
adumbrirea de dar, / să-și afle și firea / noastră înnoirea 
/ dintru plămadă de har. // Ca să-Ţi strigăm cu toată 
făptura / Într-o deplină închinăciune: / Bucură-te, Mirea-
să urzitoare de nesfârșită rugăciune”4.

1 htt p://www.pemptusia.ro/2013/08/adormirea-maicii-domnului-mutarea-la 
-viata/ (accesat la 24.07.2019).
2 Antim Ivireanul, Cazanie la Adormirea Preasfi ntei Născătoarei de Dum-
nezeu în „Didahii”, Editura Basilica, București, 2016, p. 299. 
3 Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Imn Acatist la Rugul Aprins al 
Născătoarei de Dumnezeu în „Acatiste”, Editura Christiana, București, 
2009, p. 149.
4 Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Condacul I, Imn Acatist la Rugul 
Aprins al Născătoarei de Dumnezeu..., p. 149.

Foarte mulţi ne-am născut în sat și anul acesta a 
fost dedicat de către Sfântul Sinod satului, iar multe 
sate îmbătrânesc și se depopulează. Maica Domnului 
și mamele noastre, la această priveliște, sunt îndure-
rate. Pe bună dreptate spune cântecul popular: „Când 
m-apropiu de-al meu sat, / Cunosc câinii pe lătrat, / Oame-
nii pe cuvântat, / Pe mama după oft at”.

Ne rugăm lui Dumnezeu ca motivele de suferinţă 
a Maicii Domnului şi a mamelor noastre să se împu-
ţineze. Iar perioada Postului Maicii Domnului, când 
seară de seară ofi ciem Paraclisul, este propice pentru 
îndreptarea noastră. 
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Tableta lunii

După chip

Alexandru Nemoianu
(Statele Unite)

P oziţia Bisericii a fost şi este dintotdeauna 
clară şi fermă: orice copil este un minunat dar 
de la Dumnezeu, iar în pântecul femeii, din 

momentul conceperii, este o nouă persoană umană. 
Contestată de susţinătorii avortului, această poziţie a 
Bisericii se vrea trimisă la coşul istoriei, blamată, cata-
logată ca învechită, neadaptată la omul „nou”. Numai 
că blamata şi învechita poziţie a Bisericii este confi rma-
tă pe zi ce trece de explorările medicale care-i confi rmă 
spusele: genetica demonstrează că în faza de dezvol-
tare numită a zigotului poate fi  determinat sexul, cu-
loarea părului sau a ochilor pruncului afl at în acest 
proces de dezvoltare. A considera omul, în faza de 
dezvoltare zigotică, mai puţin om e la fel de greşit ca 
a considera un copil de un an, care încă nu poate mer-
ge singur, mai puţin copil decât unul de cinci ani, care 
aleargă prin curte. Care drept îţi dă voie să ucizi un 
copil afl at în fază embrionară? De ce nu îţi permite 
acelaşi drept să iei viaţa unuia de 3 ani, în raport cu 
unul de 8 ani? Dacă avortul este o simplă procedură, 
dacă prin avort nu ucidem, de ce orice femeie care 
trece printr-o astfel de experienţă rămâne traumatiza-
tă sufl eteşte?... De ce vorbim de consiliere post-avort?

„Persoană” derivă din grecescul „proso-
pon”, care însemnă: faţă, „mască” și mai ales 
manifestarea conștientă a individului.  În limba 
română  acest termen, folosit des în scrierile reli-
gioase, s-a tradus prin „faţă” și încă mai exact prin 

„chip”. În vremea mai nouă, în loc de vechea ex-
primare românească „chip” sau „faţă”, se 
folosește mai ales cuvântul „persoană”. Acea 
exprimare, veche românească, „chip”, este cea 
mai exactă și se potrivește Omului.

Omul este făcut după „chipul” și „asemă-
narea” lui Dumnezeu. „Chipul” cuprinde carac-
teristicile date omului din clipa zămislirii sale; 
putere contemplativă, putere raţională, putere 
duhovnicească, liber arbitru. Acestea sunt „date”, 

„înnăscute” omului, așezate în el. Prin dezvoltarea 
lor, prin buna lor folosire, care continuă în veșnicie, 
omul poate dobândi, prin Har, „asemănarea” cu 
Dumnezeu. Deci „chipul” este un dat, iar „asemă-
narea” o stare dată ca potenţială, existentă ca vir-
tualitate la care se poate ajunge și pe care omul o 
poate dobândi cu Harul lui Dumnezeu, dar și cu 
strădania omului. În această înţelegere, distrugerea 

„chipului” este ucidere, crimă împotriva Duhului 
Sfânt. Căci trebuie să înţelegem foarte bine: nu 
există în întreaga creaţie o forţă mai tare decât li-
bera voinţă a fi inţelor înzestrate cu conștiinţa de 
sine și înţelegere duhovnicească. Folosirea spre 
rău a acestei voinţe libere poate avea urmări de-
vastatoare. Aici trebuie să vedem colosala impor-
tantă a fi ecărei persoane, a fi ecărui „chip”.

„Omul” nu este un număr socio-economic 
și nu este un „simplu” individ, parte a unui grup. 
Aceste criterii de recensământ se potrivesc celor 
care nu cuvântă. „Omul” este o persoană, adică o 
fi inţă conștientă de dubla sa alcătuire, trup și sufl et, 
și mai ales conștientă de faptul că existenţa sa este 
parte dintr-un plan desăvârșit și veșnic. Împreju-
rarea că un număr de oameni, număr ale cărui 
dimensiuni nu are nicio importantă, nu înţeleg sau 
nu iau în seama acest lucru este tristă, dar fără 
consecinţe privind „persoana”. Încă mai mult. 

În ultimele veacuri cu furie, pe faţă și pe 
ascuns, grupuri de interes au căutat să scoată din 
înţelegerea oamenilor conștiinţa veșniciei 
sufl etești. Acest lucru a fost făcut prin „teorii” 
dubioase și false în concluzii, prin minciună di-
rectă și prin promovarea unui materialism vulgar 
degradant. Este vorba de „barbarizarea” care se 

Părintele Gheorghe Braica, 
un iubitor al istoriei

Pr. Iustin Tira

P asiunea părintelui Gheorghe Braica pentru istorie, pentru plaiurile natale şi 
pentru scris, este veche. Îşi are începuturile cândva prin anii 1973, când a 
publicat, în revista „Mitropolia Banatului”, o schiţă de portret a ilustrului 

dascăl de teologie de la Sibiu, preotul Aurel Crăciunescu (1877-1943). De atunci, 
numele părintelui Gheorghe a fost prezent în publicaţiile bisericeşti şi laice cu 
materiale şi teme care i-au fost de sufl et. Aşa se face că, de-a lungul anilor, a pu-
blicat în periodicele  bisericeşti: „Telegraful Român” (Sibiu), „Îndrumătorul bisericesc” 
(Cluj), „Mitropolia Banatului” (Timişoara), „Renaşterea” (Cluj), dar şi în cele laice, 
precum: „Anuarul Muzeului Etnografi c al Transilvaniei”, „Acta Muzei Napocensis”, 
„Tribuna” (Cluj), „Adevărul în libertate” (Cluj), „Monitorul de Cluj”. 

O parte din aceste texte au fost adunate, revizuite, organizate pe 
teme şi aşezate în volumul: „Spiritualitate, memorii şi istorie”, tipărit, cu 
binecuvântarea Înalpreasfi nţitului Părinte Mitropolit Andrei, în anul 2019 
la editura Renașterea din Cluj-Napoca.

Volumul, care însumează 253 de pagini, este elogios prefaţat de 
către părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă, cu un cuvânt înainte 
intitulat: „Chipul slujirii integrale şi integratoare”, după  care curg fi resc 
textele aranjate în 7 capitole, în funcţie de tema abordată, cu ilustraţii, pe 
cât a fost posibil. 

Cartea se citeşte uşor 
pentru că este scrisă bine, iar 
subiectele abordate sunt de inte-
res, mai ales pentru noi, clericii, 
dar nu numai. Portretele trudi-
torilor pentru sufl etul credincio-
şilor Bisericii noastre (arhiepisco-
pul Teofil Herineanu, preotul 
profesor Aurel Crăciunescu, pro-
topopul Ioan Pop de Morlaca, 
preoţii: Iustin Cosma, Valer Aşti-
lean, Vasile Matei, Gheorghe Simu, 
Patre Toacsen, Dumitru Toadere, 
Eugen Copaciu, Iosif Cadar, Grigo-
re Soporan), ale slujitorilor artei şi 
catedrei,  (Dumitru Fărcaş, epi-
gramistul Eugen Albu, profeso-
rul-poet Petre Şaitiş, profesorul 
Valer Popa), ale celor care au con-
dus fi rme şi instituţii  (economis-

tul Liviu Turdean), ca şi ale celor care s-au ridicat împotriva asupritorilor 
neamului (medicul Iosif Capotă sau Martirii de la Beliş) pot fi  oricând, dar 
mai ales în aceste vremuri, repere de demnitate, de dăruire şi statornicie 
în iubirea pentru Neam şi Lege şi chiar de Jertfă.

Întoarcerea la reperele trecutului poate fi o soluţie împotri-
va superficialităţii în care ne adâncim tot mai mult, în fiecare zi. 
Textele părintelui Gheorghe Braica din acest volum ne pot fi de 
folos dacă vrem să nu ne pierdem cu totul în inutilităţile care ni se  
îmbie atât de „bine” ambalate.

Ţinuta grafică elegantă a volumului este meritul ostenito-
rilor editurii „Renaşterea”: Ovidiu Muraru – copertă, pr. Eugen Mera 
– tehnoredactare şi Nicoleta Pălimaru – corectură. Li se cuvin laude 
şi felicitări. 

Cred că este de datoria noastră să spunem că autorul nu este la 
prima „ispravă” de acest fel, ci la a treia. Părintele Gheorghe Braica este 
autorul volumului: „Mărgău. Pagini de istorie”, tipărit în două ediţii, cea 
dintâi, în anul 2004, la editura Provita, din Cluj-Napoca, iar cea de-a 
doua, în anul 2010, la editura Eikon din Cluj-Napoca. De asemenea, 
este autorul volumului: „Oameni şi altare ale credinţei. Monografi a Proto-
popiatului Cluj II”, apărut în anul 2012, la editura Renașterea din Cluj-
Napoca. Ambele volume s-au bucurat de recenzii elogioase din partea 
criticului  şi istoricului literar clujean Mircea Popa.

Fără a considera volumul de care facem pomenire ca fi ind „ul-
tima ispravă” a părintelui Ghiţă Braica, cred că pot spune că, privind 
retrospectiv peste cei 49 de ani de slujire a Bisericii Străbune, la catedră, 
la altar sau în administraţia bisericească, pe lângă realizările enunţate 
mai sus, are foarte multe alte motive de mulţumire sufl etească, dintre 
care la loc de frunte sunt cele trei: familia, parohia şi frumoasa biserică 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” ce se înalţă maiestuos în cartierul 
Grigorescu din Cluj-Napoca.   

Ca încheiere, mă asociez şi eu spuselor părintelui Ioan Chi-
rilă din „Cuvânt înainte”, că autorul „dincolo de toate, este un om al 
echilibrului, un constructor al comunităţii; aşa se face că este învrednicit 
de vârstele psalmistului şi de preţuirea noastră”.

petrece pe trei dimensiuni: năvala troglodiţilor de 
jos în sus, domnia proștilor și trădarea oamenilor 
cumsecade, cum spunea Părintele Nicolae Stein-
hardt. Fenomene care, sub acoperirea sinistrei 
ideologii a „globalizării”, a căpătat dimensiuni 
endemice. Ce trebuie spus este că, în momentul 
de faţă, la fel ca în tot cursul istoriei, „persoana”, 
integritatea ei și sănătatea ei morală au fost și au 
rămas singura garanţie a normalităţii, prezente și 
viitoare. În mod concret, asta înseamnă că fi ecare 

„persoană” trebuie să fi e conștientă că este înzes-
trată cu libertate, cu liber arbitru, cu puterea și 
obligaţia de a alege, în permanenţă, între „bine” 
și „rău”. Această alegere trebuie făcută fiind 
conștienţi că sufl etul este veșnic, dar așezarea lui 
în veșnicie va fi  făcută conform cu „opţiunilor” 
din această viaţă pământească, scurtă și repede 
trecătoare. În mod limpede, ni se arată importanţa și 
valoarea „persoanei” în convorbirea ce o are 
Dumnezeu cu Avraam la stejarul din Mamvri. 
Hotărât să distrugă Sodoma, pentru starea ei de 
păcătoșenie, pentru abominaţiile ce se petreceau 
acolo (abominaţii identice acelora care se petrec 
în cetăţile noastre azi), Domnul se arată gata să o 
cruţe dacă în cuprinsul ei vor fi  fi ind „zece drepţi” 
(Fac 18, 32). În aceasta vedem, cum ziceam, colo-
sala importanţă a „persoanei” și mai exact a 

„persoanei” care vieţuiește „drept’. Căci puterea 
de contagiune a „binelui” este colosală. Nimic nu 
poate fi  mai mântuitor sau distrugător ca „per-
soana” înzestrată cu raţiune și liberă voie.

Sufl etul este chipul lui Dumnezeu în om. 
O taină de nepătruns, dar care arată iubirea fără 
de sfârșit a lui Dumnezeu pentru om. Putem 
agonisi toată bogăţia lumii, toată înţelepciunea și 
toată slavă acestei lumi, dar dacă sufl etul l-am 
alăturat celui rău am pierdut tot; și în lumea asta 
și în cea care va să vie.

Despre aceste lucruri limpede ne învaţă 
și îndrumă Maica noastră cea fără egal, Biserica 
Ortodoxă, trupul mistic al lui Iisus. În Biserica 
Ortodoxă oamenii nu mai sunt „eu”, și „tu”, și 

„el”, sunt „altceva”, iar acel „altceva” este Trupul 
lui Iisus. Limpede ne spune învăţătura: „…să vină 
după Mine…” (Matei 16, 24). De ce? „Pentru că 
ce-i va folosi omului dacă va câștiga lumea întrea-
gă, iar sufl etul sau îl va pierde?” (Matei 16, 24). În 
aceste cuvinte vedem nu doar valoarea infi nită a 
unui singur sufl et omenesc, mai de preţ ca toată 
bogăţia acestei lumi, dar și egala dragoste pentru 
toţi și fi ecare dintre oameni, a lui Dumnezeu. Căci 
fiecare suflet, fiecare persoană, are o valoare 
unică și infi nită. Nimeni nu este „inutil” sau 

„secundar” în planul divin. Această unitate se 
ţine prin înţelepciunea divină, prin dragostea 
dumnezeiască, dar și prin contribuţia omenească. 
Dumnezeu respectă prea mult creaţia Lui ca să 
ne facă niște automate, El cere conlucrarea noas-
tră, contribuţia noastră, care poate fi  de multe 
feluri, dar întotdeauna în dragoste. În dragostea 

„care nu cade niciodată” (I Corintieni 13, 8).
Într-o lume căzută și ai cărei conducători par să 
își fi  pierdut minţile, o lume în care îngerii sunt 
înlocuiţi în mintea multora cu rachete balistice, în 
care persoana este schimbată în cifră, în care 
noţiunile fundamentale sunt pângărite, până și 
conceptul sfânt de familie, o lume în care tot mai 
deslușit se aude tunetul mâniei lui Dumnezeu, 
nu avem altă opţiune decât să ne reîntoarcem la 
înţelegerile fundamentale, cele rostite de două 
mii de ani de Biserica Ortodoxă. Și să nu avem 
nici o îndoială, „dacă Dumnezeu este pentru noi, 
cine va fi  împotriva noastră?” (Romani 8, 31).
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bisericești, asupra cărora se pronunţa cu limpezime în editorialele 
semnate în revista sa „Neamul românesc”, fondată în 10 mai 1906, 
Nicolae Iorga a urmărit cu atenţie pulsul zilnic al vieţii naţionale 
din Transilvania dezrobită și a reţinut importanţa deciziei sinodului 
arhidiecezan ardelean de a înfi inţa un consistoriu la Cluj ca pream-
bul al unei noi episcopii ortodoxe românești. Anunţând și salutând 
înfi inţarea „noii fundaţiuni românești în Ardeal”, Iorga arăta pe 
scurt rădăcinile acestui proiect șagunian, justifi când necesitatea și 
utilitatea acestei instituţii episcopale atât din punct de vedere ecle-
sial-pastoral, cât și cultural-naţional. Privind concomitent dinspre 
trecut, când Biserica Ortodoxă a jucat un rol cultural proeminent în 
istoria neamului, spre prezent și viitor, în contextul unirii Transil-
vaniei cu România și a nevoii consolidării noului stat român întregit, 
Nicolae Iorga trasa, la 1 august 1919, misiunea noii instituţii bisericești 
și sarcina liderului ei printr-o cvadruplă interogaţie: „Va ști noua 
episcopie să fi e și un centru de cultură? Și va adăugi cel ce va fi  ales, 
școală, tipografi e, librărie? Va putea el impune prin personalitatea 
lui? Va concentra în jurul său ceva din silinţile spre o nouă viaţă ale 
neamului în acele părţi?”4.

Acum, la o sută de 
ani de la acele momente, 
privind retrospectiv pu-
tem afi rma fără urmă de 
îndoială că Nicolae Iorga 
a fost realmente un vizi-
onar, iar Nicolae Ivan 
omul providenţial, ale 
cărui fapte și realizări 
oferă un bun răspuns 
judecăţii istoriei! 

Anexe
Nr. 1. Nicolae Ivan, 

„Hrisov de ctitorie”, Si-
biu, 7 / 20 iulie 19195.

Cu vrerea și ajutorul 
milostivului Dumnezeu, 
învrednicindu-ne, sub scu-
tul izbăvitor de robie străină 
al oștirii românești creștine, 
să desăvârșim gândul mi-
tropolitului de veșnică po-
menire Andrei Șaguna, prin 
întemeierea canonică a mult 
doritei episcopii dreptcre-
dincioase române din ceta-
tea Clujului, noi, iscăliţii 
deputaţi sinodali și fii 
credincioși ai bisericii noas-
tre, în bucuria negrăită de 
a ne vedea iarăși la sânul 

vechii și ocrotitoarei sfi ntei noastre mitropolii a 
Ungro-Vlahiei, povăţuiţi de lumina Duhului și 
de pilda înaintașilor cucernici, aducem prin acest 
hrisov, cu inimă curată, prinosul nostru de cti-
tori, pentru înălţarea unei sfi nte biserici cate-
drale în cetatea de Dumnezeu dăruită nouă a 
Clujului.

Banii însemnaţi lângă numele noastre, 
îi dăm, fără nici un legământ, Consistoriu-
lui dreptcredincios român din Cluj, cu ru-
gămintea să-i sporească de sârg prin danii 
fără prihană, ca sfântul lăcaș să poată fi 
zidit fără zăbavă.

Fie ca fapta noastră smerită, pe care o 
săvârșim în ziua istorică a deschiderii sino-
dului arhidiecezan, întrunit în adunare ex-
traordinară pentru alegerea celui dintâi 
Consistor diecezan al sfi ntei episcopii a Clu-
jului, să deschidă inimile tuturor bine credincioșilor români din 
oricare parte a pământului strămoșesc, acum dezrobit, spre slava lui 
Dumnezeu, întărirea Evangheliei, luminarea Neamului și mântuirea 
sufl etelor noastre.

Scris în cetatea Sibiului, anul mântuirii unamienouăsutenouăspreze-
ce, luna iulie ziua a 7-a.

Nicolae Ivan,
Prezidentul consistoriului din Cluj.

4 N. Iorga, Ceasul pe care-l așteptam, ediţie critică de I. Oprișan, Editura 
Saeculum I.O., București, 2011, p. 216, 462. 
5 Telegraful Român, Anul LXVII, Nr. 70, Sibiu, 24 iulie 1919, p. 2; Foaia 
Bisericească, Anul I, Nr. 2-3, Cluj, 25 decemvrie 1919, p. 1.

Nicolae Ivan și Nicolae Iorga 
despre „Episcopia din Cluj”, 

restituiri la centenar

Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan

Î n urmă cu o sută de ani, în 7 / 20 iulie 1919, sinodul 
arhidiecezan extraordinar al Arhidiecezei Ardealului 
a hotărât alegerea unui consistoriu cu sediul la Cluj 

– coordonat cu cel arhidiecezan de la Sibiu, după modelul 
Arad-Oradea – cu jurisdicţie asupra a 12 protopopiate (Alba 
Iulia, Abrud, Bistriţa, Câmpeni, Cetatea de Piatră-Chioar, Cluj, 
Dej, Lupșa, Mureș-Oșorhei, Reghin, Turda și Unguraș, azi 
Românași) și 332 parohii cu un număr de 270.000 suflete, 
urmând să-și înceapă activitatea la 1 octombrie 1919 și având 
un buget de 198.600 coroane. Totodată, sinodul arhidiecezan 
l-a ales președinte al no-
ului consistoriu clujean 
pe asesorul Nicolae Ivan, 
cu 29 voturi din 36, și pe 
cei 27 de consilieri con-
sistoriali, grupaţi în cele 
trei senate: 1) bisericesc, 
pe  pro topopi i  Ioan 
Lupaș, Vasile Duma, Va-
sile Gan, Grigore Pletosu, 
Tuliu Roșescu, Iovian 
Mureșan, Petru Popovi-
ciu și parohii Ioan Iliescu 
și Simion Ciuca, pe toţi 
în unanimitate cu 36 vo-
turi; 2) școlar, pe mirenii 
Onisifor Ghibu, Sextil 
Pușcariu, Nicolae Bog-
dan, Ioan Mateiu, George 
Wilt, Valer Moldovan, 
Vasile Pahone și preoţii 
Sebastian Stanca și Aurel 
Muntean, la fel în unani-
mitate cu 36 voturi; 3) 
epitropesc (economic), pe 
preoţii Pompei Morușca, 
Zaharie Man și Virgil 
Nistor și mirenii Alexan-
dru Dragomir, Antoniu 
Mandeal, Iosif Popescu, 
Zosim Chirtop, Ioan Her-
man și Gavril Buzura, la 
fel în unanimitate cu 36 
voturi1. 

Înainte de încheierea lucrărilor sinodului arhidiecezan, Nicolae 
Ivan, președintele noului consistoriu de la Cluj, a mulţumit pentru 
încrederea acordată și a prezentat sinodalilor un „hrisov de ctitorie” 
pentru „înălţarea unei sfi nte biserici catedrale în cetatea de Dum-
nezeu dăruită nouă a Clujului”. Iniţiativa părintelui Ivan a fost 
îmbrăţișată cu entuziasm de membrii sinodului, care în aceeași zi 
s-au înscris nominal pe hrisov ca și ctitori ai catedralei, contribuind 
în total cu suma de 23.000 coroane2.

Câteva zile mai târziu, în 24 iulie 1919, Consistoriul mitropolitan 
a luat act de decizia sinodului arhidiecezan, declarând că a sosit 
momentul pentru punerea în practică a hotărârilor mai vechi din 
anul 1909 cu privire la înfi inţarea unei noi dieceze pe teritoriul ar-
hidiecezei și a emis circulara de convocare a Congresului Naţional 
Bisericesc al Mitropoliei românilor ortodocși din Transilvania și 
Ungaria. În aceeași zi, Nicolae Ivan a emis primele sale adrese ofi -
ciale în calitatea de președinte al Consistoriului din Cluj. Prima a 
fost expediată prefectului orașului Clujul, Valentin Poruţiu, solicitând 
închirierea unei clădiri corespunzătoare pentru Consistoriului or-
todox de la Cluj, în care noua instituţie să-și poată desfășura activi-
tatea. A doua a fost adresată membrilor consistoriului convocaţi să 
participe la prima ședinţă a noului Consistoriu, în data de 22 august 
/ 4 septembrie 1919, în cancelaria ofi ciului protopopesc din Cluj3.

Extrem de atent, ager observator și aspru critic cu tot ceea ce se 
petrecea în ţara românească și în afara ei cu neamul românesc de 
pretutindeni, cu instituţiile sale politice, naţionale, culturale și 
1 Foaia Bisericească, Anul I, Nr. 4, Cluj, 1 martie 1920, pp. 2-4.
2 „Catedrală în Cluj”, în Telegraful Român, Anul LXVII, Nr. 70, Sibiu, 24 
iulie 1919, p. 2.
3 Sebastian Stanca, Episcopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și 
Clujului (1919-1929), Tiparul tipografi ei eparh. ort. rom., Cluj, 1930, pp. 
30-32.
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Nr. 2. Solicitarea părintelui Nicolae Ivan, președintele Con-
sistoriului din Cluj, către Valentin Poruţiu, prefectul orașului Cluj, 
de a i se închiria câteva spaţii locative în oraș pentru buna 
funcţionare a instituţiei bisericești, Sibiu, 24 iulie 19196.

Ilustre domnule,
Viu respectuos a vă aduce la cunoștinţă că Sinodul Bisericii Ortodoxe 

Române din Transilvania a ales în ședinţa extraordinară de la 7/20 iulie 
a[anul] c[urent] un Consistoriu român ortodox cu sediul în Cluj, iar pe 
subsemnatul m-a ales de președinte al acelui consistor.

Consistoriul își va începe activitatea la 1 octombrie a.c. st[il] n[ou] în 
orașul Cluj.

Având pentru birouri absolută necesitate de cel puţin 6-7 odăi, vă rog 
cu tot respectul să binevoiţi a asigura pe seama Consistoriului o localitate 
corespunzătoare, unde deja în a 2-a jumătate a lunii septembrie să putem 
transporta de aici și așeza casa de fi er și mobilierul recerut pentru birou, 
de sine înţeles că pentru aceste birouri vom răspunde o chirie convenabilă 
și corespunzătoare.

Aquirarea (achiziţionarea n.n.) de 2 cortele (locuinţe n.n.) mai mari 
pentru subsemnatul și pentru referentul școlar ca om cu familie (pr. Sebas-
tian Stanca n.n.), și pentru alţi 2-3 funcţionari 2-3 cortele mai mici, fi e și 
numai de câte o cameră, de sine înţeles cade în sarcina noastră privată, dar 
ne-aţi deobliga foarte mult, dacă și cu privire la aceste cortele, încât e posi-
bil între împrejurările grele de azi, aţi putea prin organele de care dispuneţi 
[a] face oarecare înlesnire ca să le putem ocupa la termenul stator[nic]it.

În a 2-a jumătate a lunii august mă voi prezenta la d-voastră și în 
persoană pentru aranjarea acestei chestiuni, până atunci vă rog, ca despre 
demersurile făcute și despre rezultatul la care aţi ajuns, să daţi informaţiunile 
necesare d[omnu]lui dr. Laurenţiu Gherman, director la „Vatra”, care este 
interpretul meu în această afacere.

Mulţumindu-vă, Ilustre Domnule,
rog să primiţi exprimarea celui mai profund respect.
Nicolae Ivan
protopop, asesor consistorial 

Nr. 3. Nicolae Iorga despre „Episcopia din Cluj”, București, 1 
august 19197.

Neobservat, ca orice lucru important care nu privește condiţiile în care 
anume prefaceri de persoane stau să se facă pe scena, veșnic luminată, a 
puterii, neobservat ca tot ce iese din București și, în acest București, din 
cercul spre care stau îndreptate toate privirile, a trecut și sinodul arhidie-
cezan al Bisericii Ortodoxe din Ardeal și Ungaria și hotărârea pe care a 
luat-o această adunare, care abia s-a închis. 

Într-o ședinţă extraordinară, acest sinod, la care, cum se știe, participă, 
în mare număr, covârșitor, și laicii, a hotărât, acum câteva zile, să se înteme-
ieze încă o episcopie românească ortodoxă la Cluj, unde, de altfel, și puterni-
ca obște de români uniţi a dovedit, prin adunarea de dăunăzi a Bisericii lor 
chiar, că doresc a-și afi rma și întări, potrivit cu noile împrejurări, situaţia.

Acela singur dintre clericii ortodocși care-a apucat pe marele Șaguna și 
s-a onorat să lucreze sub conducerea lui, venerabilul arhimandrit vicariu 
Ilarion Pușcariu, a semnalat că dorinţa acestei episcopii se găsește și în pro-

gramul  de  la  1863 a l 
învăţătorului său, care, lucrând 
cum a lucrat, nu-și închipuia 
– credincios în dăinuirea fără 
sfârșit a Casei de Austria – că 
dezideratul său ultim se va 
realiza, pe ruinele monarhiei 
habsburgice, într-o Românie 
Mare. El a amintit ce s-a vorbit 
și mai târziu în jurul chestiunii 
și a prezentat proiectul, care a 
fost primit cu căldură, alegân-
du-se și un Consistoriu provi-
zoriu de direcţie.

Era firesc să fie așa. Ar-
dealul este prea mare pentru 
un singur vlădică. Dacă nu s-a 
mai ales altul, e pentru că sub 
austrieci și unguri, afară de 
suspiciuni de ordin naţional, 
era și superstiţia vechilor cadre 

și vechilor forme. Acuma, când nimic din ele n-a mai rămas, în chip meca-
nic îndeplinirea unei necesităţi de fapt ca aceasta se impunea.

Va ști noua episcopie să fi e și un centru de cultură? Și va adăugi 
cel ce va fi  ales, școală, tipografi e, librărie? Va putea el impune prin 
personalitatea lui? Va concentra în jurul său ceva din silinţile spre o 
nouă viaţă ale neamului în acele părţi?

Acestea sunt marile întrebări. De la rezolvarea lor va atârna, măcar pe 
jumătate, valoarea noii fundaţiuni românești în Ardeal.

6 Sebastian Stanca, Episcopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și 
Clujului, pp. 131-132.
7 Neamul Românesc, Anul XIV, nr. 165, București, 1 august 1919, p. 1.
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nou”, preot în Biserica lui Hristos. Alexander Men 
este rus de origine iudaică, încreștinat în timpul re-
gimului ateist militant URSS. Se naște în ziua de 22 
ianuarie 1935, într-o familie de origine evreiască – 
mama, Elena Semenovna Zupersein, prima din fami-
lia sa care a devenit creștină, și tatăl său, Vladimir 
Grigorevich Men, inginer de profesie. Prin intermediul 
mătușii sale Vera, va fi botezat de către Părintele Se-
rafim Batiukov, purtător al marii tradiţii spirituale de 
la Mănăstirea Optina. Vorbim de o vreme în care Bi-
serica Rusiei se afla într-o stare de dezbinare, după 
ce Mitropolitul Serghie se arătase favorabil noului 
regim, și de clandestinitate, retrasă în „catacombe”. 
Este un tânăr precoce, cu o lectură vastă și cu texte 
publicate chiar foarte devreme. Originea sa iudaică 
îi împiedică accesul la universitate. Astfel alege calea 
pasiunii sale pentru biologie la Fur Institute, în Mos-
cova, apoi la Irkutsk. În tot acest răstimp participă 

îndeaproape la viaţa Bisericii 
și devine autodidact în stu-
diul Teologiei, urmând pro-
grama academiei teologice 
de la Leningrad. Nu va reuși 
să-și termine studiile laice 
din pricina implicării evi-
dente în viaţa Bisericii, ne-
agreată de stăpânirea vre-
mii. Acest moment a însem-
nat punctul de turnură în 
viaţa sa. Se întoarce la Mos-
cova și urmează calea Teo-
logiei – cursurile seminaru-
lui de la Leningrad (Sankt 
Petersburg) la distanţă, iar 
mai târziu își completează 
studiile la Academia Teolo-
gică de la Moscova. Chiar 
dacă nu avea studiile de Te-
ologie terminate, va fi hiro-
tonit diacon imediat după 
părăsirea Irkutsk-ului (1958), 
iar doi ani mai târziu va pri-
mi și preoţia. Slujirea sacer-
dotală și-a desfășurat-o suc-
cesiv în trei  parohii  din 
vecinătatea Moscovei, în 

condiţii financiare destul de precare – Alabino, Ta-
raskova și Novaya Derevnya. În tot acest răstimp a 
devenit vizibil, chiar supărător de prezent pentru 
stăpânire, chiar și cea bisericească, prin misiunea și 
deschiderea sa faţă de comunitate.

Sunt diverse zonele de 
incidenţă ale misiunii sale. 
Un om cu viziune, cu o 
pregătire teologică vastă 
și cu o putere de muncă 
evidentă, își înţelege lu-
crarea sa la nivel integral 
și sistematic. Lumea în-
treagă are nevoie să fie 
îmbisericită .  Sensul re-
strictiv al viziunii teologi-
c e  c o n t e m p o r a n e  e r a 
depășit prin această des-
chidere optimistă și rea-
listă către întreaga lume. 
Teologia din defensivă de-
venea ofensivă, propunân-
du-se ca mod de viaţă și 
șansă de mântuire, și nu 
doar în realitatea viitoare. 
Împărăţia era oferită aici și acum. Această viziune 
largă și „ofertantă” era fundamentată pe teologia 
„Dumnezeului-Om”, care a unit, și nu doar simbo-
lic, realităţi echidistante, incompatibile, ba chiar 
exclusive în mentalitatea materialistă a vremii – cer 
și pământ, materie și spirit, om și Dumnezeu, Bi-
serică și Împărăţie. Prin acest „eveniment”, răul și 
întunericul sunt biruite în actul Învierii care se 
trăiește perpetuu în Biserică. Momentul următor 
devine previzibil și necesar, „îmbisericirea lumii” 
(tserkovnost’), propunându-L pe Hristos ca soluţie 
pentru problemele lumii, fie ele și politice. 

Părintele Alexander Men și 
calea deschisă a Ortodoxiei

Arhim. Benedict Vesa

A cuza lui Hristos cea mai evidentă faţă de poporul 
Său era înţelegerea legalistă a vieţii religioase și 
încrederea supraestimată în puterea de îndreptare 

a Legii. În felul acesta, omul, ca destinatar direct al ei, de-
venea mai puţin important și ierarhia era răsturnată – omul 
se înclina în faţa sâmbetei (înţeleasă generic), iar sâmbăta 
își pierdea caracterul de dar al lui Dumnezeu către el. Aceas-
tă înţelegere strâmbă, deși demascată aspru de Hristos, nu 
de puţine ori în istorie, a fost reiterată în practicarea Evan-
gheliei, deprivând-o de cel mai propriu element al său – 
caracterul personal și prioritatea omului în faţa legii. Legea, 
de una singură, pare mai con-
fortabilă și tinde să ofere o 
mântuire mai accesibilă, mai 
rapidă, mai „în puterea omu-
lui”, mai clară și mai obiectivă, 
în vreme ce persoana și liber-
tatea de dincolo de lege, care 
o  înso ţeș te ,  poate  genera 
situaţii riscante, neclare și 
chiar periculoase, subiective 
și supuse ușor hazardului. Și 
de aici, în succesiunea istorică, 
ne putem întâlni cu două per-
spective și două spiritualităţi 
în consecinţă. Exemplul oferit 
de  F iodor  Dostoievski  în 
„Fraţii Karamazov” și citat de 
Părintele Alexander Men de-
vine sugestiv și paradigmatic. 
Două personaje și două viziuni 
stau faţă în faţă – Ferapont și 
încrederea sa exclusivă în pu-
terea legii și a respectării cu 
osârdie a acesteia (în literă și 
vădit în afară) și Zosima, cu 
încrederea sa în puterea dra-
gostei și a libertăţii lucrătoare 
pe care o presupune (pornind 
dinlăuntru spre în afară). Pe modelul unei gândiri disjunc-
tive, cele două viziuni stau în concurenţă și există în mă-
sura în care cealaltă variantă este exclusă. 

Părintele Alexander Men se remarcă în interiorul 
acestei întâlniri vizionare – ortodoxia este viaţă și se 
exprimă prin întâlnirea personală cu Hristos. Legea 
devine contextul Tradiţiei verificate de veacuri, dar 
viaţa duhovnicească  presupune proximitatea și 
consecvenţa vieţii împreună cu Hristos. Credinţa este 
revelată în dragoste și doar acolo se poate verifica și 
experia.

Pentru cititorul român numele Părintelui Alexan-
der Men nu este foarte rezonant, în ciuda apropierii 
de timp care există și a caracterului excepţional al 
vieţii sale. Acesta reprezintă, alături de alte câteva 
nume ale rușilor din exil (Nikolai Afanasiev, John 
Meyendorff, Alexander Schmemann), simbolul unei 
înnoiri duhovnicești în Biserica Ortodoxă contempo-
rană. Principiile care stau la baza acesteia sunt clasi-
ce și biblice – lectura Scripturii, participarea perma-
nentă la Potirul euharistic, slujirea aproapelui, des-
chiderea faţă de cei din afara Bisericii și preocuparea 
faţă de întreaga creaţie.  

Biografia sa poate fi făcută cu ușurinţă contextu-
alizând istoric și politic, și dintr-o perspectivă a inte-
lectualului luminat, însă ceea ce pare mai firesc este 
prezentarea sa în interiorul comunităţii ecleziale pe 
care a slujit-o și care a însemnat mediul său de deve-
nire și nu doar istorică, pământească, ci, mai ales, 
duhovnicească. Personalitatea sa exprimă deopotrivă 
propovăduirea Evangheliei, vie și conectată la sem-
nele timpului, dar și mărturia vieţii, firească  și 
esenţializată, (con)dusă până la martiriu. 

Apartenenţa pe linie de sânge la „neamul lui Hris-
tos” îi face dintru început biografia mai interesantă. 
Are parte de o dublă binecuvântare – ca membru al 
„poporului ales”, dar și ca parte a „poporului cel 
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Pentru a face acest lucru, Părintele Alexander pro-
pune trei direcţii mari. Mai întâi, studiul Scripturii, 
considerată drept spaţiu de întâlnire personală cu 
Dumnezeu. Vor fi organizate grupuri de studii bibli-
ce, însoţite de discuţii și rugăciune care să însoţească 
lectura. Dintr-o perspectivă a unei Bisericii exclusiv 
sacramentale, într-un timp în care arareori se predica, 
acest demers părea a fi de nuanţă evanghelică și pri-
vit, în consecinţă, cu scepticism. Un al doilea element 
esenţial al misiunii era rostirea unor rugăciuni litur-
gice cu voce tare și participarea deplină la Euharistie 
prin împărtășirea frecventă. Această coordonată re-
flecta bine înnoirea vieţii liturgice în diaspora rusă, 
de data aceasta la nivel intern. Iar cea de-a treia direcţie 
viza apropierea faţă de ceilalţi – filantropia creștină, 
fundamentată pe Întrupare și manifestată prin golirea 
și umilirile lui Hristos în taina Crucii (chenoză). De 
aici pornește întreaga sa teologie, cu o vădită contes-
tare a oricărei atitudini triumfaliste din partea Bise-
ricii. Această perspectivă capătă dimensiuni „ecume-
nice”, care îi aduc împreună, în scrierile sale, pe ico-
noduli (apărătorii icoanelor) cu rușii care propovă-
duiau sărăcia, pe (pre)reformatori cu unele personalităţi 
marcante din spaţiul ortodox rusesc (Maxim Grecul 
și Filip al Moscovei), sau îi așează în comuniune pe 
Francisc de Assisi cu Serghie de Radonej sau Andrei 
Rubliov. Deschiderea sa nu a însemnat nici o clipă 
abdicare de la Ortodoxie, printr-o relativizare a 
învăţăturii și o abordare sincretistă, ci, așa cum insis-
ta el însuși, viza „o îmbisericire” a lumii, a societăţii, 
o revelare a tot ceea ce este bun în creaţie, în umani-
tate, în tot ceea ce este „icoană a lui Dumnezeu”. 
Mesajul său venea împotriva oricărei „înţelegeri sec-
tare”, însoţită de frică faţă de ceilalţi care sunt altfel, 
și a unei izolări în interiorul Tradiţiei, deposedată de 
caracterul său dinamic și personal. 

Numeroasele sale cărţi și studii, generic vorbind, 
vor fi publicate, cele mai multe, în afara ţării, și de 
abia după anii 90 și în Rusia. Pe lângă acestea, există 
numeroase colecţii de prelegeri, predici, discursuri, 
răspunsuri la întrebări, corespondenţe, înregistrări 
audio / video, revelându-l drept un mare misionar al 
zilelor noastre. 

Trece la cele veșnice într-un mod tragic, după ce 
scăpase de toate prigoanele politice alături de enoriașii 
săi, fiind asasinat în dimineaţa zilei de 9 septembrie 
1990, când se arătau zorii unor alte vremi. Viaţa pă-
mântească îi este curmată printr-o lovitură de secure 
în ceafă în timp ce se îndrepta spre liturghie, așa cum 
făcea în fiecare dimineaţă. Apropierea sa de Hristos 
a fost vădită prin asemănarea cu El până la cruce. 

Ceea ce a 
f a s c i n a t  î n 
personalitatea 
sa și l-a trans-
format într-un 
misionar de 
r e f e r i n ţ ă  a 
fost insistenţa 
pe viaţa ecle-
z i a l ă  c a 
e x p e r i e n ţ ă 
p e r s o n a l ă . 
P e n t r u  e l , 
creștinismul 
n u  e s t e  o 
c o l e c ţ i e  d e 
dogme și po-
runci morale, 
ci este Hristos 
Însuși. El nu 

ne-a lăsat nimic scris, ci le-a spus ucenicilor: „Iată, 
voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului” 
(Matei 28, 20). De aici pornește înţelegerea vieţii 
spirituale și pe această  promisiune se așează 
creștinismul însuși. „Adevărata creștinătate este o 
expediţie”, deopotrivă primejdioasă și plină de bu-
curie. Acest lucru reclamă un rol personal în inte-
riorul comunităţii de credinţă. Biserica pe care 
Părintele Alexander Men o descrie, în consecinţă, 
este „mereu tânără”, iar „creștinismul de abia începe”, 
ca viaţă mereu nouă și plină de resurse inepuiza-
bile. Biserica este începutul „erei dragostei”…
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Aceste realităţi sunt greu de acceptat dacă punem cugetarea 
personală, raţionăm ca unii care le-am cuprinde pe toate. Cum 
poate o minte să conceapă că acolo unde a sălășluit Cel „născut, 
nu făcut”, în Sfânta Sfi ntelor, în Templul cel Sfi nţit de harul 
Creatorului, ar fi  răsărit și făptură zămislită din patimă ome-
nească? Greul acceptării unui adevăr de o asemenea înălţime 
stă în decantarea pe ochiul inimii a impurităţile generate de 
modul personal de vieţuire. Omul care cugetă asemenea nea-
devăruri stă sub incidenţa cuvintelor „luminătorul trupului este 
ochiul; de va fi  ochiul tău curat, tot trupul tău va fi  luminat. Iar 
de va fi  ochiul tău rău, tot trupul tău va fi  întunecat” (Mt 6, 23-
24). Sfântul Pavel ne face să înţelegem și mai lămurit incapaci-
tatea de a pătrunde adevărul, dacă nu sunt echipaţi corespun-
zător: „Toate sunt curate pentru cei curaţi, iar pentru cei întinaţi 
și necredincioși nimeni nu este curat, ci li s-au întinat lor și min-
tea și cugetul” (Tit 1, 15).

Cu alte cuvinte, „Născătoare de Dumnezeu”, „pururea Fe-
cioară”, „zămislire de la Duhul Sfânt”, și alte sintagme mariolo-
gice, pot fi  înţelese dacă avem smerenia să afi rmăm că sunt as-
pecte în viaţă ce nu au nevoie de explicaţii logice, ci duhovnicești, 
teologice, supraraţionale. Maica Domnului, credem sau nu, 
propovăduim sau nu, ne îndoim sau nu, este și va fi  Născătoarea 
de Dumnezeu și Pururea Fecioară.

6
Arhimandritul  Tihon Şe-

v k u n o v ,  N e s f i n ţ i i  S f i n ţ i  ş i 
a l te  povest ir i ,  t rad.  Floren-
tina Cristea,  col.  "Pronia Di-
v i nă " ,  E d i t u r a  E g u m e n i ţa , 
Gala ţ i ,  2013 ,  484  p. 

A
tunci când a fost oferită 
publicului românesc, Ne-
sfinţii Sfinţi, promitea 

parcă un impact puternic asupra 
cititorilor. Poate nu asemenea 
celui al lui Laur de Evgheni Vo-
dolazkin, dar parcă totuşi ceva 
pe-aproape. Traducerea fină şi 

bine alcătuită, semnată de Florentina Cristea, dublată de ţinuta 
grafi că de invidiat, în cadrul căreia se remarcă ilustraţia de-a 
dreptul atractivă, erau elemente ce îşi doreau cu certitudine să 
aibă parte de un public care s-o devoreze şi să-i pătrundă boga-
ta paletă de sensuri. 

Şi totuşi, ecourile critice nu au fost pe măsură, iar volumul se cere 
parcă încă descoperit în cultura românească. Amatorii de literatură au 
preferat parcă texte dedicate unor subiecte mai lumeşti decât viaţa 
monahală, atât de frumos şi cu un iz de ironie ce aminteşte parcă de 
Dostoievski sau Damian Stănoiu, ilustrată aici, în vreme ce cititorii de 
texte duhovniceşti s-au îndreptat mai degrabă înspre anumite texte cu 
un valenţe mai patericale şi un limbaj mai tributar encomiasticului 
decât cel de faţă. Nici abundenţa autobiografi cului sau vivacitatea 
portretelor prezentate aici şi nici experienţa autorului, un erudit ce s-a 
remarcat în peisajul cultural şi cel teologic rus, nu au reuşit parcă să 
înduplece masele, creştine sau nu, la zăbava unei lecturi ce-şi propune 
o pătrundere, adesea în duh şugubăţ, în bogata spiritualitate a lavrei 
Pskov-ului şi a spiritualităţii ruse a ultimelor două secole. 

Textul e totuşi demn de luat în seamă, atât din perspectiva conţi-
nutul său duhovnicesc, cât şi datorită valenţelor literare. Prea tânăr 
pentru memorii, părintele Tihon nu se prezintă pe sine într-o manieră 
ce i-ar putea atrage reproşuri precum lipsa de smerenie. Dimpotrivă, 
chiar şi atunci când se referă la propriile experienţe, ele îi slujesc drept 
pretext pentru a-l face pe cititor să se întâlnească parcă aievea cu chi-
purile unor mari părinţi duhovniceşti, al căror nume se leagă fi e de 
lavra lui de metanie, fi e de anumite etape ale biografi ei sale.

Frumoasele reiterări ale unor pagini din proloage (p. 329-332) nu 
fac altceva decât să arate frumoasa continuitate de mesaj dintre acestea 
şi epoca în care trăim. Jovialitatea limbajului, pe alocuri mustind a ar-
haisme bisericeşti, pe alocuri a descriere literară sau a crochiu cu note 
hilare, reprezintă cu certitudine un semnal de alarmă. O avertizare cu 
privire la faptul că limbajul bisericesc trebuie adaptat noilor vremuri şi 
că lucruri pe care adesea, slujitorii sfi ntelor amvoane le spun pe un ton 
apăsat, dublat de o fi zionomie încruntată, ar trebui poate rostite cu un 
zâmbet în colţul gurii, într-o notă care să nu stârnească frica, ci hazul. 
Un umor cu rol moralizator ar fi  aşadar cel care s-ar cere. Aşa face pă-
rintele Tihon, de exemplu, atunci când, vorbind despre situaţia unui 
om care, folosindu-se de instituţia duhovniciei pentru a-şi justifi ca 
anumite năzbâtii, căuta mereu pe părintele care să-l aprobe. Defi nind 
categoria din care fac parte aceşti preoţi, el arată că:

„Un om înţelept a observat un lucru cert: “Stareţ1 este foarte uşor 

1 În spiritualitatea ortodoxă rusă, termenul de stareţ nu corespunde în mod 
obligatoriu statutului de conducător de mănăstire, ci este un nume atribuit 
unui părinte duhovnicesc ce se remarcă printr-o viaţă duhovnicească mai 

să devii: trebuie doar să îţi doreşti”. Adică trebuie să îţi încrunţi 
sprâncenele, să iei o înfăţişare gravă, să ai un aer de om neînduple-
cat, dojenitor, să începi puţin câte puţin să proroceşti şi să dai bi-
necuvântări în dreapta şi în stânga – după un asemenea om straniu 
mulţi se dau în vânt. Dar, se înţelege, că acesta nu este nicidecum 
un stareţ, ci doar un om care face pe plac oamenilor” (p. 414). 

Dacă partea de început a lucrării se concentrează cu precădere 
asupra unor chipuri de oameni sfi nţi şi a virtuţilor lor defi nitorii, 
sau a unor episoade din trecutul difi cil al bisericii în comunism, 
aducând în atenţie efi giile unor oameni precum maica Eufrosina 
(p. 221-250), una dintre ultimele vieţuitoare ale mănăstirii de la 
Diveevo, atât de dragă sufl eteşte Sfântului Serafi m de Sarov, care 
a supravieţuit prigoanei comuniste, fi ind călugăriţă în ascuns, înspre 
fi nalul ei, autorul nu omite nici aspecte mai puţin evocate în lite-
ratura de sorginte monahală, atât de pudibondă adesea în a relie-
fa latura umană a celor evocaţi. Astfel de exemplu, fără a pune în 
umbră curajul părintelui Rafail în faţa comuniştilor şi fără a oculta 
evidenţierea virtuţilor sale în cele ale slujirii, el nu trece cu vederea 
nici calitatea sa de vitezoman. Ba mai mult, între episoadele pe care 
le alege pentru a ilustra această „virtute” a avvei, se numără şi unul, 
în cadrul căruia, ea este „lăudată” de un părinte ce nu era altceva 
decât un pasager de ocazie: „<<- Opreşte!!! Opreşte!!!>> Acel ţipăt 
îngrozitor l-a speriat pe părintele Rafail atât de tare, încât şi-a jertfi t 
pe dată toate principiile sale şi a apăsat pe frână. / <<- Ce ai păţit, 
părinte?!>>, am exclamat într-un glas speriaţi, şi eu, şi părintele 
Rafail. Dar în loc de răspuns, părintele Gheorghe a sărit din maşi-
nă. Şi văzându-se în drum, şi-a vârât capul pe uşă şi a strigat: <<- 
Niciodată! Auzi? Niciodată nu voi mai urca în maşina ta!>>"

Şi atunci am înţeles că tot timpul de când se urcase la noi în 
maşină, părintele Gheorghe fusese pur şi simplu aproape într-o 
stare de leşin. Am început să îi cerem iertare, i-am făgăduit că mai 
departe vom merge încet şi cu grĳ ă, dar părintele Gheorghe a re-
fuzat categoric să urce din nou în „Zaporojeţ-ul” negru. A plecat 
mai departe şi a început să facă semn maşinilor care treceau, scru-
tându-ne din când în când cu privirea” (p. 466-467).

Desigur, nu doar situaţiile hazlii generate de diferite feţe bise-
riceşti cu care părintele a intrat în contact de-a lungul timpului, în 
diferite vremuri sau situaţii, ci şi hazul monahal însuşi, se regăseş-
te între subiectele frumos imortalizate în antologia sa ne-omogenă 
de crochiuri şi evocări. Uneori, acest umor specifi c mediului mă-
năstiresc se manifesta în relaţiile cu pelerinii, alteori în interacţiu-
nile dintre diferiţi părinţi ai lavrei, iar alteori în relaţia cu animale-
le. Este şi cazul unui astfel de episod din biografi a aceluiaşi părin-
te iubitor al smereniei, rugăciunii şi vitezei, dar şi al pisicilor:

„În ceea ce privea „fetele” şi „pisicile”, cum s-a exprimat acel 
părinte, într-adevăr, creştea cam mulţi pisoi în casa lui, deşi nu-i 
răsfăţa. Şezând pe un scaun şchiop, o mângâia cu piciorul pe fa-
vorita lui, apărută după plimbările specifi ce lunii martie, şi spunea: 
„<<- Tu, desfrânato, iarăşi te-ai plimbat>>>. Şi răspundea în locul 
ei: <<-Nu, tu nu eşti monah, tu ai făgăduinţe. Dar eu sunt o făptu-
ră nevinovată>>” (p. 476).

Este deosebit de interesant cum aceste elemente, de un aparent 
conţinut mundan (a nu se omite însă că domnul Teodor Baconski 
a scris, la Sorbona, o redutabilă teză de doctorat dedicată râsului 
la Sfinţii Părinţi şi că problema hazului în spaţiul monahal a 
preocupat şi autori de orientare apuseană precum Umberto Eco), 
se potrivesc ca o mănuşă în puzzle-ul de povestiri, aparent neo-
mogene, dar marcate totuşi de elemente comune precum cadrul 
spaţial al Pskov-ului, viaţa mănăstirească sau cea bisericească. 
Nu, ele nu reprezintă o insinuare subtilă şi demoniacă a „ecume-
nismului”, devenit „bau-baul” fundamentaliştilor, în spaţiul li-
teraturii cu iz monahal, nici apanajul unui curent reformist ce 
diluează spiritualitatea, sau atacă monahismul la temelii! E doar 
o gură de aer proaspăt, o dovadă a frumuseţii în diversitate pe 
care adesea o pierdem din vedere într-un spaţiu teologic obişnu-
it atât de mult cu texte serioase, scrise de la înălţimea catedrei sau 
proclamate de la altitudinea amvonului. Nu mininalizează as-
pectele ce ţin de suferinţa bisericii în comunism şi nici nu le edul-
corează în vreun fel sau altul. Dimpotrivă, folosindu-se de con-
trastul dintre suferinţă şi umor, arată inteligenţa Bisericii şi a unor 
slujitori ai ei, un element rar, dar extrem de valoros, ce a ajutat la 
depăşirea cu succes a unor situaţii critice! De aceea, invităm citi-
torul ca, alături de textele patericale, lucrările fi localice, densele 
tratate de teologie, sau chiar „dez-ingambatele” încercări literare 
postmoderne, să găsească o clipă de plăcut răgaz între textele 
arhimandritului Tihon, descoperind astfel o latură niţel altfel, dar 
defel diferită a spiritualităţii monahale răsăritene şi a vieţii bise-
riceşti a acestui areal. 

aparte. Aşa se face, de exemplu că, în lavra Optinei erau contemporani 
la fi nalul secolului al XIX-lea, mai mulţi părinţi care aveau statutul de 
stareţi, dar niciunul nu avea rolul de conducător al acestei mănăstiri. Aşa 
se întâmplă şi în cazul lucrării de faţă, în care părintele autor vorbeşte 
despre mai mulţi părinţi, cărora le atribuie statutul de stareţi. Pentru a-i 
diferenţia, teologii ruşi preocupaţi de acest aspect folosesc adesea pentru 
denumirea rolului administrativ termenul de „egumen” (n. n.). 
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Temeiurile teologice ale 
cinstirii Maicii Domnului. 

Spicuiri catehetice

Pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci

P ururea fecioria Maicii Domnului și nașterea mai presus 
de fi re a Mântuitorului au făcut ca multe minţi, îndepăr-
tate de spiritul Evangheliei și lipsite de smerenia cugetării 

adânci, să rătăcească. Nu doar în primele veacuri, dar și astăzi sunt 
voci care susţin că Maica Domnului a avut o viaţă de femeie obișnuită, 
a trăit cu bărbatul ei (bătrânul Iosif), iar Mântuitorul a fost doar 
unul din copiii născuţi de ea. Confuzia fi ind dată, mai ales, de ex-
presia „mama ta și fraţii tăi” (Mt 12, 47; Mc 3, 32; Lc 8, 20). Cum stau 
lucrurile cu adevărat? Care este învăţătura multimilenară a Biseri-
cii în acest sens? De ce e important să înţelegem care este adevărul 
despre Fecioara Maria?

Mărturisirea de credinţă a Bisericii Ortodoxe afi rmă că 
Mântuitorul „S-a născut de la Duhul Sfânt și din Fecioara 
Maria”. Această afi rmaţie i-a provocat pe autorii catehismelor 
să ridice întrebarea: „Ce înseamnă de la Duhul Sfânt și din 
Maria Fecioara ? Care este partea Duhului Sfânt și care a Fe-
cioarei Maria în întruparea Cuvântului?”. La această întrebare 
s-a răspuns astfel: „Fiul lui Dumnezeu S-a zămislit ca om din 
Fecioară. Deci S-a zămislit fără de sămânţă bărbătească. Dar 
această zămislire minunată nu s-ar fi  putut face fără lucrarea 
Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a făcut ca Fecioara să zămislească 
fără sămânţă bărbătească pe Fiul lui Dumnezeu ca om”1.

O cinstim pentru că Dumnezeu a preamărit-o
Pentru că titlul articolului se referă la temeiuri de cinstire, 

vom evidenţia ca principal felul în care Dumnezeu s-a rapor-
tat la Fecioara Maria. Prin urmare, o cinstim pe Maica Dom-
nului pentru că mai întâi a cinstit-o Dumnezeu. E omul, per-
soana căreia i-a acordat cea mai înaltă preţuire: a pus-o pe 
tronul cerului, a făcut-o Mama Fiului Său. „Și a zis Maria către 
înger : Cum va fi  aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și 
răspunzând îngerul, i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste 
tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri…” (Lc 1, 34-35).

Părinţii Bisericii subliniază: „Duhul Sfânt S-a pogorât pes-
te ea…, dându-i puterea de a primi Dumnezeirea Cuvântului 
și puterea de a naște. Atunci a umbrit-o Înţelepciunea iposta-
tică și Puterea Prea Înaltului Dumnezeu, adică Fiul lui Dum-
nezeu, Cel de o fi inţă cu Tatăl, ca o sămânţă dumnezeiască, și 
Și-a alcătuit Luiși din sângiurile ei trup însufl eţit” 2.

Pururea Fecioria Maicii Domnului
Piatra de poticnire pentru mulţi a fost fecioria Maicii Sfi n-

te înainte și după naștere. Deși textul din Matei e limpede: 
„fi indcă ceea ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt” 
(Mt 1, 20), mulţi n-au putut să-și depășească puţinătatea su-
fl etului și a minţii. De aici și până la negarea lui Nestorie, care 
afi rma că Maria nu a fost Născătoare de Dumnezeu, n-a fost 
decât un pas. Sinodul de la Efes, 431, a fost cel care a reglemen-
tat dogma despre Fecioara Maria.

Una dintre cele mai cunoscute rugăciuni adresate Maicii 
Sfi nte, care respectă și afi rmă dogma Părinţilor de la Efes, este 
aceasta : „Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea 
ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvânta-
tă ești Tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui Tău. 
Că ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufl etelor noastre…”. În 
ea mărturisim că Maica Domnului este „Născătoare de Dum-
nezeu” (theotokos) și „fecioară”, două adevăruri fundamen-
tale pentru cineva care pretinde că o cinstește3.

Nașterea mai presus de fi re are nevoie de credinţa noastră, 
altfel nu o vom putea înţelege și cuprinde. Părintele Alexandru 
Schmemann spune că: „În Hristos, în nașterea Sa, prin venirea 
Sa în lume se naște o nouă umanitate, care nu se trage nici din 
trup și nici din robia noastră autoimpusă faţă de patimi, ci din 
Dumnezeu. Dumnezeu Însuși se logodește cu umanitatea în 
persoana celui mai sublim rod al Creaţiei Sale: Preacurata Fe-
cioară Maria. Și prin ea, prin credinţa și ascultarea ei, ni-L dă pe 
Fiul Său Cel Unul-Născut. Noul Adam intră în lume pentru a 
se uni cu noi și pentru a-l ridica pe întâiul Adam care nu a fost 
zidit de „natură", ci de Dumnezeu. Aceasta ajungem să credem, 
cu cutremur și bucurie, în cazul în care credem în Hristos și, din 
acest motiv, atunci când Îl acceptăm pe El ca Dumnezeu și Mân-
tuitor, recunoaștem și pururea fecioria Maicii Sale, prin care 
Duhul și Iubirea cuceresc materia și legile ei4.
1 Învăţătura de credinţă ortodoxă, Învăţătura despre Dumnezeu, Renașterea, 
ed. II, Cluj-Napoca, 2001, p. 104
2 Învăţătura de credinţă ortodoxă, p. 105.
3 Alexandru Schmemann, Maica Domnului, trad. Cezar Login, Patmos, Cluj-
Napoca, 2010, p. 18.
4 Ibidem.
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a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu trei mâini de la 
Mănăstirea Hilandar din Sfântul Munte Athos. Icoana este ocrotitoa-
rea Muntelui Fruska Gora, și a mănăstirilor zidite în împrejurimile 
sale. Prezenţa icoanei și a multelor mănăstiri pe un areal de 70 de km, 
i-au oferit acestei zone denumirea de ,,Athosul Serbiei”. O mănăstire 
cu o viaţă de obște foarte bine organizată și îndrumată duhovnicește 
de părintele duhovnic Dositei. În această mănăstire a vieţuit Andrei 
Șaguna și tot aici a fost hirotonit arhimandrit.

Mănăstirea Kruședol, a fost următoarea destinaţie importantă. 
Ctitoria din secolul al XVI-lea este unul dintre așezămintele pentru care 
domnitorul sfânt Neagoe Basarab și-a oferit sprĳ inul în vremurile în 
care a fost greu încercată. Acesta este motivul pentru care românii care 
trec pragul acestei mănăstiri se bucură de un deosebit respect. 

Ajunși în Belgrad, capitala Serbiei, pelerinii s-au închinat în 
Catedrala Ortodoxă „Sfântul Sava”. Cu o înălţime de 82 de metri și 
o suprafaţă de 3500 de metri pătraţi, catedrala ortodoxă din Belgrad 
este cea mai mare biserică din Balcani și una dintre cele mai mari 
biserici ortodoxe din lume. Ea este un simbol al credinţei și al libertăţii 
poporului sârb. În prezent, este fi nalizat demisolul, urmând ca pe 
parcursul anului viitor să fi e fi nalizată pictura și în biserica princi-
pală pentru ca apoi să fi e sfi nţită. Este zidită pe locul pe care, în anul 
1594, turcii lui Sinan Pașa au ars moaștele Sfântului Sava, după ce 
au fost aduse aici în urma jefuirii Mănăstirii Mileseva. După ce 
secole de-a rândul autorităţile otomane au împiedicat construirea 
unei catedrale ortodoxe reprezentative pentru poporul sârb, în anul 
1939, în ziua de 10 mai, aceeași în care au fost arse moaștele Sfân-
tului Sava, s-a pus piatra de temelie a actualei catedrale. Din cauza 
bombardamentelor din cel de-al doilea război mondial, lucrările au 
fost oprite, locului fi indu-i date alte destinaţii. Lucrările se vor relua 
în anul 1986 și vor fi  iar întrerupte în anul 1991 din cauza situaţiei 
confl ictuale din zonă. Au fost reluate în cele din urmă în anul 2000 
și au fost continuate până în prezent. Catedrala este un simbol al 
poporului sârb și o dovadă a dragostei și respectului faţă de jertfe-
le înaintașilor pe care s-a clădit istoria și identitatea naţională și 
religioasă.

Drumul a continuat pe la vechea cate-
drala patriarhală și pe la mănăstirea Zica, 
ctitorie a domnitorului sârb Stefan Neman-
ja, locul în care au fost încoronaţi șapte din-
tre domnitorii sârbilor și hirotoniţi mai mulţi 
episcopi. Dintre aceștia, un loc aparte în 
istoricul mănăstirii îl ocupă Sfântul Nicolae 
Velimirovici. După perioade repetate în care 
mănăstirea a avut de suferit, în prezent este 
bine organizată, obștea monahală fi ind for-
mată din 40 de maici.

O altă mănăstire cu un loc aparte în is-
toria religioasă a poporului sârb în care pe-
lerinii s-au închinat este și Studenica, consi-
derată mama tuturor lăcașurilor de cult din 
întreaga Serbie. Întemeiată spre sfârșitul 
secolului al XII-lea, Mănăstirea Studenica 
s-a bucurat de o permanentă grĳ ă din partea 
membrilor dinastiei Nemanja. În prezent, 
biserica mănăstirii adăpostește moaștele 
Sfi nţilor Simeon și Anastasia, părinţii Sfân-

tului Sava și pe cele ale fratelui său, Sfântul Simon. Pereţii interiori 
mai păstrează încă fresce din secolele al XIII-lea și al XIV-lea, defi ni-
torii pentru arta bizantină a acelei perioade. 

În această zonă s-a făcut o rugăciune și la Mănăstirea Sopocani, 
construită în cea de-a doua jumătate a secolului al XIII-lea de către 
regele sârb Urosh I. În ciuda vitregiilor vremurilor trecute, în inte-
rior se mai păstrează câteva fresce de factură bizantină. Din anul 
1979 biserica mănăstirii închinată Sfi ntei Treimi este inclusă în lista 
monumentelor mondiale UNESCO.

  Drumul a continuat și la Mănăstirea Mileseva, o ctitorie 
a domnitorului Vladislav de la începutul secolului al XIII-lea. De-a 
lungul timpului, în biserica ,,Înălţarea Domnului” de la Mileseva, 
au fost încoronaţi domnitori și au fost găzduiţi episcopi. Muzeul 
mănăstirii păstrează câteva exemplare ale unor cărţi de cult copia-
te sau tipărite la tipografia mănăstirii. Aici a fost lucrată prima 
carte de cult de pe teritoriul Serbiei de astăzi, în prima jumătate a 
secolului al XVI-lea. Biserica mănăstirii este împodobită parţial cu 
fresce datate din secolul al XIII-lea. Una dintre acestea, care a deve-
nit între timp și emblema mănăstirii precum și un simbol naţional 
al Serbiei, este cea numită ,,Îngerul Alb”. Este vorba despre o repre-
zentare a îngerului șezând la ușa mormântului și spunându-le fe-
meilor mironosiţe vestea Învierii Domnului Hristos. 

Mănăstirile din Muntenegru

De aici, drumul pelerinilor a continuat spre Muntenegru, 
parcurgând cei 80 de km ai Canionului Tara, cel mai mare 
canion din Europa și al doilea ca mărime din lume. O zonă 

Pelerini din Arhiepiscopia 
Clujului în fosta Iugoslavie

Pr. Alexandru-Constantin Ciui

Î nvăţătura Domnului Hristos primită și trăită de către 
popoarele acestei lumi a modelat oameni și locuri, tradiţii 
și culturi în așa fel încât, privind spre acestea, chiar și omul 

modern poate simţi chemarea lui Dumnezeu de a-L căuta și întâlni 
dincolo de graniţele unei obișnuinţe pe care i-o oferă credinţa și 
locurile natale. Convinși de bogăţia duhovnicească a spaţiului 
balcanic și curioși de urmele pe care istoria zbuciumată le-a lăsat în 
sufl etul acestor neamuri, cu binecuvântarea Înaltpreasfi nţitului 
Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, în perioada 
23 -31 iulie a acestui an, un grup de 55 de persoane, clerici și mireni 
din cele două judeţe ale Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clu-
jului, au participat la un pelerinaj care s-a desfășurat la mănăstirile 
din fosta Iugoslavie. Pelerinajul a fost organizat prin Centrul de 
Pelerinaje ,,Renașterea” al Arhiepiscopiei Clujului și a presupus 
vizitarea și închinarea în mai multe biserici și mănăstiri ortodoxe 
din Serbia, Muntenegru și Croaţia. Grupul de pelerini a fost însoţit 
și îndrumat duhovnicește de către Părintele Mitropolit Andrei.

Odată cu plecarea din Cluj-Napoca, fi ecare zi de pelerinaj a fost 
trăită după rânduiala consacrată pentru astfel de momente. Astfel, 
Paraclisul Maicii Domnului sau Acatistul Mântuitorului fi ind rân-
duielile liturgice care au început și încheiat itinerarul fi ecărei zile. 
De asemenea, timpul petrecut de pelerini în autocar pe drumul 
dintre obiectivele vizitate, a fost un bun prilej de a cânta pricesne în 
cinstea Maicii Domnului și de a asculta meditaţiile duhovnicești ale 
Părintelui Mitropolit Andrei.

Carloviţul, ,,Athosul sârbesc” și Catedrala din Belgrad

Periplul duhovnicesc a început în Ser-
bia, la Mănăstirea Kac (Kaci), situată la 
doar 15 km de orașul Novi Sad. Aici, fru-
moasa ctitorie zidită în stil bizantin și în-
chinată Învierii Domnului i-a întâmpinat 
pe pelerinii clujeni și bistriţeni cu slujbele 
de seară la care au asistat. Drumul a con-
tinuat apoi la Mănăstirea Kovil (Kovilj) 
datată din secolul al XIII-lea, întemeietorul 
ei fi ind Sfântul Sava. Aici, timp de un an 
de zile, egumen a fost Andrei Șaguna. Deși 
prima zi nu a fost foarte bogată din punc-
tul de vedere al obiectivelor religioase, 
totuși, experienţa parcurgerii câtorva zeci 
de kilometri pe teritoriul ţării vecine a avut 
rolul de a oferi o imagine a ceea ce urma 
să se descopere pe parcursul următoarelor 
zile. Odată traversată frontiera, istoria se 
desfășoară în faţa pelerinilor evocând eve-
nimente și monumente din timpuri stră-
vechi, bogate și însângerate. În Serbia sunt 
vizibile încă urmele ultimelor bătălii, care nu s-au șters. Este lesne 
de observat cum vechiul și noul, tradiţionalul și modernul, elemen-
tele naţionale și cele străine se amestecă. Mănăstiri noi se reconstru-
iesc din ruinele celor vechi. La tot pasul se ivește ceva de văzut și 
de învăţat. Se descoperă Serbia ca un loc al cărei destin se împletește 
tainic cu destinul neamului nostru. Se simt locurile pline de sfi nţenie. 
Se întrevede măiestria pictorilor care au trudit în urmă cu sute de 
ani și care au știut să își împreuneze mâinile pentru rugăciune 
înainte de a reda chipul sfi nţilor. Se văd urmele domnitorilor creștini 
care au cârmuit poporul avându-L ca domn pe Dumnezeu. 

Unul dintre locurile în care istoria religioasă a poporului român 
se împletește cu a poporului sârb este orașul Carloviţ, loc în care 
pelerinii au ajuns în cea de-a doua zi. Toţi cei care trec pragul cate-
dralei mitropolitane ,,Sfântul Nicolae” din Carloviţ descoperă fap-
tul că Andrei Șaguna, în drumul său providenţial pentru Biserica 
Ortodoxă din Transilvania și-a desfășurat o bună parte a activităţii 
sale aici ca secretar, profesor sau egumen. Aceasta este biserica în 
care a fost hirotonit episcop în data de 18 / 30 aprilie 1848 (Dumini-
ca Tomii) de către mitropolitul Iosif  Raiacici. Orașul baroc, cu cate-
drala sa și clădirile vechi, te transpun relativ ușor în urmă cu un 
secol și jumătate amintind că timp de peste un veac, începând cu 
anul 1786, atât sârbii cât și românii ortodocși au fost cuprinși în 
jurisdicţia Mitropoliei de Carloviţ. În această zonă, pașii pelerinilor 
au trecut și pe la Mănăstirea Velika Remeta, o ctitorie din secolul al 
XIV-lea închinată Sfântului Dimitrie.

Un alt popas duhovnicesc a fost făcut apoi la Mănăstirea Grgeteg, 
întemeiată în anul 1471 de despotul Vuk Brancovic, închinată Sfân-
tului Nicolae. În biserica mănăstirii este așezată la închinare o copie 

pe cât de spectaculoasă pe atât de periculoasă. Aici, în anul 
2013 a avut loc tragicul accident în urma căruia 19 români au 
murit și alţi 29 au fost grav răniţi din cauza faptului că auto-
carul care-i transporta, la ieșirea dintr-un tunel și intrarea pe 
un pod din defi leul Morata a lovit parapetul de siguranţă și 
a căzut de la o înălţime de peste 50 de metri. Locul acciden-
tului este străjuit în prezent de o troiţă și un monument fune-
rar. Ajunși la faţa locului, Înaltpreasfi nţitul Părinte Andrei 
împreună cu grupul de pelerini au rostit o ectenie pentru 
odihna celor adormiţi și au aprins lumânări la locul unde s-a 
întâmplat tragedia. 

Pelerinajul a continuat la câteva locuri de închinare din 
Muntenegru precum: Mănăstirea Moraca, Catedrala Ortodoxă 
din Podgorica, Mănăstirea Ostrog și Mănăstirea Cetinje. Deși 
toate au frumuseţea lor, un loc aparte în itinerarul duhovnicesc 
precum și în spiritualitatea muntenegrenilor îl ocupă Mănăs-
tirea Ostrog. Așezată la o altitudine de 2000 de metri pe o stân-
că a muntelui Ostrog, mănăstirea adăpostește peștera Sfântului 
Vasile cu moaștele sale. Un lucru inedit este faptul că aici vin 
în pelerinaj pe lângă credincioșii ortodocși din întreaga lume 
și credincioși catolici dar și musulmani. Mănăstirea a fost înte-
meiată de către ierarhul Vasile, Mitropolit de Zahumlje și Her-
zegovina, în secolul al XVII-lea. Acesta a murit la mănăstire, și 
la câţiva ani de la moarte au fost descoperite moaștele sale, la 
scurtă vreme după aceea fi ind canonizat. Racla cu moaștele sale 
sunt așezate la închinare în bisericuţa ce poartă hramul Intrarea 
Maicii Domnului în Biserică, un spaţiu mic, unde nu încap mai 
mult de câteva persoane, de unde harul sfi nţitor se revarsă 
peste mulţimile de pelerini care vin din toată lumea pentru a-i 
cere sfântului ajutorul. 

Pelerinajul în Muntenegru s-a încheiat  cu vizita pe care 
Înaltpreasfi nţitul Părinte Mitropolit Andrei însoţit de preoţii 
pelerini din Arhiepiscopia Clujului i-au făcut-o mitropolitului 
Amfi lohie al Muntenegrului. Delegaţia clujeană a fost primi-
tă cu multă ospitalitate și dragoste frăţească la reședinţa mi-
tropolitană din orașul Cetinje.

Sfânta Liturghie arhierească săvârșită la Du-
brovnik

Din Muntenegru, drumul a continuat prin Bosnia-Herze-
govina spre Croaţia. Ajunși în orașul Dubrovnik, duminică, 
29 iulie 2019, pelerinii au participat la Sfânta Liturghie arhi-
erească săvârșită de către Înaltpreasfi nţitul Părinte Arhiepiscop 
și Mitropolit Andrei în Catedrala Ortodoxă Sârbă ,,Buna Ves-
tire”. Au slujit alături de părintele Mitropolit Andrei atât 
preoţii slujitori ai catedralei cât și preoţii participanţi la pele-
rinaj. Răspunsurile la strană au fost cântate de cântăreţii ca-
tedralei sârbe alternativ cu pelerinii din Arhiepiscopia Cluju-
lui, atât în limba sârbă cât și în limba română. După citirea 
pericopei evanghelice a Duminicii a VI-a după Rusalii, 
Înaltpreasfi nţitul Părinte Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt 
de învăţătură intitulat: ,,Dragostea creștină pusă în lucrare 
prin fapte concrete”. Plecând de la textul din capitolul 9 al 
Evangheliei după Matei, care redă vindecarea slăbănogului 
din Capernaum, părintele mitropolit a evidenţiat faptul că 
Domnul Hristos l-a vindecat pe cel bolnav datorită credinţei 
prietenilor săi care l-au adus la Hristos. Astfel pe lângă credinţa 
lor în Dumnezeu, aceștia și-au exprimat și dragostea creștină 
pentru prietenul lor, fi ind un bun exemplu și pentru creștinii 
zilelor noastre de a pune credinţa în lucrare prin fapte și a nu 
o trăi doar teoretic. Cu această ocazie, Arhiepiscopul Clujului 
a afi rmat nevoia întăririi legăturilor dintre creștinii acestei 
lumi, plecând de la Evanghelia Domnului Hristos. În fi nal, 
părintele mitropolit Andrei a oferit daruri simbolice catedra-
lei și slujitorilor ei, aducând în numele întregului grup de 
pelerini, mulţumiri gazdelor pentru primirea călduroasă și 
împreună slujirea Sfi ntei Liturghii. Toţi pelerinii s-au spovedit 
și împărtășit la Sfânta Liturghie. Pe lângă obiectivele turistice 
culturale care au mai fost vizitate, nu au fost ocolite în Croaţia 
bisericile ortodoxe sârbe din Zadar și din Zagreb.

Pelerinajul s-a încheiat după nouă zile, fi ind un bun 
prilej de comuniune spirituală și de îmbogăţire duhov-
nicească, dar și culturală. Împlinirea sufl etească a tu-
turor pelerinilor era ușor de observat. O împlinire 
datorată faptului că, în urma căutărilor și a închinării 
în cele treizeci de biserici și mănăstiri, sufl etele lor au 
avut ocazia de a-L întâlni pe Dumnezeu și în aceste 
locuri. Sfi ntele moaște în faţa cărora pelerinii au înge-
nuncheat, vechile zidiri martore și mărturisitoare ale 
trecutului, le-au oferit dovada lucrării pe care Dum-
nezeu a săvârșit-o în această parte a Europei prin oa-
meni aleși care și-au pus viaţa în slujba credinţei în 
Dumnezeu și a dragostei pentru aproapele. 

Catedrala din Carloviț
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Să ne aducem aminte de 
Patriarhul Iustin

Prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta 

A şa cum se ştie, Biserica noastră a declarat anul 2019, între 
altele, „Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Mun-
teanu şi Iustin Moisescu”.

Despre Patriarhul Iustin Moisescu s-a scris şi s-a vorbit 
puţin în cei aproape 30 de ani scurşi de la prăbuşirea fostului 
regim. Este un prilej să ne reamintim de acest mare şi strălu-
cit ierarh. Dacă ar fi  să-l defi nim pe Iustin Moisescu între cei 
patru întâistătători care au ocupat Tronul patriarhal al Biseri-
cii Ortodoxe Române între anii 1925 şi 1977, cuvântul cel mai 
potrivit ar fi : Intelectualul. 

Născut la 5 martie 1910 în familia unui învăţător din co-
muna argeşeană Cândeşti ,care a murit luptând în Primul 
Război Mondial, Iustin Moisescu a urmat mai întâi Seminarul 
orfanilor de război din Câmpulung Muscel, pentru ca din 1930 
să studieze la Facultatea de Teologie din Atena, specializându-
se ulterior la Strasbourg, între anii 1934 şi 1936. Reîntors la 
Atena, a susţinut, în 1937, un strălucit doc-
torat, cu teza Evagrie din Pont. Viaţa, scrierile 
şi învăţătura (în limba greacă). Tipărită în 
acelaşi an, lucrarea a fost premiată de Aca-
demia de Ştiinţe din Atena. Se cuvine să 
spunem că această lucrare, care a văzut lu-
mina tiparului şi în ţara noastră, în traduce-
rea autorului, se aşază în contextul unor 
lucrări-unicat datorate câtorva tineri teologi 
din ţara noastră având între 27 şi 35 de ani. 
Cărţile respective au apărut între 1937 şi 
1939, teza lui Iustin Moisescu fi ind publica-
tă iniţial, aşa cum am spus, la Atena, în 1937. 
Un an mai târziu, părintele Dumitru Stăni-
loae tipărea lucrarea sa de referinţă, Viaţa şi 
învăţătura Sfântului Grigorie Palama, antici-
pând cu 20 de ani cartea bine-cunoscutului 
teolog rus Ivan Meyendorff . În 1939, viitorul 
mare canonist Liviu Stan îşi tipărea la Sibiu 
teza de doctorat Mirenii în Biserică, tradusă nu de mult şi în 
limba germană. În fi ne, viitorul arhiepiscop al Dunării de Jos 
Antim Nica semna în revista „Biserica Ortodoxă Română”, 
tot în 1939, un studiu referenţial intitulat Rugăciunea lui Iisus. 
Toate aceste contribuţii au marcat, totodată, şi un început în 
demersurile teologiei noastre. 

Cât priveşte prestigiul celui devenit între timp profesorul 
şi mai apoi înaltul ierarh Iustin Moisescu în lumea academică 
elenă, ajunge să cităm acest crâmpei de frază datorat scriito-
rului Dan Ciachir: „...Patriarhul Iustin, cel admirat public de 
Noica, în calitate de elenist şi doctor al Universităţii din Atena, 
dar şi de preşedintele Karamanlis al Greciei, care îi spusese, 
tot în public, «aşa ar trebui să ne vorbim noi limba – cu ele-
ganţa cu care o vorbeşte Sanctitatea Voastră»”1.

Menţionând că, la vârsta de 28-29 de ani, Iustin Moisescu 
era profesor de Noul Testament la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă a Universităţii din Varşovia, după care a predat la 
Facultatea de Teologie din Cernăuţi-Suceava şi, în cele din 
urmă, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, se cu-
vine să ne oprim asupra operei sale substanţiale, concentrate 
şi formulate impecabil. În anul 2002, opera teologică integra-
lă a Patriarhului Iustin a fost tipărită în şapte volume, de mici 
dimensiuni, de către ÎPS Calinic Argatu, Arhiepiscopul Arge-
şului şi Muscelului, la Editura „Anastasia”. Una din aceste 
lucrări – ea trebuie să fi  stârnit admiraţia lui Constantin Noi-
ca – este activitatea Sfântului Apostol Pavel la Atena, apărută 
iniţial în anul 1946. Uimeşte, într-adevăr, cultura fi losofi că a 
viitorului patriarh. Lumea precreştină a Atenei intelectuale 
este descrisă cu talent şi cu pricepere, iar elementele de fi lo-
sofi e laică şi cele de teologie creştină se întrepătrund. Profe-
sorul teolog Iustin Moisescu, care îşi publicase teza de docto-
rat în neogreacă, era şi un clasicist încercat, care temporar a 
predat atât latina, cât şi greaca veche. 

O altă lucrare de referinţă, de numai 80 de pagini, rămâne 
volumul său Ierarhia bisericească în epoca apostolică, apărut în 
1955. Alături de cele şapte volume ale operei complete în 
ediţia Editurii „Anastasia” a fost aşezată o carte importantă 
în lumea ortodoxă, Simbolica, de Hristu Andrutsos, tradusă 
de Iustin Moisescu. 

În februarie 1956, profesorul Iustin Moisescu a fost ales 

1 Dan Ciachir, Evocări bisericeşti, Editura Lumea Credinţei, Bucureşti, 2018, p. 
82. 

Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului şi înscăunat 
trei săptămâni mai târziu. Nu a rămas pe scaunul vlădicesc de 
la Sibiu decât zece luni, răstimp în care a publicat un catehism 
ortodox, întrucât pe 10 ianuarie 1957 a fost ales Arhiepiscop al 
Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, instalarea având 
loc trei zile mai târziu.

Perioada în care Iustin Moisescu a devenit Mitropolitul 
Moldovei, aşa cum se ştie, a fost complexă şi, totodată, extrem 
de difi cilă pentru Biserică. După fastuoasele canonizări de 
sfi nţi români din 1955, după înfi inţările de mânăstiri şi semi-
narii monahale în mânăstiri, pe când Biserica noastră număra 
aproape 10.000 de preoţi, mai mult decât Uniunea Sovietică, 
pe al cărei teritoriu existau două Patriarhii (cea rusă şi cea 
gruzină), a venit prigoana, ca urmare a izbucnirii insurecţiei 
anticomuniste din Ungaria, respectiv a retragerii trupelor so-
vietice de ocupaţie din ţara noastră în luna mai 1958.

Amânat cu un an datorită fermităţii Patriarhului Justinian, 
care a refuzat să-l semneze, decretul din 1959 al Marii Adună-
rii Naţionale menit să distrugă monahismul a constituit o lo-
vitură grea pentru Biserică. Cercetări apărute în ultima vreme 
au spulberat o serie de zvonuri, demonstrând că Mitropolitul 
Iustin a încercat să protejeze călugării, într-o împrejurare în 

care aceştia erau daţi afară din mânăstiri. 
În cei 20 de ani petrecuţi la Iaşi, Mi-

tropolitul Iustin s-a dovedit nu numai 
un strălucit teolog, cu toate că nu a mai 
publicat alte lucrări de specialitate, ci şi 
un administrator destoinic care a dat o 
faţă nouă Catedralei şi reşedinţei arhie-
reşti din capitala Moldovei. În acest con-
text, Mitropolitul Iustin i-a dat mână 
liberă marelui arhitect şi scriitor G.M. 
Cantacuzino, trecut prin avatarurile con-
centraţionare ale Canalului Dunăre-Ma-
rea Neagră, unde căpătase şi o infi rmi-
tate. Şi în împrejurări asemănătoare, 
îndeosebi cele privitoare la restaurarea 
mânăstirilor, Mitropolitul Moldovei și 
Sucevei apelase la oameni competenţi și 
îș i  impusese voinţa în raport cu 

autorităţile statului. Începând din anii ’60, 
Mitropolitul Iustin a jucat și rol de ministru de externe al 
Bisericii noastre, reprezentându-ne, în fruntea unor delega-
ţii ecleziale, la conferinţele panortodoxe de la Rhodos (1961, 
1963, 1964) şi la prima conferinţă pregătitoare a Sfântului şi 
Marelui Sinod Panortodox de la Chambésy. De altfel, Iustin 
Moisescu a condus numeroase delegaţii ale Bisericii noastre, 
străbătând Europa şi încă vreo trei continente. 

Acelaşi memorialist citat mai sus evocă o confi denţă pe care 
i-a făcut-o în 1986 ÎPS Calinic Argatu, pe atunci Arhiereu-vicar 
al Episcopiei Râmnicului şi Argeşului: „Atunci când m-a pus 
aici, Iustin mi-a zis: «Tu să nu ai nicio încredere în ăştia!». // 
După căderea comunismului, un stareţ din Moldova mi-a 
evocat o recomandare asemănătoare: «Mă!... Voi faţă de ăştia 
aşa trebuie să vă purtaţi: lauda şi blidul de linte. Lăudaţi-i, că le 
place; şi daţi-le să mănânce şi să bea!»”2. 

La trei luni după trecerea la cele veşnice a Patriarhului 
Justinian, pe 12 iunie 1977, Mitropolitul Iustin a fost ales Arhi-
episcop al Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Patriarh 
al Bisericii Ortodoxe Române, înscăunarea având loc o săptă-
mână mai târziu. Una din înfăptuirile sale cele mai rodnice a 
fost, odată ajuns la Bucureşti, strălucita colecţie Părinţi şi scrii-
tori bisericeşti, proiectată în 90 de volume, respectiv cele şase 
volume de mare eleganţă, inclusiv grafi că, intitulate Arta creş-
tină în România. 

Ca şi la sfârşitul anilor ’50, când a ajuns Mitropolit al Mol-
dovei, începând din anii ’80 ai secolului trecut, Patriarhul Ius-
tin s-a confruntat cu o nouă perioadă de înăsprire politică. 
Ocârmuirea ar fi  vrut să mute sediul Patriarhiei din Bucureşti, 
ceea ce el nu a acceptat niciodată, ca şi urmaşul său în scaun, 
Patriarhul Teoctist. Există mărturii incontestabile despre felul 
în care Patriarhul Iustin, deşi înaintat în vârstă, bolnav şi slăbit, 
s-a opus cu ultimele puteri demolării Bisericii Sf. Gheorghe 
Nou, astăzi necropolă brâncovenească. Pe 31 iulie 1986, la 
vârsta de 76 de ani, după un patriarhat care a durat aproape 
un deceniu, Patriarhul Iustin a trecut la cele veşnice, iar trupul 
său a fost înmormântat în Catedrala Patriarhală „Sfi nţii Con-
stantin şi Elena” din Bucureşti.

Am vrut să facem o schiţă a personalităţii Patriarhului 
Iustin Moisescu, încredinţaţi că în anii următori acest mare 
ierarh va capta interesul teologilor noştri şi al autorilor de is-
torie bisericească recentă.

2 Ibidem, p. 21.

Sinteza activității catedrei 
de Muzică Bisericească și a 

Corul Seminarului Teologic 
Ortodox din Cluj-Napoca în 

anul școlar 2018-2019

Semestrul I (2018)

09.09. – Te Deum la Catedrala Mitropolitană cu ocazia 
Începutului Anului Şcolar

26.10. - Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană
15.11.- 20.12. – Răspunsuri la Slujba Utreniei și la Sfânta 

Liturghie a grupelor misionare – Postul Naşterii Domnului
21.11. – Participă și dă răspunsurile la Sfânta Liturghie în 

Catedrala Mitropolitană 
25.11. – Misiune  în  Parohia Păniceni
26.11. – Recital Coral la Cinematograful „Dacia”, în Par-

teneriat cu Şcoala „Ion Creangă”
01. 12.   - „Cu Trenul Unirii la Alba-Iulia”
07.12. –  Recital  coral caritabil pentru copiii cu sindromul 

Down - Cinema Mărăşti
09.12. -  Concert Tradiţional de Colinde – Catedrala Mi-

tropolitană
11.12. – Recital de Colinde-susţinut în prezenţa preoţilor 

din Protopopiatul Cluj II-Sala „ Episcop Nicolae Ivan”
15. 12.  - Recital de Colinde – Festival „Episcop Nicolae 

Ivan” - Casa Universitarilor
16.12. – Concert de Colinde la Parohia „Sfi nţii Arhangheli 

Mihail şi Gavriil” -Cartierul „Dâmbu Rotund”      
17.12 -  Ora 14 - Recital Coral - Facultatea de Teologie – 

Activitate Inspectorat 
17.12.  - Ora 18 - Recital de Colinde – Cinematograful 

Dacia – Mănăştur - Parteneriat
18.12.  -  Concert de Colinde - Curtea de Apel-Cluj
19.12. -  Ora 12 -  Recital de Colinde –Cantina Seminarului
19.12. – Ora 13 „Cu Colinda la Inspectoratul Şcolar Cluj”
19.12. – Ora 19 - Concert Ecumenic de colinde Ediţia a 

XXVI-a - Catedrala Mitropolitană Cluj-Napoca
20.12. –  Recital  de Colinde – Spitalul Clinic Judeţean
20.12. – Recital de Colinde „Icoană şi Colindă” –Biserica 

„Schimbarea la Faţă”
23.12.  - Misiune –„Mânăstirea Nicula” 
24.12. –  Recital  de Colinde la Reședinţa Mitropolitană cu 

Corala Preoţilor 
15.01.2019 – Recital  Coral la 169 de ani de la Nașterea 

lui Mihai Eminescu – Ziua Culturii Române, la Teatrul 
Naţional „Lucian Blaga” 

30.01.2019 – Sfânta Liturghie - Catedrala Mitropolitană 
– Răspunsuri împreună cu Corul Facultăţii de Teologie

Semestrul  II (2019)

25.02 – Olimpiada Corală – Etapa Judeţeană –Premiul 
I, Cluj –Napoca

29.03. – Olimpiada Corală – Etapa Zonală –Premiul II, 
Oradea

17.03 -14.04 – Perioada Postului Mare - Grupe Misionare 
în parohii  

14,04. – Misiune în Parohia Bădeşti – Protopopiatul Gherla
05.05-09.06 – În fi ecare Duminică la Vecernie, Paraclis şi 

Cateheză, Preotul Profesor Petru Stanciu împreună cu coriştii 
dau răspunsurile la strană, în prezenţa I.P.S. Mitropolit An-
drei

09.05.2019 – Ziua Independenţei României 1877, a Victo-
riei Antinaziste 1945, Ziua Europei  1950 – Program Coral 
patriotic şi religios alături de Corul Colegiului Naţional de 
Muzică „Sigismund Toduţă” – Piaţa Unirii  

12.05.2019 – Sfânta Liturghie – Catedrala Mitropolitană
20.05.2019 – Examenul de Atestat – discipline teologice
26.05.2019 – Sânta Liturghie, Biserica „Schimbarea la 

Faţă”
28.05.2019 – Curs Festiv la absolvirea Seminarului, Pro-

moţia 2018-2019
01.06.2019 – Sfânta Liturghie – Capela Seminarului-

al doilea hram
09.06.2019 – Sfânta Liturghie – Catedrala Mitropolitană
12.06.2019 – Festivitatea de Încheiere a Anului Şcolar

Pr. Prof. Dr. Petru Stanciu
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Proiectul „Hristos-sufletul 
satului meu”, câștigător al 

Concursului Naţional Catehetic 

Prof. Ioniţa Timiş

A nul omagial al satului românesc a trezit interesul mul-
tor parohii și școli, la nivel judeţean, interjudeţean și 
naţional, provocându-le să colaboreze mult mai intens, 

deoarece este o temă de sufl et în care ne regăsim, atât ca preoţi 
și profesori, dar și ca elevi. Predând într-o școală cu puternice 
tradiţii legate de viaţa Bisericii și a satului, la Colegiul Naţional 
Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, unde elevele, în calitate de viitoa-
re învăţătoare, simţindu-se sărbătorite în aceste an, au dorit să 
se implice, arătând Bisericii și societăţii că sunt responsabile și 
conștiente de o astfel de misiune pentru neamul românesc. În 
parteneriat cu Parohia de care aparţinem, „Sfântul Dumitru cel 
Nou”, ne-am implicat în activităţile catehetice pe care le-am 
stabilit împreună cu părintele Iacob Cismaș. Proiectul nostru s-a 
intitulat, „Veșnicia s-a născut la sat”. Având în vedere că ne-am 
clasat pe primul loc, fi ind invitaţi la Patriarhia Română, unde 
am fost premiaţi de Preafericitul Părinte Daniel cu o Diplomă 
de onoare, am considerat că ar fi  bine ca cititorii să afl e în ce a 
constat vastul nostru proiect pentru care am fost laureaţi.

Proiectul s-a desfășurat în perioada decembrie 2018 - iunie 
2019. Coordonatorii proiectului au fost: prof. Ioniţa Timiș și pr. 
Ioacob Cismaș, pe baza parte-
neriatului între Biserică și școală. 
Echipa proiectului a fost alcătu-
ită din 15 eleve ale Colegiului 
Pedagogic, care au format gru-
pul catehetic al parohiei. Scopul 
acestui proiect a fost redescope-
rirea identităţii naţionale prin 
valorile păstrate şi promovate 
de satul românesc. Obiectivele 
propuse au fost următoarele: 
descoperirea frumuseţilor satu-
lui românesc; identifi carea ele-
vilor cu aptitudini artistice și 
literare; dezvoltarea interesului 
pentru creaţia populară; impli-
carea grupului catehetic în viaţa 
sătenilor pe baza unui partene-
riat; mobilizarea unor meșteri 
populari în vederea iniţierii în 
t a i n e l e  m e ș t e șu g u r i l o r 
tradiţionale; realizarea unor in-
terviuri cu maeștri și etnologi 
despre valorile satului românesc; 
realizarea unei campanii de colectare a cărţilor în vederea pro-
movării limbii române în rândul copiilor români din comunităţile 
eclesiale ale Italiei. 

Activităţile propuse au fost multiple, toate mișcându-se pe 
axa veșniciei satului românesc din care au răsărit mari preoţi și 
dascăli, cu preocupări cărturărești pentru luminarea minţii 
poporului. Proiectul l-am desfășurat pe cele trei secţiuni: a. 
eseuri literare; b. cultural-fi lantropice și artistice; c. multimedia. 
Activităţile s-au desfășurat, după cum urmează:

Tradiţia colindatului în trei instituţii: În luna decembrie, fi lan-
tropia prin colindă și daruri, care s-au îndreptat spre cei 40 de bolnavii 
de la Centrul de Îngrĳ iri Paleative „Sfântul Nectarie”. De asemenea, 
fi lantropia prin colindă și daruri s-a îndreptat și spre cei 50  de 
copii orfani și abandonaţi din patru case de tip familial. Am 
mobilizat 100 de voluntari din rândul părinţilor, elevilor și 
credincioșilor. De atunci, săptămânal, fi ecare copil benefi ciază 
de voluntari cu care socializează și se joacă. O altă activitate a 
fost Colindatul la Primăria Clujului, unde primarul, angajaţii și 
clujenii care au venit să-și rezolve problemele la această instituţie, 
au fost colindaţi.  

Pregătirea  elevilor Liceului Pedagogic de la Sighet, în calitate de 
voluntari, pentru școlile românești din parohiile din Italia. Am reali-
zat un schimb de experienţă prin care am iniţiat 15 elevi sigheteni 
în programul Școlilor de vară pentru diaspora română din Italia, 
cu specifi cul promovării valorilor satului românesc. Formarea 
s-a realizat în două sesiuni, în lunile decembrie și mai: la Sighet 
și la Mânăstirea Nicula.  Ambasadorul” identităţii românești în 
diaspora. Am trimis în diaspora română, la școlile din Italia și 

Spania (Roma, Vetralla și Madrid) materiale tradiţionale românești 
pentru realizarea unor costume populare, printr-un „Ambasador” 
al identităţii naţionale, o păpușă îmbrăcată în costum popular. 
Ea a fost aleasă să fi e purtătoarea valorilor românești, călătorind 
la Alba-Iulia, la Centenar, ducând o trăistuţă în care copiii din 
cele trei ţări au așezat în scris răspunsuri la întrebări legate de 
valorile identităţii românești. Colaborarea cu cele trei școli din 
diaspora s-a realizat cu ocazia Zilele culturii române, în 15 ianu-
arie, pe baza unei activităţi online.

 Campania „Donează o carte pentru românii din diaspora Italiei”. 
Activitatea a urmărit promovarea limbii române în rândul co-
piilor români din Italia prin intermediul lecturii cărţilor de lite-
ratură românească. Grupul de eleve, alături de mulţi voluntari 
de la  Platforma Civică Împreună, s-a implicat în adunarea și se-
lectarea cărţilor și manualelor de română, istorie, geografi e și 
religie, și trimiterea lor în Italia.  S-au adunat aproximativ 14.000 
de volume de carte românească.

Interviu cu meșterul popular Pălăguţa Hodor. Prin interviul cu 
meșterul popular Pălăguţa Hodor am căutat să așternem pe 
peliculă valori ale satului. Colaborăm de 20 de ani cu acest meșter 
în arta torsului și a ţesutului.  

Iconografi a pe sticlă prin satele clujene. În cadrul grupei catehe-
tice din parohie, avem un cerc de meșteșuguri artistice tradiţionale: 
icoane pe sticlă, pictură pe lemn, curelărit, ceramică, cusut, tors, 
ţesut, crestături în lemn, încondeiat ouă, confecţionat podoabe 
pe gherghef, litografi e etc. Mai mulţi elevi au fost formaţi în 
această artă. Cel mai remarcabil talent s-a descoperit în eleva 
Moldovan Anda. Alături de alţi elevi, Anda a participat cu lucrări  
la Vernisajul expoziţiei Icoanei Niculiene de la Biblioteca Judeţeană 

„Octavian Goga”. De asemenea 
a realizat o expoziţie personală 
în Biserica satului din Răchiţele. 
Artista și-a împărtășit talanţii în 
lumea rurală, prin iniţierea ele-
vilor și a turiștilor irlandezi, din 
satele Răchiţele și Rogojel.  

Interviu cu irlandezul etnolog, 
Peter Hurly, iniţiatorul „Satelor 
unite ale României”. Interviul cu 
acest om, „mai român decât ro-
mânii”, a urmărit scoaterea în 
evidenţă a celor cinci valori pe 
care le-a descoperit acest străin 
în pământul românesc: limba, 
credinţa, Carpaţii, tradiţiile și 
jertfa. 

       Iniţiere în încondeiatul 
ouălor. În vederea deprinderii cu 
această artă, am invitat o absol-
ventă de Pedagogic, originară 
din Bucovina, pentru a-i instrui 
în arta încondeiatului. Am for-
mat o grupă de 20 de elevi care 

au fost iniţiaţi în arta încondeierii tradiţionale a ouălor.
Șezătoarea la Colegiul Pedagogic  cu meșteri populari invitaţi. 

Elevele mai mari din grupa catehetică a Parohiei, împreună cu 
mai muţi meșteri populari invitaţi, au iniţiat în cadrul unei 
șezători un număr de 30 de elevi din clasele primare. 

Atelier de pictură cu tema Satul românesc. În cadrul parohiei 
„Sfântul Dumitru cel Nou” grupul de eleve este instruit, de 
subsemnata, în domeniul artistic al picturii și graficii. Tema 
acestor ateliere de pictură a fost satul românesc. Elevele au rea-
lizat lucrări cu care au participat la mai multe expoziţii. 

Concert de pricesne în cinstea Maicii Domnului. Grupul catehe-
tic a oferit un concert de pricesne în cinstea Maicii Domnului, 
cu ocazia sărbătorii Buneivestiri.  

Înfrăţire cu Parohia de la Muntele Băișorii și Școala „Luca Mircea” 
Băișoara. Ultima activitate s-a realizat pe baza a unui dublu 
parteneriat între Parohia „Sfântul Dumitru” și Parohia de la 
Muntele Băișorii. Al doilea parteneriat a fost între Colegiul Pe-
dagogic și Școala „Mircea Luca” din Băișoara. Activitatea a 
constat în participarea unui grup de eleve la Sfânta Liturghie, 
unde s-au dat răspunsurile. Am realizat vernisajul expoziţiei de 
fotografi e, „Frumuseţea satului românesc” și am oferit un con-
cert de pricesne și doine. Am luat interviuri de la bătrânii satu-
lui despre valorile tradiţionale din satul lor. 

Această pleiadă de activităţi realizate pe baza parteneri-
atului dintre Colegiul Pedagogic și Parohia „Sfântul Dumitru 
cel Nou”, au scos în evidenţă valorile satului românesc, pe 
care tinerele implicate în proiect și le-au asumat, dorind să le 
promoveze și în viitoarea lor carieră didactică.

 „Veșnicia s-a născut la sat”

Moldova Anda1

S atul românesc este fereastra în care se oglindește 
divinitatea, și timpul încremenește în perfecta armo-
nie a spaţiului mioritic. Nicolae Grigorescu îl 

zugrăvește în operele sale pe ţăranul român în toată splen-
doarea lui printr-o tușă impresionantă, lăsând culorile să se 
anime una peste alta.

De asemenea, literatura română surprinde ţăranul român 
drept omul ce tinde spre o continuă îmbunătăţire. Pentru 
ţăranul român pământul este întruchiparea sacrului, fi ind 
surprinsă această relaţie de Liviu Rebreanu în romanul „Ion”, 
unde pentru protagonist pământul e ceva mai mult decât 
locul în care își seamănă ogorul, el vede pământul ca un 
element sacralizat, ajungând să îl sărute ca pe o ibovnică. 
Octavian Goga surprinde truda ţăranului român în poezia 
„Noi vrem pământ”, Mihail Sadoveanu îmbrăţișează întru-
chiparea ţăranului român ce urmărește rânduiala fi rii în lu-
crarea pământului și în existenţa sa.

Satul românesc este totodată umbră a identităţii naţionale, 
plămădeala vie a tradiţiei și a culturii noastre, pe care o pur-
tăm cu noi atât aici în spaţiul profan, cât și dincolo de pragul 
defi nitoriu zămislirii noastre. Lucian Blaga, prin cuvintele 
emblematice „Veșnicia s-a născut la sat” subliniază cum, într-o 
lume a profanului, acest plai mioritic întruchipează chemarea 
sacrului prin însăși asemănarea acestuia cu un sufl et. Căci 
toţi știm că sufl etul este veșnic, astfel satul românesc este 
temelia identităţii naţionale, a cărei licărire menţine veșnic 
aprinsă fl acăra conștiinţei românești.

Satul românesc este sufl etul fi rii noastre chiar dacă azi nu 
mai este așa cum îl descriau Blaga, Sadoveanu sau alţi români 
de frunte ai patriei noastre, acum modernismul transpune 
printr-un fel de transhumanţă acel „picior de plai și gură de 
rai” din celebra baladă „Mioriţa” într-un spaţiu modernizat 
în care totuși se mai găsesc frânturi din ceea ce a fost odini-
oară prin păstrarea vie a tradiţiei.

Portretul autentic al satului ilustrează sensul vieţii, con-
templând casele cufundate în dulcele somn al eternităţii și 
umbra nucului bătrân ce surprind bătăturile palmelor ţăranului 
român, obloanele îmbătrânite în spatele cărora răsună „Tatăl 
nostru” rostit cu o credinţă adevărată, amurgul risipit aievea 
în cântecul cirezilor de vite care merg înșirate pe marginea 
drumului spre casă, răsăritul care trezește de sub amorţeala 
serii picăturile de rouă ce curg pe frunzele viţei de vie răsu-
cite pe scândurile stinse de trecerea anilor ale cerdacului, 
unde stă o bunicuţă ștergându-și lacrimile cu colţul năfrămii 
așteptându-și copiii să-i deschidă poarta, dulcele ecou al 
clopotelor bisericii de lemn ce păzește satul din culmea dea-
lului, înconjurată de cruci ale căror nume se întrezăresc ușor 
printre crăpăturile lemnului putred și aplecat de mângâierea 
vântului, pădurile ce străjuiesc casele bătătorite în pământul 
veșniciei, în același pământ din care Dumnezeu a plămădit 
întreaga făptură și care ne așteaptă pentru a fi  locaș trupului 
pe care sufl etul îl părăsește devenind părtaș al Împărăţiei 
Cerului, toate acestea sugerează modul existenţei sacralizate 
ale satului.

Pentru mine, satul românesc este icoana autenticităţii 
noastre din care am purces în scăldătoarea vieţii prin tâlcui-
rea neîncetată a valorilor ce ne defi nesc și ne diferenţiază de 
restul popoarelor. Cea mai mare virtute a neamului nostru 
este conștientizarea identităţii naţionale prin înţelegerea celor 
cinci valori: limba, credinţa, Carpaţii, străjeri ce au stat de 
veghe în apărarea ţării, tradiţiile și eroismul celor care s-au 
jertfi t pentru apărarea acestei palme de pământ pe care ne-a 
încredinţat-o Dumnezeu și asumarea purtării crucii. Satul 
românesc are o cruce pe care o purtăm și o lăsăm moștenire 
din generaţii în generaţii încărcată de greutăţile vieţii, spăla-
tă de ploile necazurilor, uscată de vântul îndelungilor îndurări 
năvălite asupra poporului român și luminată de soarele 
biruinţei noastre. Purtăm această cruce care împletește bucu-
riile și necazurile poporului român, sădind în noi, fi i ai aces-
tei patrii o iubire serafi că. 

Satul românesc, prin valorile pe care le posedă rămâne 
testamentul existenţei noastre ca români având ca semnătură 
umbra trecerii noastre pe acest pământ binecuvântat de Dum-
nezeu. 
1 Elevă în clasa a IX-a B, Colegiul Naţional Pedagogic „Gh. Lazăr” din 
Cluj-Napoca.
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1 iulie: Participă la sluj-
ba de binecuvântare ofi ci-
ată de IPS Andrei cu ocazia 
inaugurării Cantinei Soci-
ale Sfântul Ioan cel Milos-
tiv şi a Casei de oaspeţi 
Sfântul Ilie pentru aparţi-
nătorii bolnavilor care vin 
la spitalele din Cluj-Napo-
ca, de la Biserica Ortodoxă 
„Sfânta Treime” din Cluj-
Napoca 

7 iulie: În Duminica a 
III-a după Rusalii, la Sfânta 

Liturghie este prezent în mĳ locul credincioşilor din Parohia 
Pogorârea Sfântului Duh – Zorilor, din Cluj-Napoca.
11 iulie: Participă la susţinerea publică a tezei de doc-

torat intitulată „Elemente de bioetică şi spiritualitate 
ortodoxă în îngrĳ irile paliative”, a PC Păr. Bogdan Aurel 
Chiorean, directorul Centrului de îngrĳ iri Paliative Sfân-
tul Nectarie, Cluj-Napoca.
14 iulie: La Sfânta Liturghie este prezent în mĳ locul cre-

dincioşilor din Parohia Pogorârea Sfântului Duh – Zorilor, 
Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări.
16 iulie: La doi ani de la trecerea la cele veşnice a 

domnului Academician Horia Colan participă la slujba 
Parastasului ofi ciată de IPS Andrei în Catedrala Mitro-
politană din Cluj-Napoca. 
20 iulie: Cu ocazia sărbătorii „Sfântul şi slăvitul Proroc 

Ilie Tesviteanul”, este prezent în mĳ locul credincioşilor din 
Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Zorilor Cluj-Napoca.
21 iulie: În Duminica a V-a după Rusalii, la Sfânta Litur-

ghie este prezent în mĳ locul credincioşilor din Parohia Po-
gorârea Sfântului Duh – Zorilor, din Cluj-Napoca.
28 iulie: Este prezent în mĳ locul credincioşilor din Paro-

hia Valea Mare, comuna Şanţ, protopopiatul Năsăud, unde 
participă la Sfânta Liturghie prin rostirea de ecfonise şi bine-
cuvântări.
29 iulie: Binecuvintează participanţii primei ediţii a 

Taberei de creaţie din parohiile Şanţ şi Valea Mare, co-
muna Şanţ.

Agenda PS Vasile

Iulie 2019

6
Activităţi ale Facultăţii de 

Teologie Ortodoxă din 
Cluj-Napoca, iulie 2019

Î ntre 24 iunie şi 3 iulie 2019 s-au desfăşurat examene-
le de fi nalizare a studiilor. În urma probei scrise şi a 
susţinerii tezelor de licenţă au fost declaraţi licenţiaţi 

în Teologie 47 de absolvenţi ai specializării Teologie ortodoxă 
pastorală, 2 ai specializării Teologie ortodoxă didactică, 3 al 
specializării Teologie ortodoxă asistenţă socială şi 17 ai spe-
cializării Artă sacră. De asemenea, prin susţinerea disertaţii-
lor au încheiat studiile ciclului de Master 32 de absolvenţi ai 
programelor de studii la acest nivel. Miercuri, 4 iulie, toţi 
aceştia au depus jurământul de credinţă faţă de Biserica Or-
todoxă, în capela Facultăţii cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae” 
din incinta Campusului teologic Nicolae Ivan. Momentul 
solemn s-a desfăşurat în prezenţa corpului profesoral al şco-
lii şi a ÎPS Sale Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei, care a 
adresat celor prezenţi un cuvânt.

*

Î n perioada 1-12 iulie 2019 s-au desfăşurat, la Facul-
tatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii 
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în conformitate cu 

Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în pre-
oţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod, 
Cursurile pastorale şi de îndrumare misionară a clerului, 
seria 104: defi nitivat şi gradul II. 

În deschidere a fost săvârşită, în prezenţa cadrelor 
didactice ale facultăţii, a reprezentanţilor centrului epar-
hial şi a preoţilor cursanţi, în capela Facultăţii cu hramul 
„Sf. Ierarh Nicolae” din incinta Campusului teologic Ni-
colae Ivan slujba de Te Deum. ÎPS Arhiepiscopul şi Mitro-

politul Andrei a adresat celor prezenţi un cuvânt duhov-
nicesc. O scurtă alocuţiune a fost rostită apoi de decanul 
facultăţii, Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu.

Au participat la aceste activităţi de formare continuă 
clerici din eparhiile Mitropoliei Clujului, Maramureşu-
lui şi Sălajului, dar şi din Vicariatul Ortodox Ucrainean 
din România.

Prelegerile şi seminariile au fost susţinute de cadrele 
didactice ale facultăţii, urmând tematica stabilită de Sfân-
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Programul litur-
gic a cuprins Sfânta Liturghie şi Vecernia săvârşite zilnic, la 
începutul şi sfârşitul programului, în capela instituţiei.

Vineri, 12 iulie 2019, au avut loc examenele de fi naliza-
re: scris pentru gradul II, scris şi oral pentru defi nitivat.

În data de 12 iulie 2019 s-a desfăşurat şi colocviul pen-
tru obţinerea gradului profesional I, urmând ca lucrările 
întocmite sub îndrumarea părinţilor profesori să fi e sus-
ţinute în luna februarie 2020. S-au înscris preoţi din Arhi-
episcopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Episcopia Ma-
ramureşului şi Sătmarului, Episcopia Sălajului şi Arhiepi-
scopia Sucevei şi Rădăuţilor. 

*

J oi 4 iulie 2019, la Centrul Naţional pentru Formare 
Continuă Dumitru Stăniloae din Bucureşti, Pr. conf. 
univ. dr. Patriciu-Dorin Vlaicu a susţinut prelegerea 

cu titlul: Contextul migraţiei, diaspora ortodoxă şi dinamica pasto-
rală în care este angajată Biserica la cursurile pentru obţinerea 
gradelor profesionale în preoţie organizate de Facultatea de 
Teologie Justinian Patriarhul din Bucureşti, la care au participat 
clerici din eparhiile Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei.

*

Î n perioada 7-9 iulie, la Mănăstirea „Sfântul Mare 
Mucenic Dimitrie” de la Sighișoara s-a desfășurat cea 
de-a VII-a ediţie a Școlii Internaţionale de Vară a 

Doctoranzilor Teologi (SIVDT), manifestare știinţifi că orga-
nizată de Școala Doctorală de Teologie a Universităţii „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia. Tema simpozionului a fost 
„Communication and Communion. Church and its Langua-
ge in society”, evenimentul reunind 14 profesori de teologie 
și 65 de doctoranzi din cadrul tuturor Școlilor Doctorale din 
Patriarhia Română, precum și din afara ţării.

Şcoala doctorală Isidor Todoran a Facultăţii de Teologie Or-
todoxă din Cluj-Napoca a fost reprezentată de următorii studenţi-
doctoranzi care au susţinut comunicări: Bogdan GABOR, Comu-
nicarea digitală ca modalitate de relaţionare autentică; Cristina Ana 
Maria BĂLDEAN, Predarea bazată pe atașament. Perspective noi 
pentru profesorii de religie; Cristian-Marian CIORĂNEANU, Tâ-
nărul în Biserică - între comunicare și comuniune în era digitală; 
Mădălin Gheorghe-Lucian TROHONEL, Mănăstriea Lainici - fi le 
de trăire isihastă; Trandafi r-Viorel VID, Psihanaliză și duhovnicie în 
viziunea lui Giacomo Dacquino; Elena ONEŢIU, Simbolistica vieţii 
în reprezentările iconografi ce românești; Cătălin-Veronel VARGA, 
Răspunsul lumii ortodoxe contemporane la modelul biblic al relaţiei 
Biserică-Stat: teza unei teocraţii ortodoxe coregente; Daniela-Luminiţa 
IVANOVICI, Zalmoxis și practicile de dobândire a nemuririi potrivit 
textului lui Herodot; Mihaela GLIGAN, Iisus şi Baraba: un episod 
controversat (Mt. 27, 15-26; Mc. 15, 6-15; Lc. 23, 17-25; In. 18, 38-40); 
Traian FLOREA, Biserica - templu duhovnicesc - abordare exegetică 
a afi rmaţiei Apostolului Pavel: „Dumnezeu nu locuiește în temple 
făcute de mâini omeneşti” (FA 17, 24);  Ionuţ HENS, Persoana Fiului 
lui Dumnezeu în imnul hristologic de la Coloseni 1, 15-20.

*

Î n cadrul Şcolii doctorale de Teologie Ortodoxă „Isidor 
Todoran” a avut loc în luna iulie 2019, susţinerea 
publică a următoarelor teze de doctorat: - 11 iulie 

2019: Elemente de bioetică şi spiritualitate ortodoxă în îngrĳ irile 
paliative. Studiu de caz: Centrul de îngrĳ iri paliative Sfântul Nec-
tarie Cluj a pr. CHIOREAN Bogdan Aurel, specializarea Teo-
logie morală şi spiritualitate ortodoxă, sub îndrumarea ÎPS 
Pr. prof. univ. dr. Ioan (Andrei) Andreicuţ; - 12 iulie 2019: 
Refl ecţii hermeneutice asupra Teologiei Legământului vechi-testa-
mentar a pr. IONICĂ Daniel-Alin, specializarea Teologia bi-
blică a Vechiului Testament cu noţiuni de Arheologie biblică 
şi limbă ebraică clasică, sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. 
Ioan Chirilă; - 12 iulie 2019: Asemănare şi alteritate în TaNaKh, 
a pr. BOLBOS Marius-Adrian, specializarea Teologia biblică 
a Vechiului Testament cu noţiuni de Arheologie biblică şi 
limbă ebraică clasică, sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. Ioan 
Chirilă; - 12 iulie 2019: Teologie și martiriu în cărţile Macabeilor 
a pr. DANIEL Florin-Claudiu, specializarea Teologia biblică 
a Vechiului Testament cu noţiuni de Arheologie biblică şi 
limbă ebraică clasică, sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. Ioan 

Chirilă; - 12 iulie 2019: Regatul de nord, Israel (926-721 î Hr). 
Istoric şi context religios-teologic a d-lui POIENARU Ioan Florin, 
specializarea Teologia biblică a Vechiului Testament cu noţi-
uni de Arheologie biblică şi limbă ebraică clasică, sub îndru-
marea Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă; - 15 iulie 2019: Paradig-
ma misionară preniceană a pr. POP Claudiu, specializarea Mi-
siologie şi ecumenism, sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. 
Valer Bel; - 15 iulie 2019: Misiunea Bisericii în contextul psiho-
social al familiei creştine de astăzi a pr. RUS  Ciprian-Vasile, 
specializarea Misiologie şi ecumenism, sub îndrumarea Pr. 
prof. univ. dr. Valer Bel.

*

L a Facultatea de Teologie Ortodoxă au fost organiza-
te în zilele de 6 şi 13 iulie 2019, cursuri gratuite de 
pregătire în vederea admiterii la specializarea Artă 

sacră, nivel licenţă. Cursanţii au fost îndrumaţi de profesorii 
de specialitate ai facultăţii.

*

Î n perioada 16-30 iulie 2019 s-a desfăşurat examenul 
de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă, nivel 
licenţă şi master.

Între 16 şi 18 iulie a avut loc înscrierea candidaţilor, în ziua 
de 18 iulie examenul eliminatoriu (pentru candidaţii la speciali-
zarea Teologie pastorală), iar în 19 iulie probele specifi ce: proba 
scrisă la Teologie Fundamentală şi Dogmatică cu fundamentare 
biblică (Teologie pastorală), examenul oral (pentru specializări-
le Teologie didactică şi Teologie asistenţă socială),  şi proba prac-
tică de desen şi culoare (Artă sacră).

Pentru admiterea la studiile de master, la fi ecare dintre 
cele patru programe de studii (Artă Sacră - Conservarea, 
restaurarea şi crearea bunurilor culturale, Bioetică - Morală, 
etică şi deontologie, Consiliere pastorală şi asistenţă psihosoci-
ală şi Istoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (creşti-
nism, iudaism, islam) evaluarea candidaţilor s-a făcut pe 
baza unui proiect de cercetare. 

Pentru a doua sesiune de admitere, din perioada 11-20 
septembrie 2019 sunt, de asemenea, scoase la concurs locuri 
la toate specializările, nivel licenţă şi master. 

Tot în luna septembrie se va desfăşura examenul de 
admitere la Şcoala doctorală de Teologie Ortodoxă “Isidor 
Todoran” din cadrul Facultăţii. Informaţii detaliate despre 
aceste examene pot fi  obţinte accesând pagina de internet 
a Facultăţii: ot.ubbcluj.ro.

*

S âmbătă, 20 iulie 2019, în ziua pomenirii Sfântului 
Proroc Ilie Tesviteanul, mânăstirea Topliţa din Epi-
scopia Covasnei și Harghitei și-a prăznuit hramul. 

Sf. Liturghie a fost săvârșită de PS Părinte Andrei, Episcopul 
Covasnei și Harghitei împreună cu PS Părinte Visarion, Epi-
scopul Tulcii. Răspunsurile au fost date de corul de cameră 
Psalmodia Transylvanica, dirĳ at de Pr. prof. univ. dr. Vasile 
Stanciu decanul facultăţii.

*

Î n perioada 22-29 iulie 2019, s-a desfăşurat la Cracovia 
a XLV-a Conferinţă internaţională a International 
Ecumenical Fellowship (IEF), cu tema: For the Love of 

Christ Comples Us. 2 Cor 5:14 (Dragostea lui Hristos ne strânge). 
Din partea facultăţii noastre au participat: Pr. conf. univ. dr. 
Cristian Sonea, prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
din Cluj-Napoca și președinte al IEF din România, Pr. lect. 
univ. dr. Liviu Vidican-Manci, Lect. univ. dr. Claudia Trif, şi 
studenţii-doctoranzi: Pr. Emilian-Marius Făgădaru Daniela-
Luminiţa Ivanovici, Ionuţ-Eugen Chifa, Elena Oneţiu. 

*

Î n perioada 20-29 iulie 2019, s-a desfășurat a XXI-a 
ediţie a Zilelor Rohiei, În cadrul acestora, luni, 29 
iulie 2019, a avut loc, la Baia Mare, Masa rotundă cu 

tema: Tânărul Nicolae Steinhardt: afi nităţi și polemici. A partici-
pat Pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, directorul Departamentu-
lui de Teologie Ortodoxă a facultăţii noastre.

*

L a Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce” de la 
Mănăstirea Caraiman, s-a desfăşurat în peri-
oada 29 iulie - 1 august 2019 cea de a XV-a 

întrunire de dialog teologic bilateral dintre Biserica 
Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania, 
cu tema: Provocările misionare ale Bisericilor noastre 
în societatea secularizată. În cadrul acesteia, marţi, 30 
iulie 2019, Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană a susţinut 
referatul intitulat: Misiunea cuvântului lui Dumnezeu 
în lumea secularizată. O perspectivă biblică.

Dr. Dacian But-Căpușan
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din partea Consiliului Judeţean Maramureş, titlul de „Cetă-
ţean de Onoare”. Asistă la festivitatea de încheiere a Întâl-
nirii Tinerilor.

Primeşte la reşedinţă pe PS Părinte Datev Hagopian, 
Episcopul Armean din Bucureşti.  

6 iulie: Slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de 
învăţătură în biserica din Batin, protopopiatul Dej. Rosteşte 
cuvântul de învăţătură. Hirotoneşte întru preot, pe seama 
parohiei Hărcana, protopopiatul Turda, pe diaconul Sebas-
tian Liviu Popa. Hiroteseşte întru sachelar pe părintele paroh, 
Adrian Ioan Bolog.

Săvârşeşte slujba de binecuvântare a amplelor lucrări de 
renovare executate la casa parohială. Rosteşte un cuvânt de 
felicitare. Este însoţit de domnul Darius Echim, corespon-
dentul TV Trinitas în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi 
Clujului.

În biserica din Unguraş, protopopiatul Dej, ofi ciază Tai-
na Sfântului Botez pentru prunca Sofi a, fi ica părintelui paroh 
Mircea Adrian Luca. Rosteşte un cuvânt de învăţătură.

Vizitează familiile cu copilaşii lor, afl aţi în tabăra duhov-
nicească de la Mănăstirea Rohiţa, judeţul Maramureş. Ros-
teşte o rugăciune de binecuvântare şi un cuvânt duhovni-
cesc.   

7 iulie: În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Sfânta Litur-
ghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Hirotoneşte întru 
diacon pe tânărul Marius Mircea Crişan. 

În Capela „Sfântul Silvestru” de pe strada Soporului din 
Cluj-Napoca, ofi ciază Taina Sfântului Botez pentru pruncul 

Antonie, fi ul părintelui paroh, Robert Kovacs. Rosteşte un 
cuvânt de învăţătură. Este însoţit de PCuv. Arhim. Benedict 
Vesa, secretarul eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacu-
lui şi Clujului. 

În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Paraclisul 
Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză. Hiroteseşte întru 
duhovnic pe părintele Benedict Paul Both de la capela Spi-
talului Pediatrie III din Cluj-Napoca. 

8 iulie: Face o vizită pe şantierul Centrului Misionar-
Social „Sfântul Apostol Andrei” de pe Calea Turzii din Cluj-
Napoca. Este însoţit de domnul Sorin Câlea, consilierul eco-
nomic al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.  

9 iulie: Face o vizită în protopopiatele Gherla şi Dej. 
Vizitează parohiile Livada (paroh: Pr. Lucian Jurcan), Buneşti 
(paroh: Pr. Iustinian Săvărăşan) şi Băiţa (paroh: Pr. Dinu 
Cosmin Iuşan) din protopopiatul Gherla şi Muncel (paroh: 
Pr. Claudiu Vaida) din protopopiatul Dej.

În Biserica „Sfântul Ierarh Nectarie” din Dej (paroh: Prot. 
Ioan Buft ea), ofi ciază slujba înmormântării adormitului întru 
Domnul, Vasile Rusu. Rosteşte un cuvânt de mângâiere. 

10 iulie: În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, 
Acatistul Mântuitorului Hristos şi rosteşte un cuvânt de 
învăţătură. 

11 iulie: La Facultatea de Teologie, asistă la examenul 
susţinut de preoţii participanţi la cursurile de promovare a 
gradelor în preoţie. 

La Facultatea de Teologie îi binecuvintează pe tinerii 
participanţi la Tabăra Naţională de Vară organizată de PC 
Pr. Prodecan Cristian Sonea. Rosteşte un cuvânt duhovni-
cesc. 

La Facultatea de Teologie, asistă, în calitate de îndrumă-
tor, la momentul festiv al susţinerii Tezei de Doctorat de 

către PC Pr. Bogdan Chiorean, directorul Centrului de Îngri-
jiri Paliative „Sfântul Nectarie”.

Ofi ciază slujba de binecuvântare a casei familiei George 
şi Margareta Bancoş. Rosteşte un cuvânt de felicitare. 

12 Iulie (Sfântul Paisie Aghioritul): Cu prilejul hramului, 
în biserica Mănăstirii „Pantocrator” din Beclean, slujeşte 
Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Hiroto-
neşte întru preot, pe seama parohiei Ciceu Cristeşti, pe dia-
conul Marius Mircea Crişan. Hiroteseşte întru protosinghel, 
pe părintele stareţ, Luca Gheberta. Conferă domnului primar, 
Nicolae Moldovan, Ordinul „Mihai Vodă”. Acordă domnu-
lui Vasile Roş, distincţia „Crucea Transilvană”. 

Face o vizită în capela Spitalului Orăşenesc din Beclean 
(slujitor: Pr. Pavel Rusu).

Face o vizită pe şantierul de construcţie al bisericii paro-
hiei Beclean III (paroh: Pr. Alin Pop). Este însoţit de PCuv. 
Arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhie-
piscopia Vadului, Feleacului şi Clujului.

13 iulie: În fi lia Legii, a parohiei Petea, protopopiatul Cluj 
I, ofi ciază slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate la 
biserica din localitate şi cea de sfi nţire a noului Altar de Vară. 
Slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. 
Hirotoneşte întru diacon, pe tânărul Ioan Burca. Hiroteseşte 
întru iconom stavrofor pe părintele paroh Vasile Sandu Pug-
na.

În biserica din Ţagu, protopopiatul Beclean, ofi ciază Tai-
na Sfântului Botez pentru pruncul Damian Gheorghe, fi ul 
părintelui paroh Daniel Dascălu. Rosteşte un cuvânt de în-

văţătură. 
14 iulie: În parohia Ilva Mică I, slujeşte Sfânta 

Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Hi-
rotoneşte întru preot, pe seama parohiei Lita, 
protopopiatul Cluj I, pe diaconul Ioan Burca. Hi-
roteseşte întru iconom stavrofor pe părintele pa-
roh Ştefăniţă Ionel Potra. Conferă părintelui Iuliu 
Brici, de la parohia Ilva Mică – Someş, Ordinul 
„Mihai Vodă”. Conferă părintelui pensionar, Emil 
Dănilă, Ordinul „Sfi nţii Martiri şi Mărturisitori 
Năsăudeni”. Conferă domnului primar, Aurel 
Horea, Ordinul „Mihai Vodă”. Acordă domnului 
vice-primar, Ilie Muşină, distincţia „Crucea Tran-
silvană”.

Ofi ciază slujba de sfi nţire a noii Capele Mor-
tuare din Ilva Mică. Rosteşte un cuvânt duhovni-
cesc.

Săvârşeşte slujba de binecuvântare a noii case 
parohiale, a Centrului Cultural, Catehetic şi Mu-

zeal, precum şi a Bibliotecii parohiei Ilva Mică 
I. Rosteşte un cuvânt de felicitare. Este însoţit de 
PC Pr. Cristian Baciu, consilierul bisericesc al 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.

În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Paraclisul 
Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză. Hiroteseşte întru 
duhovnic, pe părintele Alin Nicolae Nicula de la capela 
Spitalului Clinic de Urgenţă Cluj.   

15 iulie: Face o vizită pe şantierul de pictură, în tehnica 
mozaic, al Catedralei Mitropolitane. Este însoţit de domnul 
Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei Vadului, 
Feleacului şi Clujului. 

16 iulie: În Catedrala Mitropolitană, săvârşeşte slujba 
Parastasului pentru adormitul întru Domnul, Acad. Horia 
Colan. Rosteşte un cuvânt evocator. 

În Cimitirul Central din Cluj-Napoca, ofi ciază slujba de 
înmormântare a nevinovatului prunc Dragoş Mihai Udrescu 
şi a mamei sale, Oana Cristina. Rosteşte un cuvânt de mân-
gâiere. 

17 iulie: În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, 
Acatistul Mântuitorului Hristos şi rosteşte un cuvânt de 
învăţătură. 

18 iulie: În biserica din Dumbrăveni, protopopiatul Be-
clean, ofi ciază Taina Sfântului Botez pentru pruncul Petru 
Ioan, fi ul părintelui paroh, Leon Drăgan. Rosteşte un cuvânt 
de învăţătură.

La Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca, prezidează 
comisia de examinare, la proba orală, a candidaţilor la con-
cursul de admitere, sesiunea iulie 2019. 

19 iulie: La Facultatea de Teologie, îi binecuvintează pe 
tinerii participanţi la proba scrisă a examenului de admitere, 
sesiunea iulie 2019.

Face o vizită pe şantierul de construcţie al Centrului 
Misionar-Social „Sfântul Apostol Andrei”, de pe Calea Tur-
zii din Cluj-Napoca.

În Aula „Mihai Şerban” a Universităţii de Ştiinţe Agrico-
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În fi ecare luni, între orele 8.00 şi 10.00, conduce şe-
dinţa Consiliului Permanenţei Eparhiale.

În fi ecare vineri, între orele 8.00 şi 10.00, predă cursul 
de Spiritualitate pentru studenţii din anii III şi IV de la 
Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.

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

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

1 iulie: La Facultatea de Teologie îi binecuvintează pe 
tinerii participanţi la proba scrisă a examenului de Licenţă 
şi Masterat. 

În Capela Facultăţii de Teologie, asistă la slujba de Te-
Deum oficiată în deschiderea cursurilor de promovare a 
gradelor în preoţie. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc.

Săvârşeşte slujba de binecuvântare a Centrului Social 
(cantină socială şi casă de oaspeţi) din incinta Bisericii „Sfân-
ta Treime” din Cluj-Napoca. Rosteşte un cuvânt de învăţă-
tură. Acordă părintelui paroh şi coordonatorul centrului, 
Cristian Baciu, consilierul bisericesc al Arhiepiscopiei Vadu-
lui, Feleacului şi Clujului, distincţia „Crucea Transilvană”. 
Conferă domnului Adrian-Ioan Crivii şi domnului Gheorghe 
Lazanu, Ordinul „Mihai Vodă”. Con-
feră Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie 
de la Gledin” doamnei arhitect Doina 
Munteanu şi doamnei Anca Iluţiu. 

2 Iulie (Sfântul Voievod Ştefan cel 
Mare): Cu prilejul hramului, pe altarul 
de vară al mănăstirii de la Vad, proto-
popiatul Dej, slujeşte Sfânta Liturghie 
şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Hi-
rotoneşte întru diacon pe tânărul Se-
bastian Liviu Popa. Este însoţit de 
PCuv. Arhim. Dumitru Cobzaru, exar-
hul mănăstirilor din Arhiepiscopia 
Vadului, Feleacului şi Clujului. 

3 iulie: Prezidează comisia de exa-
minare a candidaţilor participanţi la 
concursul pentru ocuparea posturilor 
de preot paroh la parohiile Ciceu Cris-
teşti (protopopiatul Beclean), Lita (pro-
topopiatul Cluj I), Sâncraiu (protopo-
piatul Huedin) şi preot slujitor la cape-
la Spitalului Orăşenesc din Gherla. 

La Facultatea de Teologie, asistă la momentul susţinerii 
Tezelor de Licenţă şi Masterat, sesiunea iulie 2019. 

În Biserica „Buna Vestire” din cartierul clujean Iris (parohi: 
Pr. Ambrozie Boca şi Pr. Andrei Mureşan), slujeşte Paraclisul 
Maicii Domnului în mĳ locul copiilor de la Grădiniţa „Floare 
de Iris”, în cadrul Şcolii de vară. Rosteşte un cuvânt duhov-
nicesc.

În Capela Facultăţii de Teologie, participă la solemnitatea 
depunerii jurământului de credinţă de către laureaţii exame-
nului de Licenţă şi Masterat. Rosteşte un cuvânt de învăţă-
tură.

Face o vizită pe şantierul Centrului de Tineret de la Câm-
peneşti, protopopiatul Cluj I.  

4 iulie: La Facultatea de Teologie, asistă la prelegerea 
susţinută pentru obţinerea titlului de Lector Universitar de 
către domnul Paul Siladi.

La sediul Unităţii Militare din Floreşti, participă la cere-
monialul militar şi religios organizat cu prilejul împlinirii a 
30 ani de la înfi inţarea Regimentului 50 Rachete Antiaeriene 
„Andrei Mureşianu”. Săvârşeşte o slujbă de Te-Deum şi 
rosteşte un cuvânt duhovnicesc.

Face o vizită pe şantierul de construcţie al Bisericii „Sfân-
tul Apostol Marcu” din Floreşti (paroh: Pr. Dănuţ Gordan).

5 iulie: La Facultatea de Teologie, predă cursul de Spiri-
tualitate preoţilor participanţi la cursurile de promovare a 
gradelor în preoţie.

La Baia Mare, participă la Întâlnirea Tinerilor din Mitro-
polia Clujului, Maramureşului şi Sălajului. Conduce, împre-
ună cu PS Părinte Iustin şi PS Părinte Timotei Sătmăreanul, 
tradiţionala procesiune a tinereţii pe străzile municipiului. 
Pe explanada Catedralei Episcopale, asistă la rugăciunea de 
seară şi rosteşte un cuvânt către tinerii prezenţi. Primeşte 
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Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei împărtășind, cu prilejul săvârșirii Dumnezeieștii Liturghii la 
Mănăstirea Vad, 2 iulie 2019.
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le şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, participă la fes-
tivitatea prilejuită de împlinirea a 150 ani de existenţă şi 100 
ani de învăţământ în limba română. Susţine o alocuţiune şi 
acordă domnului rector, Prof. Cornel Cătoi, distincţia „Cru-
cea Transilvană”. Este însoţit de PC Pr. Prof. Stelian Tofană 
de la Facultatea de Teologie.

În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie, slujeşte la 
Litie şi rosteşte un cuvânt de învăţătură. 

20 iulie (Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul): Cu prilejul hra-
mului, pe altarul de vară al mănăstirii de la Nuşeni, proto-
popiatul Beclean, slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvân-
tul de învăţătură. Hirotoneşte întru diacon, pe tânărul Eu-
sebiu Rus. Este însoţit de domnul Darius Echim, corespon-
dentul TV Trinitas în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi 
Clujului. 

În biserica din Spermezeu, protopopiatul Beclean (paroh: 
Pr. Simon Buta), ofi ciază Taina Sfi ntei Cununii pentru tinerii 
Sergiu Iustin şi Daniela Liviuţa Pop. Rosteşte un cuvânt de 
învăţătură. 

În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie, slujeşte la 
Litie şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.   

21 iulie: În localitatea Dobricel, protopopiatul Beclean, 
săvârşeşte slujba de resfi nţire a Bisericii monument istoric. 
Pe altarul de vară din curtea bisericii, slujeşte Sfânta Liturghie 
şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Acordă părintelui paroh, 
Dănuţ Vidican, distincţia „Crucea Transilvană”. Conferă 
domnului primar, Sorin Hognogi, Ordinul „Mihai Vodă”. 
Conferă Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” dom-
nului Lazăr Elek, iar Ordinul „Sfi nţii Martiri şi Mărturisitori 
Năsăudeni” domnului Marian Timoft ei. Este însoţit de PC 
Pr. Bogdan Ivanov, consilierul cultural al Arhiepiscopiei 
Vadului, Feleacului şi Clujului. 

În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Paraclisul 
Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză. 

22 Iulie (Sfânta Maria Magdalena): Cu prilejul hramului, 
pe altarul de vară al mănăstirii de la Oarţa de Sus, judeţul 
Maramureş, împreună cu PS Părinte Macarie, Episcopul 
Ortodox Român al Europei de Nord şi PS Părinte Timotei 
Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe a Ma-
ramureşului şi Sătmarului, slujeşte Sfânta Liturghie şi ros-
teşte cuvântul de învăţătură. 

23 - 31 iulie: Împreună cu clerici şi credincioşi din jude-
ţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud, efectuează un pelerinaj în Serbia, 
Muntenegru şi Croaţia. Vizitează obiective religioase şi cul-
turale. Duminică, 28 iulie, în Catedrala „Buna Vestire” din 
Dubrovnik (Croaţia), slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte un 
cuvânt de învăţătură. 

A consemnat Arhid. Claudiu Ioan Grama

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei, alături de Preasfi nțitul 
Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei 

Maramureșului și Sătmarului, și de Preasfi nţitul Părinte Macarie, 
Episcopul Europei de Nord, la fi nalul Sfi ntei Liturghii săvârșite la    

Oarța de Sus, județul Maramureș, 22 iulie, 2019.

Jurnal 1995

Dr. Nicoleta Pălimaru

8 februarie 1995

A m fost la IPS Bartolomeu, împreună  cu Ciprian 
Negreanu, fiu de preot şi preşedintele ASCOR-
ului, pentru a discuta structura foii Filocalia, su-

pliment al revistei Renaşterea. Ne-a povestit cum se ocu-
pa el singur de foaia Noi în America. „Să căutaţi să faceţi 
ceea ce-i plăcut şi semenilor voştri. Să existe conştiinţa 
unei chemări”, au fost sfaturile IPS Bartolomeu. Ne-a 
sugerat ca articolele să fie scurte, variate şi scrise bine.

Seara, am reflectat la faptul că noi, ASCOR-ul, suntem 
primul nucleu de tineri studenţi, care se formează în 
duhul IPS Bartolomeu – duhovnicie şi cultură. Experi-
enţa de viaţă, îndemnurile, predicile, conferinţele, înţe-
legerea arătată, însăşi prezenţa lui fac cât o Academie.

13 februarie 1995
După-amiază, am 

fost cu mama la IPS 
Bartolomeu. Am ser-
vit masa împreună. 
Maica Galineea a pre-
gătit supă de pui cu 
tăiţei şi friptură. Re-
marc din nou echili-
brul Înaltpreasfinţi-
tului. Pe un fundal de 
muzică  clasică ,  am 
purtat discuţii des-
pre: 1. Daniel Turcea, 
un mare poet creştin. 
Era o fire foarte blân-
dă, firavă, semn că 
trăia în Duh. Poeziile 
sale, spunea Înaltul 
„sunt tăişuri de sabie ale Duhului  Sfânt”. Datorită lui, 
Marin Preda  a publicat la Cartea Românească poeziile 
mistice ale lui Daniel Turcea.; 2. Părintele Arsenie Boca. 
Am fost cu ASCOR-ul la Prislop; 3. Duhovnic. Fiecare 
şi-l alege potrivit sufletului său; 4. Cartea lui de versuri 
inedite; 5. Tipurile de iubire în creştinism. Pregătesc o 
recenzie pentru Renaşterea la cartea lui P. Evdochimov, 
Taina iubirii. Înaltpreasfinţitul spunea că valorile creşti-
nului sunt dragostea pentru Dumnezeu şi jertfirea pen-
tru semeni; 6. Părintele Cleopa. „Era rigorist. Mă spo-
vedeam la el, plimbându-ne pe alee”; 7. Părintele Arse-
nie Papacioc, duhovnicul lui, care a făcut, şi el, ani grei 
de închisoare, şi care „este mai cu libertate”; 8. Teodor 
Baconsky, aflat la Paris şi căruia îi poartă de grijă, chiar 
de la distanţă.

6 martie 1995
În audienţă la IPS Bartolomeu. Era prins cu tot felul 

de probleme administrative, la care se adaugă munca 
matinală la atelierul biblic. L-am întrebat dacă ar trebui 
să urmez în paralel cu facultatea de Teologie–litere şi 
Filosofia. Mi-a răspuns pe un ton foarte părintesc. „Mergi 
la cursuri la Filosofie. Părintele Ică junior ţine acolo 
cursuri. E un teolog tânăr, cu o vastă cultură şi cu des-
chidere spre filosofie. Din moment ce ai Teologia, ce-ţi 
mai lipseşte?”.A pomenit de Teodor Baconsky, care avea 
acelaşi gând cu filosofia.

3 martie 1995
Pelerinaj  cu ASCOR-ul la Bucureşti. La Cernica  ne 

oprim la mormintele Părintelui Stăniloae şi Daniel  Tur-

cea. Vizităm Muzeul Ţăranului Român, creat de pictorul 
Horia Bernea. Un muzeu cu stil. Totul emană bucurie, 
bun gust, o mireasmă arhaică, împletită cu una modernă. 
Şi lumina care învăluie într-un mod special obiectele. La 
întoarcere, în tren, discuţii cu Maria Ganciu şi Grigore 
Dinu Moş despre poezie. Dinu Moş trăieşte poezia, e un 
spirit profund, pe linia lui Daniel Turcea şi Horia Sta-
matu, deşi e student la Drept. 

17 martie 1995
Ziua de naştere a IPS Bartolomeu. Se perindă multă 

lume, din toate categoriile sociale. Îi place să stea lângă 
cei necăjiţi, mi-a spus. Când era la Văratec, călătorea cu 
marfarul la Bucureşti „pentru a-i cunoaşte pe oameni”. 

20 martie 1995
Conferinţa lui Radu Preda, „Despre reprezentarea 

nereprezentatului: sufleţelul”. El va fi noul redactor-şef 
al revistei Renaşterea şi va ţine seminarii de Patrologie.

29 martie 1995
În audienţă la IPS Bartolomeu. Discuţii sumare despre 

cărţi, P. Evdokimov. Înaltul era tulburat din cauza unor 
probleme adminis-
trative. „Ai venit să 
avem o conversaţie 
ziditoare, dar eu nu 
sunt în stare”. Mi-a 
plăcut această sin-
ceritate. Nu am ză-
bovit. M-a binecu-
vântat şi am plecat 
cu gândul că sunt 
m a r t o r a  a c e s t o r 
stări. Cred că nu-i 
este uşor să păsto-
rească  o eparhie, 
aici în inima Ardea-
lului, mai ales că 
are o mare aplecare 
s p r e  u n i v e r s u l 

uman, văzut şi nevăzut.
25 aprilie 1995
Am fost de la 16-18 la seminarul de patrologie al lui 

Radu Preda, îndemnată de IPS Bartolomeu. Discurs, 
discursivitate, memorie erau termenii cel mai des folosiţi. 
Vorbea despre „boala textului”. O expunere clară, pre-
cisă, cu tendinţă spre literaturizare.

26 aprilie 1995
Seara, întâlnire la sediul ASCOR. Curge muzică bi-

zantină, maicile de la mânăstirea Ormilia, Grecia. Dis-
cutăm despre cărţile de la editura Deisis, traduse de pr. 
Ică junior, despre Rubliov, Teofan Grecul, viitoarele exa-
mene.

Zilele trecute, am avut un seminar de literatură fran-
ceză la Litere. S-a discutat despre singurătate şi însin-
gurare. M-am referit la cartea lui Eugen Ionescu, Însin-
guratul. Au luat cuvântul Florin-Cătălin Ghiţ, şi el fiu de 
preot, bine pregătit, şi Nicu Turcan, cu idei originale şi 
o gândire filosofică.

18 mai 1995
Cu Corina Ciumaş, Cătălin Pălimaru, Ciprian Negrea-

nu şi Florin-Cătălin Ghiţ, am audiat cursul de Patristică 
al părintelui Ică junior la Facultatea de filosofie. Cursul 
a durat 3 ore, cu tot cu întrebări, preponderent filosofice, 
şi am stat pe scări, pentru că era multă lume. Nu doar 
studenţi, ci şi adulţi. Un curs concis, cu incursiuni în 
teologie şi filosofie. A avut dreptate IPS Bartolomeu cu 
privire la pregătirea pr. Ică junior.
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Tinerii – căutători ai valorilor 
netrecătoare și promotori ai 
comuniunii între generații

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, la Consfătuirea Naţională 

a Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (AS-
COR), Bucureşti, 12-14 iulie 2019:

C onsfătuirea Naţională a Asociaţiei Studenţilor Creş-
tini Ortodocşi Români (ASCOR), organizată în con-
textul anului 2019, declarat de Sfântul Sinod al Bi-

sericii Ortodoxe Române ca An omagial al satului românesc (al 
preoţilor, învăţătorilor și primarilor gospodari), constituie un bun 

prilej pentru întâlnirea membrilor asociaţiei din toată ţara, 
care se implică cu dăruire în activităţile de tineret.

După cum odinioară Mântuitorul Iisus Hristos i-a chemat pe 
ucenicii Săi la apostolat, tot așa Biserica Lui îi cheamă azi pe tineri 
la misiune sau la lucrare sfântă pentru mântuire.

Adevăratul sens al misiunii tinerilor în Biserică este și astăzi, 
ca în vremea Sfi nţilor Apostoli: ,,să caute pacea cu toţi și sfi nţenia, 
fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu” (Evrei 12, 14). Iar 
căutarea sfi nţeniei, fi ind cea mai puternică legătură a omului cu 
Dumnezeu Cel Unul Sfânt, trebuie să înceapă din copilărie, 
adică de la vârsta căutărilor.

Numai un tânăr în căutare de viaţă veşnică în iubirea lui 

Consfătuirile Naționale 
ASCOR 2019 

Tatiana Onilov

Î n perioada 12-14 iulie 2019, reprezentanţii tuturor 
filialelor Asociaţiei Studenţilor Creștini 
Ortodocși Români (ASCOR) s-au întrunit la 

București pentru a participa la Consfătuirile Naţionale 
ale organizaţiei. Evenimentul s-a desfășurat la Facul-
tatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București 
și la Centrul Paraclisului Universitar „Sfi nţii Chiril și Metodiu” 
din Campusul Universităţii de Știinţe Agronomice.

ASCOR Cluj-Napoca a fost reprezentată de noua con-
ducere a asociaţiei, recent realeasă. Noul președinte Andrei 
Cheţan a fost însoţit de încă trei vicepreședinţi – Anca 
Maria Bica, Alexandra Maior și Lucian Troinea – tineri 
dornici de a se implica în continuare în dezvoltarea amplei 
activităţi misionare, fi lantropice și culturale a ASCOR Cluj-
Napoca. Pentru tânăra echipă, Consfătuirile de la București 
au fost un bun prilej de a afl a detalii semnifi cative despre 
activitatea celorlalte fi liale, dar și pentru a relata despre 
implicarea ascoriștilor clujeni în promovarea valorilor 
creștin-ortodoxe. 

În cadrul întâlnirilor, fi ecare fi lială din ţară a prezentat raportul 
activităţii sale.

Președintele ASCOR Cluj-Napoca, Andrei Cheţan, susţine 
că întrunirile s-au desfășurat într-un duh de pace și cu o 
atitudine constructivă din partea fi ecărui reprezentant. Au 
avut loc discuţii care vizau activitatea fi ecărei fi liale, fi ind 
prezentate atât aspectele pozitive, cât și aspectele care nece-
sită îmbunătăţiri. Liderul asociaţiei de la Cluj mai spune că 

tinerii au avut prilejul de a cunoaște atuurile fi ecărei fi liale, 
de a face un schimb de experienţă cu reprezentaţii lor, dar, 
mai întâi de toate, de a înnoda noi prietenii.

Potrivit lui Andrei Cheţan, găzduirea și purtarea de grĳ ă 
a membrilor din București a fost cât s-a putut de delicată, 
date fi ind condiţiile alerte sub care s-au desfășurat întâlniri-
le de pe parcursul celor două zile. „Au reușit chiar să ne 
surprindă, oferindu-ne într-un timp și așa comprimat, bucu-
ria de a vedea câteva biserici și mănăstiri pierdute ca niște 
oaze printre dunele de beton gri”, susţine Andrei Cheţan.

Un semnal de alarmă pe care l-au lansat ascoriștii clujeni, 

6



Dumnezeu poate deveni cu adevărat un tânăr misionar, de mare 
folos pentru viaţa și misiunea Bisericii lui Hristos. Tânărul care 
caută valorile spirituale netrecătoare arată că tinereţea poate fi , 
în lumea aceasta trecătoare, simbol al frumuseţii vieţii veșnice.

Statornicia şi fi delitatea în prietenie, libertatea individuală, 
unită cu responsabilitatea pentru viaţa comunitară, ca maturi-
zare spirituală a persoanei, precum și ajutorarea frăţească a altor 
tineri reprezintă repere majore pentru păstrarea, promovarea și 
transmiterea valorilor permanente ale credinţei creştine de la o 
generaţie la alta.

Ne bucurăm că tinerii acordă o atenţie deosebită formării lor 
continue, prin participarea la evenimente în cadrul cărora au 
posibilitatea de a-și dezvolta capacitatea de implicare activă în 
viaţa comunităţilor parohiale din care provin, precum și în pro-
iectele Patriarhiei Române, la nivel naţional. Prin intermediul 
programelor educaţionale și culturale, tinerii au șansa de a se 
cunoaște mai bine și de a conștientiza care sunt valorile nemu-
ritoare ale credinţei ortodoxe și ale spiritualităţii româneşti.

În anul 2020 se vor împlini 30 de ani de existenţă și activita-
te a Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români. Membrii 
ASCOR vor avea ocazia să retrăiască emoţiile unui moment 
aniversar și să evalueze, cu bucurie şi responsabilitate, activitatea 
desfășurată până în prezent și impactul acesteia.

Ne rugăm lui Dumnezeu să-i ocrotească pe toţi tinerii cre-
dincioşi ai Bisericii noastre strămoșești, dăruindu-le sănătate și 
ajutor în lucrarea lor de misionari ai iubirii lui Hristos, pentru a 
cultiva, în familie, Biserică şi societate, comuniune, bucurie şi 
pace sfântă!

Cu părintești binecuvântări,
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Român

după participarea la Consfătuirile Naţionale, a fost acela 
referitor la necesitatea păstrării liniei duhovnicești și a misi-
unii în duhul valorilor ortodoxe ale ASCOR. „Dacă a fost un 
lucru care ne-a descumpănit într-o oarecare măsură, atunci 
acela s-a referit la existenţa unei tendinţe, doar a unor 
reprezentaţi, de a asuma o atitudine mai mult sau mai puţin 
corporatistă faţă de ASCOR. Am simţit, în parte, o lipsă a 
unei viziuni duhovnicești asupra activităţii asociaţiei, cu 
precădere din partea unor reprezentaţi mai tineri, ceea ce este 
oarecum scuzabil și de înţeles. Mă tem ca, în timp, asociaţia 
să nu-și piardă rădăcinile din cer și să devină o asociaţie pur 
fi lantropică, fără o centralitate în Hristos Cel Euharistic, ci 
doar o asociaţie cu fundamente într-o etică creștină”, a punc-
tat președintele ASCOR Cluj-Napoca, Andrei Cheţan.  

Din punct de vedere organizatoric, mai ales în ceea ce 
privește acţiunile de viitor care urmează să fi e realizate de 
către ASCOR la nivel de ţară, subiectele discutate în cadrul 
Consfătuirilor Naţionale s-au referit la defi nitivarea unui 
Statut al Asociaţiei, care să confere o mai largă posibilitate 
de a accesa fonduri pentru diverse proiecte; raportul dintre 
ASCOR și universităţi, cât și modalităţi de a promova asociaţia 
în cadrul lor; căutarea unor proiecte comune cu alte asociaţii 
de tineret ortodox; căutarea unor modalităţi care să confere 
o mai mare coeziune și comunicare între fi liale.

Menţionăm că ASCOR a fost înfi inţată la data de 14 iunie 
1990, la București, din iniţiativa studenţilor de la diferite 
facultăţi. Actualmente asociaţia are fi liale în toate centrele 
universitare din ţară. Scopul ASCOR este de a promova 
credinţa creştină în mediul preuniversitar și universitar prin 
activităţile social-filantropice și culturale pe care le 
desfășoară.

6
 „Prodromița”, cinstită de 

ASCOR

Romina Sopoian

S âmbătă, 13 iulie 2019, ASCOR Cluj a organizat pelerinajul 
pe jos la Mănăstirea Măgura Jina din Munţii Șureanu. 
Aceasta nu a fost prima dată când tinerii ascoriști au ajuns 

în această zonă de interferenţă dintre judeţele Sibiu și Alba-Iulia. 
Mănăstirea cu hramul „Nașterii Maicii Domnului” ne-a găzduit și 
cu alte ocazii, în special iarna, când am petrecut acolo trecerea 
dintre ani. 

De data aceasta am descoperit această zonă extrem de frumoa-
să și pe timp de vară, când am găsit natura cu frumuseţile ei într-o 
minunată dezlănţuire. După o călătorie de aproape două ore cu 
autocarul, am coborât la graniţa dintre satele Șugag și Dobra de Sus, 
de unde am pornit pe jos spre mănăstirea care tocmai își sărbători-
se cea mai importantă icoană pe care o găzduiește: o copie a icoanei 
Maicii Domnului „Prodromiţa” primită de la călugării din Sfântul 
Munte Athos. 

Vremea a fost perfectă pentru o astfel de drumeţie în aer liber. 
Cerul mai mult noros ne-a ferit de căldura dogoritoare de vară, iar 
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ploaia a reușit să ne ocolească de-a lungul traseului. Trebuind să 
ajungem în vârf de culme, am parcurs aproximativ 10 kilometri 
într-o continuă, dar destul de lină urcare. Efortul ne-a fost ușurat 
de frumuseţea naturii din jurul nostru, de aerul proaspăt de munte, 
de curgerea rapidă a pâraielor și de minunatele fl ori de pe marginea 
drumului forestier. Acest ţinut în care ne afl am aparţine de comuna 
Jina, renumită în ţară atât pentru avuţia, grandoarea și frumuseţea 
ei, cât și pentru secolele întregi de păstorit. Jina este cea mai întinsă 
și cea mai înaltă localitate compactă din România, având o suprafaţă 
de 32.980 ha, măsurând 35-40 km și adunând în cuprinsul ei Munţii 
Șureanu, Munţii Cibinului și Munţii Lotrului. Păstoritul este încă o 
ocupaţie de bază în zonă, lucru dovedit de turmele destul de nu-
meroase de oi cu care ne-am intersectat. Mai apoi, am fost însoţiţi 
de doi câini prietenoși care ne-au condus în pas vioi până la mănăs-
tire. La capătul drumului de munte pe care l-am parcurs, ne-a în-
tâmpinat Mănăstirea Măgura, al cărei nume se ilustra perfect în 
peisajul din jurul nostru: „Măgura”, adică „deal mare, izolat”. Într-
adevăr, schitul e cocoţat pe un vârf de colină, la capătul unor poteci, 
dincolo de câteva gărduleţe de lemn.

În curtea mănăstirii am fost primiţi de maici și de Părintele 
Nicon, duhovnicul mănăstirii, un vechi prieten de-al nostru, care 
ne așteaptă mereu cu mult drag și cu multă deschidere. Deși pare 
un așezământ destul de vechi, Mănăstirea Măgura a luat fi inţă abia 
după anul 1989, la iniţiativa Monahiei Maria Streulea de la Râmeţ. 
Numele mănăstirii vine și de la pârâul Măgura, care trece prin 
apropiere. Biserica a fost sfi nţită în septembrie 1999 și e compusă 
din chilii și din biserica în formă de cruce, cu fundaţie de beton, 
talpă de stejar și pereţi de brad, executate în doar 11 luni de către 
meșterul Ioan Aloman din Mărtinie. 

După ce ne-am odihnit puţin, am fost omeniţi cu o masă caldă 
pregătită de maici cu mult drag. Ne-am bucurat de mâncarea gus-
toasă, cum numai la mănăstire se găsește, mai ales de legumele și 
brânzeturile produse natural și în totalitate de către maici. Elemen-
tul-supriză al acestui pelerinaj a apărut la sfârșitul mesei, când ni 
s-a propus ceva ce nu mai făcusem până atunci: să ajutăm la plivi-
tul puieţi de brad dintr-una din pepinierele mănăstirii. Am acceptat 
provocarea, deși ploaia dădea semne să înceapă. Ne-am urcat într-o 
remorcă și un jeep, reușind să ne îngrămădim atât de bine, încât 30 
dintre noi am fost transportaţi cu bine până la destinaţie. Șoferiţa 
noastră dibace a fost una dintre maici, care a cârmuit cu multă 
experienţă volanul jeep-ului supraîncărcat. Până și de barele de pe 
capota mașinii se ţineau bine doi dintre băieţii mai curajoși. 

Odată ajunși la pepinieră am început munca aparent simplă, dar 
destul de istovitoare, având în vedere că am avut doar o oră la dispoziţie 
ca să plivim toată suprafaţa. Chiar dacă, între timp, ploaia a început 
să cadă mărunt, nu ne-am oprit. Ne-am luat pelerinele, ne-am echipat 
cu mănuși și am muncit fără întrerupere, până ce ne-am îndeplinit 
norma de muncă. Bineînţeles că plivitul s-a împletit cu buna dispoziţie, 
cu glume și cântece „motivaţionale”. Ne-am întors la mănăstire 
foarte bucuroși, cu sentimentul unei împliniri măreţe. Pentru a-I da 
slavă lui Dumnezeu pentru toate bucuriile din acea zi, și nu numai, 
ne-am închinat cu toţii în biserica mănăstirii unde am făcut împreu-
nă Paraclisul „Maicii Domnului Prodromiţa”. 
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După ce ne-am cumpărat și câteva amintiri de la pangarul 
mănăstirii – printre care și săpunuri și creme de casă –, am început 
să ne pregătim de întoarcerea la autocar. Pentru a simţi și mai con-

cret contribuţia efortului pe care îl depusesem, maicile ne-au dăru-
it fi ecăruia dintre noi câte o sticlă de sirop de brad. Abia apoi am 
luat-o din nou la pas încă 10 kilometri, de data aceasta în regim de 
coborâre. Am ajuns acasă cu bine, destul de obosiţi, dar cu o bucu-
rie de nedescris și cu așteptarea nerăbdătoare a următorului pele-
rinaj și a următoarelor bucurii pe care Dumnezeu ni le va scoate în 
cale. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!   

Dor de poezie

Nicoleta-Andreea Sicoe

Prin inimă se plimbă, un dor de poezie
Un cântec ce se cântă, 
Cuvânt ce vrea a scrie

Cotrobăi prin unghere,
La porţi ce mai întâi
Rodit-au multe versuri
Cu izuri de tămâi

Din multa-mi grĳ ă însă
Din a “cetăţii treburi”
Secat-a parcă izvorul
Acelor cânt de versuri

Ești inimă, bătrână?
De nu știi să mai scrii?
Uitat-ai oare toate, 
Ce nășteau poezii?

Mi-e dor să cânt un cântec
Pierdut în poezie
Mi-e dor să mă trezesc 
Cu gândul de a... scrie.

Tu chiar te-ai resemnat,
Uitat-ai cine ești?
De versu-ţi ce-altădat’
Ţesea din dor... cămeși?

Agar sau lepădarea dorințelor

Maria-Magdalena Goia

E ste o străină în ţara aceasta, în pustiul acesta. 
E singură pe bucata ei de preş din cortul aces-

ta de robi. Nu are mamă, nu are tată, nici frate, 
nici soră, unchi, mătuşă sau vreo altfel de rudă. Din tru-
da ei trăieşte şi mai face umbră pământului, zi după zi, 
încă o zi şi încă una şi tot aşa. Nici prieteni nu are. „E 
aprigă, e aspră, e rea” aude mereu strigat sau şoptit în 
urma ei. Şi nici Dumnezeu nu are, la o adică, pentru că, 
de când e roaba lui Serai, a văzut că nu sunt dumnezei 
aceia pe care-i cinstea neamul ei. Iar pe singurul Dum-
nezeu adevărat, Cel al stăpânilor ei, pe Acesta nu-L 
cunoaște – atât că I-a  văzut puterea și a înţeles. Dar de 
cunoscut nu-L cunoaște și străină e și de El. 

Iar faţă de copilul care crește înăuntrul său simte ră-
ceală, dacă nu vrăjmășie – mai ales faţă de acesta. Când 
el i se mișcă în pântece, nu e convinsă dacă trebuie ori 
nu să-și înăbușe duioșia care-i cuprinde inima. Zbaterea 

lui în trupul ei îi trezește mila, dar o face să își aminteas-
că și că pentru ea nu există alegeri, că orice efort al ei e 
zadarnic și că voia sa nu valorează nimic.

Sarai, stăpâna ei cea izbăvită altădată din mâna fara-
onului, pe ea, pe Agar, slujnica ei, a împins-o să fie atinsă 
de un bărbat străin și care are putere asupra ei. Și, mai 
rău decât atât pentru Agar, bărbatul acesta nu a preţuit-o 
cu nimic mai mult cunoscând-o și în acest chip. Căci, chiar 
și ajuns la bătrâneţile sale, tot i se luminează chipul de 
frumuseţea soţiei lui, iar de ea nu a fost interesat cu ade-
vărat nici când aceasta i s-a rânduit anume.  S-a făcut din 

ea tot ce se putea face dintr-un om, și tot degeaba e to-
tul.

Iar acum aude mereu: „Este obraznică! E încruntată! 
E arogantă!”. Pântecele îi e tot mai plin, pielea îi crapă 
de greutatea dinăuntru, pasul îi e greoi și nu mai poate 
căra greutăţi, nici să tot umble ore în șir fără să se odih-
nească, iar stăpâna se ia de ea, orice ar face. E de mirare 
că nu își mai poate stăpâni nervii și o înfruntă pe Sa-
rai? 

„Ar trebui să fii mai smerită” i se tot spune. „Nu ţi-e 
rușine să întorci vorba stăpânei?” Iar ea se ascunde ca să 
plângă și să-și smulgă părul. De mai multe ori și-a ieșit 
din fire chiar înaintea lui Sarai, a soţului ei și a altor robi. 
Se chinuie zi și noapte să găsească putere să se controle-
ze. Oricât și-ar stoarce mintea însă, oricât și-ar sili voinţa, 
nu poate face nimic. Orice pedeapsă ar ameninţa-o, fie 

ea și veșnică, ea pur și simplu nu poate mai mult.
Atât de întoarsă îi este viaţa, încât nu o mai vrea. 
Se strecoară afară din cort în întuneric, când toţi dorm 

și doar vreun miel mai behăie în ocol ori vreun asin mai 
nechează. Se leapădă de dorurile ei neîmplinite. Lasă în 
urmă toată zdrobirea fiinţei ei, de nimeni, își zice ea, de 
nimeni cunoscută. Acoperită de noapte, pornește în pus-
tiu. Se duce să moară la amiază pe pietrele încinse ca 
gândurile ei, sub soarele orb și sub cerul gol precum 
inima ei cea oarbă și goală.

O, Agar, care însufleţești femeile să meargă până la 
capătul durerilor și al umilinţelor lor, încredinţându-le 
că acolo, în pustiul lepădării de orice dorinţă, le va în-
tâmpina îngerul Domnului, care le va fi văzut, pe fiecare 
în parte, până la despărţirea dintre suflet și duh!
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