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Magii călare, frescă de Teofan Cretanul

Pe altă cale...

Dar luând înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă 
la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor.

(Matei 2, 12) 

Iubiţi credincioşi,

Î n acest mare praznic împărătesc al sărbătorii Naşterii Domnului suntem 
prezenţi cu toţii la Sfânta Liturghie. Dragostea faţă de Mântuitorul întrupat 
ne determină şi pe noi, ca pe magi, să venim în faţa Lui şi să-I aducem cel mai 

preţios dar pe care I l-am putea oferi: inima noastră. Aşa spune şi colindul „Floricica”: 
Şi eu mică fl oricea/ Îi aduc inima mea. 

Este adevărat că inima noastră nu-i de-o puritate absolută. Dar Domnul Hristos o 
primeşte aşa cum este. Oamenii cu viaţă curată adeseori au observat că, la Liturghie, 
după ce Duhul Sfânt preface prescura şi vinul în Trupul şi Sângele lui Hristos, în potir 
se afl ă un Prunc minunat înjunghiat. Noi cei prezenţi la Liturghie ne proşternem în faţa 
Lui şi-I aducem inima noastră aşa cum este ea, apoi ne nutrim cu Trupul şi Sângele Lui. 
Pe cât am putut, am albit-o prin post şi fapte bune dar, mai ales, prin spovedanie.

Afl ăm din relatările pioase că Fericitul Ieronim, pe când traducea Biblia din greacă 
în latină, pustnicea în peştera din Betleem. Odată, fi ind în extaz, l-a văzut pe Pruncul 
Mântuitor în iesle, a văzut-o pe Preasfânta Lui Maică, pe păstori şi pe magi aducându-I 
daruri, i-a auzit pe îngeri cântându-I imne de preaslăvire şi a exclamat: Doamne, toţi 
Te preamăresc şi-Ţi aduc daruri! Dar eu, păcătosul Ieronim, ce să-Ţi dau, că n-am nimic? Iar 
Pruncul Mântuitor i-a răspuns: Tu, Ieronime, dă-mi păcatele tale!

Aşa şi noi, păcătoşii, îi dăruim inima noastră cu păcatele ce au pângărit-o. Şi El o 
curăţeşte şi o primeşte. După ce ne-am împărtăşit, mulţumindu-I Îi cerem: Îndreptează 
calea noastră, întăreşte-ne pe toţi în frica Ta; păzeşte viaţa noastră, întăreşte paşii noştri, pen-
tru rugăciunile şi mĳ locirile slăvitei Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria şi 
pentru ale tuturor sfi nţilor Tăi1.  

Iubiţi fraţi şi surori,

De fapt, şi magii, după ce L-au întâlnit pe Pruncul Mântuitor şi I s-au închinat 
aducându-I daruri, au luat înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, şi pe altă 
cale s-au dus în ţara lor (Matei 2, 12). Chiar dacă Irod le poruncise, atunci când 

au ajuns la Ierusalim şi i-a trimis la Betleem, zicându-le: Mergeţi şi cercetaţi cu de-amă-
nuntul despre Prunc şi dacă Îl veţi afl a, vestiţi-mi şi mie (Matei 2, 8), afl ându-L, nu s-au 
mai întors. S-au dus acasă pe altă cale.

Din perspectiva pământească, întoarcerea la Irod, la anturajul lui, la modul lui de 
viaţă, ar fi  fost mult mai ispititoare. S-ar fi  putut pricopsi cu daruri, cu demnităţi şi cu 
tot ce poate oferi un trai lipsit de grĳ i şi îmbelşugat. Au preferat alternativa sobră, 
cumpătată şi cuminte pe care le-o oferea cealaltă cale, calea lui Hristos. Calea cea 
strâmtă şi difi cilă, dar care se termină cu bucuria deplină.

De fapt, în Evanghelia Sa, Mântuitorul ne va vorbi despre cele două căi: Intraţi prin 
poarta cea strâmtă, că largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei 
care o afl ă. Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o 
afl ă (Matei 7, 13-14).

Este mult mai uşor să umbli pe calea cea lată, care nu-ţi impune nici o cenzură morală, 
nu-ţi cere nici un fel de preocupare spirituală, nu-ţi cere să participi la Liturghie, nu-ţi cere 
să faci acte de caritate, îţi îngăduie să te înfrupţi din toate desfătările ce ţi le oferă patima 
dar, din nefericire, duce la prăbuşire. Calea uşoară e aceea a viciului şi calea obositoare şi 
aspră e cea a virtuţii. Pe cea uşoară călătoreşte mulţime mare, iar pe cea obositoare lume 
puţină, pentru că e strâmtă şi grea. Capătul ei, însă, ajunge în bucuria veşnică.

Omul civilizat al veacului nostru, trăind în spiritul ce domnea şi la curtea lui Irod, are 
următoarea deviză de viaţă: să mănânce bine, să îndrăgească femei frumoase, să fure şi să ex-
ploateze pe cei slabi, să doarmă în lenea unui trup obosit de senzaţii tari, să se închine la icoanele 
rotunde ale banului, devenit un adevărat dumnezeu făcător de minuni2. El e stăpânit de două 
patimi mari: banul şi trupul. Iar aceste patimi îşi găsesc satisfacţie pe calea cea lată, pe 
calea lui Irod.
1   Liturghier, EIBMBOR, Bucureşti, 2012, p. 194. 
2   Ernest Bernea, Îndemn la simplitate, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1995, p. 15. 

Magii călare, Magii călare, frescă de Teofan Cretanulfrescă de Teofan Cretanul

„Magii ne arată ceva însemnat prin întoarcerea pe altă cale în ţara lor. 
Patria noast ră est e Raiul. Venind să-L cunoaştem pe Hrist os, ne est e 
închis accesul de a ne întoarce în Rai pe calea pe care am venit” 

(Sfântul Grigorie Dialogul, Predici la Evanghelii [Omilia X, Cartea 1]).
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Omul secularizat al veacului nostru nu-i chinuit de gânduri 
mari, de dorinţa unei vieţi mai curate şi mai frumoase. Gându-
rile mari sunt ale visătorilor şi misticilor, iar el, fi ind realist, nu 
umblă după himere. Îndobitocit în binele material, acest om al 
prezentului, stors de sensuri, îşi duce viaţa numai cu perdelele trase, 
închis, apăsat, căzut în propria sa întunecime3.

Pe altă cale însă, pe calea cea îngustă, um-
blă omul care L-a întâlnit pe Hristos la Litur-
ghie şi în rugăciune. L-a întâlnit în persoana 
celor săraci şi bolnavi, a celor goi şi fl ămânzi. 
Calea aceasta este calea bunătăţii, înţelepciunii 
şi îndurării. Pe acest drum îi întâlneşti pe cei 
împăcaţi în sufl et, pe cei mângâiaţi, pe cei plini de 
nădejde, pe cei vindecaţi, pe cei credincioşi şi pe cei 
fericiţi4. 

Cine ajunge lângă ieslea din Betleem nu 
se poate să nu-şi schimbe calea. O legendă 
pioasă intitulată „În noaptea sfântă” ne spu-
ne că un cioban cărpănos, cu năravul lui Irod, 
n-a vrut să-i dea cărbuni dreptului Iosif pen-
tru a-I face foc Pruncului Iisus. Dar, ajungând 
în faţa ieslei sfi nte, şi-a schimbat calea şi, în-
dată ce arătă că şi el poate fi milos şi bun, i se 
deschiseră ochii şi văzu ceea ce până atunci nu 
putea vedea şi auzi. Vedea în jurul lui o horă de 
îngeri cu aripile de argint şi fiecare înger ţinea în mână câte a 
alăută şi toţi cântau cu glas mare, căci în noaptea aceasta se năs-
cuse Mântuitorul5.

Sfântul Apostol Pavel ne atenţionează că, dacă L-am în-
tâlnit pe Hristos, trebuie să ne schimbăm calea: Dacă, într-
adevăr L-aţi ascultat şi aţi fost învăţaţi întru El, aşa cum este 
adevărul întru Hristos, să vă dezbrăcaţi de vieţuirea voastră de mai 
înainte, de omul cel vechi, care se strică prin poft ele amăgitoare, şi 
să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel 
nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate şi în sfi nţenia ade-
vărului (Efeseni 4, 21-24).  

Apostolul Barnaba numeşte calea cea largă calea întune-
ricului şi calea cea strâmtă cale a luminii. Sunt două căi, zice 
el: a învăţăturii şi a stăpânirii, sau a luminii şi a întunericului; iar 
deosebirea între cele două căi este mare; pe una sunt rânduiţi înge-
rii luminaţi ai lui Dumnezeu, iar pe alta îngerii satanei. Şi unul 
este Domn din veci şi până în veci, iar altul este stăpânitor al tim-
pului de acum al fărădelegii. Calea luminii este aceasta: dacă cine-
va vrea să meargă pe cale spre un loc hotărât, apoi să se grăbească 
prin faptele lui6. 

Este clar: cel ce merge pe calea luminii face fapte bune. 
Nu spune oare Mântuitorul: aşa să lumineze lumina voastră 
înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să 
slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri (Matei 5, 16)? Cei ce au 
apucat-o pe o altă cale, pe calea Luminii, fac fapte bune şi 
sunt însoţiţi de îngerii lui Dumnezeu. Aşa şi magii s-au dus 
pe altă cale în ţara lor.  

Dreptmăritori creştini,

A semănările cu poarta largă şi strâmtă, cu drumul lat 
şi îngust, fac parte din fi nalul Predicii de pe Munte, 
pe care Mântuitorul a ţinut-o pe înălţimea din apro-

pierea Mării Tiberiadei. Acum pelerinii găsesc acolo o mănăs-
tire, iar înălţimea se numeşte „Muntele Fericirilor”. Printre 
altele, în acest fi nal de predică, după ce pune în antiteză cele 
două căi, Domnul Hristos spune: după roadele lor îi veţi cunoaş-
te. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din 
mărăcini? Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face 
roade rele. Nu poate pomul bun să facă roade rele, nici pomul rău să 
facă roade bune. Iar orice pom care nu face roadă bună se taie şi se 
aruncă în foc (Matei 7, 16-19).

Acest sfârşit de Predică are un pronunţat conţinut eshatolo-
gic, referindu-se la sfârşitul veacurilor. Poarta şi drumul nu sunt 
două imagini paralele..., ci poarta este amplasată la fi nalul drumului, 
pentru că prin poartă se intră în viaţă, adică în Împărăţia lui Dum-
nezeu7. Drumul spinos al creştinului, cealaltă cale, pe care magii 
s-au întors în ţara lor, are la capăt Raiul. Drumul anevoios, pe 
care îl parcurg cei puţini, este drumul dreptăţii trasat de Dom-
nul Hristos prin Predica de pe Munte. El ne duce cu siguranţă 
la casa nefăcută de mână, veşnică, în ceruri (2 Corinteni 5, 1).

În slujba înmormântării se subliniază acest adevăr: cei ce 
aţi umblat pe calea cea strâmtă şi cu chinuri; toţi care în viaţă 

3   Ibidem, p. 16. 
4   Drumul Crucii, Alba Iulia, 1994, p. 92.
5   Dumitru Călugăru, Hristos în Şcoală, Sibiu, 1934, p. 178.
6   Scrierile Părinţilor Apostolici, PSB 1, EIBMBOR, Bucureşti, 1979, p. 135. 
7   Ulrich Luz, Predica de pe Munte, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011, p. 438. 

crucea ca jugul aţi luat şi Mie aţi urmat cu credinţă; veniţi de luaţi 
darurile, care am gătit vouă, şi cununile cereşti8.  

Magii, după ce s-au închinat Pruncului Mântuitor, în-
torcându-se pe altă cale în ţara lor, pe calea cea strâmtă şi 
virtuoasă, cu siguranţă că au ajuns la capătul drumului, în 
Împărăţia cea de sus. Dacă noi, cei ce participăm la Liturghia 

Crăciunului, adorându-L pe Hristos cel mititel şi-nfăşeţel / 
În scutec de bumbăcel, ne hotărâm să umblăm pe o altă cale, 
mai bună, cu siguranţă vom ajunge şi noi acolo unde au 
ajuns ei.

Iubiţi credincioşi,

Î nvăluiţi de dalbele datini ale Crăciunului, credem 
că vom pleca de la Liturghie, din faţa ieslei din 
Betleem, pe o altă cale. În faţa marii taine a întru-

pării Domnului, cuvintele sunt neputincioase şi suntem 
predispuşi să exclamăm dimpreună cu Sfântul Ioan Gură 
de Aur: Minunea mă înspăimântă. Cel bătrân de zile S-a făcut 
copil; Cel care stă pe scaun înalt şi preaslăvit este aşezat în iesle; 
Cel nepipăit şi netrupesc este cuprins de mâini omeneşti; Cel care 
rupe legăturile păcatului se înfaşă în scutece, pentru că vrea aceas-
ta. Căci vrea să prefacă necinstea în cinste, să îmbrace ceea ce este 
neslăvit în slavă9.

Magii s-au cutremurat în faţa acestei taine şi şi-au schim-
bat drumul vieţii, s-au întors acasă pe altă cale. Întâlnirea cu 
Hristos le-a marcat întreaga existenţă şi au devenit făpturi noi. 
Aşa şi pentru noi, Crăciunul nu trebuie să rămână doar o 
frumoasă sărbătoare folclorică, ci, nădăjduim, să fi e prilej de 
reînnoire duhovnicească. Un creştinism festivist, care nu 
mobilizează, nu ajută la nimic.
Ştiu că sunt şi credincioşi care-şi pun serios problema 

vieţii spirituale, care-şi pregătesc ieslea sufl etului prin post 
şi spovedanie pentru a-L primi pe Hristos. Ei, cu siguranţă, 
se întorc acasă pe calea cea strâmtă. Pentru ei şi pentru 
rugăciunile lor, Dumnezeu ne priveşte cu drag şi cu îngă-
duinţă. Datorită staturii lor morale, datorită cuminţeniei lor, 
încă mai este respirabilă atmosfera înconjurătoare. Ei sunt 
sarea pământului (Matei 5, 13), care nu îngăduie să se altere-
ze total societatea omenească. Ei sunt oamenii buni, iar 
bunătatea nu poate veni din nimic şi nici din întunericul făptu-
rii noastre căzute. Bunătatea este expresia fi inţei renăscute, a 
prezenţei duhului viu în noi10. Bunătatea vine din Hristos Cel 
născut în ieslea Betleemului.

Iubiţi fraţi şi surori,

O amenii de caracter, care-şi iau în serios viaţa lor spi-
rituală, nu-şi mai permit să se întoarcă la Irod. Şi, când 
spunem „Irod”, nu ne gândim numai la personajul 

istoric care, pe vremea naşterii Domnului Hristos, îşi trăia 
ultima parte a vieţii, ci la tipul de om pe care-l reprezintă. 
Pentru că acest tip de om este cel râvnit în vremurile noastre. 

El a avut zece soţii şi o mulţime de copii. Era obsedat de 
plăcerea trupească şi de huzurul material. Două patimi, care-i 
stăpânesc şi pe oamenii contemporani nouă, îl stăpâneau şi 
pe el: banul şi trupul. Pentru a-şi satisface aceste patimi nu 
se dădea la o parte de la nici un mĳ loc: a ţesut intrigi, a pus 
la cale asasinate, a făcut compromisuri politice. La curtea lui 
corupţia era în fl oare şi, cu toată cruzimea lui, faţă de împă-
ratul de la Roma era servil.    

8   Molitfelnic, EIBMBOR, Bucureşti, 1992, p. 200.
9   Sf. Ioan Hrisostom, Cuvântări la Praznice Împărăteşti, Tipografi a cărţilor 
bisericeşti, Bucureşti, 1942, p. 31. 
10   Ernest Bernea, op. cit., p. 100.

COMUNIC AT DE PRESĂ

Neutralitatea Bisericii și a preoţilor 
în campania electorală

12 nov. 2012

S lujitorii Bisericii sunt îndemnaţi de Sfântul 
Apostol Pavel să „păstorească turma lui 
Dumnezeu, dată în paza lor, cercetând-o, 

nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu 
pentru câștig urât, ci din dragoste” (1 Petru 2, 5).

Reiese limpede de aici că păstorii sufl etești trebu-
ie să-i trateze pe toţi credincioșii în mod egal, fără a 
face nicio deosebire între ei, orice poziţie ar ocupa pe 
scara socială și indiferent de ce apartenenţă politică ar 
avea.

De aceea le aducem aminte preoţilor noștri că 
Sfântul Sinod le interzice clericilor să facă politică. 
Lucrul acesta s-a rediscutat în luna mai 2012, reexa-
minându-se hotărârea nr. 410 din 2004 și precizând 
că, „în conformitate cu Sfi ntele Canoane ale Bisericii 
Universale – 6 Apostolic, 7 Sinodul IV Ecumenic, 10 
Sinodul VII Ecumenic, 11 Sinodul local de la Carta-
gina –, care stipulează că printre îndeletnicirile in-
compatibile cu demnitatea preoţească este și aceea 
de a primi asupra lor dregătorii lumești, clericilor le 
este interzis să facă politică partinică, să fi e membri 
ai unor partide politice, să participe la campanii elec-
torale și să devină membri ai Parlamentului... Aba-
terile de la această hotărâre vor fi  judecate în Consis-
toriile eparhiale”.

În același timp se face un apel călduros către 
liderii partidelor politice să nu permită recrutarea 
preoţilor în formaţiunile lor politice, nici să nu fo-
losească lăcașele de cult, însemnele bisericești sau 
slujbele religioase, ca mĳ loace electorale.

Preoţii își vor exprima opinia doar prin vot, par-
ticipând la viaţa cetăţii și promovând binele obștesc 
prin mĳ loacele specifi ce slujirii lor. 

Biroul de presă al Arhiepiscopiei
Pr. Bogdan Ivanov 

Era de un egoism feroce şi, pentru a-i înlătura pe toţi cei 
care i-ar fi  putut tulbura domnia, nu numai că i-a ucis pe 
copiii mai mici de doi ani din ţinutul Betleemului, dar şi-a 
ucis şi trei dintre propriii săi copii. Câţi părinţi ai vremurilor 
noastre nu-şi ucid copiii înainte de a veni pe lume, tot dintr-
un egoism feroce: pentru a nu le încurca viaţa.

Irod era un așa-zis „om realist”, nu umbla 
după himere şi se cantona în timpul prezent, 
pe care-l dorea veşnic, de aceea a ridicat edi-
ficii vrednice de invidiat. Când magii din 
Răsărit, porniţi la drum dintr-o credinţă pu-
ternică, l-au întrebat despre Hristos, le-a spus 
cu viclenia care-l caracteriza: Mergeţi şi cerce-
taţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, dacă Îl veţi 
afl a, vestiţi-mi şi mie, ca, venind şi eu, să mă închin 
Lui (Matei 2, 8).

Nu umbla el după himere ‒ lăsându-le pe 
acestea pe seama visătorilor şi a plebei ‒, dar, 
pentru a salva aparenţele, mima interesul 
pentru fenomenul religios. Aşa se face că pe 
magi i-a trimis să-L caute pe Hristos.

Totuşi, nu toţi marii conducători au fost 
indiferenţi din punct de vedere religios. Anul 
viitor, de pildă, se împlinesc 1700 de ani de 
când Sfântul Împărat Constantin, prin edic-

tul de la Milano, a dat libertate creştinismului. El şi cu Sfân-
ta sa mamă Elena au avut o deosebită viaţă religioasă. De 
aceea, la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, 
Sfântul Sinod dedică anul 2013 Sfi nţilor Împăraţi Constantin 
şi Elena.

Ei, spre deosebire de împăraţii de dinainte, au apucat-o pe 
altă cale. Să ne ajute Domnul Hristos, Cel născut în ieslea Betle-
emului, ca şi noi, de la Crăciun, să o apucăm pe altă cale. 

Îmbrăţişându-vă cu părintească şi frăţească dragoste, vă 
urez ca sărbătorile Crăciunului, Anului Nou şi Bobotezei să 
le petreceţi cu bucurie, alături de cei dragi! 

î â ă ât C ă i l i d â d L H i t l itit l i fă ţ l /
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Iisus Hristos, Fiul lui  
Dumnezeu și Fratele nostru

 Pr. Valer Bel

D umnezeu este iubire (In 4, 8), Treimea cea de o fi inţă 
şi nedespărţită, unitatea şi comuniunea desăvârşită în 
iubire a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. Din iu-

bire, Tatăl naşte din veci pe Fiul şi Fiul Se naşte din veci din 
Tatăl, răspunzând la iubirea Lui, Tatăl purcede din veci pe Sfân-
tul Duh şi Sfântul Duh purcede din veci din Tatăl şi „se odih-
neşte” în Fiul, răspunzând împreună cu El la iubirea Tatălui; 
Treimea cea mai presus de fi re şi structura supremei iubiri. 

Ca structură şi izvor al dragostei, Sfânta Treime, Dumne-
zeul iubirii, stă la temelia întrupării Fiului lui Dumnezeu, a 

TABLETA LUNII DECEMBRIE 
OMUL BUN, DE LÂNGĂ NOI

 Alexandru Nemoianu 

Jackson, Michigan (Statele Unite) 

N e-am obișnuit să vorbim, în ultimii ani, despre 
oameni dedicaţi nu doar unui egoism degra-
dant, ci direct și diabolic, facerii de rău. Am 

întâlnit cu toţii, de prea multe ori, oamenii care, dezo-
norant, și-au făcut un crez, din invidie, sfidare și 
indiferenţă (capra vecinului, din cunoscuta expresie 
populară). Cu atât mai înălţător este să descoperim că 
se afl ă, printre noi, semeni al căror crez, de cuvânt și 
faptă, este într-ajutorarea celor căzuţi în nevoi și 
neputinţă. Un asemenea sufl et mare și bun samarinean 
este Ioan Mircea din Floreasca, București.

Economist, cu o pregătire intelectuală remarcabilă, 
a urmat, în toate, o carieră profesională de excepţie, fără 
poticneli, pusă în slujba aproapelui lipsit de sprijin. 
Astăzi, Ioan Mircea, aureolat de preţuirea și admiraţia 
colegilor, simplu spus, a ieșit la pensie. 

A crescut, împreună cu vrednica lui soţie, Luiza, de 
origine germană sud-transilvană, două adorabile fete 
Ursula și Francesca, la rându-le învrednicite de o viaţă 
exemplară. O istorie memorabilă, cum se vede, conti-
nuată, lăsată moștenire celor cinci strănepoţi. 

Ei bine, cu vrednicia dintotdeauna, Ioan Mircea, la 
vârsta venerabilă a domniei-sale, este purtătorul de 
grijă a nu mai puţin de opt persoane, zilnic fericite 
datorită generozităţii, jertfei și bunăvoinţei sale. Între 
aceste persoane se afl ă și mama mea, prin forţa împre-
jurărilor, rămasă singură în capitală (din vrerea Celui 
de Sus, anii mei se numără în Statele Unite, din 1982!).

Omul cel bun îi ajută pe toţi să/și ţină viaţa în bună 
rânduială, să treacă de la o zi la alta cu zâmbetul pe 
buze și cu bucuria rară de a te știi mereu în gândul 
celuilalt. Ioan Mircea le face pe toate fără ostentaţie și 
fără urmă de răsplată. Le face, pur și simplu, fi indcă 
este creștin și fiindcă știe să se poarte după cele ale 
Duhului. Să facă, altfel spus, lucrarea lui Dumnezeu.

Merinde pe cărarea postului…

– În așteptarea Praznicului 

Nașterii Domnului –

 Liliana-Elena Boamfă

I ată-ne cum, an de an, pășim spre Betleem…
Cei care au avut prilejul să asculte, la gura sobei, 
poveștile bunicii și să-i soarbă de pe buze cuvintele-i 

pline de înţelepciune sunt fericiţi. Eu, însă, n-am avut această 
bucurie. Dar, în lipsa acesteia, Domnul mi-a dăruit altele…

Cunoașteţi povestea bobului de grâu?! 
N-o știu de la bunica, ci de la cei ce i-au urmat: fi ecare bob 

de grâu a fost făcut să crească având întipărit într-însul chipul 
lui Hristos. La rându-ne, noi toţi, suntem boabe de grâu, care 
cu vremea – trecând prin arșiţă și ploi – suntem chemaţi să 

devenim prescuri pentru cuminecături, meseni la Nunta Fiului 
de Împărat, icoane ale Dumnezeirii celei întreit strălucitoare.

Unii, însă, spre mâhnirea Părintelui lor, devin neghine – 
„sunt cei ce ascultă de o vrajă vrăjmaşă, care îi scoate din cale 
şi, cu pofte pieritoare, îi încâlceşte în lume. Vraja aceea, a 
păcatului, cu vremea le slăbeşte mintea şi în aşa fel le-o în-
toarce, încât ajung să zică binelui rău şi răului bine şi din fi ii 
lui Dumnezeu se fac vrăjmaşii lui Dumnezeu. Vremea li se 
gată, lumina minţii li se stinge... şi aşa îi prinde noaptea – 
moartea – rămaşi rătăciţi de Dumnezeu şi neîntorşi Acasă. 
Aici e toată drama omului căzut între tâlhari pe când se po-
gora din Ierusalim la Ierihon, adică a lui Adam cu toţi urma-
şii, părăsind Raiul pentru lumea aceasta. Dar S-a pogorât din 
Ceruri Samarineanul milostiv. El e Cel Ce ne-a făcut datori să 
ştim: ce suntem, cine ni-s Părinţii, de unde venim, ce-i cu noi 
pe-aicea şi, într-o lume cu viclene primejdii, cum să ne purtăm, 
cine ne cheamă Acasă şi cine ne-ntinde momele?...”1.

Printre ei, într-o măsură mai mică sau mai mare, ne afl ăm 
și noi, căci toţi, fără osebire, într-un fel sau altul, suntem 
greșiţi. Dar Dumnezeu, în marea Sa milostivire, ne așteaptă 
și pe noi – cu mâna streașină la ochi – ca doară, doară ne-om 
întoarce…

Să nu ne descurajăm: adevărat este, lipsiţi suntem de aur, 
dar, deși e așa, să vădim înaintea Domnului neputinţele noas-
tre, să le încredinţăm Lui și El negreșit le va vindeca; n-avem 
smirnă a-I aduce, suspinul nostru va fi atunci rugăciunea 
noastră „plecată” înaintea Lui, iar tămâia, șoapta buzelor 
noastre: „Doamne, Tu vezi! Deși nu merit nimic bun, eu Îţi 
mulţumesc pentru tot ce faci pentru mine!”. 

Iată ofranda noastră…!
Dintr-o dată toate devin Cer! Iar noi încredinţaţi să fi m 

că o jertfă ca aceasta, cât de mică, va deschide și Ușa înaltu-
lui Cer, revărsând și astăzi – ca și oarecând – Darul bucuri-
ei, al păcii și al buneivoiri, Darul pe care nu L-am cerut, dar 
pe Care totuși L-am primit. De acum, n-avem a ne mai teme 
de nimic: nu vom mai fl ămânzi, nici nu vom mai înseta, nici 
furtuna sau arșiţa nu ne vor mai spăimânta, „căci Mielul, Cel 
ce stă în mĳ locul tronului, îi va paște pe ei și-i va duce la izvoa-
rele apelor vieţii și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii 
lor” (Apoc 7, 17).

Tihnă…
*

Să căutăm, așadar, a ne facem pe noi înșine un dar ales, 
un dar osebit, un dar pe care-l vom lăsa odată pentru tot-
deauna în mâinile lui Dumnezeu și nu vom mai dori nicicând 
să-l luăm înapoi. 

Să avem Sus inimile și nădejdile de-a dreapta Tronului 
slavei, unde până azi șade fi rea lui Adam răscumpărată prin 
Sângele Mielului. Acolo, Tatăl nostru, ne așteaptă și astăzi, 
pe toţi, ai Săi copii iubiţi, cu braţele-I părintești deschise iar 
sudoarea picurându-I de pe fruntea-nseninată în ţărâna fră-
mântăturii noastre…

Dar ce putem face în faţa durerii Părintelui nostru? Suntem 
neputincioși, recunoaștem aceasta, dar măcar să înălţăm glasul, 
și însoţiţi de suspinul vameșului, să grăim:

Bunule, Care nu ceri de la noi peste puterile noastre, Tu 
Însuţi, Cel ce singur știi neputinţa fi rii omenești, privește 
cu milă din Cerul de unde Te-ai pogorât, dar nu Te-ai 
despărţit, și ne cercetează pe noi, norodul Tău, întru bună-
tatea Ta! Numai iubirea Ta, Doamne, poate să zidească 
iarăși întru noi frumuseţea cea de negrăit a chipului Tău.
1  Ierom. Arsenie Boca, Cărarea Împărăţiei, Ed. Sfi ntei Episcopii Ortodoxe 
Române a Aradului, 1995, p. 13.

„Betleemul să-Ţi mulţumească Ţie, căci s-a învrednicit 
să fi e locul nașterii Tale. (...) Binecuvântat fi e Rodul Care 
S-a pogorât la noi, fl ămânzii! Binecuvântat fi e Cel Milostiv 
Care a îmbogăţit dintr-o dată toată sărăcia noastră și a um-
plut toate nevoile noastre. Binecuvântat fi e Cel pe Care în-
durarea Sa L-a plecat ca să tămăduiască bolile noastre. (...) 

Binecuvântată fi e Viţa ce s-a făcut paharul mântuirii 
noastre! Binecuvântat fi e Strugurele, izvorul leacului vieţii! 
Binecuvântat fi e Plugarul Care S-a făcut El Însuși grăun-
tele [In 12, 24] care a fost însămânţat și spicul care a fost 
secerat. 

El este Ziditorul Care S-a făcut El Însuși turnul scăpă-
rii noastre”

(De Nativitate 2, 8; 3, 1, 15 în Sf. Efrem SIRIANUL, Imnele Nașterii 
şi Arătării Domnului, Ed. Deisis, Sibiu, 2010, pp. 27, 31, 34).

jertfei Lui şi a învierii Lui pentru împăcarea noastră cu Dum-
nezeu, pentru mântuirea, înfi erea şi învierea noastră.

Manifestarea supremă a iubirii lui Dumnezeu – Sfânta 
Treime faţă de om, „chipul slavei Sale celei negrăite, deşi poar-
tă rănile păcatelor” şi faţă de creaţia Sa,  care „aşteaptă cu ne-
răbdare descoperirea fi ilor lui Dumnezeu” (Rm 8, 19), are loc 
prin trimiterea Fiului Său în lume, la plinirea  vremii (Gal 4, 4), 
pentru mântuirea şi viaţa lumii şi pentru ca noi să dobândim 
înfi erea (Gal 4, 5). Căci, „întru aceasta s-a arătat dragostea lui 
Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său, Cel Unul Născut L-a trimis 
Dumnezeu în lume, ca prin El viaţă să avem” (1 In 4, 9). 

Sensul întrupării, ca o coborâre reală a lui Dumnezeu la 
om, ca omul să se înalţe la Dumnezeu, îl exprimă, inspitat, Sf. 
Ioan Damaschin, astfel: „Căci, prin bunăvoinţa Lui Dumnezeu 
şi Tatăl, Fiul, Unul Născut şi Cuvântul lui Dumnezeu şi al 
Tatălui, Cel de o fi inţă cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, Cel mai 
înainte de veci, Cel fără de început, Cel care era dintru înce-
put cu Dumnezeu şi cu Tatăl şi era Dumnezeu şi există în 
chipul lui Dumnezeu, Se pogoară aplecând cerurile, adică 
smerindu-Se, fără să smerească înălţimea Lui cea nesmerită, 
Se pogoară spre robii Lui, printr-o coborâre de negrăit şi de 
necuprins. Căci aceasta înseamnă pogorârea. Şi fi ind Dum-
nezeu desăvârşit, Se face om desăvârşit şi săvârşeşte cea mai 
mare  noutate din toate noutăţile, singurul lucru nou sub 
soare, prin care se arată puterea infi nită a lui Dumnezeu. Căci 
ce poate fi  mai mare decât ca Dumnezu să Se facă om? Şi 
cuvântul S-a făcut fără schimbare trup din Duhul Sfânt şi din 
Fecioara Maria, Prea Sfânta Pururea Fecioară Născătoare de 
Dumnezeu. Şi singur Iubitor de oameni Se face Mĳ locitor 
între om şi Dumnezeu şi rămâne supus Tatălui prin luarea 
fi rii noastre, vindecând neascultarea  noastră şi făcându-Se 
pildă de ascultare, în afară de care nu este cu putinţă să do-
bândim mântuirea”1. 

 Prin coborârea Sa inefabilă, Fiul lui Dumnezeu se face şi 
Fiul Omului şi Fratele nostru. „Fiul lui Dumnezeu, fi ul Fe-
cioarei Se face”2 şi rămâne în această relaţie afectuoasă de Fiu 
şi ca om, punând pe toţi fraţii Săi întru umanitate în această 
relaţie de fi i faţă de Tatăl ceresc şi pe Tatăl Său în relaţie de 
Părinte cu toţi oamenii3. „Şi pentru că sunteţi fii, a trimis 
Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care stri-
gă: Avva, Părinte! Astfel, dar, nu mai eşti rob, ci fi u; iar de eşti 
fi u, eşti şi moştenitor al lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos” 
(Gal 6, 7). Prin Fiul întrupat,  intrăm în comuniune fi lială cu 
Tatăl, iar prin Duhul ne rugăm Tatălui, sau vorbim cu El ca 
nişte fi i. Dacă prin Fiul întrupat am devenit fi i prin har, în 
Duhul dobândim conştiinţa şi îndrăznirea de fi i.

Fiul, întrupându-Se, îşi mărturiseşte şi ca om dragostea de 
Fiu faţă de Tatăl, dar o dragoste ascultătoare, sau Îl revelează 
oamenilor pe Tatăl, ca aceştia să-L iubească întocmai, ca pe 
Tatăl lor. Totodată, Tatăl mărturiseşte Fiului, în calitatea Aces-
tuia de Fiu întrupat, şi prin El nouă, iubirea Sa de Tată. Iar 
Duhul Sfânt spiritualizează umanitatea asumată de Fiul, îndum-
nezeind-o sau făcând-o aptă de participarea la iubirea Iposta-
sului divin al Fiului faţă de Tatăl. Revelarea Treimii, prilejuită 
de întruparea şi activitatea pe pământ a Fiului, nu este decât o 
atragere a noastră după har, sau prin Duhul Sfânt, în relaţia 
fi lială a Fiului faţă de Tatăl4. Aşadar, prin înomenirea Fiului lui 
Dumnezeu, iubirea veşnică a Tatălui faţă de Fiul se arată şi iu-
bire veşnică pentru oameni,  ca fi i în Fiul şi fraţi ai Lui prin har, 
aşa cum arată Mântuitorul Însuşi în rugăciunea Sa adresată 
Tatălui, când zice: „şi să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că 
i-ai iubit pe ei aşa cum M-ai iubit pe Mine” (In 17, 23).

Întruparea Fiului arată valoarea veşnică pe care Dumnezeu 
o acordă omului, chipul nemuritor al Său, „altar” al prezenţei 
tainice a lui Hristos şi frate mai mic al Său: „Şi le-am făcut 
cunoscut numele Tău şi cunoscut li-l voi face, pentru ca iubi-
rea cu care Tu M-ai iubit să fi e într-înşii şi Eu întru ei” (In 17, 
26). De aceea, pentru Sfântul Apostol Pavel, a vesti Evanghe-
lia înseamnă a vesti „Taina cea din veci ascunsă şi de genera-
ţii, dar acum descoperită sfi nţilor Săi; lor a vrut Dumnezeu 
să le arate care este bogăţia slavei acestei taine între neamuri, 
adică Hristos Cel dintru noi, nădejdea slavei” (Col 1, 26-27).

Prăznuind Naşterea Domnului, suntem chemaţi să răspun-
dem iubirii lui Dumnezeu – Care L-a trimis pe Fiul Său în lume, 
ca Frate şi Mântuitor al nostru – cu iubire şi să iubim pe toţi 
oamenii, ca pe „fraţii mai mici ai lui Hristos” (Mt 25, 40).

1 Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, trad. de pr. D. Fecioru, ediţia a III-a, 
Ed. Scripta, Bucureşti, 1993, p. 96
2 Troparul Buneivestiri
3 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Ed.IBMBOR, 
Bucureşti, 1978, vol.1, p. 286
4 Idem, p. 286-287 
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Inaugurarea Centrului de 
Îngrijiri Paliative „Sf. Nectarie” 

din Cluj-Napoca,

Așezământ social-filantropic bisericesc 

unic în Transilvania

A rhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacu-
lui şi Clujului a demarat în urmă cu trei ani – piatra 
de temelie fi ind pusă în data de 25 septembrie 2009 

–, un proiect unic în Transilvania, Centrul de Îngrĳ iri Paliative 
„Sfântul Nectarie”, destinat uşurării suferinţelor şi asistării 
medicale şi spirituale a bolnavilor de cancer în fază termina-
lă, indiferent de starea socială, naţionalitatea sau confesiunea 
acestora, în vederea asigurării și îmbunătăţirii calităţii vieţii 
umane și a demnităţii persoanei, a evitării izolării sociale a 
suferindului și familiei acestuia. Costurile totale ale construc-
ţiei, fi nisajelor şi dotărilor s-au ridicat la suma de peste 4.000.000 
lei, bani proveniţi, în urma unei ample acţiuni de promovare 
a proiectului şi de strângere de fonduri, din donaţii, sponso-
rizări, dar și din partea autorităţilor locale și centrale.

În prezent, edifi ciul Așezământului social-fi lantropic este 
fi nalizat şi dotat la standarde optime pentru a oferi condiţii 
de cea mai bună calitate celor care urmează să benefi cieze în 
mod nemĳ locit de mediul spiritual şi serviciile medicale ale 
Centrului. Acesta dispune de o unitate hospice cu 20 de saloa-
ne de internare, un centru de zi pentru adulţi şi un ambula-
toriu de specialitate. Arhiepiscopia a iniţiat toate demersuri-
le pentru obţinerea acreditărilor medicale în vederea începe-
rii efective a activităţii cu bolnavii începând cu luna ianuarie 
3013. Serviciile gratuite în cadrul Centrului vor fi  asigurate 
de o echipă interdisciplinară, formată din medici specialiști, 
asistente medicale, farmaciști, asistenţi sociali și preoţi, infi r-
miere și voluntari, şi ele vizează ameliorarea efectelor degra-
dante ale suferinţei bolnavilor şi suportarea lor cu deminate.

Preasfi nţitul episcop Vasile Someșanul, ierarhul care, în 
duhul cel mai autentic al dragostei creştine concrete faţă de 
aproapele, s-a ocupat în mod direct şi îndeaproape pe par-
cursul acestor ani de înfăptuirea proiectului şi a acestui aşe-
zământ fi lantropic de mare importanţă pentru Biserica Orto-
doxă, a oferit detalii referitoare la însemnătatea Centrului: 

„Viaţa este cel mai mare dar făcut omului de Dumnezeu. Viaţa 
omului, odată începută, nu mai are sfârșit. Nașterea din părinţi 
a oricărui om în lumea pământească este împlinită prin 
nașterea duhovnicească pentru viaţa veșnică, pentru împărăţia 
lui Dumnezeu. Pe parcursul petrecerii în această lume, fi eca-
re om, ca individ și persoană, se confruntă mereu cu situaţii 
plăcute sau mai puţin plăcute. Între cele mai neplăcute situaţii 
cu care se poate confrunta omul este suferinţa, durerea în 
multele ei forme. Credinţa oferită lumii de Mântuitorul Iisus 
Hristos prin lucrarea Bisericii, oferă omului puterea nădejdii, 
a speranţei pentru a face faţă oricărei forme a suferinţei. O 
seamă de boli pot aduce persoana, omul, în stare de suferinţă 
totală: fi zică, spirituală, socială, psiho-emoţională. Pentru a-i 
ajuta pe cei ajunși în această stare de suferinţă și pe cei apropiaţi 
lor să-și păstreze demnitatea și pentru a nu se socoti abandonaţi 
de societate, au fost create serviciile de îngrĳ ire paliative. 
Arhiepiscopia Clujului a iniţiat și organizează prin Centrul 
de îngrĳ iri paliative Sfântul Nectarie, primul program de 
acest fel din Cluj-Napoca, care își propune să acorde celor 
avizaţi, fără considerente etnice sau confesionale, îngrĳ iri 
medico-sociale și spirituale în spitalul Sfântul Nectarie, în 
centre de zi, în ambulatorii sau la domiciliu”.

Ziua inaugurării

Clădirea Centrului de Îngrĳ iri Paliative „Sfântul Nectarie”, 
ridicată de Arhiepiscopie pe strada Cernei din cartierul Mărăşti, 
Cluj-Napoca, a fost inaugurată vineri, 9 noiembrie, în ziua de 
prăznuire a Sfântului Nectarie Taumaturgul, prin săvârşirea 

slujbei Sfeştaniei de către Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei, 
Preasfi nţitul Petroniu Sălăjeanul şi Preasfi nţitul Vasile Some-
şanul, în prezenţa a numeroase ofi cialităţi şi personalităţi de 
la nivel local şi central, a autorităţilor municipale și judeţene, 
oameni din lumea medicală clujeană, oameni de cultură, par-
lamentari, politicieni, oameni de afaceri şi reprezentanţi ai 
presei scrise și audiovizuale. La inaugurare au luat parte: 
Consilierul Patriarhal al sectorului social, pr. prof. Constantin 
Pătuleanu, membri ai Permanenţei Consiliului Eparhial al 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, domnul Secre-
tar de Stat la Ministerul Cultelor, prof. dr. Adrian Lemeni, 
Preşedintele Senatului Universităţii Babeş-Bolyai, pr. prof. 
univ. Ioan Chirilă, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, 
pr. prof. univ. Vasile Stanciu şi profesori de la mai multe Fa-
cultăţi de Teologie  din ţară. Totodată, printre ofi cialităţi s-au 
numărat: prefectul judeţului Cluj, domnul Ioan Vuşcan, pre-
şedintele Consiliului Judeţean, domnul  Horia Uioreanu şi 
Viceprimarul oraşului, domnul Gheorghe Surubaru.

Programul liturgic propriu-zis al zilei a debutat prin sfi n-
ţirea de către Preasfi nţitul Vasile Someşanul a altarului şi a 
Capelei situate în incinta Centrului, dimineaţa începând cu 
ora 7:30, iar apoi Preasfi nţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghie 
alături de exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, 
Arhim. Dumitru Cobzaru, şi de ecleziarhul Catedralei mitro-
politane din Cluj-Napoca, Arhim. Teofi l Roman, în prezenţa 
Preasfi nţitului Petroniu, Episcopul Sălajului. După încheierea 
Sfi ntei Liturghii, începând cu ora 10, a fost ofi ciată slujba 
Sfeştaniei – desfăşurată în faţa intrării principale a imobilului 
în prezenţa unui număr mare de persoane –, la fi nalul căreia 
Înaltpreasfi nţitul Andrei a vorbit celor prezenţi despre im-
portanţa evenimentului: „Pentru noi, astăzi e o zi mare pen-
tru că, după trudă de ani de zile, Preasfi nţitul Vasile, cu cei 
ce l-au ajutat, a reuşit să ridice acest Centru de Îngrĳ iri Pali-
ative. Cei ce au inima mare încearcă să facă cât pot pentru 
alinarea suferinţei celorlalţi. Şi lucrul acesta se va întâmpla 
aici, sperăm, începând cu 1 ianuarie”. 

La rândul sau, Preasfi nţitul Vasile Someşanul, cel care s-a 
ocupat în mod direct de ridicarea Centrului, le-a mulţumit 
tuturor pentru sprĳ in şi ajutor: „Mulţumesc Bunului Dum-
nezeu, Sfântului Nectarie şi, nu mai puţin, vrednicului de 

pomenire Mitropolit Bartolomeu şi Înaltpreasfi nţitului Părin-
te Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, care au susţinut acest 
proiect care, cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi a ajuns la fi na-
lizarea construcţiei, urmând ca în scurt timp, nădăjduim, să 
înceapă şi activitatea propriu-zisă adresată celor care sunt în 
suferinţă. Vă mulţumesc din inimă tuturor celor care v-aţi 
implicat, celor care v-aţi rugat pentru ca acest proiect să poa-
tă prinde viaţă. Dumnezeu să ne ajute tuturor, să avem sănă-
tate, pace şi bucuria unei conştiinţe liniştite… Centrul este 

gândit ca o contribuţie a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului 
şi Clujului la ameliorarea stării de sănătate şi la îmbunătăţirea 
confortului vieţii pentru cei care au ajuns în boli oncologice 
într-o fază înaintată. Asistarea într-un centru de îngrĳ iri pa-
liative are menirea de a aduce şi ameliorarea suferinţelor fi -
zice prin terapia durerii, dar în primul rând, şi poate mai mult 
decât aceasta, ameliorarea stării sufl eteşti a celui care se apro-
pie mult de un moment crucial al vieţii. Prezenţa preotului, 
a duhovnicului şi, desigur, a psihologului, are tocmai aceas-
tă menire de a ajuta persoana să înţeleagă starea în care se 
afl ă, să înţeleagă că nu este abandonată, nu este părăsită nici 
de Dumnezeu şi nici de semeni şi să îşi găsească liniştea şi 
pacea de care are nevoie”.

Distincţii pentru cei implicaţi

După alocuţiunile ierarhilor de la fi nalul ceremoniei, În-
altpreasfi nţitul Părinte Andrei le-a oferit distincţia Crucea 
Transilvană, diplome şi plachete inaugurale binefăcătorilor 
și ostenitorilor care s-au implicat în mod direct în susţinerea 
şi realizarea proiectului şi Aşezământului. Pentru implicarea 
jertfelnică în edifi carea acestui așezământ, Preasfi nţitul Episcop 
Vicar Vasile Someșanul a primit în dar icoana Sfântului Nec-
tarie din Eghina, reprezentat cu o miniatură a Centrului Pali-
ativ „Sfântul Nectarie” din Cluj Napoca ţinut în braţele sale. 
Printre persoanele care au primit distincţia Crucea Transil-
vană s-a numărat şi d-na doctor Maria Gherman Căprioară 
datorită  implicării deosebite în cadrul acestui proiect medi-
cal-fi lantropic. Domnia sa urmează să coordoneze activitatea 
medical-fi lantropică creştină a Centrului. 

Ziua „porţilor deschise” şi Simpozion 

Imediat după inaugurarea Centrului, cu ocazia „porţilor 
deschise”, cei prezenţi au avut posibilitatea de a intra în in-
cinta imobilului pentru a vizita încăperile şi dotările Aşeză-
mântului şi pentru a se închina în altarul sfi nţit al Capelei. 
Începând cu ora 11:30, în sala de conferinţe a Centrului au 
început lucrările Simpozionului ştiinţifi c „Diaconie şi Tau-
maturgie”, organizat de către Facultatea de Teologie Ortodo-
xă din Cluj în colaborare cu Centrul Sf. Nectarie, urmând ca 
după-masă şi a doua zi lucrările să continue la Facultatea de 
Teologie din Piaţa Avram Iancu. În prima sesiune a lucrărilor 
au susţinut comunicări pe tema Simpozionului Înaltpreasfi n-
ţitul Mitropolit Andrei şi Preasfi nţia Sa Petroniu al Sălajului. 
Pr. prof. Constantin Pătuleanu a transmis cuvântul de bine-
cuvântare al Preafericirii Sale Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române. A luat cuvântul apoi şi conf. dr. Radu 
Preda de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj pe tema: 

„Implicarea socială a Bisericii sau limitele secularizării”. În 
sesiunea a doua, începând cu ora 12, au luat cuvântul: dom-
nul prof. Adrian Lemeni, pe tema „Cauze şi remedii ale bo-
lilor din societatea contemporană. Caracterul eclesial al ac-
tului terapeutic”, apoi pr. prof. Constantin Pătuleanu cu „Teze 
pentru o fi lantropie creştină”, 
iar în fi nal domnul prof. Pavel 
Chirilă de la Fundaţia „Sfân-
ta Irina” din Bucureşti. În cea 
de a doua parte a Simpozio-
nului, desfăşurată la Faculta-
tea de Teologie, au susţinut 
comunicări ştiinţifice cadre 
didactice ale Facultăţilor de 
Teologie Ortodoxă din Cluj, 
Iaşi, Arad, Alba-Iulia, Sibiu şi 
Craiova.

Cronică redactată de Pr. 
Florin-Cătălin Ghiţ
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Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Facultatea de Teologie Ortodoxă 

Conferinţa naţională 
„Diaconie și Taumaturgie”

Cluj-Napoca, 9-10 noiembrie 2012

DOCUMENT FINAL

C u binecuvântarea Înaltpreasfi nţitului Părinte Andrei, 
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mi-
tropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului, în 

zilele de 9-10 noiembrie 2012 s-au desfăşurat, la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca, lucrările conferinţei naţionale cu tema „Diaconie şi 
taumaturgie”. 

Tematica propusă pentru această conferinţă este în armo-
nie cu hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Româ-
ne de a desemna anul 2012 „Anul Sfântului Maslu şi al îngri-
jirii bolnavilor”. 

La lucrările conferinţei au fost invitaţi ierarhi, profesori 
de teologie şi cercetători în domeniu, din cadrul Facultăţilor 
de Teologie Ortodoxă şi Romano-Catolică din ţară. 

În cadrul sesiunii inaugurale, au luat cuvântul: Înaltprea-
sfi nţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului 
şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Săla-
jului, PC Părinte Prof. Univ. Dr. Constantin Pătuleanu, care 
a transmis mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părin-
te Daniel, Patriarhul Bisericii Or-
todoxe Române, Preasfi nţitul Pă-
rinte Petroniu, Episcopul Sălajului, 
Preasfinţitul Părinte Vasile, Epi-
scop vicar al Arhiepiscopiei Vadu-
lui, Feleacului şi Clujului şi PC 
Părinte Prof. Univ. Dr. Vasile Stan-
ciu, Decanul Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Programul evenimentului a 
inclus şase sesiuni de comunicări, 
primele două dintre acestea fi ind în plen, la Centrul de Îngri-
jiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, iar celelalte 
patru fi ind organizate pe două secţiuni tematice: Diaconie 
(în sala Nicolae Colan a Facultăţii de Teologie Ortodoxă) şi 
Taumaturgie (în Aula Nicolae Ivan a Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă). Lucrările s-au desfăşurat conform programului 
anexat prezentului document.

În decursul evenimentului, discuţiile au pornit de la con-
ştientizarea stării actuale a societăţii şi a Bisericii. S-a remar-
cat faptul că postmodernitatea trece printr-un timp critic, la 
baza căruia stă însăşi criza umanităţii, provocată de cotitura 
antropologică de la începutul secolului XX. Această cotitură 
presupune pierderea dimensiunii transcendentale a existen-
ţei umane, Dumnezeu Însuşi devenind, pentru omul post-
modern, o idee, nu o Persoană. În această situaţie de criză 
existenţială, Biserica nu trebuie să asume o postură morali-
zatoare la adresa omului modern, ci să revigoreze imaginea 
creştină a omului la nivel existenţial, redefinind omul ca 
entitate relaţională.

Pe parcursul desfăşurării lucrărilor conferinţei, partici-
panţii s-au regăsit în unitate de gândire cu privire diaconie 
şi taumaturgie, ca unele ce sunt fundamentate biblic şi sunt 
rodul unei vieţi liturgice autentice, trăită efectiv. Diaconia şi 
taumaturgia Bisericii sunt produsul conştiinţei liturgice vii, 
care dă naştere atât conştiinţei misionare, cât şi conştiinţei 
caritative.

S-au aprofundat foarte serios aspectele vindecării omului 
întreg, iar pentru actul fi lantropic contemporan, s-a reiterat 
reperul fundamental al activităţii Sfântului Vasile cel Mare 
care, peste veacuri, este un autentic model de taumaturgie 
prin diaconie, izvorâte din viaţa liturgică a Bisericii.

Comunicările au suscitat discuţii tematice ample şi chiar 
unele propuneri cu caracter mai aplicat în sfera dimensiunii 
sociale a activităţii Bisericii.

I. Sinteză tematică: DIACONIE

Viaţa liturgică este esenţială pentru zidirea comunităţii şi 1. 
a iniţierii actului diaconal, deoarece diaconia nu este altceva 
decât expresia solidarităţii Bisericii cu toţi oamenii, mai ales 
cu cei afl aţi în nevoi şi suferinţă, pentru învingerea nedrep-
tăţii care stă la baza sărăciei. Dimensiunea teologic-liturgică 
a actului diaconal săvârşit de Biserică o distinge de actul di-

aconal al Statului, fiind exercitarea funcţiei sale profetice 
asupra lumii.

S-a prezentat o perspectivă istorică amplă asupra diaconiei 2. 
în plan universal şi multireligios/multiconfesional. Astfel, s-a 
remarcat slujirea diaconală a Bisericii încă din epoca creştinis-
mului primar, slujire care a depăşit graniţele religioase în sen-
sul în care comunităţile creştine ofereau sprĳ in iudeilor şi pă-
gânilor. Astfel, chiar dacă asistenţa socială nu a fost un produs 
original al creştinismului, Biserica a asumat această misiune 
cel mai intens, punând-o în relaţie cu învăţătura evanghelică: 

„Dacă aţi făcut acestora... Mie Mi-aţi făcut” (Matei 25, 40)
Biserica Ortodoxă Română a susţinut întotdeauna activitatea 3. 

social-fi lantropică, funcţionând instituţii specializate de asis-
tenţă socială începând cu secolul al XVI-lea şi până în prezent.

II. Sinteză tematică: TAUMATURGIE

Dumnezeu este Cel care aduce tămăduirea
În toate acţiunile de manifestare taumaturgică, omul este 4. 

numai intermediarul unei lucrări divine. Dumnezeu Însuşi 
este Cel care aduce tămăduirea, vindecările care se întâmplă 
în Biserică fi ind o anticipare a Împărăţiei lui Dumnezeu.

Lucrarea Sa vindecătoare poate fi  observată încă din Vechiul 5. 
Testament, unde există premergeri ale actelor misterice tămădu-
itoare ale Noului Legământ, precum şi ale Bisericii încă din faza 
primară a sa, în care ungerea sacramentală era binecunoscută.

Taina Sfântului Maslu
Taina Maslului ca expresie a diaconiei caritative a Bisericii 6. 

faţă de cei bolnavi este o rostire de cuvinte cu forţă tămădu-
itoare. Taina Maslului trebuie însoţită de pareneză pentru că 

starea sufletească bolnavului îl 
face pe acesta mai receptiv la me-
sajul tainic al Bisericii. 

Taina Sfântului Maslu reiterea-7. 
ză iconomia mântuirii împlinite 
în Iisus Hristos, iar pe de altă par-
te, reiterează un mod al existenţei 
în Împărăţia lui Dumnezeu, în 
care noi intrăm într-o stare de 
pocăinţă, pentru a trece, apoi, în 
planul exprimării doxologice. 

Taina şi frumuseţea creştinismului rezidă în faptul că Hris-8. 
tos Însuşi este aproapele nostru, iar milostivirea atotcuprinză-
toare a lui Dumneezeu – care include milă, îndurare, bunăvo-
inţă, iertare, bunătate, blândeţe, dărnicie - apare exprimată 
pregnant în textele Sfântului Maslu.

Calea vindecării în Biserică
Biserica Ortodoxă susţine cu fermitate importanţa partici-9. 

pării la sfi ntele slujbe ale Bisericii, nu doar la Sfânta Taină a 
Maslului, ci la tot ansamblul actelor liturgice eclesiale pentru 
vindecarea bolnavului. Este necesară redescoperirea puterii 
tămăduitoare a ansamblului slujbelor Bisericii, precum şi 
realizarea echilibrului dintre Liturghie, diaconie şi fi lantropie, 
astfel încât activitatea caritativă să nu pună în umbră mesajul 
central al Bisericii, acela că preocuparea principală a fi ecărui 
credincios trebuie să fi e destinul său eshatologic.

Pocăinţa este un punct esenţial al vindecării, iar vindeca-10. 
rea primită prin Sfi ntele Taine se adresează omului în inte-
gralitatea fi inţei sale.

În paralel cu participarea la viaţa liturgică, Biserica Orto-11. 
doxă îi încurajează pe cei suferinzi la urmarea unui tratament 
medical adecvat, din credinţa că medicina şi tot ceea ce im-
plică aceasta sunt lăsate de Dumnezeu, Vindecătorul trupu-
rilor şi al sufl etelor noastre.

Lucrarea Bisericii trebuie să se orienteze înspre conştien-12. 
tizarea bolnavilor de diferenţa care există între confruntarea 
bolii şi asumarea bolii, cea din urmă fi ind o refl ectare a unei 
conştiinţe creştine profunde, care înţelege Taina Crucii şi 
logica Învierii. Din perspectivă spirituală, suferinţa şi boala 
pot fi folositoare, pentru că în orice suferinţă umană este 
prezent Hristos. Suferinţa, odată asumată, este revelatorie – şi 
poate fi  chiar o teofanie, care va fi  folosită ca îndreptăţire la 
Judecata fi nală. 

Din paleta elementelor cu funcţie taumaturgică de care 13. 
dispune Biserica face parte şi expresia iconografi că. Icoana 
este o cale de vindecare, un exemplu concret fi ind reprezen-
tările Sfi nţilor Doctori fără de arginţi, care ne însoţesc într-un 
demers spiritual de vindecare. 

Relaţionarea cu aproapele afl at în suferinţă
Bolnavul este un templu al Duhului Sfânt, convingere 14. 

care generează un anumit tip de atitudine faţă de acesta, atât 
din partea personalului medical, cât şi din partea personalu-
lui religios. Actul îngrĳ irii bolnavilor trebuie să fi e realizat 

de personalul religios în strânsă colaborare cu personalul 
medical, astfel încât pacienţii să benefi cieze de un tratament 
holistic, în care se îmbină preocuparea pentru vindecarea 
trupească cu consilierea spirituală, orientată înspre vindeca-
rea sufl etească.

Conştiinţa eclesială exprimată prin actul terapeutic evi-15. 
denţiază comuniunea cu Dumnezeu şi cu aproapele. Această 
conştiinţă determină abordarea personală a bolnavului, astfel 
încât să nu fi e tratată boala, ci pacientul, în contextul întregii 
sale experienţe de viaţă. Relaţia interpersonală şi comunica-
rea vie facilitează raportarea noastră cu multă iubire la aproa-
pele afl at în suferinţă, prin care acesta iese din anonimat și 
ne apare ca persoană destinată existenţei veşnice.

 Îngrĳ irea bolnavilor nu trebuie să se rezume la actele 16. 
efective de tratament sau consiliere, ci la asumarea suferinţei 
celuilalt, la compasiune, la încredinţarea celui suferind de 
iubirea şi de starea noastră comunională, ceea ce poate reali-
za în chip efi cient vindecarea, astfel realizându-se taumatur-
gia prin diaconie.

III. PROPUNERI CU CARACTER APLICATIV

Timpul în care trăim impune Bisericii oferirea unor răs-17. 
punsuri la marile probleme ale contemporaneităţii şi chiar 
apărarea învăţăturii de credinţă şi a adevărurilor pe care le 
propovăduieşte. Pentru realizarea acestui lucru, este necesa-
ră pregătirea unei elite a apologeţilor, specializaţi pe diferite 
direcţii şi capabili să răspundă la marile probleme actuale.

Biserica şi şcolile de teologie trebuie să se concentreze pe 18. 
pregătirea personalului specializat pe activitatea specifi că 
îngrĳ irii bolnavilor, această pregătire incluzând perioada de 
studii universitare, dar, în egală măsură, programe de întâl-
niri periodice ale personalului religios care deja activează în 
spitale. Biserica trebuie să se asigure de profi lul moral-pro-
fesional adecvat al personalul implicat în astfel de activităţi.

S-a formulat necesitatea dezvoltării şi a implementării 19. 
unui program catehetic mult mai aplicat, orientat înspre 
oferirea unor răspunsuri credibile la variile suferinţe ale 
contemporaneităţii.

În zona tematică a diaconiei şi taumaturgiei, s-a propus 20. 
promovarea mai intensă a lucrărilor celor mai importanţi 
autori specializaţi pe domeniu, precum Hierotheos Vlachos 
sau Dmitri Avdeev în facultăţile de teologie, în acest fel asi-
gurându-se profesionalismul personalului care va fi  implicat 
în asistarea bolnavilor. 

Se recomandă redescoperirea şi revalorizarea rolului vo-21. 
luntariatului în domeniul social-fi lantropic, deoarece Biseri-
ca Ortodoxă, dacă rămâne pe o poziţie singulară în direcţia 
implicării sociale, nu are forţa de a răspunde tuturor proble-
melor existente.

Se conştientizează şi se are în vedere necesitatea dezvol-22. 
tării unei viziuni sociale coerente a Bisericii, viziune care să 
fi e ancorată în realităţile contemporane şi care să constituie 
fundamentul implicării sociale a structurilor eclesiale. Un 
prim pas în acest sens ar putea fi  valorifi carea volumului 
considerabil de materiale tematice dezvoltate în cursul aces-
tui an dedicat de Sfântul Sinod Tainei Sfântului Maslu şi în-
grĳ irii bolnavilor. De asemenea, seria de 11 volume „Medicii 
şi Biserica” (apărute la Editura Renaşterea, Cluj-Napoca) 
poate constitui o componentă a bazei teoretice pentru impli-
carea socială a Bisericii. 

S-a formulat propunerea ca, pe viitor, să fi e organizate 23. 
congrese de teologie la nivelul patriarhiei, prin rotaţie, de 
către centrele mitropolitane, urmând ca ideile să fi e redacta-
te într-un document fi nal, care să fi e promovat la nivelul Si-
nodului şi al întregului învăţământ teologic universitar.

P articipanţii cu comunicări ştiinţifi ce la Conferinţă au 
fost: ÎPS Andrei Andreicuţ, PS Petroniu Sălăjeanul, 
pr. prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu, pr. prof. univ. 

dr. Ioan Chirilă, pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, conf. dr. 
Radu Preda, conf. dr. Adrian Lemeni, prof. dr. Pavel Chirilă, 
ierom. conf. univ. dr. Teofi l Tia, pr. prof. univ. dr. Valer Bel, 
pr. prof. univ. dr. Viorel Sava, pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel, 
pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan, pr. prof dr. Stelian Tofană, pr. 
prof. dr. Ioan-Vasile Leb, pr. conf. dr. Ştefan Iloaie, pr. conf. 
dr. Liviu-Nicolae Jitianu, pr. lect. dr. Daniel Buda, pr. lect. dr. 
Gabriel Jurcan, pr. lect. dr. Cristian Sonea, pr. lect. dr. Răzvan 
Stan, conf. dr. Cristinel Ioja, pr. lect. dr. Ioan Bizău, pr. conf 
Dorel Man, pr. lect. dr. Mircea Oros, pr. lect. dr. Filip Albu, pr. 
asist. Dinu-Grigore Moş, prof. dr. Mircea Gelu Buta, asist. dr. 
Ciprian Toroczkai, pr. dr. Bogdan Ivanov, pr. dr. Liviu-Vidican 
Manci, conf. dr. Marcel Munteanu, dr. Dacian But-Căpuşan, 
dr. Nicolae Turcan.
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„Profesorul de Religie” este prima pagină dedicată exclusiv 
cadrelor didactice din Şcolile şi Liceele Judeţelor Cluj şi Bistri-
ţa-Năsăud. În ea se refl ectă activităţile, proiectele şi preocupă-
rile ştiinţifi ce ale profesorilor de religie. Aşteptăm articolele 
dumneavoastră la adresa revista@renasterea-cluj.ro sau liviu-
vidican@yahoo.com.
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Eu și ceilalţi – dăruire și unitate

V ârsta şcolară reprezintă temelia educativă a întregii 
vieţi, iar educatorul are misiunea de a se preocupa 
de dezvoltarea dimensiunilor afective, motivaţiona-

le, atitudinale şi sociale ale copiilor pe care îi formează, încât 
elementul cognitiv să devină un mĳ loc prin care copilul în-
vaţă să găsească soluţii la numeroasele probleme cu care se 
confruntă, să aibă încredere în el, să-şi formeze abilităţi de 
convieţuire prin cunoaşterea şi aplicarea moralei creştine şi 
a unor va-
lor i  e tern 
umane: bi-
nele, adevă-
rul, drepta-
tea.

Pornind 
de la acest 
considerent 
s-a pus în-
t r e b a r e a : 
Oare cine se 
poate constitui în model pentru copii, şi chiar mai mult, în 
învăţător, protector, sfătuitor, călăuză? Căutând răspunsuri 
gândul ni se duce la cel ce este „portretul nostru îmbunătăţit” 
(Andrei Pleşu), la îngerul nostru păzitor. Astfel, a luat naşte-
re proiectul educativ intitulat „Îngerii sunt modelele noastre”, 
care s-a desfăşurat în perioada 8-15 noiembrie 2012, la Cole-
giul Naţional „Andrei Mureşanu” Bistriţa. În cadrul acestei 

activităţi au fost 
implicaţi un nu-
măr  de 24  de 
elevi din clasa a 
VII-a D, coordo-
naţi de prof. An-
drea Pintiliescu, 
care au prezentat 

Slăvind pe Dumnezeu în școală
Cercul de pictură 

„Sfântul Evanghelist Luca”, Beclean

„ Toate acest ea le-am trăit eu. 
Am gust at din fruct ul lor şi am aflat cât est e de 
dulce” 

(Gheron Iosif )

S fi nţii Tăi Doamne, prietenii mei… Spun asta fi ind-
că am simţit ajutorul lor din plin. Sfântul Spiridon 
este „vinovatul” înfi inţării cercului de pictură de-

oarece totul a pornit de la icoana sa pictată pe sticlă de către 
o fostă elevă, Oltean Nicoleta, absolventă a Liceului de Arte 

„Corneliu Baba” din Bistriţa. Privind icoana sfântului, un gând 
mi-a neliniştit inima: Elevii mei ar putea învăţa să picteze icoane. 
Cu toate acestea, cercul nu poartă numele sfântului, ci fapte-

l e 

dragostei lui.
Aşadar, neliniştea cea bună a rodit când Nicoleta, un creştin 

simplu, cu „mărime de sufl et”, a acceptat să lucreze cu copi-
ii. Atunci am înţeles ce înseamnă să se întâlnească voinţa lui 
Dumnezeu cu voinţa omului.

Oricine ştie că arta înseamnă şi bani, dar încrederea în 
Dumnezeu mi-a dat putere să lupt şi primul ajutor a venit în 
mod tainic de la El. Gheron Iosif spunea unui ucenic de-al 
său într-o scrisoare: „Pune tu cei o sută de bănuţi ai tăi, ca să 
pun eu cei o mie de galbeni ai mei”. Şi astfel, pentru mine, 

generozitatea lui Dumnezeu a devenit o certitudine. Din 
orice sacrifi ciu se năştea chipul unui sfânt pe o banală sticlă 
şi o transforma în icoană, iar icoana înfrumuseţa chipul co-
pilului.

Mai târziu am deslu-
şit o altă taină, copiii mei 
nu doar pictau, ci iubeau 
icoanele. N-am îndrăznit 
niciodată să sper la o aşa 
înălţare duhovnicească 
prin arta icoanei. Ca să 
întăresc dragostea copi-
ilor pentru credinţă şi 
artă am purces împreună 

cu ei într-o minunată călătorie la muzeul părintelui Timoft ei 
Găurean din Agrieş (căruia îi mulţumesc din toată inima 
pentru felul în care a ştiut să înnobileze sufl etele noastre) 
unde cel mai mărunt obiect adus din vremuri îndepărtate în 
secularizatul prezent prinde viaţă şi sens.

Frumuseţea icoanelor şi a seriozităţii unei munci ascunse 
în spatele culorilor a putut fi  contemplată la expoziţia din 21 
noiembrie 2012. Fiecare elev, cu emoţie în sufl et, a prezentat 
prima sa lucrare în faţa unui public alcătuit din părinţi, pro-
fesori şi elevi. Aprecieri încurajatoare au venit din partea d-nei 
Inspector Şcolar de specialitate – Departamentul pentru cur-
ricullum şi controlul asigurării calităţii, Simona Konradi, dl. 
director Rus Vasile Gabriel şi d-na director adjunct Lazăr 
Margareta. Un dar duhovnicesc a venit din partea Părintelui 

Protopop Doru 
Zinveliu, care a 
sfi nţit icoanele îm-
preună cu Părinte-
le Inspector Adri-
an Cherhaţ.

Elevii mei, de-
votaţi icoanei, care 
fac parte din Cer-
cul de pictură, a 

cărui existenţă este de un an şi jumătate, sunt: Bugnar An-
dreea, Ignatiuc Alexandru, Ignatiuc Sebastian, Pop Paul, Te-

odora Cotuţiu, Mureşan Ioana, 
Măgheruşan Andreea, Alb 
Alisa, Botiş Viviana, Sidor An-
drea, Marian Ioana, Paşca 
Maria, Pogăcean Rahela, Coz-
ma Cristina, Maft ei Dănuţ şi 
Poenar Sergiu ( 6 ani, cel mai 
mic membru de la cercul de 
pictură). Din lucrările lor 
amintesc: „Iisus Hristos şi viţa 
de vie” ‒ model tradiţional; „ 
Iisus Hristos în mormânt”- 
model bizantin, „Maica Dom-
nului Îndurătoare” ‒ model 
tradiţional, „Sfântul Vasile cel Mare” ‒ model bizantin, „Mai-
ca Domnului cu Pruncul”, „Răstignirea Domnului”, „Naşte-
rea Domnului” ‒ model tradiţionl, „Masa de Rai” ‒ model 
tradiţional; „Sfântul Prooroc Ilie” ‒ model tradiţional; „Ru-
găciunea din Grădina Ghetsimani” ‒ model bizantin, „Drep-
tul Iov” ‒ model bizantin etc. Bucuria noastră este că acum 
facem parte din Centrul misionar pentru tineret din Beclean, 
coordonat de părintele Claudiu Zinveliu.

Multe ar mai fi  de spus, însă rămân în taină toate pentru 
alte vremuri bune când Dumnezeu va hotărâ să le aşternem 
în scris. 

Prof. coordonator Sivia Poenar, 

Şcoala Gimnazială „ Grigore Silaşi” Beclean

un program artistic claselor din ciclul primar, cei mici fi ind 
îndrumaţi de doamnele învăţătoare. 

În prima parte a activităţii, 8 elevii ai clasei a VII-a au 
prezentat celor mici o scenetă (scrisă de doua eleve ale clasei: 
Zăgrean Ramona şi Leşan Maria), prin care s-a urmărit evi-
denţierea importanţei rugăciunii în viaţa copilului şi a legă-
turii strânse care există între copil şi îngerul său păzitor. Ul-
terior, elevii clasei a VII-a, costumaţi în îngeri, au purtat 
discuţii cu cei mici, aceştia din urmă adresându-le întrebări 
despre rolul şi importanţa îngerilor. Cei mici au fost solicitaţi 
să rostească rugăciuni adresate îngerilor, iar pentru implica-
rea şi hărnicia lor au fost răsplătiţi de cei mari cu câte un 
îngeraş, confecţionat de aceştia din hârtie. Spre fi nalul acti-
vităţii a fost prezentat un material în power point, realizat de 
elevii clasei a VII-a, intitulat Îngeraşul meu, iar cei mici au fost 
îndemnaţi să 
deseneze câte 
un înger, aşa 
cum şi-l ima-
ginează ei, ur-
mând ca cele 
mai frumoase 
lucrări să fie 
premiate.  La 
te rminarea 
activităţii, cei 
mari au adresat câteva îndemnuri elevilor din ciclul primar, 

care s-au constituit în deziderate, atât pentru cei mici, dar şi 
pentru elevii mai mari. 

Această activitate a avut impact atât asupra elevilor cla-

selor I-III, care au învăţat că trebuie să fi  buni şi ascultători 
pentru a nu-şi supăra îngeraşul, cât şi pentru elevii mai mari 
care au învăţat 
să dăruiască şi 
să se constituie 
în modele pen-
tru colegii lor 
mai mici.  De 
asemenea, acti-
v i t a t e a  s e 
dorește a fi o 
alternativă la 
manifestările de tip Halloween, desfășurate în fi ecare an în 
școlile românești, străine de fi inţa culturală și spirituală a 
neamului nostru, care determină o sumă importantă de efec-
te negative asupra personalităţii elevilor de toate vârstele.

Coordonator proiect, 
Prof. Andrea-Amalia Pintiliescu

Înv. Rodica Hâlmu
Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” Bistriţa 
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Nașterea Domnului 
în iconografia bizantină.

Elementele constitutive ale temei

 Marcel Muntean

Temeiul biblic

U na dintre cele mai cunoscute icoane ale Bisericii şi, 
în acelaşi timp, una dintre cele mai bogate în sem-
nifi caţii teologice este icoana Naşterii Domnului. Ea 

este rezultatul unei elaborări teologice şi artistice ce a durat 
secole, fapt ce a făcut ca fi ecare amănunt reprezentat în ea să 
nu fi e nici pe departe întâmplător. Simbolismul ei cuprinde 
elemente dogmatice, biblice sau din istoria apocrifă. Icono-
grafi a Praznicului îşi are izvorul în Evanghelia după Luca, 
pentru naştere, (cap. 2) şi în cea după Matei pentru închinarea 
magilor (cap. 2). În schimb, scenele îmbăierii Pruncului şi cea 
cu Iosif de-o parte îşi au sursa în relatările apocrife, ale căror 
scopuri didactice nu pot fi  ignorate. 

Simbolistica compoziţiei
Pentru a înţelege simbolistica icoanei Naşterii Domnului, 

ea trebuie analizată în etape, deoarece icoana este împărţită 
pe trei nivele. Zona ei superioară sugerează lumea cerească, 
a doua împletirea dintre divin şi uman realizată în şi prin 
Hristos, iar a treia omenirea în general şi umanitatea lui Hris-
tos în special. Din punct de vedere compoziţional, dar şi al 
înţelesului dogmatic al icoanei, centrul acesteia este dominat 
de Pruncul Iisus culcat în iesle şi aşezat pe o bază dreptun-
ghiulară asemănătoare pietrei de la mormânt, iar în spatele 
Său desfăşurându-se  peştera şi muntele. 

1. Peştera

E vangheliile nu menţionează peştera, însă reprezen-
tarea iconografi că îşi găseşte temeiuri în Tradiţie şi 
în textele liturgice. Deschizătura întunecoasă a peş-

terii în mĳ locul stâncilor ascuţite închipuie cosmosul căzut, 
lumea copleşită de păcat prin căderea omului, precum şi iadul, 
străfundurile întunericului, pe care doar El, Soarele Dreptăţii, 
le risipeşte odată cu Naşterea Sa. În peştera întunecoasă, Hris-
tos este lumina ce alungă întunericul: „Eu, Lumină am venit 
în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână în întuneric” 
(Ioan 12, 46). La început, iconografi i au apelat la o schemă 
compoziţională simplă, redând doar Pruncul culcat în iesle. 
Rând pe rând, elementele compoziţionale s-au îmbogăţit, 
astfel încât iconografi a temei s-a desăvărşit în decursul vea-
curilor, iar după perioada de după iconoclasm şi mai precis 
după veacul al XIV-lea, se consolidează. Icoana, tot mai com-
plexă, are un centru precis, dominat de Fecioara şi Pruncul 
situaţi în mĳ locul peşterii, iar împrejurul lor se dezvoltă alte 
scene adiacente. Pruncul Hristos este reprezentat fi e dormind, 
fie treaz, privind către Maica Sa. El este reprezentat prin 
mărimea cea mai mică, aceasta întru smerenie, mărind-o 
astfel pe Maica Sa, reprezentată prin mărimea cea mai mare, 
care-i întrece astfel în cinste pe îngeri. Scutecele în care este 
înfăşat au forma giulgiurilor de înmormântare, iar ieslea în 
care este aşezat are aspectul unui altar - mormânt. Nu este 
mai degrabă masa jerfei pe care se afl ă suprema ardere de 
tot? Acest altar în formă de mormânt dezvăluie „pâinea cea 
vie, care s-a pogorât din cer” (Ioan 6, 51). Altar pentru jertfă, 
giulgiuri, mormânt, lumină: toate acestea prefi gurează Moar-
tea, Pogorârea la iad şi Învierea lui Hristos. Lângă iesle se afl ă 
un asin şi un bou, conform proorociei lui Isaia 1, 3: „Boul îşi 
cunoaşte stăpânul şi asinul ieslea domnului său, dar Israel 
nu Mă cunoaşte; poporul Meu nu Mă pricepe”. Prezenţa 
animalelor trimite, de asemenea, şi către simbolismul viţelu-
lui de sacrifi ciu şi al asinului Împăratului Care intră în Ieru-
salim. Maica Domnului este înfăţişată stând lângă Prunc, în 
faţa ieslei, pe un acoperământ (hlamidă), asemenea unui pat 
împărătesc, pentru a sugera astfel cinstea ce i se cuvine ca 
Maică a lui Dumnezeu. Poziţia Maicii Domnului este pe ju-
mătate ridicată, iconarul căutând astfel să sublinieze că ea a 
născut pe Hristos suprafi resc, fără durerile facerii. Faptul că 
Maica Domnului apare înfăţişată sprĳ inindu-se nu trebuie 
luat drept indiciu al extenuării fi zice după naştere, ci pur şi 
simplu ca pe o nevoie a tuturor fi inţelor de a se odihni peste 
noapte. Este odihna în urma drumului, mai mult decât în 
urma naşterii. Expresia chipului ei este una meditativă având 

privirea îngândurată, atitu-
dine ce anticipează suferin-
ţele pe care le va îndura ca 
Maică a Celui ce avea să pă-
timească moarte pe Cruce 
pentru mântuirea lumii. 
Atunci când Fecioara ne este 
înfăţişată aşezată de-a lungul 
patului, ori mai precis întoar-
să spre noi, ne este defi nită 
natura umană a Mântuitoru-
lui. Din aceste considerente 
s-au născut şi două moduri 
de redare a Fecioarei: cel din-
tâi este preponderent recu-
noscut în aria apuseană, în 
timp ce al doilea, în cea ră-
săriteană. Exemplele propu-
se vizează fresca lui Giott o 
di Bondone şi icoana lui An-
drei Rubliov. Cu toate că şi 
aici (în Răsărit) vom avea 
reprezentări în care o vedem 
pe Maica Domnului imagi-
nată şi îngenunchiată în faţa lui Hristos Prunc, imagine ce se 
va încetăţeni după veacul al XVI-lea. 

2. Nivelul terestru

S us în dreapta sunt păstorii cu oile. Ei primesc cei 
dintâi vestea minunatei Naşteri. Păstorii reprezintă 
primii fi i ai lui Israel, care I se închină Pruncului, ei 

simbolizând începutul Bisericii evreilor, iar magii începutul 
Bisericii neamurilor. 

Lumea terestră e înfăţişată prin păstorii ce ascultă cuvân-
tul sacru. Ciobanul cântând, ca motiv este întâlnit încă din 
veacul al XI-lea, el se găseşte în mozaicul din naosul de la 
biserica Osios Loukas din Grecia1. Prezenţa sa poate să ne 
ducă cu gândul la compoziţiile laice cu valenţe elenistice ori 
paleocreştine. 

Magii personifi că lumea păgână. De origini şi rase diferi-
te, ei subliniază universalitatea mântuirii aduse de Prunc. 
Darurile aduse de ei Pruncului Hristos au fi ecare o semnifi -
caţie aparte, conform cântării: „Prin darul mirului, ei închi-
puie starea Ta muritoare, prin aur măreţia Ta împărătească, 
iar prin tămâie, dumnezeirea Ta întreagă” (Utrenia Naşterii 
Domnului, cântarea a V-a, glas VI). La baza compoziţiei, cele 
două femei (moaşe) ce îndeplinesc ritualul spălării Pruncului 
Iisus, întăresc ideea omenităţii hristice şi aduc în lucrare o 
notă de pitoresc. Scena îmbăierii Pruncului nu se regăseşte 
în Erminia lui Dionisie din Furna, aceasta în ciuda faptului 
că alţi doi mari iconari, Manuil Panselinos şi Teofan Cretanul, 
includ scena în reprezentările lor. Acest episod aminteşte de 
faptul că Dumnezeu întrupat nu se deosebeşte cu nimic de 
alt copil, din punct de vedere exterior, ci se supune obişnu-
inţelor omeneşti, aşa cum mai târziu a binevoit să se supună 
practicii circumciziunii şi botezului (de care El nu avea ne-
voie). Evangheliile apocrife ale lui Iacob şi Pseudo Matei 
vorbesc despre prezenţa a 
două femei (Zelemi şi Sa-
lomeea) chemate de Iosif 
pentru a o ajuta pe Sfânta 
Fecioară. Dreptul Iosif este 
şi el reprezentat în partea 
opusă scenei spălării, într-o 
poziţie de îndoială în faţa 
minunii întrupării lui Dum-
nezeu. El apare într-un colţ, 
aşezat deoparte de Fecioa-
ra Maria, detaliu iconogra-
fic menit să evidenţieze 
adevărul potrivit căruia 
Hristos S-a născut din Fe-
cioară, Iosif nefiind tatăl 
Pruncului. Înfăţişarea sa trebuie să sugereze un om înaintat 
în vârstă, este reprezentat cu aureolă, afl ându-se între drepţii 
lui Dumnezeu (Matei 1, 19). Dreptul Iosif are o expresie me-
ditativă, îngrĳ orată, o stare de tulburare pricinuită de Naşte-
rea feciorelnică a Pruncului. Iosif închipuie pe tot omul slab 
în credinţă, a cărui raţiune nu poate depăşi hotarele realită-
ţilor văzute. În persoana lui Iosif, icoana dezvăluie nu numai 

1 Ibidem, p. 94.

drama sa personală, cât drama întregii 
omeniri care a privit taina, nu prin ochii 
credinţei, ci ai raţiunii limitate. Rareori şi 
mult mai târziu este înfăţişat ascultând 
de o fi gură care reprezintă vocea raţiunii 
neluminate. 

Bătrânul ciudat, înveşmântat într-o 
piele de animal, stând aplecat de spate 
dinaintea lui Iosif, îl reprezintă pe amă-
gitorul Satan, deghizat în chipul unui 
păstor, care îl hărţuieşte pe Iosif cu între-
bări perfi de. Scena este inspirată de Evan-
ghelia apocrifă a lui Iacob, unde se spune 
că cel viclean rosteşte prin intermediul 
bătrânului păstor Thyrros: ,,Aşa cum acest 
toiag (el este rupt sau îndoit, simbol al 
sceptrului zdrobit al fostei sale puteri) nu 
va mai putea să dea vlăstare, tot aşa un bătrân 
ca tine nu mai poate zămisli un prunc şi o 
fecioară nu poate să nască” (dar toiagul a 
înfl orit îndată). Acest bătrân nu există în 
iconografi a scenei decât tardiv. 

3. Nivelul ceresc

Î ngerii pictaţi în partea superioară a compoziţiei, 
configurează o notă de optimism, îndeplinind o 
dublă lucrare: doxologia şi vestirea. Pe de o parte, ei 

aduc oamenilor vestea naşterii divine, iar pe de alta, Îl laudă 
şi Îl slăvesc pe Dumnezeu. Un grup se îndreaptă către Izvorul 
de Lumină aducând laudă neîncetată lui Dumnezeu. Un alt 
înger se apleacă spre păstori, vestindu-le acestora Naşterea 
Împăratului lui Israel. Prezenţa îngerilor mărturiseşte despre 
dumnezeirea Pruncului. În partea stângă a icoanei, magii, de 
vârste diferite, se îndreaptă pe cai spre locul naşterii. Ei re-
prezintă cele trei vârste umane: unul tânăr, altul matur, iar 
altul bătrân. Această reprezentare a lor arată că mesajul adus 
de Hristos este universal, care nu este mărginit la o anumită 
limită temporală, ci transcende toate vârstele omenirii. 

Din înaltul cerului, raza trilobată în formă de stea, lumi-
nează peştera naşterii. Raza unică ce coboară din semicercul 
afl at în partea superioară a icoanei semnifi că Firea cea Una a 
lui Dumnezeu, dar care, ieşind din stea, se împarte în trei 
pentru a desemna participarea Celor Trei Persoane la iconomia 
mântuirii. Reprezentarea iconografi că a stelei sugerează fap-
tul că aceasta este mai presus de un simplu fenomen cosmic, 
ea fiind trimisă de către Dumnezeu să vestească magilor 
Naşterea cea mai presus de fi re a unui Împărat Ceresc şi totodată 
să-i călăuzească spre locul unde s-a petrecut minunea.

Concluzii 
Finalizând această prezentare succintă, reţinem faptul că 

icoana Naşterii este rodul Scripturii, credinţei şi trăirilor, atât 
a teologilor, a Bisericii cât şi a iconografi lor ce au meditat 
profund la făurirea acestui tip iconic care s-a perpetuat de-a 
lungul secolelor, înregistrând o multitudine de reprezentări. 
Spaţiul bizantin şi post bizantin a conservat o imagine amplă, 
strucurată pe o schemă componistică desăvârşită şi unică. 

Iconografia Naşterii s-a extins şi în aria 
occidentală unde a primit valenţe natura-
liste, pierzându-şi deseori esenţa şi proto-
tipul ei iconic. Intrarea lui Hristos în lume 
face posibilă naşterea noastră în El. Depar-
te de a se naşte într-un palat, El alege o 
peşteră care serveşte drept staul animalelor, 
ba chiar se odihneşte în ieslea lor. Prin Cre-
atorul a toate făcut Om, creaţia căzută e 
readusă prin om la Creator. „Cine-a mai 
văzut olar îmbrăcându-se în lut? Cine-a 
mai văzut focul ascuzându-se în scutece? 
Şi totuşi, aşa S-a micşorat pe Sine Dumne-
zeu pentru iubirea Sa de oameni” (Sfântul 
Efrem Sirul, Primul imn pentru Naşterea lui 
Hristos). Nu onoruri şi bogăţie datorate re-
gelui, ci smerenie şi lepădare: iată învăţă-

tura condensată aici. Întins pe mormântul-altar de jertfă, 
Noul-născut ne deschide trecerea, Paştile de iarnă! În tăcerea 
şi ignoranţa generală, Dumnezeu se întâlneşte în adâncul 
întunericului cu omul alungat din Rai. Paşte de iarnă, Naşte-
rea Sa restaurează chipul cel întinat, re-creează omenirea care, 
de acum înainte, nu mai are decât să re-nască şi să învieze cu 
El. Contemplând icoana Naşterii Domnului te cuprinde o 
bucurie şi o pace lăuntrică.
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Părintele Ioan Zăgrean (1912-1991), 

dascălul de nota 10*1

 Pr. Iustin Tira

D oresc să precizez dintru’nceput că nu am calitatea şi 
nici competenţa academică de a elabora şi susţine un 
studiu riguros-ştiinţifi c privind personalitatea şi ope-

ra părintelui arhidiacon dr. Ioan Zăgrean, distins teolog, pro-
fesor de teologie  şi autor de manuale. Voi încerca însă o schi-
ţă de portret al celui comemorat, din perspectiva preotului, 
absolvent de Seminar şi Institut Teologic, care a avut privilegiul 
de a fi  îndrumat şi educat de o pleiadă de personalităţi de 
prestigiu ale teologiei ortodoxe româneşti din secolul XX, între 
care un loc aparte cred că-l ocupă părintele Ioan Zăgrean. 

Fac parte din generaţiile care l-au avut ca dascăl atât  la 
Seminarul Teologic  din Cluj cât şi la Institutul Teologic din 
Sibiu. În anii 1966-1968 l-am avut ca profesor de Istoria Ve-
chiului Testament şi a Noului Testament, discipline care se 
găseau pe atunci în programa primilor doi ani de Seminar. În 
aceeaşi perioadă, a fost şi dirigintele clasei din care făceam 
parte. Nu-mi aduc aminte de orele de dirigenţie, dar mi-a 
rămas vie în sufl et şi de neuitat frumuseţea celor de istoria 
Vechiului şi a Noului Testament. Darul de povestitor, vocea 
solemnă şi autoritară dar caldă şi mlădioasă, chipul impună-
tor de înţelept dar şi de părinte iubitor, ţinuta clericală, făceau 
ca sala de clasă, cu cei 42 de elevi, să pară pustie. Pentru noi, 
elevii de atunci, aproape toţi copii de ţărani, din familii cre-
dincioase dar cu stare materială modestă sau chiar sărăcă-
cioasă, ajunşi în Cluj de prin toate zonele  Transilvaniei, lu-
crarea didactică şi chipul părintelui Ioan Zăgrean, erau im-
presionante şi emoţionante. Nu ţin minte cum decurgea as-
cultarea lecţiilor; ştiu doar că la acordarea notelor nu era prea 
generos. Notarea mergea, cu foarte puţine excepţii, doar până 
la 8. Avea pentru acestea şi o explicaţie. Nu că am fi  îndrăznit 
noi să-l întrebăm, dar se pare că era preocupat ca noi să înţe-
legem ceea ce se întâmplă. Ne spunea că doar până la nota 8 
poate ajunge elevul pentru că nota 9 este a profesorului, iar 
nota 10 a autorului manualului. Pe atunci încă nu i se tipări-
se manualul de Morală. Rezerva aceasta în notarea răspun-
surilor sau a examenelor, cu care aveam să ne reîntâlnim şi 
în studenţie, s-a dovedit a fi  benefi că. Aici trebuie spus că 
profesorul Ioan Zăgrean, chiar şi înainte de a avea manuale-
le tipărite, de fapt a fost mereu un dascăl de nota 10.

Istoria Vechiului şi a Noului Testament, aşezată în sufl et 
şi în minte, cu măiestrie şi har, de dascălul nostru, avea să ne 
fi e de mare folos ceva mai târziu, în anii terminali ai Semina-
rului, când am ajuns la studiul Vechiului şi Noului Testament, 
discipline predate  de către foarte tânărul, pe atunci profesor, 
părintele Mircea Basarab.

Anii studenţiei de la Institutul Teologic din Sibiu, pe lân-
gă rigurozitatea, consistenţa şi nivelul academic maxim al 
cursurilor şi al examenelor, au avut farmec şi frumuseţe şi 
datorită părintelui Ioan Zegrean, nu numai tinereţii noastre.

Personalităţile care alcătuiau corpul profesoral al Institu-
tului Teologic din Sibiu, în anii 1971-1975, prin prezenţă au-

* Acest text a fost prezentat în cadrul manifestării dedicate evocării părin-
telui Ioan Zăgrean şi centenarului naşterii sale, organizată în cadrul Săp-
tămânii Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în data de 4 de-
cembrie 2012, în sala Nicolae Ivan, începând cu ora 17. 

toritară, prin prestaţie academică înaltă şi prin ţinută clerica-
lă impecabilă, creau o atmosferă care uneori părea rigidă, 
distantă şi mult prea severă. Cel puţin aşa ni se părea atunci. 
Mai târziu am constatat că, de fapt, toate au fost spre folosul 
nostru. Studenţii din acea vreme ne amintim cum se făcea 
instantaneu un culoar de câţiva metri când părintele rector 
Isidor Teodoran apărea în curte, mergând de la locuinţă spre 
cantină, deşi nu spunea nici măcar un cuvânt, ci răspundea 
discret la salut, aşa cum ne amintim cum se făcea linişte în 
curte când acelaşi rector, ieşea după-masa în faţa locuinţei şi 
îşi curăţa şi lustruia tacticos şi demonstrativ pantofi i.

Singurul care nu se în-
scria în acest tipar era părin-
tele  Ioan Zăgrean. Deşi şi el 
locuia în incinta Institutului, 
într-un spaţiu modest, de o 
singură cameră, şi lua masa 
la cantină împreună cu stu-
denţii, în afara cursurilor şi 
examenelor, relaţia lui cu 
studenţii era una de părinte 
înţelept şi uneori de bunic 
sfătos care-şi iubeşte copiii 
şi nepoţii. Nu avea televizor, 

iar atunci când dorea să vizioneze un fi lm sau un meci de 
fotbal, o făcea împreună cu studenţii, în puţinele seri cu acces 
la televizor. Comentariile savuroase din timpul meciurilor de 
multe ori erau mai gustate decât spectacolul  sportiv şi erau 
însoţite de hohote de râs şi de aplauze.

Nu se înscria nici în tiparul examenelor. Aşa cum ştim cei 
de atunci, sesiunea din vară la disciplina Teologie Morală se 
desfăşura la umbra castanilor din curte, în prezenţa oricui  
dorea să asiste. Era, am putea spune, spectacol cu intrare li-
beră. Sigur, nu foarte „liberă” era starea celor examinaţi. Re-
marcile şi reacţiile părintelui Ioan Zăgrean la răspunsuri pe 
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lângă subiect sau la tăcere, făceau deliciul publicului. Era 
destul de înţelegător şi indulgent cu cei ce constata că s-au 
străduit dar nu au reuşit să asimileze toată materia. Indul-
genţa mergea până acolo încât, pentru astfel de studenţi, 
puţini la număr, îşi reducea pretenţiile până la un volum 
foarte mic din materia pentru examen, pe care o numea cu 
delicateţe: „puntea măgarului”. Cu „puntea măgarului” se 
putea obţine nota minimă.

Pe lângă memoria fabuloasă, perfect disciplinată şi orga-
nizată într-o logică impecabilă, părintele Ioan Zăgrean a fost 
înzestrat de Dumnezeu şi cu o voce şi un auz muzical pe 
măsura memoriei. Liturghia la care slujea arhidiaconul Ioan 
Zăgrean era întotdeauna maiestuoasă, sărbătorească. Era o 
adevărată delectare să slujeşti împreună cu dânsul. Eu am 
trăit această bucurie de multe ori în cei 15 ani de diaconie. De 
altfel, a şi iubit treapta diaconiei foarte mult. De aceea a şi 
rămas în această slujire liturgică până la sfârşit, adică vreme 
de 60 de ani.

Simţul umorului, un alt dar cu care era înzestrat din bel-
şug, făcea ca prezenţa dânsului să fi e una extrem de agreabi-
lă. Umorul şi inteligenţa au transformat şi acel mic cusur al 
ochilor într-un avantaj. În legătură cu privirea sa, circula la 
un moment dat o poveste. Se spunea că, mergând de la Se-
minar înspre casă, dincolo de Catedrală, la intrarea pe strada 
Iuliu Maniu, pe care locuia, a fost oprit de un bărbat de la 
ţară, care l-a întrebat sfi os:
‒ Domnule, vă rog să-mi spuneţi în ce parte trebuie s-o iau  

ca să ajung la gară ? 
Binevoitor, părintele Zăgrean i-a arătat cu mâna direcţia 

în care se afl ă gara.
Ţăranul, rămânând pe loc şi nedumerit, şi-a permis o a 

doua întrebare:
‒ Domnule, oare în ce parte să mă duc, unde mi-aţi arătat 

sau unde v-aţi uitat ?
‒ Dacă mergi unde ţi-am arătat ajungi la gară, dacă mergi 

unde m-am uitat ajungi în altă parte, ar fi  răspuns părintele. Unii 
spun că de fapt ar fi  folosit o altă sintagmă şi nu „în altă parte”.

L-am cunoscut mai bine după absolvirea Institutului Te-
ologic, când, fi ind diaconul Catedralei, am primit o locuinţă 
în acelaşi imobil cu prietenul său de o viaţă, părintele profe-
sor Isidor Todoran, un alt corifeu al teologiei ortodoxe. Am 
fost deseori martorul tăcut al conversaţiilor celor doi. Se 
deosebeau atât de mult unul de altul şi, în acelaşi timp, se 
asemănau atât de mult unul cu altul încât păreau a fi  părţi 
componente ale aceluiaşi organism. Poate şi de aceea priete-
nia lor a durat o viaţă iar Dumnezeu i-a chemat la El pe amân-
doi la aceiaşi vârstă: 79 de ani. Pe părintele Todoran  în 1985 
iar pe părintele Zăgrean în 1991.

Onorată asistenţă,
Cei 46 de ani de activitate didactică, din care ultimii 18 

ani ca profesor universitar, manualele de Morală Creştină  şi 
Teologie Dogmatică, pentru seminariile teologice (ultimul în 
colaborare cu prietenul său, părintele Isidor Todoran), tipă-
rite în ediţii succesive, cel de Teologie Morală, pentru facultă-
ţile de teologie – redactat împreună cu trei profesori de Mo-
rală – şi zecile de studii publicate în revistele de specialitate, 
sunt proba vie că ne afl ăm în faţa unei personalităţi de pre-
stigiu a teologiei ortodoxe româneşti. Dacă adăugăm şi da-
rurile şi însuşirile speciale pe care le-au constatat elevii şi 
studenţii săi, cred că  putem spune că părintele Ioan Zăgrean 
a fost cu adevărat un  dascăl de nota 10.

Arhidiaconul dr. Ioan Zăgrean a fost profesor univer-
sitar de teologie. S-a născut în 24 dec. la Blăjenii de Jos, 
jud. Bistriţa Năsăud, şi s-a mutat la Domnul în data de 1 
aug. 1991 la Cluj-Napoca. A urmat studiile Academiei 
Teologice din Cluj-Napoca (1922-1929) şi ale Facultăţii de 
Filozofi e a Universităţii din Cluj (1931-1935), după care 
îşi susţine doctoratul în teologie la Cernăuţi (1945). Pro-
fesor suplinitor de Liturgică la Academia Teologică din 
Cluj (1946-1948), profesor titular de Morală la noul Insti-
tut Teologic Universitar din Cluj (1948-1952) şi apoi la cel 
din Sibiu (1 ian. 1968 – 1 oct. 1982), profesor de Studii 
Biblice şi Sistematice la Seminarul teologic din Cluj (1952-
1967), director al Seminarului (1952-1960 şi 1964). A fost 
hirotonit diacon în 1935 şi hirotesit ulterior arhidiacon 
stavrofor. A publicat numeroase articole, predici şi recen-
zii pe teme de teologie morală şi liturgică în revistele: 
Mitropolia Ardealului, Mitropolia Banatului, Telegraful Român, 
Îndrumătorul Bisericesc de la Cluj şi Sibiu etc. Autor al 
Manualului pentru Seminarii Morala creştină, Bucureşti, 
1974, (republicat ulterior în numeroase ediţii), coautor al 
lucrărilor: Teologia Morală Ortodoxă (2 vol.) pentru Insti-
tutele Teologice, Bucureşti, 1979-1980; Teologia Dogmatică. 
Manual pentru Seminariile Teologice (în colaborare cu pr. 
prof. univ. dr. Isidor Todoran), Bucureşti, 1991 

Sfântul Stelian, patronată de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului 
şi Clujului a fost înfi inţată începând cu anul şcolar 2008-2009. 
În prezent are trei grupe în care sunt cuprinşi 55 de copii pre-
şcolari. Funcţionăm cu autorizaţie a Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării, avem încadrat personal califi cat: trei pe post de edu-
catoare, trei pe post de îngrĳ itoare, precum şi profesori care vin 
şi predau disciplinele opţionale pentru copiii grădiniţei noastre. 
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, cu binecuvântarea Înaltprea-
sfi nţitului Părinte Mitropolit vom încerca să mai extindem acest 
tip de grădiniţă pentru a exista în fi ecare cartier al Municipiului 
Cluj-Napoca câte o grădiniţă cu specifi c creştin ortodox”.

Sărbătoarea Grădiniţei 
Arhiepiscopiei Clujului 

G rădiniţa „Sfântul Stelian”, afl ată sub patronajul Ar-
hiepiscopiei Clujului, şi-a cinstit luni, 26 noiembrie, 
patronul spiritual. Cu acest prilej, instituţia de învă-

ţământ a organizat ziua porţilor deschise. Dimineaţă, în mĳ -
locul copiilor şi educatorilor a fost prezent IPS Părinte Arhi-
episcop şi Mitropolit Andrei.

Ierarhul a asistat la un program artistic susţinut de cei 
aproximativ 50 de copii, iar la fi nal le-a oferit micuţilor câte-
va îndemnuri duhovniceşti şi în acelaşi timp le-a împărţit 
acestora daruri şi iconiţe.

IPS Mitropolit Andrei a precizat într-un interviu acordat 
Radio Renaşterea că educaţia religioasă are o importanţă 
maximă pentru viitorul societăţii: „Pentru viitorul nostru, 
educaţia religioasă este de maximă importanţă. Dar, pe lângă 
ora de religie care se predă în şcolile de stat, e foarte necesar 
învăţământul confesional. Am zis sporadic, pe ici pe acolo, că 

există şcoli, să dea Dumnezeu să fi e cât mai multe şcoli bune, 
puse la punct, cu dascăli consacraţi, devotaţi, pentru că la 
urma urmei nu fi rma şcolii contează, ci dascălii care se ocupă 
de copii au mare importanţă. Să dea Dumnezeu ca aceşti 
copilaşi din Grădiniţa Sfântul Stelian – am venit aici pentru 
că astăzi este prăznuit Sfântul Stelian Pafl agonul, patronul 
lor – şi copiii care învaţă în Colegiul Ortodox din Cluj să 
ajungă oameni deosebiţi. Numai că, pe lângă aceste şcoli este 
absolută nevoie să mai deschidem şi altele”. 

După-masă, copiii grădiniţei Sfântul Stelian din Cluj s-au 
bucurat şi de prezenţa artistei Ada Milea, care le-a prezentat 
învăţăceilor un program special. Grădiniţa Sfântul Stelian 
funcţionează într-un spaţiu modern de învăţare ce aparţine 
Arhiepiscopiei, pe str. Iuliu Maniu nr. 31. Aici se oferă posi-
bilitatea micuţilor să înveţe în sistem de program redus sau 
program prelungit. Copiii benefi ciază de cursuri de pictură, 
de limbi străine, engleză şi germană.

Directorul economic al Arhiepiscopiei Clujului, domnul 
Sorin Câlea, a precizat că pe viitor se intenţionează înfi inţarea 
unor astfel de grădiniţe în toate cartierele oraşului: „Grădiniţa 
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Bucuria muzicii (II)

Interviu realizat în data de 1 august 2012 cu Profesorul emerit 
al Universităţii Naţionale şi Capodistriene din Atena dr. Grigorios 
Th. Stathis, Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică „Ghe-
orghe Dima” din Cluj-Napoca.

(continuare din numărul anterior)

Conf. univ. dr. Elena Chircev (E. C.): – Realizând atât de 
multe cataloage, aţi ajuns la o concluzie referitoare la ceea ce tre-
buie să conţină un catalog al manuscriselor muzicale. Şi în Româ-
nia există astfel de cataloage. Le cunoaşteţi?

Prof. univ. emerit dr. dhc. Grigorios Stathis (G. S.): – Le 
ştiu şi nu există diferenţe mari între acestea şi cele pe care 
le-am elaborat noi. Există şi în acestea descrierea analitică, 
dar există şi unele erori survenite din neştiinţa celor care au 
catalogat în ceea ce priveşte genul anumitor cântări, epoca 
cărora le-a aparţinut, cronologizarea şi în general cunoştin-
ţele muzicale. De asemenea, lipsesc foarte multe manuscrise 
din cataloagele existente. Punerea la punct a unor noi cata-
loage ar fi  o întreprindere pe care ar putea-o face tinerii, atât 
români cât şi greci. Părintele Andrei Tarlescu, cu care am 
vorbit despre acest subiect zilele trecute la Bucureşti, a întoc-
mit el însuşi un catalog.

E. C.: – Una dintre temele pe care le-aţi studiat a fost interpre-
tarea corectă şi exegeza notaţiei bizantine şi post-bizantine. Vă rog 
să ne vorbiţi puţin despre perioadele notaţiei bizantine, despre 
notaţia veche şi notaţia nouă, ca să înţelegem de ce e nevoie de 
exegeză. 

G. S.: – Este un subiect foarte vast, pe care mi-e greu să-l 
dezvolt acum pe scurt. Problema difi cultăţii cântării după 
vechile manuscrise a trebuit rezolvată prin eforturi susţinute 
de explicare şi interpretare a acestora. Este vorba despre ches-
tiunea compoziţiei în muzica bizantină, adică a artei psaltice, 
atât în prima perioadă şi mai ales în cea de a doua, cât şi ul-
terior. Avem patru perioade în evoluţia muzicii bizantine. 
Avem o primă perioadă a notaţiei muzicii bizantine din seco-
lul al X-lea până în 1177. E vorba despre o formă încă nede-
săvârşită de notaţie, care nu e transcriptibilă în sistem liniar 
sau în altul. Există apoi o perioadă caracterizată de o semio-
grafi e clar conturată, din 1177 până în jurul anilor 1670, iar 
nu până în 1453 [anul căderii Constantinopolului, al încetării 
existenţei de facto a Imperiului Bizantin, n.t.], aşa cum spun 
străinii, din raţiuni istorice. Această perioadă, după cum in-
dică manuscrisele, a durat aşadar până în 1670 şi din acest 
interval s-a păstrat o semiografi e pe deplin formată, stabilă 
şi dezvoltată. O a treia perioadă durează din 1670 până în 
1814. În cea de a doua perioadă, care a durat până în 1670, cei 
care compuneau dar şi psalţii, care priveau partitura scrisă şi 
cântau, trebuiau să cunoască semnifi caţia muzicală a unei 
combinaţii de semne numite thesis-uri [gr. sg. thésē, θέση]. 
Semnele sunt de patru categorii: 1. Semne fonetice, care indică 
urcarea şi coborârea sunetelor; 2. Semne care arată modul în 
care trebuie cântat, numite hironomii [gr. sg. cheironomía; χει-
ρονομία]; 3. Există semne ale ft oralelor, ale alteraţiilor şi ale 
schimbărilor de mod; 4. Apoi există semne care reprezintă, 
am putea spune, un fel de chei, adică mărturiile glasurilor. 
Toate acestea sunt combinate într-o poziţie, într-un thesis, după 
cum spun Manuil Hrisafi s şi Lambadarie de la Sfânta Sofi a, 
ambii contemporani cu căderea Constantinopolului. Cel din-
tâi scrie: „Thesis este combinaţia semnelor care constituie 
cântarea”. Având patru categorii de semne, nu ne putem re-
zuma la una dintre ele şi să spunem că muzica este doar ur-
cuşul sau coborârea pe intervale, indicate doar de o categorie 
de semene, cele fonetice. Celelalte semne, denumite şi afone 
[gr. sg. áphōnos; ἄφωνος], în număr de patruzeci, nu se scriu 
pentru frumuseţe, ci pentru a arăta cum să se cânte şi cum să 
evolueze melosul. Acelaşi lucru este valabil pentru ft orale, 
genul cromatic, mărturiile ehurilor etc. Când muzica psaltică 
era în evoluţie şi exista o tradiţie sacră, cu dascăli şi ucenici, 
interpreţii ştiau cânta. Începând cu anul 1670 s-a înregistrat 
o perioadă de slăbire a artei, şi interpreţii au început să nu 
mai ştie foarte bine să cânte. Nu mai ştiau ce înseamnă o 
anumită combinaţie de semne: „Văd asta. Cum s-o cânt?”. Au 
început să analizeze anumite lucruri. Iar această analiză a 
condus la scrierea cu mai multe semne fonetice a ceea ce 
trebuia cântat. Astfel, încetul cu încetul, a început cea de a 
treia perioadă, din 1670 până în 1814, periodă a unei adevă-
rate serii de explicări a acestor semne într-un mod sistematic. 
La fel se întâmplă şi cu codexul de la Sinai, despre care vă 
spuneam că l-am descoperit, care conţine notaţie liniară. Se 

vede semiografi a bizantină pe thesis-uri şi este analizat ceea 
ce trebuie cântat, plecând de la aceste thesis-uri. Aceasta s-a 
sistematizat în 1814, a fost analizată semnifi caţia muzicală a 
thesis-urilor, dar a fost inventariată doar cu semne fonetice şi 
pe acestea nu le mai avem azi. Au fost uitate astăzi aceste 
semne. Ni s-a păstrat doar ceea ce trebuie să cântăm şi este 
scris dedesubt. Aşadar, nu mai e nevoie de acum încolo de 
alte explicaţii. Ceea ce a fost de explicat s-a explicat. Este o 
chestiune difi cilă, însă cred că, aşa cum v-am prezentat-o, este 
destul de limpede mecanismul care explică unde au fost în-
tâmpinate greutăţi şi de ce a fost nevoie de această analiză. 

E. C.: – Aţi realizat multe exegeze, aţi transcris în noua notaţie 
manuscrise vechi şi, în acest fel, psalţii de astăzi pot să cânte com-
poziţii scrise în secolele XVII-XVIII. Credeţi că acestea pot fi  inte-
grate în serviciul religios săvârşit astăzi în Biserică?

G. S.: – Da. Pentru că cei trei dascăli sau profesori care au 
făcut exegeza, interpretarea şi reforma în sistemul de scriere 
a muzicii şi în scrierea analitică, în anul 1814, dar mai ales doi 
dintre ei, Hurmuzios şi Grigorios, au transcris tot repertoriul 
anterior în noua metodă, iar această transcriere se afl ă în nu-
meroase manuscrise: de la Hurmuzios s-au păstrat 34 manus-
crise deoarece a trăit mai mult, până în 1840, iar de la Grigo-
rios s-au păstrat 18 manuscrise căci el a trăit mai puţin, până 
în 1821. Şi alţi ucenici de-ai lor, îndeosebi la Sfântul Munte, au 
continuat această activitate de transcriere. Putem spune astăzi 
că este transcrisă aproape întreaga perioadă postbizantină: 
lucrările compozitorilor din această perioadă, în special cele 
consacrate în repertoriul din Constantinopol şi din Sfântul 
Munte, deoarece anumite compoziţii ale unor „făcători de 
cântări” din Creta sau de altundeva au rămas neexplicate în 
noua metodă. Şi a fost transcrisă, de asemenea, o mare parte 
din tradiţia bizantină dinainte de căderea Constantinopolului, 
din secolul al XIV-lea şi începutul secolului al XV-lea. Aceste 
manuscrise există astăzi şi se afl ă la Biblioteca Naţională a 
Greciei şi în Biblioteca „Constantinos Psahos” [gr. Kōnstantínos 

Psáchos; Κωνσταντίνος Ψάχος]  a Secţiei de Studii Muzicale a 
Universităţii Naţionale şi Capodistriene din Atena, prin pur-
tarea mea de grĳ ă. Am cumpărat această bibliotecă de la ur-
maşii lui Psahos. Dintre aceste manuscrise, din această muzi-
că analizată, explicată, a unui repertoriu bogat, doar 10-15 % 
au fost tipărite în volume, iar apoi republicate – în special 
piesele consacrate ale serviciului divin: kekragarii lente (arga), 
doxologii lente (arga), heruvice, chinonice etc. Aş dori să mai 
spun că cele dintâi cărţi de muzică au fost tipărite aici, în 
România, în 1820 la Bucureşti, pe urmă la Paris, iar abia apoi, 
din anul 1824, au început să fi e tipărite şi la Constantinopol. 
Studiile mele şi scoaterea la lumină a bogăţiei manuscriselor 
menţionate în cataloage mi-au permis să selectez foarte mul-
te cântări și să le integrez în repertoriul grupurilor corale 
psaltice, le-am cântat şi ele există şi pe CD-uri şi intră în felul 
acesta şi în cult. Cum nu puteam face atât de multe lucruri, 
am predat această muncă și altora să o continue.

Mai ales tinerii cercetători muzicologi, doctoranzii mei ș.a., 
realizează în continuare o selecţie a cântărilor şi introduc în 
cult heruvice, chinonice, cântări ale vechilor dascăli de muzi-
că psaltică. Iar când spun vechi, mă refer la piese de după 
1814, dar şi de dinainte, adică atât din secolele clasice XVII-
XVIII, cât şi din secolul al XV-lea, de exemplu. Zilele trecute, 
la Rohia [în cadrul orelor de Masterclass ţinute la mânăstirea 
maramureşeană în zilele de 29-30 iulie, n.t.], Grigoris (Ana-
stasiou) a cântat un chinonic al lui Gheorghe Panaretu [gr. 
Geōrgiou tou Panarétou; Γεωργίου τοῦ Παναρέτου] din secolul 
al XIV-lea. Ieri, aici la Catedrală [la data de 31 iulie în cadrul 
Sfi ntei Liturghii din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napo-
ca, n.t.] am cântat un chinonic pe glasul I al lui Cucuzel, care 

datează din anii 1330-1336, adică tot din secolul al XIV-lea. 
Aşadar, acestea sunt compoziţii foarte bune şi putem vedea 
cu precizie că este acelaşi duh, fi e că se cântă aceste compo-
ziţii vechi, fi e altele noi, dacă sunt bune. Este vorba despre 
aceeaşi moştenire, succesiune şi evoluţie a artei muzicale bi-
sericeşti. Putem, prin urmare, să cântăm azi din aceste ma-
nuscrise care conţin compoziţii ale vechilor dascăli. 

Aş vrea să clarifi c încă ceva. Este nevoie de atenţie din 
partea compozitorilor şi interpreţilor contemporani, a pro-
topsalţilor. Cunosc cazul celor din Grecia şi ştiu că mulţi 
dintre ei nu cunosc muzicologie, istorie şi manuscrise, ci pur 
şi simplu, prin experienţa psaltică pe care o au – şi uneori 
această experienţă artistică este remarcabilă şi mulţi dintre ei 
sunt înzestraţi cu o voce bună şi cântă minunat –, scriu cu 
acest stil psaltic care uneori nu este cel pe care îl vrea Biseri-
ca. Uneori acesta este infl uenţat fi e de muzica orientală, tur-
cească, fi e de cea occidentală, europeană. Pot fi  întâlnite ast-
fel de tendinţe, fi e într-o direcţie, fi e în alta. Un bun compo-
zitor al unei astfel de muzici, care ştie ce s-a creat înainte de 
el şi vrea să continue această tradiţie aşa cum este, fără să 
schimbe, va reuşi să facă compoziţii mult mai bune. N-aş vrea 
să fi e lăudăroşenie, însă ieri, aici în Catedrală, am cântat la 
anaforaua liturgică, „Lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul 
Sfânt” şi „Cuvine-se cu adevărat” care sunt compoziţii proprii, 
ale mele, care cred că au plăcut celor care ne-au ascultat şi 
care sunt o continuare a tradiţiei. Sunt la fel ca vechile com-
poziţii, seamănă cu acestea şi au în acelaşi timp ceva nou, ceva 
mai puternic, ceva ce cere lumea astăzi. 

Pr. dr. Florin-Cătălin Ghiţ (Pr. F.-C. G.) – Aceasta ar fi  o 
întrebare. Cum e posibilă creativitatea înlăuntrul acestei tradiţii 
venerabile şi clar fi xate de-a lungul timpului? Exemplul pe care îl 
oferiţi în acest sens este foarte grăitor.

G. S. – Este o întrebare foarte bună. Pentru mine este 
foarte simplu răspunsul deoarece trăim în acest domeniu al 
artei, în care duhul sufl ă unde şi când vrea, peste tot şi în mod 
liber, şi el este creator. Nu poţi rămâne încremenit, înţepenit. 
Altfel, s-ar transforma totul într-un muzeu. 

Pr. F.-C. G. – Ar fi  o simplă imitare…
G. S. – Da, ar fi  ceva static. Dar Biserica nu este statică, ea 

are viaţă, înaintează. În consecinţă, trebuie să găsim permanent 
modalităţi noi de expresie. Ceea ce are importanţă în artă este 
să fi e ca un copac al tradiţiei, iar noile creaţii, compoziţii, să fi e 
ca nişte vlăstare, ramuri de o fi inţă cu trunchiul copacului. 

Pr. F.-C. G. – Şi e nevoie ca tinerii compozitori şi interpreţii să 
cunoască foarte bine vechea tradiţie şi apoi să o continue.

G. S. – Aceasta e fundamentul. Şi pot să certifi c acest lucru 
prin ceea ce am experimentat şi aici în aceste zile, în România, 
dar şi în alte părţi. În entuziasmul de a sluji Biserica, de a 
cânta şi a face, dacă nu cunoaştem cele dinainte, ne compor-
tăm ca şi cum muzica bizantină s-ar fi  născut în România 
acum cinci ani, iar acum trebuie să facem o nouă muzică. 
Aceasta nu e aşa de bine. 

Pr. F.-C. G. – Există şi o tendinţă de a imita, de a rămâne la o 
bună imitare a realizărilor tradiţiei…

G. S. – Şi aceasta este rău dacă se rezumă la atât... Simpla 
imitare nu e creativă. 

Pr. F.-C. G. – Şi atunci ce părere aveţi despre românii care 
încearcă să imite, plecând de la textele liturgice în limba română 
ale Bisericii, muzica psaltică grecească. Poate fi  acesta un pas spre 
cunoaşterea tradiţiei, spre învăţarea ei?

G. S. – Într-o anumită măsură aceasta este necesar să se 
întâmple. Eu, dacă aş fi  în locul românilor, n-aş lua cu uşu-
rinţă o casetă cu muzică şi să spun: „ce frumos lucru e acesta!”. 
Ci aş spune: „ca să existe această casetă trebuie să existe al-
tele două, trei, cinci, zece, o sută… Să caut! Să găsesc! Poate 
există şi altceva”. Pe când, adesea, este urmată prima audiţie. 
Şi, de obicei, muzica care răzbate în afara Greciei, interpreta-
tă de psalţi, nu este de cea mai bună calitate. Iese în afara 
ţării muzica comercială, interpretată de psalţi care scot mu-
zică pe CD acum pentru a o vinde şi a face bani. Eu n-am 
făcut niciodată acest lucru. CD-urile pe care le-am făcut, cu 
compoziţii în cadrul coralei pe care am înfi inţat-o şi condus-o 
mult timp, „Maeştrii artei psaltice”, nu le aveţi în România, 
ca să urmaţi o anumită tradiţie serioasă, autentică. La început 
este necesară şi în acest mod, care nu este atât de corect… 
Baza muzicii este cunoscută, se citesc partiturile, dar nu atât 
de corect. Şi va trebui să se întâmple acest lucru încetul cu 
încetul, în trei, cinci ani psalţii binevoitori şi plini de zel de 
aici vor găsi şi alţi profesori şi alte cărţi să citească şi vor în-
drepta ei însuşi anumite lucruri care până acum n-au fost 
supuse atenţiei lor în mod particular. 

 Traducere din limba greacă de Pr. Florin-Cătălin Ghiţ

Prof. univ. emerit dr. dhc. Grigorios Stathis în timpul acordării titlului de Doctor Honoris 
Causa la Academia de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca (31 iulie 2012)
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Pelerinaj în Israel Sărbătoarea 
Bobotezei la Râul Iordan

(17 – 23 ianuarie 2013)

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin Centrul 
de pelerinaje „Renașterea”, organizează în perioada 17 – 23 
ianuarie 2013 un Pelerinaj în Israel, la sărbătoarea Bobotezei. 
Pelerinajul își propune să refacă geografi a locului în care a 
predicat și învăţat Mântuitorul Hristos, ca un drum iniţiatic 
pentru fi ecare creștin, care se angajează în descoperirea ră-
dăcinilor profunde ale credinţei, dar și să le ofere pelerinilor 
șansa de a trăi momentul liturgic al Botezului Domnului chiar 
în locul unde Hristos a fost botezat.

Preţul întregului pachet se ridică la valoarea de 710 
Euro.

Preţul include: Biletele de avion Bucureşti – Tel-Aviv şi 
Tel-Aviv – Bucureşti; Taxe de aeroport; Asistenţă în aeroport 
la sosire şi plecare; Primire şi transfer de la şi la aeroport la 
sosire şi plecare în Israel; 6 nopţi cazare la hotel de 4* în Ti-
berias (2 nopţi), în Betlehem (2 nopţi) şi în Ierusalim (2 nopţi); 
7 zile demi-pensiune (mic dejun şi cină); Taxa de intrare la 
obiectivele religioase şi turistice din program (Capernaum, 
Ierihon, Betlehem, Gradina Ghetsimani şi taxi pentru Mun-
tele Tabor și Mănăstirea Sf Sava din pustiul Iudeii); Autocar 
3* pentru transport în Israel pe toată durata programului; 
Ghid evreu vorbitor de limba română în Israel; Preot însoţitor 
pentru grup;

Preţul nu include: Tips-uri (30 €) - (se achită în Israel); 
Asigurarea medicală de sănătate. Transportul la București

Acte necesare: Paşaport valabil încă 6 luni de la data plecării.
Calendarul Pelerinajului:
Ziua I: Plecarea din Bucureşti cu cursa EL-AL ora 11:05 și 

sosire pe Aeroportul Ben Gurion, lângă Tel Aviv la ora 13:45. 
Vizită la Ein Karem, patria Sfântului Ioan Botezătorul-cel mai 
mare om născut de o femeie, vizitarea bisericii Sfântul Ioan 

- cea mai artistică biserică din Ţara Sfântă și a Fântânii Fecioa-
rei Maria Cazare și cină la Hotel 4* în Bethleem.

Ziua II: Mic dejun.Deplasare în orasul Ierihon - cel mai 
vechi oraș din lume, vizită la Biserica greco-ortodoxă cu du-
dul lui Zaheu și la Biserica și Căminul românesc de la Ierihon 
și pustia Carantaniei. Coborâm spre Râul Iordan, pentru a 
participa la Ceremonia care se desfăşoară în prezenţa Patri-
arhului grec-ortodox, în ajunul Bobotezei (aghiasma mare, 
aruncarea crucii, zborul celor 3 porumbei albi) - Vizitarea 
Mănăstirii Sf. Gherasim de la Iordan. Continuăm drumul la 
Hozeva și vizităm Manastirea Sf. Gheorghe cu moaștele Sf. 
Ioan Iacob Romanul de la Neamţ. Marea Moartă, - 400 m. cea 
mai joasă altitudine de pe glob şi scurtă oprire la magazinul 
cu produse cosmetice la Qumran (vechiul Centru al Esenie-
nilor) la Marea Moartă. În funcţie de timp, baie în Marea 
Moartă la strandul chibutzului Kalia. Reîntoarcerea la Bethle-
em. Cină şi cazare.

Ziua III: Mic dejun. BETHLEEM - vizitarea bisericii orto-
doxe şi a criptei unde S-a născut Domnul Hristos. Vizitarea 
bisericii catolice Sfânta Ecaterina. Grota Laptelui.Câmpul 
păstorilor. Continuarea drumului în deșert cu minibuze ara-
be până la Mănăstirea Sf. Sava și Mănăstirea Sf. Teodosie. 
Vizită pe Muntele Sionului la Biserica Adormirii Maicii Dom-
nului, Foişorul – Cina Cea de Taină, Mormântul regelui David 

- Zidul Plângerii. Sf. Liturghie la miezul nopţii la Sf. Mormânt(un 
drum gratuit, întoarcerea individuală). Cină şi cazare la Ie-
rusalim hotel 4*.

Ziua IV: Mic dejun. Începem pelerinajul urcând pe Mun-
tele Scopus. Vom vizita Mănăstirea rusească ELEON şi vom 
vedea de sus panorama Ierusalimului şi a Sfi ntei Cetăţi. Vi-

Preţul întregului pachet se ridică la valoarea de 710

zită la biserica Pater Noster (Tatăl nostru), la Biserica Dominus 
Flevit(Domnul a plâns), la Grădina Gheţimani cu Biserica 
Naţiunilor, Mormântul Maicii Domnului şi Peştera Gheţimani. 
Vom intra în cetate prin Poarta Sf. Ştefan. Vizitarea casei în 
care a locuit Maria în Cetatea Antonia. Parcurgerea pe jos a 
Viei Dolorosa(Drumul Crucii) cu cele 14 staţii în care S-a oprit 
Domnul pâna la Sfântul Mormânt. Urcare pe Golgota, Piatra 
Ungerii, Mormântului Domnului, vizitarea tuturor paracli-
selor sfi nte. Vizită la biserica şi Căminul românesc din Ieru-
salim. Cină şi cazare în Ierusalim hotel 4*.

Ziua V: Mic dejun. Părăsim Ierusalimul şi ne îndreptăm 
spre nordul ţării spre Galileea, Vizitarea biserici ortodoxe Sf. 
Gavriil din Nazaret cu izvorul Fecioarei Maria. Vizitarea 
Bisericii catolice Buna Vestire, cea mai mare construcţie de 
cult din Orientul apropiat şi vizită în satul Cana Galileii la 
biserica ortodoxeă ridicată pe locul casei lui Simion Canani-
tul, unde Iisus a făcut prima minune a transformării apei în 
vin. Muntele Tabor cu vizitarea bisericii ortodoxe ridicate pe 
locul unde s-a petrecut Schimbarea la Faţă. Cazare şi cină în 
oraşul Tiberias, hotel 4*.

Ziua VI: Mic dejun. Plecarea spre Capernaum, oraş de-
numit şi “Cetatea Domnului” (vizitarea vestitului loc unde 
Iisus a predicat, casa Sf. Petru), Tabgha unde Iisus a savârşit 
minunea înmulţirii pâinilor şi a peştilor, Muntele Fericirilor. 
Râul Iordan-Chibutz Yardenit “locul botezului” Opţional 
plimbare cu o copie a “bărcii lui Iisus” pe apele Marii Galileii 
şi vizită la Caprice - fabrica de aur și diamante din Tiberias. 
Cină şi cazare în Tiberias hotel 4*.

Ziua VII: Mic dejun. Plecarea spre AKKO, “capitala 
cruciaţilor”, unul din cele mai vechi porturi din lume, port-
cetate la Mediterană cu o vechime de patru milenii, în care 
au poposit faraoni, regi şi mari cuceritori. Vizitarea cetăţii 
care nu a putut fi  cucerită de Napoleon Bonaparte şi a portu-
lui de un pitoresc deosebit. Ne continuăm drumul şi vom 
ajunge în oraşul Haifa, splendid oraş-port la Mediterană, afl at 
într-un mare golf la poalele Muntelui Carmel. Vom privi 
Templul cultului Bahai, cu grădinile pe terase, superioare 
grădinilor de la Versailles. Vizitarea bisericii Mănăstirii Car-
melite Stela Maris (Steaua Mării). Şi apoi spre Tel Aviv, pe 
şoseaua de coastă. Scurt tur de oraş al celui mai cosmopolit 
oraş al Israelului. Vizită în Cetatea Jaff a, la Biserica greco- 
ortodoxa Sf. Mihail şi la Biserica catolică Sf. Petru;Vizită la 
Lida la biserica Sfântului Gheorghe.

Ora 17:40 decolarea aeronavei EL-AL- spre București și 
sosire la ora 20:35.

Înscrieri, detalii și informaţii suplimentare puteţi obţine 
la sediul Centrului de Pelerinaje Renașterea, din Piaţa Avram 
Iancu nr. 2., la Dl. Cristian Moldovan. Tel: 0723-583822; 0264-
431020; e-mail: pelerinaje@mitropolia-clujului.ro sau moldo-
vandumitru@yahoo.com.
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Sâmbătă, 3 noiembrie: În biserica din Borșa, prot. Cluj I, 

ofi ciayă slujba parastasului pentru eroul Ioniţa Cheţan. În 
cimitirul din Beclean ofi ciază în sobor de preoţi slujba înmor-
mântării credinciosului Procopie Cotuţiu.

Duminică, 4 noiembrie: Slujește Sfânta Liturghie la Schi-
tul de Maici din Pădureni, prot. Turda. Ofi ciază Sfântul Mas-
lu în parohia Șutu, prot. Cluj I.

Marţi, 6 noiembrie: La Centrul Eparhial, participă la 
ședinţa cu părinţii protopopi.

Joi 8, noiembrie: Slujește Sfânta Liturghie la hramul bi-
sericii Sfi nţii Arhangheli Mihail și Gavriil din Dej. Ofi ciază 
Te Deum în capela Sfântul arhanghel Mihail din cadrul Insti-
tutului de Transplant Renal din Cluj-Napoca și adresează un 
cuvânt de omagiere domnului Prof. Univ. Dr. Mihai Lucan, 
familiei, colectivului medical și pacienţilor prezenţi. În para-
clisul Institutului Oncologic din Cluj-Napoca ofi ciază slujba 
parastasului pentru adormiţii în Domnul preotul Dumitru și 
preoteasa Ileana Toadere.

Vineri, 9 noiembrie: În sobor de preoţi ofi ciază slujba 
sfinţirii Sfântului Altar de la capela Centrului de Îngrijiri 
Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca. Participă în 
sobor de Ierarhi la slujba sfeștaniei Centrului de Îngrijiri 
Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca. Ofi ciază Sfân-
tul Maslu în parohia „Sfântul Nectarie” din Dej.

Duminică, 11 noiembrie: Slujește Sfânta Liturghie la 
hramul bisericii „Sfântul Mina” din cartierul „Bună Ziua” din 
Cluj-Napoca și ofi ciază slujba sfi nţirii pietrei de temelie pen-
tru biserica mare a parohiei „Sfântul Mina” din Cluj-Napoca.

PS EPISCOPUL
VASILE SOMEÖANUL

Un nou Centru de Tineret al Arhiepiscopiei

Î naltpreasfi nţitul Andrei, Mitropolitul Clujului, Ma-
ramureşului şi Sălajului a pus piatra de temelie pen-
tru cel de-al treilea Centru misionar de tineret din 

Arhiepiscopie, care va fi  construit pe raza parohiei Săcuieu 
din protopopiatul Huedin.

Slujba de punere a pietrei de temelie a avut loc marţi, 20 
noiembrie 2012, de la ora 12:00 și a fost oficiată de 
Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei alături de consilierul pe 
probleme de misiune și protocol al Arhiepiscopiei, părintele 
arhidiacon Claudiu Grama, protopopul de Huedin, părinte-
le Ciprian Taloș, părintele paroh Valentin Pop și alţi preoţi 
din împrejurimi.

Centrul de 
misiune pen-
tru tineret de 
la Săcuieu va 
dispune de 
100 de locuri 
de cazare. In-
spectorul eco-
nomic al Arhi-
episcopiei, ec. 
Sorin Calea, a 

oferit mai multe amănunte: „Centrul va fi  construit pe o suprafaţă 
de teren concesionată Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și 
Clujului de către parohia ortodoxă din localitate și va avea două 
clădiri cu spaţii de cazare și activităţi (sală de mese, sală de 
conferinţe, terenuri de joacă). Sâmbătă au demarat lucrările 
pentru amenajarea căii de acces spre locul unde va fi  construit 
complexul, urmând ca după primirea autorizaţiei de construcţie 
de la Consiliul Judeţean Cluj să înceapă construcţia efectivă a 
primului corp de clădiri”.

Pe lângă cel de la Săcuieu, Arhiepiscopia Clujului 
construiește alte două centre misionar-sociale pentru tineret: 
unul la Câmpenești, la Mitropolitul Clujului, Maramureşului 
şi Sălajului lângă Cluj-Napoca și celălalt în Sângeorz-Băi.
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Luni, 12 noiembrie: În biserica din parohia Ciucea, prot. 
Huedin, ofi ciază slujba înmormântării vrednicei preotese 
Valeria Dejeu.

Marţi, 13 noiembrie: Slujește Sfânta Liturghie la hramul bi-
sericii „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Cluj-Napoca, Mănăștur.

Miercuri, 14 noiembrie: Rostește o meditaţie în Catedra-
la Mitropolitană din Cluj-Napoca la începutul Postului Cră-
ciunului.

Joi, 15 noiembrie: În sala de conferinţe a Centrului de 
Îngrĳ iri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, Dl. Conf. 
Univ. Dr. Patriciu Achimaș ţine primul curs cu o grupă de 
studenţi mediciniști.

Vineri, 16 noiembrie: Ofi ciază Sfântul Maslu în biserica 
Mânăstirii „Sfânta Treime” de la Soporul de Câmpie.

Sâmbătă, 17 noiembrie: În parohia Corușu, prot. Cluj I, 
în sobor de preoţi, ofi ciază slujba înmormântării credincio-
sului Ioan Tripon. Slujește Vecernia în biserica „Sfânta Ana” 
din Bistriţa și participă la Adunarea Oastei Domnului.

Duminică, 18 noiembrie: Slujește Sfânta Liturghie în 
parohia „Sfântul Apostol Ioan” din Cluj-Napoca.

Miercuri, 21 noiembrie: Slujește Sfânta Liturghie la hramul 
Mânăstirii „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” de la Vad, prot. 
Beclean. Ofi ciază Sfântul Maslu în biserica „Sfi nţii Doctori 
fără de arginţi” de la Spitalul Municipal din Dej.

Vineri, 23 noiembrie: Ofi ciază Sfântul Maslu în biserica 
„Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, Mănăștur.

Sâmbătă, 24 noiembrie: În biserica „Sfi nţii Apostoli Petru 
și Pavel” din Iris, prot. Cluj II, ofi ciază slujba înmormântării 
părintelui pensionar Petre Moldovan.

Duminică, 25 noiembrie: Slujește Sfânta Liturghie în 
Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ofi ciază Sfântul 
Maslu în Mânăstirea „Sfântul Evanghelist Luca” de la Dobric, 
prot. Beclean.

Marţi, 27 noiembrie: Ofi ciază Sfântul maslu în capela „Sfân-
tul Vasile cel Mare” de la Căminul de Bătrâni din Bistriţa.

Miercuri, 28 noiembrie: Participă la o întâlnire cu tinerii 
privaţi de libertate și cu cadrele Penitenciarului de Maximă 
Securitate de la Gherla.

Vineri, 30 noiembrie: Slujește Sfânta Liturghie la hramul 
bisericii „Sfântul Apostol Andrei” din Dej. Ofi ciază Sfântul 
Maslu în biserica Mânăstirii „Cuvioasa Paraschiva” de la 
Râșca Transilvană, prot. Huedin.
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Joi, 1 noiembrie: Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica 
Mănăstirii „Mihai Vodă” din Turda. Rosteşte cuvântul de 
învăţătură. În paraclisul Mănăstirii „Mihai Vodă” din Turda, 
prezidează conferinţa de toamnă a stareţilor, stareţelor şi 
duhovnicilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Cluju-
lui. Este însoţit de P. Cuv. părinte Arhimandrit Dumitru Cob-
zaru, exarhul mănăstirilor din eparhie.

Vineri, 2 noiembrie: Vizitează şantierul Campusului Te-
ologic „Nicolae Ivan”, Spitalul „Sfântul Nectarie” şi şantierul 
atelierului de lumânări din incinta Mănăstirii „Sfânta Elisa-
beta”.

Sâmbătă, 3 noiembrie: Ofi ciază slujba de resfi nţire a 
bisericii din fi lia Salatiu, parohia Petreşti, prot. Gherla. Pe 
altarul de vară săvârşeşte Sfânta Liturghie, rosteşte cuvân-
tul de învăţătură şi hiroteseşte întru sachelar pe P. C. Pr. 
paroh Marius Ormenişan. Este însoţit de P.C. Pr. Liviu Vi-
dican, Directorul Seminarului Teologic din Cluj-Napoca. 
Seara, ofi ciază slujba de binecuvântare a demisolului bise-
ricii cu hramul „Sf. Ap. Petru şi Pavel” de pe Valea Chintă-
ului. Săvârşeşte slujba vecerniei şi rosteşte cuvântul de în-
văţătură.

Duminică, 4 noiembrie: Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi 
rosteşte cuvântul de învăţătură în Catedrala Mitropolitană 
din Cluj-Napoca. Ofi ciază în Catedrala Mitropolitană sluj-
ba parastasului la împlinirea a 20 de ani de la mutarea la 
Domnul a vrednicului de pomenire Arhiepiscop Teofil 
Herineanu. Participă la întâlnirea festivă a Coralei Cate-
dralei, prilej cu care acordă unor membrii care s-au retras 
din activitate „Diploma de aleasă cinstire”. În capela Se-
minarului Teologic, săvârşeşte Taina Sfântului Botez pentru 
Ştefan, fi ul domnului teolog Petru Buta, cântăreţ al Cate-
dralei Mitropolitane. În Catedrala Mitropolitană, ofi ciază 
slujba Vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului şi rosteşte o 
cateheză.

Luni, 5 noiembrie: Prezidează concursul de ocupare a 
unor parohii vacante din cuprinsul eparhiei. Acordă un in-
terviu pentru postul „Radio România Internaţional”. Săvâr-
şeşte slujba Sfeştaniei la cabinetul stomatologic de pe strada 
Constantin Brâncuşi.

Marţi, 6 noiembrie: Prezidează şedinţa de toamnă a P. C. 
Pr. Protopopi din eparhie. Vizitează şantierul Campusului 
Teologic „Nicolae Ivan”.  La Bistriţa, participă la concertul de 
binefacere în sprĳ inul Centrului de Tineret de la Sângeorz-
Băi.

Miercuri, 7 noiembrie: În capela Spitalului Oncologic, 
ofi ciază slujba Parastasului pentru Dumitru preotul şi Ileana 
preoteasa, la împlinirea unui an de la mutarea la Domnul. Îl 
vizitează pe P. C. Pr. Gore, de la parohia „Sf. Dimitrie Izvo-
râtorul de Mir” din Cluj-Napoca.

Joi, 8 noiembrie: Săvârşeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte 
cuvântul de învăţătură în biserica din localitatea Diviciorii 
Mari, prot. Gherla. Hiroteseşte întru sachelar pe P. C. Pr. Pa-
roh Claudiu Prunduş. Este însoţit de P. C. Pr. Cristian Baciu, 
consilierul bisericesc al Arhiepiscopiei Clujului. La ceas de 
seară, în biserica parohiei Băiţa, ofi ciază slujba Vecerniei şi 
rosteşte cuvântul de învăţătură. Primeşte la reşedinţă pe dl. 
prof. Adrian Lemeni.

Vineri, 9 noiembrie: În Aula Magna a Universităţii, par-
ticipă la deschiderea Simpozionului Internaţional pe teme 
biblice, organizat de Centrul de Studii Biblice, din cadrul 
Universităţii Babeş Bolyai. Rosteşte o alocuţiune. Ofi ciază 
slujba de binecuvântare a Centrului de îngrĳ iri paliative „Sf. 
Nectarie”. Rosteşte un cuvânt de învăţătură. În sala de con-

În fiecare luni, între orele 8.00 şi 10.00, conduce 
şedinţa Consiliului Permanenţei Eparhiale.

În fi ecare miercuri şi 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 16.00 şi 18.00, predă 
cursul de Spiritualitate pentru masteranzii Facultăţii de 
Teologie din Cluj-Napoca.

În fi ecare miercuri, între orele 20.30 şi 21.00, reali-
zează emisiunea „Cuvântul Ierarhului – spiritualitate 
creştină pe unde hertziene”, pentru postul de radio „Re-
naşterea”.

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

ferinţe a Centrului „Sf. Nectarie”, prezidează simpozionul 
„Diaconie şi taumaturgie”. Primeşte la reşedinţă pe P.S. Pe-
troniu, Episcopul Sălajului, prezent la manifestările prile-
juite de inaugurarea Centrului de îngrijiri paliative „Sf. 
Nectarie”.

Sâmbătă, 10 noiembrie: În biserica parohiei Visuia, pro-
topopiatul Beclean, săvârşeşte Taina Sfântului Botez pentru 
Mihai şi Ioan, copilaşii părintelui paroh Grigore Mureşan. 
Rosteşte un cuvânt de învăţătură. Este însoţit de dl. Valentin 
Vesa, secretarul eparhial al Arhiepiscopiei Clujului. Face o 
vizită pe şantierul bisericii „Sf. Ap. Andrei” din Apahida. În 
capela Protopopiatului Huedin, săvârşeşte Taina Sfântului 
Botez, pentru Sara Cipriana, fi ica P. C. Pr. Protopop Ciprian 
Taloş. Rosteşte un cuvânt de învăţătură. 

Duminică, 11 noiembrie: Slujeşte Sfânta Liturghie şi ros-
teşte cuvântul de învăţătură în biserica parohiei Turda veche, 
protopopiatul Turda. Hiroteseşte întru iconom pe P. C. Pr. 
Paroh Marius Cocan. Ofi ciază slujba de binecuvântare a casei 
parohiale. Este însoţit de P. C. Pr. Iustin Tira, vicar adminis-
trativ al Arhiepiscopiei Clujului. În Catedrala Mitropolitană, 
ofi ciază slujba Vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului şi ros-
teşte o cateheză. 

Luni, 12 noiembrie: La invitaţia domnului primar Aurel 
Truţa oficiază slujba Sfeştaniei în noul sediu al Primăriei 
Ploscoş. Rosteşte un cuvânt de învăţătură.

Slujeşte Vecernia în biserica parohiei „Sf. Dimitrie cel 
Nou”. Rosteşte un cuvânt de învăţătură şi participă la con-

certul Coralei preoţeşti din Cluj. Este însoţit de P. C. Pr. Vasi-
le Stanciu, decanul Facultăţii de Teologie din Cluj-Napoca.  

Marţi, 13 noiembrie: În biserica parohiei Săcuieu, proto-
popiatul Huedin, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cu-
vântul de învăţătură. Săvârşeşte slujba de binecuvântare a 
noii case parohiale din Săcuieu. Este însoţit de P. Cuv. Pr. 
Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia 
Clujului. Face o vizită pe şantierul Campusului Teologic 

„Nicolae Ivan”. 
Miercuri, 14 noiembrie: Face o vizită la Mănăstirea „Sfân-

ta Elisabeta” din Cluj-Napoca. Participă la vecernie şi slujeş-
te Acatistul Mântuitorului în Catedrala Mitropolitană.

Joi, 15 noiembrie: Acordă un interviu pentru „Ziua de 
Cluj”. Face o vizită la Primăria Municipiului Dej. Împreună 
cu dl. primar Costan Morar, vizitează şcoala din Viile De-
jului, în perspectiva deschiderii unui centru social şi biseri-
ca parohiei Viile Dejului. Se deplasează în Dej Triaj, locul 
unde urmează să se înceapă construcţia unei noi biserici. 
Este însoţit de dl. Liciniu Câmpean, consilier social al Arhi-
episcopiei Clujului. În capela cimitirului din Gherla, săvâr-
şeşte slujba înmormântării pentru Maria Sabo, mama dom-
nului primar al oraşului Gherla. Rosteşte un cuvânt de 
mângâiere. Face o vizită pe şantierul bisericii „Sf. Ap. Andrei” 
din Apahida. Vizitează şantierul Campusului Teologic „Ni-
colae Ivan”.

Vineri, 16 noiembrie: Cu prilejul hramului, săvârşeşte 
Sfânta Liturghie în parohia „Sf. Ev. Matei” din cartierul clujean 
Mănăştur. Rosteşte cuvântul de învăţătură. Primeşte la reşe-
dinţă pe dl. Victor Ponta, Primul Ministru al României.

Sâmbătă, 17 noiembrie: Vizitează Grădina Botanică „Ale-
xandru Borza” din Cluj-Napoca. La Biblioteca Judeţeană 

„Octavian Goga”, participă la lansarea a două volume de 
poezie, avându-i ca autori pe Pr. Gheorghe Pop, din parohia 
Seini, Maramureş şi pe fi ica acestuia Ioana Ana-Maria Pop. 
Rosteşte o alocuţiune. La hotel Opera Plazza participă la 
festivitatea împlinirii a 70 de ani de viaţă a domnului Rector 
Marius Bojiţă.

Duminică, 18 noiembrie: În parohia Filea de Jos, proto-
popiatul Cluj I, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvân-
tul de învăţătură. Sfi nţeşte troiţa amplasată în faţa bisericii, 
ridicată în memoria Părinţilor Arsenie Papacioc şi Adrian 
Făgeţeanul, care au slujit vremelnic această parohie, precum 
şi a altor trei preoţi parohi mutaţi la Domnul. Este însoţit de 
P. C. Pr. Bogdan Ivanov, consilierul cultural al Arhiepiscopi-
ei Clujului. În Catedrala Mitropolitană, ofi ciază slujba Vecer-
niei, Paraclisul Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză.

Luni, 19 noiembrie: Primeşte la reşedinţă pe dl. Valentin 
Cuibus, inspectorul Şcolar General al judeţului Cluj. În Ca-
tedrală inspectează lucrările efectuate în cupolă în vederea 
începerii şantierului de pictură în tehnica mozaic. Vizitează 
şantierul Campusului Teologic „Nicolae Ivan”.

Marţi, 20 noiembrie: Ofi ciază slujba Punerii Pietrei de 
Temelie pentru Centrul de tineret „Sf. Valentin” de la Săcuieu, 
protopopiatul Huedin. Este însoţit de dl. Radu Copil, inspec-
torul pentru tineret al Arhiepiscopiei Clujului. Face o vizită 
în parohia Rogojel, protopopiatul Huedin, unde se desfăşoa-
ră ample lucrări de restaurare a bisericii parohiale. Se depla-
sează pe strada Muncii din Cluj-Napoca, locul unde va fi  
construită o nouă biserică.

Miercuri, 21 noiembrie: Săvârşeşte Sfânta Liturghie în 
biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din muni-
cipiul Bistriţa. Rosteşte cuvântul de învăţătură. La ceas de 
seară, în biserica din Mureşenii Bârgăului, protopopiatul 
Bistriţa, slujeşte Vecernia şi rosteşte cuvântul de învăţătură. 
Săvârşeşte slujba de binecuvântare a casei parohiale din Mu-
reşenii Bârgăului. Este însoţit de P.C. Pr. Gavriil Vârva, con-
silierul economic al Arhiepiscopiei Clujului. Primeşte la re-
şedinţă pe Î.P.S. Serafi m, Mitropolitul Europei Centrale şi de 
Nord. 

Joi, 22 noiembrie: Se întâlneşte cu elevii şi învăţătorii de 
la Colegiul Ortodox, situat pe strada Avram Iancu. Este 
însoţit de dl. Sorin Câlea, directorul economic al Arhiepi-
scopiei Clujului. La Facultatea de Teologie, face parte din 
comisia de acordare a gradului I în preoţie. Vizitează şan-
tierul de pictură de la Biserica „Schimbarea la Faţă” din 
Cluj-Napoca. Se întâlneşte cu pictorii şi preoţii parohi. În 
vederea construirii unui Centru social, face o vizită la Mă-
năstirea Floreşti.

Vineri, 23 noiembrie: Vizitează şantierul Campusului 
„Nicolae Ivan” şi Mănăstirea „Sfânta Elisabeta” din Cluj-Na-
poca. În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Acatistul Mântui-
torului Iisus Hristos.

Sâmbătă, 24 noiembrie: În demisolul bisericii „Sf. Apos-
toli Petru şi Pavel” slujeşte o slujbă funebră la căpătâiul pre-
otului Petru Moldovan. În biserica din Giula, săvârşeşte Tai-
na Sfântului Botez pentru Dimitrie Casian, fi ul părintelui 
paroh Ioan Gherghel. În Catedrala Mitropolitană, asistă la 
slujba Vecerniei şi slujeşte Litia.

Duminică, 25 noiembrie: În biserica „Sfântul Nicolae” 
din Năsăud, slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de 
învăţătură. Este însoţit de P. C. Pr. Nicolae Buda, inspectorul 
eparhial al Arhiepiscopiei Clujului. Face o vizită pe şantierul 
bisericii „Sf. Ilie” din Năsăud. În Catedrala  Mitropolitană, 
slujeşte Vecernia, Paraclisul Maicii Domnului şi rosteşte o 
cateheză.

Luni, 26 noiembrie: Cu ocazia hramului, la grădiniţa arhi-
episcopiei „Sfântul Stelian”, participă la un scurt program ar-
tistic pregătit de copilaşi. Primeşte la reşedinţă pe Dl. Radu 
Moldovan, Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud.

Marţi, 27 noiembrie: Efectuează o vizită canonică în Epi-
scopia Maramureşului şi Sătmarului. Vizitează Mănăstirea 
Rohia, unde se întâlneşte cu ÎPS Arhiepiscop Iustinian. La 
Centrul Eparhial din Baia Mare, se întâlneşte cu PS Iustin 
Sigheteanul. Împreună, vizitează şantierul Catedralei Episco-
pale. Face o vizită pe şantierul Mănăstirii „Sf. Maria Magda-
lena” din Oarţa de Sus.

Miercuri, 28 noiembrie: Acordă un interviu pentru „Tran-
silvania Live”. Realizează o emisiune pentru TVR Cluj.

Joi, 29 noiembrie: Face o vizită în parohia Câmpeneşti. 
La librăria „Librarium” de pe strada Eroilor, participă la 
lansarea cărţii „Ce (mai) este omul?”, scrisă de Iustinian Şovrea. 
În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia.

Vineri, 30 noiembrie: Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Ca-
tedrala Mitropolitană. Hirotoneşte întru diacon pe tânărul 
Andrei Emanuel Banc. Rosteşte cuvântul de învăţătură. La 
Turda, săvârşeşte o slujbă funebră la căpătâiul adormitei întru 
Domnul Mioara Oprea.

A consemnat Arhid. Claudiu Grama
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NMitropolitul Andrei înconjurat de tineri la finalul Sfintei Liturghii 
săvârșite în data de 13 noiembrie în biserica din Săcuieu
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Copilul care vine pe lume…

 Mircea Gelu Buta

O are cine este copilul care se naşte? Pentru a putea 
răspunde la această întrebare, antropologia creştină 
ne trimite la cristologie, la imaginea Fiului etern al 

lui Dumnezeu, arhetipul umanităţii noastre, Care S-a făcut 
fi inţă vie, asumându-Şi plenitudinea condiţiei şi sorţii noastre 
umane, inclusiv moartea. 

În imaginea pruncului Hristos descoperim cheia misteru-
lui care-i cuprinde pe toţi nou născuţii, vii sau morţi, bine 
primiţi sau avortaţi. Acest copilul profeţit de Isaia, „Iată, fe-
cioara va purta în pântece şi va naşte  fi u, şi-L vor chema cu 
numele Emanuel”1 (Is 7, 14), se va naşte dintr-o fecioară sme-
rită, numită Maria, căreia îngerul Gavriil, mesagerul Dom-
nului îi va comunica „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, 
Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti între femei!” (Lc 1, 
28). Tulburată la auzul veştii, Maria se va întreba: „Ce fel de 
închinare poate fi  aceasta…” (Lc 1, 29). Îngerul însă, asemenea 
unui doctor, o va linişti „Nu te teme Marie, fi indcă ai afl at 
har la Dumnezeu. Şi iată-n pântecele tău vei zămisli şi vei 
naşte Fiu şi numele lui Îl vei chema Iisus” (Lc 1, 30, 31).

Bucuria maternităţii, plecată din credinţa că venirea co-
piilor înseamnă primirea binecuvântării lui Dumnezeu în 
casa ta „Şi cel ce va primi un copil ca acesta întru numele Meu, 
pe Mine Mă primeşte” (Mt 18, 5) o va face pe Maria să excla-
me: „Măreşte, suflete al meu pe Domnul, şi să se bucure 
duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că El a căutat 
spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici 
toate neamurile” (Lc 1, 46-48).

Orice copil purtat în pântecul mamei sale este prototipul 
nevinovăţiei, este modelul celor ce vor să moştenească Raiul.  

„Adevăr vă spun: De nu vă veţi reveni şi nu veţi fi  precum 
copiii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor” (Mt 18, 3). Există 
o frumoasă explicaţie pe care ne-o dă Nichifor Crainic atunci 
când ne spune „care e lucrul pruncului”:  „Pruncul de se va 
bate, plânge, împreună cu cei ce se bucură cu dânsul, se bu-
cură. Dacă va fi  ocărât, nu se mânie; dacă va fi  slăvit, nu se 
înalţă. Dacă vor cinsti pe altul mai mult decât pe el, nu piz-
muieşte. Dacă vor lua ale lui, nu se tulbură. Dacă vor lăsa lui 
puţin ca moştenire, nu ştie şi nu intră în judecată cu cineva, 

1 Iată un text care se referă la un fapt extraordinar, suprafi resc. Este vorba 
de un prunc care se va naşte dintr-o fecioară (o tânără care nu a cunoscut 
bărbat), certitudine întărită de introducere însăşi a textului: „Domnul Însuşi 
va da un semn”, or, semnul nu se dă pentru un fapt oarecare, obişnuit, banal. 
Profeţia mesianică este cât se poate de limpede. Vedem astfel cum Maria, 
femeia rugătoare, se transformă în Fecioara Maria şi oferă lumii pe Cel pe 
care-L poartă în pântecele său, poate mai spaţios decât cerurile, Cel care 
înţelege Neînţelesul şi conţine natura divină. Vezi Biblia sau Sfânta Scriptură 
diortosită de Bartolomeu Valeriu Anania, EIBMBOR, Bucureşti, 2001, pp. 
896, 897.

nu se priceşte pentru ale lui, nu urăşte pe vreun om...Dacă 
va fi sărac, nu se întristează; dacă este bogat nu cugetă 
înalt”2.

Să nu uităm însă că zămislirea de prunci înseamnă dra-
goste, adică motorul care întreţine viaţa în univers, şi datori-
tă căruia plantele şi animalele prosperă, iar oamenii se înmul-
ţesc. Ideea că „Dumnezeu este dragoste”  (1 In 4, 16) reiese 
din faptul că Dumnezeu nu-şi impune voia asupra Mariei, ci 
aşteaptă răspunsul ei liber, pe care ea îl dă cu gingaşele cu-
vinte: „Iată, roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!” (Lc 
1, 38) Cu alte cuvinte, întruparea nu a fost numai lucrarea 
Tatălui, a puterii Sale şi a Duhului Său, ci şi lucrarea voii şi 
credinţei fecioarei3.

Deşi Iosif nu este tatăl biologic a lui Iisus, acesta îl va 
primi pe nou-născut în familia sa cu toată dragostea, dându-i 
drepturi legitime (Lc 2-27, 41, 43, 48). Ştim că sentimental, 
adopţia semnifi ca naşterea unei familii sau întregirea aceste-
ia şi reprezintă un moment de bucurie şi împlinire pentru 
ambii părinţi4.

Icoanele ortodoxe mărturisesc Întruparea Fiului lui Dum-
nezeu în persoana lui Hristos-Fiul. În icoana Naşterii Mân-
tuitorului, apare modelul familiei ideale, constituită din Ma-
ria, Iosif şi pruncul Iisus. Aceasta apare cu atât mai semnifi -
cativă cu cât sărăcia şi abandonul apasă asupra lor. În timp 
ce pruncul, înfăşurat într-un linţoliu este depus pe un altar, 
Iosif cade pradă dubiului în ceea ce priveşte paternitatea 
copilului, pe când Maria cu privirea pierdută în depărtare, 
contemplă misterul unei naşteri care în timp va genera atât 
suferinţa pruncului cât şi a mamei sale5. 

Văzându-l căzut din cauza neascultării sale, pe cel care 
era creat după imchipul şi asemănarea Sa, Iisus înclină ceru-
rile, coborând în pântecul unei Fecioare, fără să sufere nici o 
schimbare, pentru a îndrepta pe Adam cel ce era prihănit şi 
care-L implora: „Salvă ţie Mântuitorul meu şi Dumnezeul 
meu!”. Sf. Ioan se referă în repetate rânduri la Hristos cu 
termenul de Cuvântul. „Şi Cuvântul trup S-a făcut şi S-a să-

2 Crainic N., Teologie şi fi losofi e. Publicistica 1922-1944, Editura AIUS, Craio-
va, 2010.
3 Cabasila N., Cuvântări teologice la Iezechiel-Hristos-Fecioara Maria. Scrieri I, 
Deisis, Sibiu, 2010.
4 Adoptia unei persoane este o practică veche, pe care o găsim consemna-
tă în paginile Bibliei. În Vechiul Testament, patriarhul Avraam l-a adoptat 
pe Eliezer din Da masc (Fc 15, 2-3). Iacob i-a înfi at pe cei doi fi i ai lui Iosif: 
Efraim si Manase (Fc 48, 6). Tot din Biblie afl ăm că atunci când un om nu 
avea în familia sa cel puţin un băiat, îşi mărita fi ica cu un sclav pus în li-
bertate pe care îl adopta: alteori omul respectiv îi înfi a şi pe copiii acelui 
rob eliberat (1 Cronici 2, 34). Sara l-a adoptat pe Ismael, fi ul Agarei (Fc 16, 
1-2). Rahela şi Leea au făcut la fel cu copiii roabelor lor (Fc 30, 1-7; 9-13). În 
astfel de cazuri, copiii adoptaţi se bucurau exact de aceleaşi drepturi ca 
aceia ai soţiei legitime. Evreii se considerau copii adoptaţi de Dumnezeu 
(Os 11, 1; Is 1, 2; Ier 3, 19; Rm 9, 4; 2 Co 6, 18 etc.). În scrierile Sfântului 
Apostol Pavel, imaginea persoanei înfi ate este folosită pentru a se vorbi 
despre reaşezarea omului decăzut şi păcătos în poziţia şi drepturile de 
membru al familiei lui Dumnezeu, în privilegiile de moştenitor al ceru-
lui. În Iisus Hristos, creştinii sunt înfi aţi, devenind astfel copii ai lui Dum-
nezeu (Rm 8, 14-16; Gal 3, 26; 4, 4-6; Ef 1, 5).
5 Icoane, Ed. Aquila 93, pp. 132-133.

E D I T U R A   R E N A Ș T E R E A

O F E R T E:

lăşluit întru noi; şi noi văzutu-I-am slava ca pe slava Unuia-
Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (In 1, 14).

Termenul pare a fi  cât se poate de potrivit deoarece cu-
vintele transmit înţelesuri, făcându-i pe ceilalţi să cunoască 
ce avem în minte. Aşa cum cuvintele înfăţişează gândurile 
noastre lăuntrice, tot aşa Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, 
transmite gândurile lui Dumnezeu. El a venit pe pământ să 
fi e vocea lui Dumnezeu ce vorbeşte omului. În Hristos se 
reîntemeiază dialogul cu Dumnezeu.

Textele  liturgice, explicând misterul Întrupării, ilustrează 
şi un alt mister, cel al noului-născut.  Copilul Iisus, născut din 
Fecioară, acceptă să fi e înfăşat în scutecele unui prunc şi se 
lasă pus într-o iesle. Cel care chemă Magii, acceptă darurile 
lor, oferindu-le în schimb propria Sa viaţă ca Dar suprem, 
pentru mântuirea omenirii.

În iconografi e şi în liturghia Bisericii există un ansamblu 
de teme care pun în evidenţă raportul intim care există între 
Hristos întrupat şi copilul nou născut. Este vorba de tema 
familiei unite prin rugăciune şi prin dragoste, teama mamei 
care primeşte de la Dumnezeu copilul, dar pe care  îl va ofe-
ri ca sacrifi ciu de preaslăvire, tema inocenţei a cărei semnifi -
caţiei este dăruirea celorlalţi fără ascunzişuri, dezinteresat, 
printr-o dragoste fără limite.

De la concepţie  până la moarte, copilul este o persoană 
purtătoare a chipului dumnezeiesc, a cărei primă vocaţie este 
de a căuta „asemănarea” cu Dumnezeu. Această vocaţie constă 
într-o cercetare lungă şi anevoioasă pentru a câştiga virtuţile 
ce sunt esenţiale energiilor divine, cum ar fi  dreptatea, înţe-
lepciunea, frumuseţea, mila şi dragostea. Acesta este darul 
de „imago Dei”, care face ca viaţa umană să fie sfântă. De 
aceea în familie şi în comunitatea eclesială noi ne vom pre-
găti să-l primim pe fi ecare nou-născut, indiferent de condiţia 
socială sau de integritatea sa fi zică şi mentală, aşa cum magii 
şi păstorii l-au primit pe copilul Iisus. „Şi văzând ei steaua, 

s-au bucurat cu bucurie mare foarte. Şi intrând în casă, 
L-au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Sa; şi căzând 
la pământ I s-au închinat; şi deschizându-şi visteriile, I-au 
adus daruri: aur, tămâie şi smirnă” (Mt 2, 10, 11)6.

Scriitorul rus Feodor Dostoievski pune în gura stareţului 
Zosima cuvinte unice, ca făcând parte din testamentul său 
duhovnicesc:  „Iubiţi mai cu osebire pruncii, căci ei sunt fără 
de prihană, ca îngerii din cer, şi trăiesc pentru a ne umple 
sufl etul de duioşie şi pentru a ne curăţi inimile noastre păcă-
toase, luminând asupra noastră ca un semn ceresc. Vai de cel 
ce umileşte un prunc!”7

De asemenea ne angajăm să facem totul pentru copii, ast-
fel încât să poată creşte şi să se întărească, iar iertarea lui 
Dumnezeu să se răsfrângă asupra lor.

6 Breck J., „L'Étique Ortodoxe et l'enfant qui vient au monde” în Bioéthique 
Orthodoxe III, Paris, 2000, pp. 11-24.
7 Dostoievski F.M., Fraţii Karamazov, Ed. RAO, Bucureşti, pp. 497, 498, 502.
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Foaie editată de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, fi liala Cluj-Napoca

Eveniment

Seară de colind, teatru și expoziţie de dese-
ne la Biserica Studenţilor din Hașdeu

P entru al treilea an consecutiv, comunitatea Bisericii 
Studenților din Hașdeu, împreună cu tinerii de la 
ASCOR, a organizat cu prilejul sărbătoririi hramului 

de iarnă al sfântului locaș, în ajunul prăznuirii Sfântului Ierarh 
Nicolae, o seară de colind și de teatru, pe fundalul unei ex-
poziții de lucrări în creion, pe pânză și pe lemn. 

Piesă de teatru montată și jucată de tineri actori din 
cadrul comunității Bisericii Studenților

Spre deosebire de edițiile anterioare, când invitat de onoa-
re al evenimentului era actorul Florin Nan, anul acesta partea 
artistică teatrală a fost susținută de o trupă de tineri actori, 

Eveniment

Multiple evenimente duhovnicești și cultu-
ral artistice organizate de ASCOR Cluj în 

timpul postului Crăciunului

A n de an, în luna lui brumar, Asociația Studenților 
Creștini Ortodocși Români (ASCOR) Cluj-Napoca, 
împreună cu un alai de preoți misionari, bate la ușa 

studenților din aproape toate complexele universitare cluje-
ne. Ei vin cu multă bucurie pentru a sfi nți locuințele tempo-
rare unde majoritatea studenților își petrec cele mai frumoa-
se clipe ale tinereții. Împreună cu darurile duhovnicești ale 
sfeștaniei, voluntarii ASCOR le oferă iconițe și o mică revistă 

- Cuvânt pentru sufl et se cheamă. Iar odată cu sfi nțirea cămi-
nelor tinerii creștini ortodocși inaugurează pleiada de eveni-
mente care se perindă până la sărbătoarea Nașterii Mântui-
torului nostru, Iisus Hristos.  

De-a lungul anilor, în perioada postului Crăciunului, ASCOR 
a desfășurat activități constante, dar, de asemenea, a încercat 
și încă mai depune eforturi să vină și cu „oferte” noi. 

Pelerinajele ASCOR, vizitele la spitale, azile de bătrâni 
sau închisori, toate ancorate în tradiția colindelor și a valo-
rilor ortodoxe 

Un obicei vechi, pe care ASCOR l-a păstrat cu sfi nțenie, este 
organizarea pelerinajelor pe la Mănăstirile din România. Par-
ticipând la o asemenea drumeție duhovnicească, tinerii au 
posibilitatea de a descoperi nu doar locurile unde aerul e pă-
truns de rugăciune, iar inimile de trăiri înalte, dar și o altă față 
a României, una insufi cient explorată. Iar în drum spre mănăs-
tiri, toți cântă colinde, imnuri bizantine, așteptând cu sufl etul 
la gură să ajungă la destinațiile propuse de organizatori. 

La mănăstiri se merge în toate anotimpurile, dar, de obicei, 
cele mai multe pelerinaje se desfășoară în perioada octombrie 

– decembrie, timp în care pregătirile pentru Sărbătoarea Naș-
terii Domnului Iisus Hristos sunt în toi. Iar acesta este un pri-
lej de a vă învăța colinde străbune și cântări deosebite propu-
se de ASCOR. Anul acesta, în lunile de toamnă, au fost vizita-
te mănăstirile din Vâlcea, Argeș și cele de pe Valea Arieșului. 

Tot în cheie muzicală, cei cu urechea bună au posibilitatea 
să descifreze înțelesurile muzicii psaltice cu voluntari deja 
experți în intonatul imnurilor și al melodiilor bisericești bi-
zantine. De asemenea, există și un atelier de chitară și unul 
în cadrul căruia se poate descoperi cum  se bate toaca. 

Toate acestea se desfășoară în paralel cu alte activități 
ASCOR. 

De pildă, tot în preajma Crăciunului, ascoriștii merg prin 
spitale și duc Vestea Nașterii Mântuitorului celor care se afl ă 
în necazuri, în boli și greutăți, dăruindu-le colinde, dulciuri, 
iconițe și voie bună. Astfel, prin gesturi mici se încearcă, pe 
cât este cu putință, să li se ușureze suferința celor țintuiți la 
pat. Colindele răsună nu doar în spitale, ci și la închisori sau 
în azilele de bătrâni.

Ateliere de felicitări pentru Crăciun și cel de metaniere 
adună mulți iubitori de creații frumoase

În timpul premergător sărbătorilor de Leru-i, ler, fi rile 
dibace se pot implica în confecționarea felicitărilor de Crăciun 
expuse mai apoi spre vânzare, în scopuri caritabile. Atelierul 
de felicitări este specifi c acestei perioade, însă, dacă sunt ta-
lente dornice de a participa la alte ateliere de creație, ASCOR 
oferă posibilitatea de a descoperi și arta ciopliturii în lemn. 
O măiestrie aparte este și împletitul metanierelor sau al cru-
ciulițelor de mașină. În cadrul atelierului, se împletesc nu 
doar obiecte de cult, ci și prietenii de multe ori la fel de trai-
nice și de nedestrămat precum bobul de metaniere.  

Cinefi lii se adună în fi ecare zi de miercuri pentru a vi-
ziona și discuta fi lme consacrate

Pentru cinefi li se organizează atelierul de fi lm. După vi-
zionarea peliculei, alături de un bun cunoscător al artei cine-
matografi ce, se încearcă descifrarea mesajului transmis de 
regizor. Dacă fi lmul este unul doldora de simboluri, cu atât 
mai mult este binevenită o discuție post-vizionare.

Toate atelierele se desfășoară la Biserica Studenților din 
Complexul Universitar Hașdeu. În fi ecare zi  există cel puțin 
o activitate pe gustul diferitor persoane. 

Activități cu și pentru copii, desfășurate de ASCOR
Dacă, însă, sunt tineri cărora nu le surâde ideea de a sta 

într-un cadru închis, ei pot participa alături de voluntarii 
ASCOR la activitățile dedicate copiilor nevăzători de la Lice-
ul pentru defi cienți de vedere.  

De asemenea, pentru cei cu multă energie, răbdare și 
creativitate, întâlnirile de la Clubul Copiilor, ce au loc în fi eca-
re sâmbătă, sunt o bună provocare și testare a rezistenței în 
mijlocul copiilor și adolescenților - „argint viu” și izvor ne-
secat de întrebări, idei și jocuri. 

Postul este perioada când au loc și serile duhovnicești
Tot în timpul Postului Crăciunului, în fi ecare joi, sunt 

organizate întâlnirile duhovnicești cu Ierarhi și cu preoți 
îndrăgiți pentru puterea cuvântului și pentru dragostea lor 
față de tineri. 

Tatiana Onilov

copii și adolescenți, membri ai Clubului Copiilor, al cărui coor-
donator este de Radu Copil, responsabil de tineret la Arhie-
piscopia Clujului. Junii artiști au prezentat o adaptare a po-
veștii Pescarul și nevasta lui, scrisă de Frații Grimm. Momentul 
s-a caracterizat prin vioiciune și interactivitate, întrucât sce-
neta a fost gândită în așa fel încât și publicul prezent să poa-
tă participa la derularea evenimentelor din cadrul piesei. 
Spectatorii au fost invitați să dea răspunsuri la întrebările 
adresate de către personajele principale și, mai mult decât atât, 
au fost rugați să descifreze mesajul povestirii. Ceea ce aparent 
părea a fi  un joc s-a dovedit a fi  o reală provocare pentru cei 
din spatele scenei improvizate. De fapt, chiar dacă piesa a fost 
pregătită de copii și adolescenți, aceasta s-a adresat maturilor, 
tinerilor și studenților din cadrul comunității, mesajul fi ind 
unul care probabil i-a făcut pe mulți să mediteze.

Potrivit lui Radu Copil, gândul de a veni în fața studen-
ților cu o piesă de teatru jucată de copii a luat naștere din 
dorința de a participa în cadrul serii cultural-artistice orga-
nizate de hramul Bisericii Studenților, când poezia și teatrul 
vin să delecteze iubitorii de frumos. „Ne-am gândit că și noi 
putem contribui cu o piesă de teatru jucată de copii. Mai ales 
că mulți membri ai Clubului Copiilor fac parte din comunitatea 
de la Biserica Studenților. Apoi, deoarece ASCOR încă nu are 
o trupă de teatru, am hotărât să venim cu un moment teatral 
pentru studenți, implicându-i pe copii în activitățile artistice 
de aici”, a relatat Radu Copil. 

Chiar dacă se afl ă în plină perioadă de susținere a tezelor, 
copiii și-au făcut timp și pentru pregătirea scenetei. Rolurile 
au fost învățate în cadrul a trei întâlniri cu Oana Raluca Băi-
lă, vicepreședinta ASCOR, și Ana Ursachii, voluntară în cadrul 
asociației. Coordonatoarele și povățuitoarele artistice au dat 
dovadă de multă ingeniozitate, talent și spontaneitate în 
montarea piesei, întrucât tinerii actori au reușit să capteze 
interesul și să stârnească la fi nal aplauze îndelungate. Munca 
lor a fost răsplătită cu mici daruri. Ei au primit dulciuri și 
cărți cu învățături biblice.

Colinde mai vechi și mai noi, toate de o frumusețe rară, 
au răsunat în ajunul praznicului Sfântului Nicolae  

Cu toate că o bună parte din seara i-a avut în centru pe 
junii actori, publicul s-a bucurat și de participarea studenților, 
pe care i-a încântat cu o suită de colinde din tezaurul străbun 
românesc. Aidoma copiilor, tinerii s-au pregătit foarte serios 
de eveniment, participând timp de mai multe săptămâni la 
repetiții asidue.

Așadar, în prima parte a serii au fost interpretate colinde 
mai puțin știute, dar și mai cunoscute, cântate de-a lungul 
anilor de strana Bisericii Studenților, care de fi ecare dată au 
un sufl u nou și îmbucurător datorită dăruirii și pregătirii 
cântăreților coordonați de Marilena-Diana Marinescu. Grupul 

„Ioan Iacob Hozevitul”, cum mai este numită strana Bisericii, 
a interpretat colinde precum: Iată vin colindători, Sus cer negru, 
jos ninsori, Colind din Sălaj, Colind de Vasile Voiculescu. Și 
pentru că tinerii de la ASCOR îi cinstesc și au evlavie mare 
la martirii din închisorile comuniste, repertoriul a cuprins și 
două colinde dedicate celor care au suferit urgiile sistemului 
ateu. Ei au cântat În loc de colind și Sus în naltul cerului.  

În partea fi nală a evenimentului alte cinci colinde la fel 
de frumoase și de vestitoare ale nașterii Mântuitorului nostru, 
Iisus Hristos, au fost cântate de grupul care formează un cor 
mai nou în sânul comunității, condus de Doina Costin, cea 
care a reușit să-i facă pe tineri să deprindă acordurile, adese-
ori foarte complicate, ale muzicii corale. Pe glasuri diferite și 
pe tonuri armonioase au răsunat Toaca-n cer, Iată vin colindători!, 
Rourel de ploaie, Legănelul lui Iisus, Colindă din Sălaj și Domnu-
leț și Domn din Cer. 

Neîncetate aplauze și rugăminți de a mai fredona cântări 
cu fl ori dalbe de măr au încununat truda și dexteritatea tuturor 
colindătorilor. 

Expoziție inedită de lucrări în creion pe pânză și pe lemn
Pentru ca evenimentul să fi e complet, așa cum s-a format 

deja o frumoasă tradiție, la demisolul Bisericii a fost inaugu-
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La mijlocul lunii noiembrie, ASCOR a organizat cel de-al doilea pelerinaj din anul 
universitar 2012-2013, drumeție duhovnicească în cadrul căreia s-au vizitat mănăstirile
Lupșa, Albac, câteva schituri și participanții s-a închinat cu evlavie la moaștele de la Aiud

La atelierul de felicitări, acolo unde creativitatea este la ea acasă, 
tinerii talentați găsesc voie bună și o atmosferă de sărbătoare.
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Faceţi ceea ce vă va spune EL
IPS Serafim Joantă 

despre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu

C a în fi ecare an, ca la orice conferinţă, prezenţa ÎPS 
Serafi m Joantă în mĳ locul tinerilor a fost una plină 
de bucurie, vioiciune şi nădejde. Deşi tema confe-

rinţei a fost grea, cu implicaţii tari, Înalt Preasfi nţia Sa a în-
curajat inimile tuturor şi ne-a adus aminte de Dragostea lui 
Dumnezeu cea mare, Dragostea care a născut lumea.

Lucrarea poruncilor lui Dumnezeu nu ţine un minut, un 
ceas, o zi sau o săptămână. Este o lucrare cât o viaţă de om, 
care antrenează mintea, inima, sufl etul, conştiinţa noastră şi 
a celorlalţi. ÎPS Serafi m chiar a pus accentul pe conştiinţă, 
spunând că: „Cei care auzim de poruncile lui Dumnezeu 
trebuie să le conştientizăm şi să le împlinim, pentru că altfel 
ne va judeca conştiinţa”. Efortul nostru în împlinirea porun-
cilor se cere absolut: „dă-ţi sângele ca să primeşti Harul”. Dar 
şi Harul lui Dumnezeu, pe care ni-l trimite, este absolut. „To-
tul este Har, mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru noi”, 
a adăugat imediat părintele, contrabalansând atotputernicia 
lui Dumnezeu cu Dragostea Sa: „Totul vine de la Dumnezeu, 
iar acest Har, acest dar este gratuit”. Efortul suprem, sacrifi -
ciul „până la sânge”, şi darul suprem al lui Dumnezeu, mân-
tuirea, sunt două lucruri antinomice şi totuşi perfect valabile. 
Părintele Serafi m a atras din nou atenţia asupra trezviei, a 
conştientizării că tot ceea ce ni se întâmplă, lucruri mari sau 
neînsemnate, ni se întâmplă cu ştirea lui Dumnezeu şi toate 
sunt cu un rost. „Nu există nimic întâmplător, ci «proniator»”, 
a afi rmat părintele Serafi m, citându-l pe părintele Galeriu.

Dumnezeu a creat printr-un Cuvânt universul întreg, mi-
liarde de ani lumină! Faptul că totul se întâmplă cu îngădu-
inţa Sa, ar trebui să îl înţelegem nu teoretic, ci cu atât mai 
mult existenţial. Să înţelegem scopul, să conştientizăm marea 

„La copilași”.
De mână cu micuţii de la liceul de nevăzători

Î ntr-o duminică a anului 2008 m-am hotărât să merg 
la liceul de nevăzători împreună cu tinerii de la AS-
COR, pentru a-i duce pe copiii de acolo la biserică. 

Afl asem de această activitate pe care o făceau ascoriştii, dar 
de-abia după un an m-am hotărât să mă alătur. În drum spre 
liceu, mă gândeam că nu sunt eu potrivit pentru o acţiune  
de genul ăsta, că nu ştiu ce o să le spun eu acelor copii şi sigur 
nu am ce să fac pentru ei. 

Prima întâlnire cu micuţii de la Liceul pentru nevăzători
Exact aşa, frământându-mă, am ajuns în faţa liceului unde 

Traian, un băieţel nevăzător, m-a luat de mână şi m-a plimbat 
prin curtea şcolii, punându-mi fel de fel de întrebări legate 
de aceasta. Apoi am intrat înăuntru, unde am găsit mulţi 

copii care se pregăteau să meargă la biserică. Mare mi-a fost 
mirarea când, pentru a doua oară, alţi pici au venit la mine, 
m-au luat de mână, m-au îmbrăţişat, fără să ştie măcar cine 
sunt. Nu, pentru ei nu contau toate astea. În acest mod, teama 
mea s-a spulberat, eram deja înconjurat de copii minunaţi 
care vroiau să meargă cu mine la biserică. 

Astfel a debutat prima mea întâlnire cu micuţii de la lice-
ul de nevăzători (de fapt, nu sunt toţi nevăzători, unii nu văd 
bine la distanţă, alţii nu văd bine de aproape). Au urmat apoi 
momente minunate petrecute alături de „copilaşi”, după cum 
obişnuim noi să îi numim. Duminică dimineaţa mergeam la 

rată şi o expoziţie. Ineditul expoziţiei de anul acesta a constat 
în prezentarea unor lucrări în creion, pe pânză şi pe lemn, 
desene de factură hiperrealistă mixată cu fotorealismul. Au-
torul desenelor, Alexandru Rădulescu, este de asemenea un 
membru al comunităţii. Cadru didactic la Universitatea de 
Arte şi Design din Cluj-Napoca, departamentul Foto-Video-
Procesarea computerizată a Imaginii, Alexandru a expus lucrări 
care fac parte dintr-un proiect mai amplu structurat pe trei 
părţi care îşi propune să facă o analiză şi comparaţie grafi că a 
unor tipuri distincte ale spaţiului de locuit. De menţionat este 
faptul că desenele au fost expuse la Veneţia şi Paris, autorul 
obţinând şi o menţiune în cadrul unui concurs internaţional.

Astfel, cele trei dimensiuni ale expoziţiei au adus în prim 
plan lucrări din seriile Case, Fabrici şi Blocuri. Publicul a fost 
invitat să urmărească trecerea de la modul conservator de 

trai de odinioară, în case ţărăneşti tradiţionale, situate de cele 
mai multe ori în sânul naturii, la noile spaţii de locuit, unele 
betonate şi industrializate, exponate ale comunismului, ofe-
rite clasei muncitoare socialiste care urma să contribuie la 
instaurarea progresului în toate domeniile vieţii, încarcerate 
în doctrinele schimonosite ale unui regim distrugător. De 
altfel, autorul face o tranziţie nu doar grafi că, ci şi ideatică, 
punându-l pe consumatorul de arte frumoase să mediteze 
asupra formei, utilităţii, benefi ciilor şi pericolelor unor spaţii 
de locuit din vremuri parcă apuse şi din prezentul adeseori 
mult prea contrastant. 

Desenele vor fi  expuse pe tot parcursul lunii decembrie. 
 Tatiana Onilov

Liturghie, iar după-amiaza îi duceam în parc. Ne bucuram 
împreună, era atâta veselie cu cei mici în preajmă… 

„Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un prunc 
nu va intra în ea.”

După un timp, am început să-i observ mai atent pe copi-
laşi. Am început să înţeleg altfel vorbele Mântuitorului: „Cine 
nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un prunc nu va intra 
în ea”. Cum mă luau ei de bun, pe mine, despre care nu ştiau 
mare lucru, cum se împrieteneau cu oricine, cum se supărau, 
dar în scurt timp se împăcau şi parcă erau cei mai buni prie-
teni, cum aveau ei grĳ ă să păstreze din dulciurile pe care le 
primeau după Liturghie pentru colegii lor internaţi la infi r-
meria din incinta şcolii. Ce binecuvântare să poţi sta în preaj-
ma copiilor! 

Dor de copilaşii noştri... 
În vara anului 2009, micuţii fi ind în vacanţă (fi ecare mer-

ge la familia lui sau la orfelinatul de care aparţine), mi-am 
dat seama că îmi era dor de ei. Dar nu era doar atât... De fapt, 
am realizat că eu eram cel care avea nevoie de copii, şi nu ei 
de mine. Era ceva extraordinar! Îmi doream să fi u cu ei, să 
vorbesc cu ei, aveam nevoie de ei! Am fost surprins când am 
vorbit cu o tânăra de la Bisericuţă (aşa numim noi Biserica 
Studenţilor din Haşdeu) care mergea la copii de mult timp. 
Mi-a spus exact acelaşi lucru: şi ea avea nevoie de prichindei. 
Cei care mergeau la copilaşi nu mai erau voluntari, ci copi-
laşii erau pentru ei ca nişte voluntari.

Încet a trecut şi vacanţa. Aş vrea, dar nu ştiu cum să explic 
bucuria reîntâlnirii cu micuţii noştri. Duminică dimineaţa, la 
etajul doi al liceului era bucurie mare: se reîntâlneau ascoriş-
tii cu copilaşii… Era gălăgie multă, picii alergând pe culoare, 
jucându-se, îmbrăţişându-se cu noi, cei mari. Ce clipe minu-
nate, ce momente deosebite petrecute cu ei la fi ecare Liturghie 
(n-aveai cum să nu te emoţionezi când îi vedeai cum cântau 
şi cum se rugau), în parc, la pădure, la colindat la Catedrală, 
la azilul de bătrâni, la sanie în pădurea Hoia.

O altfel de bucurie 
Într-un an, în luna decembrie, i-am dus pe copilaşi la 

spovedit. Toţi îşi aşteptau rândul, dar două fete nu aveau 
răbdare şi au ieşit din biserică, pe un hol. Le-am urmat să văd 
ce fac, iar ele au început să colinde. Acolo, pe holul acela, fără 
nicio pregătire şi fără niciun instrument muzical, am ascultat 
cele mai frumoase colinde din viaţa mea. M-au cuprins o pace 
şi o linişte de nedescris. Cântau copilaşii sau îngerii? Am fost 
de multe ori la concerte de colinde bine organizate, susţinu-
te de cântăreţi profesionişti, dar ce am simţit ascultând colin-
dele fetelor Doris şi Adriana, nu cred că voi uita vreodată.

Îmi mai amintesc de un alt moment, de data aceasta după 
sărbătorile pascale, când, într-o duminică dimineaţă, la etajul 
doi al liceului, ascoriştii îi pregăteau pe micuţi de plecare. Am 
început să vorbesc cu puştii, iar la un moment dat mi-am 
auzit numele. Mă striga o fată pe nume Geta. I-am răspuns 
şi m-am îndreptat spre ea. Geta nu vede, probabil doar lumi-
na, foarte puţin. Bâjbâind, cu mâinile întinse, Geta s-a îndrep-
tat spre mine şi a strigat: „Hristos a înviat! Hristos a înviat!” 
O bucurie de nespus m-a cuprins în faţa acelei „imagini”.

Dăruind vei dobândi
Şi pentru ca bucuria să fi e desăvârşită, iată că tot la copi-

laşi am cunoscut un alt copil, o fată – ce-i drept – puţin mai 
mare, din rândul ascoriştilor. Ne-am căsătorit şi anul acesta 
Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un prunc vesel, bucurie mare. 
Parcă toată voioşia şi tot clinchetul micuţilor nevăzători s-a 
adunat în acest copilaş al nostru.
Şi acum merg la liceul de nevăzători, duminică diminea-

ţa, de la ora 9.30. Dar nu mă duc singur, ci împreună cu ceilalţi 
doi copilaşi ai mei: soţia mea, copilaşul cel mare, şi băieţelul 
nostru, copilaşul cel mic. Ne întâlnim acolo cu ceilalţi ascorişti 
şi mergem împreună la Liturghie, cu picii de mână. După-
amiaza, în funcţie de vreme, ieşim în parc sau organizăm 
activităţi în incinta şcolii. Întotdeauna veselie şi bucurie mare, 
cum altfel ar putea să fi e vizita „la copilaşi”?

 Ștefan Olimpiu

taină a lucrării lui Dumnezeu cu fi ecare dintre noi. Tocmai 
acest efort al nostru ne va ajuta să primim încurajarea, sigu-
ranţa, stăpânirea de sine.

De multe ori, însă, reacţia oamenilor la întâmplările „rele” 
din viaţa lor este una de frică. Însă această reacţie, ne atenţi-
onă părintele, este reacţia omului puţin credincios ori neex-
perimentat în ale credinţei, care, în loc să se înveţe pe sine şi 
să aibă încredere în atotştiinţa lui Dumnezeu, se sperie şi 
agravează situaţia. Soluţia este simplă. Părintele Serafi m ne-a 
sfătuit să ne raportăm imediat la Dumnezeu, să ne rugăm 
simplu şi să Îi spunem sincer ceea ce ni se întâmplă. Căci 
Dragostea lui Dumnezeu este mare pentru toţi, „fără absolut 
nicio rezervă”. Fiecare este „preferatul” lui Dumnezeu, iar 

„această preferinţă nu mai rămâne fi ctivă dacă şi noi Îl prefe-
răm pe Dumnezeu, dacă iubirea lui Dumnezeu găseşte ecou 
în inima noastră”.

Efortul până la sânge este efortul în lucrarea minţii şi a 
inimii noastre în fi ecare clipă, în acelaşi timp în care Dum-
nezeu lucrează totul în viaţa noastră spre mântuire. Mai mult, 
părintele Serafi m a relevat faptul că fi ecare dintre noi „tre-
buie să trecem, într-o bună zi, printr-o convertire radicală în 
faţa lui Dumnezeu”. Căci, spre deosebire de starea cotidiană 
a lumii de azi, un om credincios este stabil în gândurile sale, 
în cuvintele, în faptele sale; lucrează, gândeşte, vorbeşte cu 
inima, în care se afl ă Dumnezeu, aşa cum ne îndeamnă sfi n-
ţii părinţi. „O despietreşte, o sensibilizează treptat prin ru-
găciune, prin asceză şi nevoinţă, prin angajare personală, 
participând la lucrarea Harului. Aceasta este partea noastră: 
«dă-ţi sângele şi vei primi Harul». Şi să încercăm să fi m blân-
duţi, delicaţi, retraşi”, completă părintele.

Până la urmă, părintele Serafi m a concluzionat că „totul 
este Har. Dă-ţi sângele ca să primeşti Harul, adică fă tot efor-
tul, nevoinţa, postul, ca să laşi Harul să lucreze în inima ta”. 
Pentru că „toate le lucrează Dumnezeu spre binele celor care 
cred în El.”

 Gabriela Bulgaru
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ş Ştefan Olimpiu ţinând în braţe un copil de la Liceul de nevăzători. 

Alături de copiii nevăzători trăirea bucuriei capătă o altă dimensiune. 
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«Desen în creion pe pânză, realizat de Alexandru Rădulescu şi prezentat în cadrul 

expoziţiei de la Biserica Studenţilor din Campusul Haşdeu. Lucrarea face parte din 
seria Case. Expoziţia poate fi vizitată până la sfârşitul lunii decembrie. 

Imagine preluată de pe www.alexandruradulescu.wordpress.com 
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