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DIN SUMAR:

Hristos e totul. Când L-ai aflat, ești fericit!

S imeon L-a așteptat pe Hristos o viaţă întreagă. Când L-a afl at, a fost fericit, a fost mântu-
it și a exclamat: Acum, slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură 
ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descope-

rirea neamurilor şi slavă poporului Tău, Israel (Luca , - ).
Sfântul Siluan Athonitul L-a dorit pe Hristos și L-a căutat cu lacrimi. Când L-a găsit, a mărtu-

risit: Mare este iubirea cu care ne iubeşte pe noi Domnul. Ştiu aceasta de la Duhul Sfânt, pe care Domnul 
mi L-a dat prin milostivirea Sa . 

Sterie Diamandi spune că, după ce L-ai găsit pe Domnul Hristos, El este cârmaci încercat şi is-
cusit care vâslește împotriva vântului şi de-a curmezişul curentului, El nu este expresia unui moment isto-
ric, ci un făuritor de istorie; El nu-i produsul mecanic al mediului şi al nevoilor timpului, ci Titanul care 
schimbă mediul şi abate cursul omenirii . Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci, este acelaşi (Evrei 3, 8).

Din experienţa proprie, Sfântul Siluan mărturiseşte că nu există pe pământ om atât de blând şi plin 
de iubire ca Domnul nostru Iisus Hristos. În El e bucuria şi veselia noastră. Să-L iubim, iar el ne va duce 
în Împărăţia Lui unde vom vedea Slava Lui . 

Pentru creştinul obişnuit, eforturile ascetice, eroice de despătimire, care te ajută să ai experien-
ţa întâlnirii cu Hristos pe care au avut-o sfi nţii, de obicei sunt prea grele. Însă, pe lângă această 
cale, mai puţin bătătorită şi rezervată personalităţilor cu o excepţională trăire şi experienţă duhov-
nicească, spune Părintele Teodor Bodogae, viaţa spirituală a Ortodoxiei mai cunoaşte o cale, care e la 
îndemâna tuturor: calea trăirii spirituale, liturgice, care urmărește unirea cu Dumnezeu prin mĳ locirea 
formelor sensibile ale cultului sau slujbelor divine .

În acest sens vechea literatură duhovnicească ne prezintă un caz. Pe când Orientul Mĳ lociu 
ajunsese sub stăpânire arabă, un prinţ arab călătorea înspre Beirut. Era însoţit de o caravană de 
cămile şi slujitori. Aproape de oraş era o biserică cu hramul Sfântul Mucenic Gheorghe. 

Fiind zi de sărbătoare, preoţii şi credincioşii erau adunaţi pentru Sfânta Liturghie. Prinţul 
porunci slugilor să fi e aduse cămilele în biserică. Preoţii l-au rugat să nu facă lucrul acesta, pentru 
că era casa lui Dumnezeu. Dar... în zadar. Când însă cămilele au intrat în biserică, s-au prăbuşit 
moarte.

A înţeles prinţul că o putere neştiută de el este prezentă acolo. S-a hotărât atunci să asiste şi el 
la Sfânta Liturghie. Cu multă teamă, preoţii au început Sfânta Slujbă. Cum prinţul stătea aproape 
de altar, după sfi nţirea darurilor, când preotul a spus Să luăm aminte, sfi ntele sfi nţilor şi a frânt ag-
neţul, a văzut un copil minunat pe care îngerul Îl înjunghia cu sabia, vărsându-i sângele în potir 
şi trupul împărţindu-l pe disc. S-a cutremurat. I-a crezut pe creştini canibali, pentru că la împăr-
tăşire preotul le-a împărţit credincioşilor carne şi sânge. 

După ce s-a sfârșit Liturghia, când preotul împărţea anafura, i-a dat și prinţului. Acesta a re-
fuzat zicând: N-am văzut eu că voi sunteţi niște canibali? L-aţi junghiat pe pruncul acela atât de frumos. 
Preotul uimit i-a spus: Boierule, dacă tu ai văzut asemenea lucruri, înseamnă că te iubește Dumnezeu. 
Apoi i-a explicat taina Sfi ntei Jertfe.

Mișcat sufl etește, prinţul a cerut să fi e botezat. Însă preotul, de frica repercusiunilor din partea 
musulmanilor, i-a cerut să se ducă la arhiepiscop, în Muntele Sinai. S-a dus, arhiepiscopul l-a ca-
tehizat și l-a botezat cu numele de Pahomie. Pahomie, plin de râvnă, s-a dus la ai săi, cu gândul 
să-i încreștineze. Ai săi nu au primit mesajul evangheliei și l-au martirizat.

Aceasta este povestirea, adevărul pe care-l propovăduiește însă Biserica este acela că Hristos ni 
se arată, nouă muritorilor, sub forma văzută a Sfi ntelor Taine, adică sub înfăţișarea Pâinii și a Vinului eu-
haristic, sfi nţite la Sfânta Liturghie și prefăcute în Însuși Trupul și Sângele Său .

Dreptul Simeon l-a primit pe Hristos în braţele sale. Calea mistică deschisă nouă tuturor este 
calea harică a Sfi ntelor Taine. Cele trei taine importante ale iniţierii sunt Botezul, Mirungerea și 
Sfânta Euharistie. Ele corespund celor trei trepte sau faze clasice ale vieţii spirituale: purifi carea, 
iluminarea și unirea deplină.

Experimentând o asemenea viaţă, Bătrânul Porfi rie spunea: Viaţa fără Hristos nu este viaţă. Dacă 
nu-L vezi pe Hristos în toate faptele și gândurile tale, tu trăiești fără Hristos… Hristos este prietenul nostru, 
fratele nostru, El este tot binele și toată frumuseţea. El este totul .

 Cuviosul Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii și iadul smereniei, Alba Iulia, , p. .
 Cf. Ilarion Felea, Religia iubirii, Arad, , p. .
 Op. cit., p. .
 Cf. Nicolae Cabasila, Tâlcuirea dumnezeieștii Liturghii și despre viaţa în Hristos, București, Editura Arhiepisco-

piei, 8 , p. .
 Ibidem.
 Dionysios Tatsis, Cuvintele bătrânilor, Reîntregirea, Alba Iulia, , p. .
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Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului,

Mitropolit al Clujului, Maramureşului și Sălajului
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Sfânta Liturghie Arhierească 
și Parastas pentru ierarhi ai 
Clujului trecuţi la Domnul

Î n data de  februarie , când Biserica Ortodoxă a 
prăznuit Întâmpinarea Domnului, ÎPS Părinte Arhi-
episcop şi Mitropolit Andrei și Preasfi nţitul Episcop 

Vasile Someșanul au ofi ciat Sf. Liturghie în Catedrala Mitro-
politană din Cluj-Napoca. Alături de ierarhii Eparhiei Vadu-
lui, Feleacului și Clujului a slujit un sobor de preoţi și diaconi, 
din care au făcut parte preoţi profesori ai celor două instituţii 
teologice din municipiu, precum și preoţi și diaconi ai cate-

dralei clujene. Răspunsurile la Sf. Liturghie au fost date de 
corul Catedralei dirijat de decanul Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Napoca, Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu.

La fi nalul slujbei, ierarhii și preoţii au ofi ciat o slujbă de 
Parastas pentru Mitropolitul Bartolomeu, de la a cărui trece-
re la cele veșnice s-au împlinit anul acesta  ani, și pentru 
Episcopul Nicolae Ivan. Cu acest prilej, ÎPS Părinte Andrei 
i-a numit pe ambii ierarhi trecuţi la Domnul, doi mari corifei 
ai Arhiepiscopiei Clujului. 

Mitropolitul și scriitorul Bartolomeu Anania a trecut la 
Domnul pe  ianuarie , la  vârsta de 8  de ani, iar pe  
februarie s-au împlinit și 8 de ani de la mutarea din această 
lume a Episcopului Nicolae Ivan. Membru de onoare al Aca-
demiei Române, acesta a fost primul Episcop al Episcopiei 
Vadului, Feleacului și Clujului, pe care a condus-o din  
până la sfârșitul vieţii.

Cei  ierarhi au păstorit în vremuri grele pentru Biserica 
Ortodoxă Română. Prin viaţa, activitatea și operele lor au 
marcat viaţa religioasă și culturală din această zonă a ţării.

Mitropolitul Bartolomeu Anania și Episcopul Nicolae Ivan 
sunt înmormântaţi în cripta Catedralei mitropolitane din 
Cluj-Napoca.

Grupaj de știri realizat de Alexandra Andereș

hului Anania, versuri din poezia Anotimpuri, care se referă la 
viaţa din veșnicie a celor dragi, dar care, potrivit Înaltpreasfi nţiei 
sale, se potrivesc a fi  citite acum și la mormântul Mitropolitu-
lui Bartolomeu: „Pe-acest mormânt - al cui o fi ? - a nins/ Nu 
plânge, heruvimul nu s’a stins./ Pe-acest mormânt a răsărit o 
fl oare./ Nu plânge, heruvimul n’o să zboare./ Pe-acest mormânt 
se scutură cucută./ Nu plânge, heruvimul o sărută/ Pe-acest 
mormânt s’a veştejit o fragă./ Nu plânge, heruvimului i-i dra-
gă./ Pe-acest mormânt se cântă o colindă. /Nu plânge, heruvi-
mul e’n oglindă./ Pe-acest mormânt nu s’a’ntâmplat nimic./  O 
lacrimă se-aprinde’n cerul mic.” 

A urmat un program cultural, în cadrul căruia actorul 
Petru Băcioiu a lecturat fragmente din diferite opere ale Mi-
tropolitului Bartolomeu, pentru a rememora creaţiile de mare 
valoare ale omului de cultură Valeriu Anania. De asemenea, 
în cadrul evenimentului, poetul Horia Bădescu a făcut o evo-
care a Mitropolitului Bartolomeu, sub genericul ”Puterile 
cuvântului le știu”.

Cuvântările au fost presărate de momente muzicale de 
fl aut și chitară susţinute de Raluca Ilovan și Octavia Sără-
tean.
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Seară comemorativă dedicată 

Mitropolitului Bartolomeu

V rednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu, de la 
a cărui trecere la cele veșnice se împlinesc anul acesta 
 ani, a fost comemorat în seara de  februarie , la 

Muzeul Mitropoliei Clujului. Evenimentul organizat de Arhi-
episcopia Vadului, Feleacului și Clujului a reunit ierarhi, oameni 
de cultură și credincioși, care au asistat la o evocare a 
personalităţii marcante a primului Mitropolit al Clujului și a 
omului de cultură Valeriu Anania. Cuvântul inaugural a 
aparţinut Înaltpresfi nţitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, 
care a adus în amintirea celor prezenţi câteva versuri ale ierar-

Adunarea Eparhială a 
Arhiepiscopiei Vadului, 

Feleacului și Clujului

A dunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Vadului, Felea-
cului și Clujului s-a întrunit sâmbătă,  ianuarie 

, în ședinţă anuală de lucru.
Întrunirea a avut loc în sala „Nicolae Ivan” a Facultăţii de 

Teologie Ortodoxă, sub președinţia Înaltpreasfi nţitului Arhi-
episcop și Mitropolit Andrei. În deschidere a fost ofi ciată în 
paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă o slujbă de Te-De-
um. Slujba de mulţumire a fost săvârșită de Episcopul Vicar 
al Arhiepiscopiei Clujului, Preasfi nţitul Vasile Someșanul, 
înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi. În cadrul întru-
nirii desfășurate în sala „Nicolae Ivan” au fost  prezentate  
rapoartele de activitate a celor patru sectoare administrative 
ale Arhiepiscopiei: bisericesc, economic, cultural și misionar 
social, precum și proiectele pentru anul .

În deschiderea ședinţei, Arhiepiscopul și Mitropolitul 
Clujului, Înaltpreasfi nţitul Andrei, a vorbit despre rolul și 
componenţa Adunării Eparhiale și a prezentat atribuţiile ei, 
așa cum sunt menţionate în statutul de organizare a Biseri-
cii Ortodoxe Române. La fi nalul cuvântului, Ierarhul i-a 
îndemnat pe toţi cei prezenţi la o viaţă liturgică și duhovni-
cească mai activă, atât în cazul preoţilor, cât și al mirenilor: 
„Sfântul Sinod a declarat Anul  - Anul Euharistic, adică 
Anul Sfi ntei Spovedanii și al Sfi ntei Împărtășanii. Așadar, 
anul acest vom stărui la o spovedanie și o împărtășanie mai 
deasă, precum și la o participare mai activă la Liturghie, 
pentru că Liturghia este ospăţul credinţei la care Dumnezeu 
ne cheamă pentru a ne pune pe masă cea mai preţioasă 
hrană, Trupul și Sângele Fiului Său. Prescura și vinul la 
Sfânta Liturghie, invocând Duhul Sfânt, se prefac în Trupul 
și Sângele lui Hristos. Sigur, cei prezenţi acolo participă la 
bucuria comuniunii cu El, cu Hristos, însă este ideal dacă se 
și împărtășesc, bineînţeles cu cuvenita pregătire”.

Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Clujului este for-
mată din  de membri, dintre care o treime clerici și două 
treimi mireni. Componenţa forului bisericesc este aleasă o 
dată la  ani și este convocat în ședinţă de lucru cel puţin o 
dată pe an. (Rezumatele rapoartelor prezentate de către 
Consilierii Eparhiali în cadrul Adunării pot fi  citite în pagi-
nile acestui număr al revistei)
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O carte ca o binecuvântare

Pr. Iustin Tira

D octorul Mircea Gelu Buta, 
directorul Spitalului Judeţean 
din Bistriţa și profesor la Fa-

cultatea de Teologie Ortodoxă a 
Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj, con-
tinuă să ne surprindă, în cel mai plăcut 
mod, cu diversitatea preocupărilor sale, 
care pun în lumină nu numai medicul 
şi omul de cultură cu talent scriitoricesc, 
ci şi prietenul de suflet, care rămâne 
fi del valorilor  prieteniei şi dincolo de 
mormânt. Virtutea  aceasta îi este pro-

bată de volumul  „Amintiri despre Mitropolitul BARTOLOMEU ANA-
NIA”, de curând apărut, cu binecuvântarea Înaltpreasfi nţitului 
Arhiepiscop şi Mitropolit ANDREI, la Editura Renaşterea din Cluj-
Napoca, prin care reîmprospătează, precum o apă răcoroasă de 
munte, amintirea dragă pe care vlădicul Bartolomeu a amprentat-o 
în sufl etul şi inima sa şi a multora. 

Amintirile personale înserate în volum se armonizează întru 
totul cu  personalitatea scriitorului, ierarhului şi omului care a 
modelat, cu măiestrie şi har, mintea şi sufl etul celor ce l-au cunoscut, 
l-au ascultat sau l-au slujit în cei  ani de arhipăstorie. Ştim cu 
certitudine că Mitropolitul Bartolomeu, prin cuvântul scris sau 
rostit şi prin atitudine, a construit sau reconstruit sufl ete şi caracte-
re, a redescoperit multora sensul vieţii, valoarea noţiunii de creştin 
ortodox şi de român. Aceste adevăruri sunt confi rmate de cartea 
doctorului Gelu Buta. Şi din această perspectivă o consider impor-
tantă şi de valoare pentru că ea vine ca o binecuvântare, ca un balsam 
pe rana dorului, a dorului de Bartolomeu.

Întâlnirea doctorului Gelu Buta cu Mitropolitul BARTOLOMEU 
a fost  declanşată de un act ofi cial, scris pe ton sever, prin care se reglau 
aspecte  administrative între cele două instituţii, respectiv Arhiepi-
scopia Clujului şi Spitalul Judeţean Bistriţa. Actul, urmat de o întâl-
nire a celor doi conducători de instituţii, mĳ locită de părintele Ioan 
Pintea, a însemnat începutul unei prietenii trainice, prietenie conso-
lidată în timp prin acţiuni culturale şi medical–religioase de amploa-
re, prin iniţierea şi implicarea în evenimente  importante din viaţa 
eparhiei sau a comunităţii şi, nu în ultimul rând, prin întâlnirile şi 
discuţiile personale. De atunci a început lucrarea constantă şi efi cien-
tă a doctorului Gelu Buta în viaţa bisericească, pe care şi-a concretizat-o  
nu numai în cele două mandate în care a fost membru în Adunarea 
Eparhială. Prezenţa şi lucrarea sa continuă şi astăzi. Prietenia celor 
doi s-a răsfrânt benefi c asupra celor două instituţii, asupra pacienţilor 
şi a credincioşilor, a medicului şi a preotului. Nu în zadar mitropoli-
tul BARTOLOMEU, foarte  cumpătat (unii ar spune chiar zgârcit) în 
laude şi distincţii, i-a acordat toate distincţiile şi decoraţiile bisericeşti 
pe care un credincios mirean le poate primi.

Lectura cărţii este plăcută  şi reconfortantă, benefi că minţii  şi 
sufl etului, pentru că pune în faţa cititorului două modele de viaţă 
demne de urmat, două caractere morale puternice. Unii cititori vor 
descoperi cu încântare că sub chipul impunător şi aspru, cu „sprân-
cene păduroase”, al Mitropolitului BARTOLOMEU se ascundea şi 
multă sensibilitate şi delicateţe, gingăşie şi bucurie pentru viaţă şi 
mult umor.  

În autorul cărţii, cititorul va descoperi ceea ce scriitorul Dan 
Ciachir  inspirat a numit: „un gentleman pravoslavnic”.
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Situatia financiară privind 
veniturile Concertului caritabil 

„Artă pentru suflet”

Î n vederea susţinerii fi nanciare a Centrului de îngrĳ iri 
Paliative „Sfântul Nectarie” Cluj-Napoca, pe parcursul 
timpului au fost organizate, cu sprĳ inul oamenilor de 

sufl et, conferinţe, expoziţii de artă, spectacole sau concerte ca-
ritative. Între acestea se numără şi Concertul ARTĂ PENTRU 
SUFLET, susţinut de Maestrul Bogdan Ota şi Corul „Psalmodia 
Transilvanica” (dirĳ or Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu, decanul 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca) în Sala Audi-
torium Maximum, în data de  decembrie .

Participarea publicului dornic de astfel de activităţi şi de 
susţinerea proiectelor fi lantropice s-a fi nalizat cu realizarea 
sumei de .8  lei(din care  de lei sponsorizare BRD) în 
benefi ciul Centrului.

Aducem sincere mulţumiri realizatorilor concertului, publi-
cului participant şi donatorilor.

Colectivul Centrului
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Parastas pentru Mitropolitul Bartolomeu și Episcopul Ivan în cripta ierarhilor de Parastas pentru Mitropolitul Bartolomeu și Episcopul Ivan în cripta ierarhilor de 

la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, 2 februarie, 2014la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, 2 februarie, 2014

IPS Andrei vorbind membrilor Adunării Eparhiale în deschiderea  reuniunii, Sala IPS Andrei vorbind membrilor Adunării Eparhiale în deschiderea  reuniunii, Sala 

"Nicolae Ivan" a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, 25 ianuarie, 2014, Cluj-Napoca."Nicolae Ivan" a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, 25 ianuarie, 2014, Cluj-Napoca.



I N  M E M O R I A M  
*
 R A P O R T 3

a
erea N

r. 2/ 2014

„Vlădica Nicolae s-a mutat 
în străbuni”*

Corneliu Coposu1

Z i mohorâtă de doliu. 
Steaguri cernite 
străjuiesc în oraşul 

troienit. Viers jalnic de clo-
pote, viers de durere, străba-
te văzduhul răscolit de viscol 
întârziat, împletindu-şi nea-
gra solie, în acord de durere, 
cu glasul tânguitoarelor tro-
pare. Nori grei de plumb 
brăzdează cerul, împrăştiind 
lacrimi îngheţate.

Vlădica Nicolae s-a mutat 
în străbuni!

Cucernică şi adânc îndu-
rerată, mulţimea petrece în 
drumul cel din urmă pe păs-

torul cel bun.
Cântarea fi oroasă a pământului care-şi cere împrumutul de 

la noi toţi, datornicii lui, răsună trist în catedrala înmărmurită 
sub podoabele morţii: „Cu adevărat deşărtăciune sunt toate!”

Ca un patriarh binecuvântat de Domnul, cu bătrâneţe bune, 
s-a stins vlădica Ivan, Marele Păstor, cu conştiinţa datoriei împli-
nite pe cea mai înaltă treaptă a ierarhiei bisericeşti, cinstită de el 
cu înfăptuiri pilduitoare. Cu trupul istovit de puteri, dar cu su-
fl etul mereu întinerit în credinţă, resemnat în voia Cerului, feri-
citul patriarh aşteaptă de vreme îndelungată chemarea Marelui 
Părinte.

Are, la spate, o viaţă de mucenicie şi luptă.
Şi-a văzut realizarea tuturor idealurilor şi împlinirea tuturor 

dorinţelor. Reprezentant al generaţiei care a purtat în sufl etul ei 
sicriul legii, că făgăduinţele şi aşteptările lui, Episcopul Clujului 
s-a învrednicit de bucuria dreptului Simeon, de a vedea cu ochii 
înălţarea bisericii sale şi mântuirea poporului său.

De la începutul vieţii lui, până la capăt, darul Domnului i-a 
îndreptat cărarea.

Cu perseverenţa de fi er şi inteligenţa Mărgineanului, cu dra-
goste sinceră de neam, înzestrat cu cunoaşterea neîntrecută a 
oamenilor şi lucrurilor, cu cea mai nobilă din pasiuni: pasiunea 
muncii,  - marele ctitor a înviat în inima Ardealului o Episcopie 
românească, din cenuşa amintirilor istorice.

Ieşit din pădurile adânci ale neamului în care veacurile au 
grămădit energii nebănuite, călit în realismul crud al vieţii celor 
trudnici, - n-a fost un visător romantic, ci un stejar cu rădăcinile 
înfi pte adânc în realitate.

Vlădica Nicolae a fost meşterul neîntrecut care a smuls fi ecă-
rei clipe câte o realizare.

De dârzenia lui s-au zdrobit neputincioase una după alta, 
toate potrivniciile.

A luptat, cu nestăvilită îndrăzneală, cu aspră mânie, dar cu 
blândeţe evanghelică, împotriva tuturor păcatelor şi scăderilor 
româneşti.

Pentru cei scufundaţi în rău, - biciu de dojană, pentru cei buni, 
- ocrotitor bun, cu sfatul înţelept şi cu fapta creştinească, Nicolae 
Ivan a fost tuturor, toate, şi mai presus de toate, a fost părinte 
luminat şi cucernic, ca sfi nţii din icoanele bătrâne.

Mulţi s-au încălzit, deaproape, de bunătatea sufl etului său.
Di văpaia românească a inimii lui a durat cărămida tare, la 

temelia întregirii. Cu pildă bună şi hărnicie rară, a făcut destul 
pentru zece căpetenii, la împlinirea năzuinţelor noastre.

Se duce cu el unul dinte cei mai buni români.
Acum, toiagul lui de Apostol al Neamului şi al Sfi ntei Biserici 

Răsăritene s-a ascuns în cavoul ctitoriei. Munca lui s-a curmat. 
Domnul, care ştie să aleagă ceasul de odihnă pentru cei ce s-au 
ostenit în via Lui, l-a chemat să-i răsplătească sârguinţa.

Luptând cu durerea din urmă, Păstorul şi-a binecuvântat 
Naţiunea şi Legea. Şi s-a stins, domol, ca o făclie.

Aşa făclii se aprind rar în viaţa unui neam!
Peste Clujul troienit, cântecul jalnic de clopote străbate văz-

duhul, împlinindu-şi neagra solie, în acord de durere, cu glasul 
tânguitoarelor tropare.

Cluj,  februarie 1936.
*  Text apărut în ziarul Ardealul, Bucureşti, Anul I, nr. ,  martie 

, p. . Îi mulţumim domnului Alexandru Dărăban pentru 
amabilitatea de a ne semnala şi pune la dispoziţie acest text.
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Rezumat al Raportului 
Activităţii Sectorului Cultural 

din 2013

P rivind retrospectiv asupra activităţilor culturale, 
putem spune că anul  a stat sub semnul dina-
mismului misionar, al acţiunilor culturale inedite, 

dar şi al unor importante proiecte culturale, care au avut o 
pondere importantă printre activităţile desfăşurate în Arhie-
piscopia noastră. În paralel cu dezvoltarea programelor şi a 
acţiunilor deja existente, Arhiepiscopia a urmărit o continuă 
articulare a instrumentelor proprii de comunicare potrivit 
orizontului de aşteptări al credincioşilor şi al societăţii. 

O privire de ansamblu asupra activităţilor culturale des-
făşurate în anul  în Arhiepiscopia Clujului ne oferă un 
spectru larg de activităţi culturale desfăşurate pe toate pali-
erele. Toate aceste activităţi îşi propun să construiască o bună 
comunicare internă, dar şi să creeze o mai bună vizibilitate 
în plan extern a prezenţei şi misiunii Bisericii în societate, 
inclusiv prin mĳ loacele de comunicare moderne. Deschiderea 
spre cultură a preoţilor şi a comunităţilor de credincioşi stă 
sub semnul înnoirii şi al dialogului pe care Biserica trebuie 
să îl poarte cu lumea. 

Activitatea Sectorului 
cultural a presupus în anul 
care a trecut organizarea 
mai multor concursuri – cu 
faze eparhiale şi mitropo-
litane – desfăşurate la ni-
velul Patriarhiei, cum au 
fost: 

. Concursul Naţional 
„Părintele Dumitru Stăni-
loae” – 110 ani de la naşterea 
sa şi 20 de ani de la trecerea 
la cele veşnice. Concursul, 
care s-a adresat elevilor de 
seminar, studenţilor şi mas-
teranzilor, şi-a propus să 
descopere tineri capabili să 
aprofundeze opera Părintelui 
Dumitru Stăniloae şi, astfel, 
să fructifi ce şi să ducă mai departe moştenirea şi gândirea 
marelui teolog. 

. Concursul-spectacol „Bucuria de a fi  creştin”, adresat 
copiilor cu vârsta cuprinsă între -  ani, dar şi preoţilor şi 
profesorilor de religie. Concursul a urmărit să fi e o mărturie 
publică a copiilor şi a celor care îi educă, prin care să trans-
mită bucuria vieţii în Hristos şi însemnătatea tradiţiei, a por-
tului popular şi a apartenenţei la Trupul Bisericii. 

. Cea de-a VI-a ediţie a Concursului Naţional de Muzică 
Bisericească „Lăudaţi pe Domnul!”, adresat corurilor parohia-
le mixte. La etapa fi nală, desfăşurată, duminică  octombrie 

, la Palatul Patriarhal din Bucureşti, Mitropolia Clujului 
a ocupat locul al III-lea, prin prestaţia de excepţie a Corului 
„Il Gardellino” al Parohiei Înălţarea Domnului din Cluj-Na-
poca, dirĳ at de Lect. Univ. Dr. Liliana Cadar Manoleasa. 

La aceste activităţi s-au mai adăugat o serie de spectacole 
şi conferinţe ale unor personalităţi din lumea academică şi 
teologică, de mare impact public, la care au participat mii de 
persoane şi care au oferit Arhiepiscopiei noastre o foarte bună 
vizibilitate în spaţiul cultural clujean. În ordinea desfăşurării 
lor le amintim: 

.  ianuarie , Conferinţa lui Andrei Pleşu „Para-
bolele lui Iisus. Adevărul ca poveste”. 

.  februarie , Seara In Memoriam Mitropolitul Bar-
tolomeu la Muzeul Mitropoliei Clujului.

.  Martie Concertul anual al Fundaţiei Mitropolitul 
Bartolomeu şi conferinţa susţinută de Domnul Academician 
Ioan Aurel Pop, rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai”. 

. 8-  Martie , participarea în premieră a Editurii 
Renaşterea la Târgul de carte Gaudeamus de la Cluj-Napoca, 
cu stand propriu şi lansări de carte. 

. Concertul prepascal „Hristos a Înviat”, cu participarea 
interpreţilor Mariana Anghel şi Ionuţ Fulea şi a actorului 
Dorel Vişan. 

. Cele două recitaluri ale Cvartetului Transilvan, care au 
interpretat cvartetul de Haydn „Ultimele  cuvinte ale lui 
Iisus pe Cruce”, cu o însoţire teologică făcută de Pr. Prof. Univ. 

Dr. Stelian Tofană. Concertele au fost susţinute pa data de  
aprilie şi  mai , în biserica Turda Oprişani II, din Turda 
şi Schimbarea la Faţă din Cluj-Napoca. 

.  Mai , Ziua Internaţională a Familiei, Campania 
Nu Divorţului. O seară în Catedrala Mitropolitană şi cuvân-
tul Mitropolitului Andrei. Tema a fost reluată de Înaltprea-
sfi nţia Sa şi în predica de la hramul Mănăstirii Nicula. 

8.  mai , Conferinţa Părintelui Rafail Noica, S-a dus 
să-L vadă precum este. 20 de ani de la plecarea la cele veşni-
ce a părintelui Sofronie Saharov. 

.  iunie , Ziua copilului la Muzeul Mitropoliei Clu-
jului.

. -  Iunie , participarea în premieră a Editurii 
Renaşterea la Târgul de carte Gaudeamus de la Cluj-Napoca, 
cu stand propriu şi lansări de carte. 

.  Octombrie , Întâlnirea Doamnelor preotese din 
Judeţul Cluj 

.  noiembrie , Mitropolia de la Feleac, 525 de ani 
de atestare documentară, eveniment organizat de Arhiepi-
scopia Clujului, în colaborare cu Academia Română, fi liala 
Cluj şi cu Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

.  noiembrie , Simpozion dedicat împlinirii a 250 de 
ani la revolta Sfi nţilor Martiri și Mărturisitori Năsăudeni, orga-
nizat la Năsăud, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană “Geor-

ge Coşbuc” din Bistriţa şi 
cu Universitatea „Babeş-
Bolyai” din Cluj-Napoca. 

.  noiembrie , 
Gala Festivalului Tinerilor 
din Arhiepiscopia Clujului, 
Ediţia I, cu tema „Dacă ti-
nereţea ar şti şi bătrâneţea 
ar putea”. 

.  decembrie , 
Festivalul-Concurs de co-
linde şi tradiţii de Crăciun 
„Episcop Nicolae Ivan”, 
ediţia a III-a. 

La aceste evenimente 
publice se mai adaugă pro-
iectul organizării la nivelul 
celor  protopopiate a Aso-
ciaţiei Tinerilor Creştini 
Ortodocşi din Arhiepiscopia 

Clujului. Asociaţia, care are un puternic caracter misionar, îşi 
propune ca obiective principale: conştientizarea şi formarea 
continuă a identităţii creştin-ortodoxe în rândul tinerilor; 
iniţierea de programe şi proiecte care să conducă la implica-
rea activă a copiilor, adolescenţilor şi tinerilor în viaţa comu-
nităţilor parohiale; dezvoltarea de programe de tineret care 
să vizeze petrecerea în mod util a timpului liber şi a vacan-
ţelor; înfi inţarea de centre de tineret, centre de tabere, centre 
de voluntariat şi campusuri sportive pentru copii şi tineri. 

Una din activităţile de mare importanţă pentru formarea 
preoţilor şi pentru buna lor misiune de păstori sufl eteşti sunt 
Cursurile de duhovnicie, care au devenit o tradiţie în Arhiepi-
scopia Clujului. Întrucât pregătirea continuă a clerului este 
şi o componentă esenţială în misiunea Bisericii noastre, cu 
binecuvântarea Înaltpreasfi nţitului Arhiepiscop şi Mitropolit 
Andrei, în Arhiepiscopia noastră au fost organizate  serii a 
Cursurilor de duhovnicie, în perioada 4-7 februarie 2013, 
Mănăstirea Parva, pentru preoţii din Judeţul Bistriţa-Năsăud 
,şi 11-14 februarie 2013, la Mănăstirea Nicula, pentru preoţii 
din Judeţul Cluj. La aceste cursuri au participat  de pre-
oţi. 

Pentru a da curs preocupării şi grijii părinteşti pentru 
familiile preoţilor, dar şi pentru a sublinia rolul esenţial al 
preotesei în viaţa şi în misiunea preotului, Înaltpreasfi nţitul 
Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei a hotărât organiza-
rea Întâlnirii doamnelor preotese din Judeţul Cluj, sâmbătă, 

 octombrie . 
Întâlnirea, la care au participat peste  de preotese, s-a 

desfăşurat în sala de spectacole a Cercului Militar din Cluj-
Napoca, în prezenţa Înaltpreasfi nţiei Sale, şi a fost precedată 
de slujba de Te-Deum, săvârşită în Catedrala Mitropolitană. 
În cadrul întâlnirii, doamna preoteasă Angelica Petrea, avocat 
în Baroul Cluj, a susţinut referatul de fond cu tema „Rolul 
preotesei în viaţa şi misiunea preotului”, după care au urmat 
discuţii şi luări de cuvânt.

Consilier Cultural,
Pr. Bogdan Ivanov
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Episcopul Nicolae Ivan al Vadului, Episcopul Nicolae Ivan al Vadului, 

Feleacului și Clujului (1855-1936)Feleacului și Clujului (1855-1936)

Domnul Andrei Pleșu conferenţiind despre "Adevărul ca Poveste", la invitaţia Arhiepi-Domnul Andrei Pleșu conferenţiind despre "Adevărul ca Poveste", la invitaţia Arhiepi-

scopiei Clujului și a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, în Sala Auditorium Maximum a scopiei Clujului și a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, în Sala Auditorium Maximum a 

Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 29 ianuarie 2013Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 29 ianuarie 2013
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înfăţişează jalea mamei la căpătâiul copilului bolnav: „Scoală-te 
puişor, c-a ostenit măicuţa, / Tot mutându-ţi perinuţa, / Ni la 
umbră, ni la soare, / Ni la cap, ni la picioare” (colecţia G. Dem. 
Teodorescu).

Alteori, moartea fi ului e atât de dureroasă, încât mama îşi 
pierde minţile: „Maica sa dacă-l vede, / La el se repede, / Se lo-
veşte, / Se despleteşte / Şi la urmă-nebuneşte!”

În colecţia Alecsandri sunt două cântece de leagăn: pentru 
un băiat şi pentru o fată, de o profundă gingăşie, care scot încă 
odată în evidenţă alese însuşiri ale femeii mamă: distincţie sufl e-
tească, gingăşie şi fi neţe a sentimentelor.

În balada „Mioriţa”, această nepreţuită perlă a poeziei noastre 
populare, găsim icoana mamei îndurerate care-şi caută copilul: 
„Iar dacă-i zări, / Dacă-i întâlni Măicuţă bătrână / Cu brâul de lână, 
/ Din ochi lăcrimând, / Pe culmi alergând, / Pe toţi întrebând…”
Şi urmează portretul fi ului iubit pe care numai iubirea de 

mamă îl putea crea, acel portret unic, în literatura noastră (po-
pulară): „Cine-au cunoscut, 
/ Cine mi-au văzut Mândru 
ciobănel /Tras printr-un inel? 
/ Feţişoara lui, / Spuma lap-
telui; / Musteţioara lui, / 
Spicul grâului; / Perişorul 
lui, / Pana corbului; / Ochi-
şorii lui, / Mura câmpu-
lui!...”

Iar în minunata alegorie 
a morţii, fi ul îşi cruţă mama, 
rugându-şi oiţa năzdrăvană, 
să-i spuie de-o va întâlni, că 
el n-a murit, ci s-a însurat, 
c-o mândră Crăiasă. „Tu mi-
oara mea, / Să te-nduri de 
ea/ Şi-i spune curat / Că 
m-am însurat / C-o fată de 
Crai, / Pe-o gură de Rai”.

Un portret asemănător 
de o mare frumuseţe, creat 
probabil printr-o „contami-
nare” ce are loc adesea în 
creaţia populară, este şi por-
tretul voinicului din balada 
„Maica bătrână” (colecţia 
Grigore Tocilescu), titlul ba-
ladei în original este „Joi de 
dimineaţă”.

În balada „Visul lui Tu-
dor Vladimirescu” mama 
nu-şi pierde fi ul din ochi; el 

este viaţa, lumina ochilor ei. Când un glas tainic, pe care numai 
o mamă îl are, îi spune că fi ul ei suferă; când prin vorbă, prin 
gesturile şi prin jocurile feţei lui, că nimic nu scapă ochilor mamei, 
pătrunde în sufl etul feciorului şi ghiceşte tulburările, îi simte 
zbuciumul dinlăuntru – ea, vine atunci, neliniştită, şi cu glasul 
mamei rugă, implorându-l să-i spună tot ce-l doare, căci ea va 
încerca toate leacurile ca să-l vindece.

Balada „Corbea”  - o capodoperă a poeziei noastre populare, 
cea mai lungă dintre baladele noastre - poate tot atât de bine să 
fi e intitulată „Mama lui Corbea” care înduioşează şi mişcă pu-
ternic sufl etul prin necuprinsa dragoste pentru fi ul său afl at în 
nenorocire. Cu inima însorită de icoana Celui de Sus, bătrâna 
mamăa lui Corbea, neîncetat se zbate pentru scăparea fiului 
nevinovat. Crecută din plămada acestui neam necăjit, ea întru-
chipează sufl etul cu nepreţuite frumuseţi, al mamelor române, 
aşa cum au fost ele dintotdeauna.

Mama este prezentă şi în cântecul de cătănie. Ea îşi plânge 
băiatul care pleacă în armată, între străini, cine ştie unde şi-şi lasă 
părinţii singuri, fără ajutor în gospodărie.

Marele nostru cărturar ardelean George Bariţ spune că: cei 
ce plecau în armată erau, în Ardeal, pe la jumătatea secolului al 
XIX-lea, însoţiţi de femeile satului, în frunte cu mama celui ce 
pleca, cu bocete, ca la înmormântare.

Să le preţuim aşa cum se cuvine, să ne bucurăm că mai 
avem mame, cei care le mai avem. Un scriitor ardelean spunea 
despre femeia-mamă: „Frumoase sunt stelele nopţii, când 
diamantul lor strălucitor se iveşte la orizont, dar sunt mai 
frumoşi ochii mamelor când în genele lor strălucesc lacrimi-
le bucuriei şi ale compătimirii. Vouă vă datorăm totul, pentru 
că voi ne-aţi dat viaţă din viaţa noastră, fi indcă sunteţi fi in-
ţele cele mai dragi sufl etelor noastre şi pentru că prin ceea ce 
faceţi, prin echilibrul pe care-l daţi lumii, meritaţi toată dra-
gostea şi preţuirea noastră.

Hramul Facultății 
de Teologie Ortodoxă 

din Cluj-Napoca, 2014

Dacian But-Căpuşan

C u ocazia hramului Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
„Sf. Mari Dascăli şi Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie 
de Dumnezeu cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur” a 

avut loc o manifestare cultural-artistică, ajunsă la ediţia a VI-a, 
în ajunul sărbătorii Sfi nţilor Trei Ierarhi, miercuri  ianuarie 

, în prezenţa ÎPS Părinte Andrei, Arhiepiscopul şi Mitro-
politul Clujului.

Un cuvânt introductiv a fost rostit de către Pr. prof. univ. 
dr. Vasile Stanciu Decanul Facultăţii. Profesorul Gelu Furdui, 
etnomuzicolog, a susţinut o prelegere pe tema „Chipul mamei 
în poezia şi cântecul popular”. Cei prezenţi: cadre didactice, 
studenţi  precum şi alţi invitaţi au audiat câteva piese corale, 
interpretate de Corul de cameră „Psalmodia Transylvanica”, 
dirĳ at de Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu. Un moment deo-
sebit a susţinut şi de interpreta de muzică tradiţională Maria 
Leşe, care a prezentat câteva piese folclorice din zona Mara-
mureşului.

La fi nal, ÎPS Părinte Andrei a vorbit despre frumuseţea 
sufl etului unei mame.

Joi,  ianuarie a fost săvârşită Sfânta Liturghie de către 
ÎPS Mitropolit Andrei în sobor cu preoţii profesori, apoi sluj-
ba de Te-Deum. Universitatea „Babeş-Bolyai” a fost repre-
zentată la eveniment de către dl. Prorector Prof. univ. dr. Ioan 
Bolovan, care a rostit o scurtă alocuţiune.

6
Chipul mamei în viaţa Bisericii

Pr. Vasile Stanciu

P robabil, este de prisos să mai spunem că mama reprezin-
tă pentru viaţa noastră cel mai preţios dar pe care ni l-a 
făcut Dumnezeu.

Se strecoară în viaţa noastră pe nesimţite şi când începem să 
desluşim realităţile ce ne înconjoară, realizăm că avem şi o mamă, 
o prezenţă discretă şi tăcută, dar extrem de puternică şi reală.

Femeia se înnobilează prin maternitate şi în virtutea acestui 
fapt devine instrumnetul cel mai direct prin care Dumnezeu îşi 
continuă lucrarea creatoare şi sfi nţitoare în lume.

Femeia-mamă, putem spune, nu mai trăieşte doar pentru sine, 
nu se mai bucură şi nu mai suferă doar pentru sine. Personalitatea 
ei se face simţită în cel sau în cea pe care o aduce la viaţă, iar 
existenţa ei însăşi se afl ă la graniţa dintre viaţă şi moarte.

Miracolul perpetuu pe care femeia-mamă îl întrupează rezidă 
în faptul că este nu doar născătoare de om, ci născătoare de oameni 
ce pot deveni sfi nţi ai Bisericii.

Sfi nţii pe care îi sărbătorim de hramul şcolilor noastre teolo-
gice din întreaga lume datorează în bună măsură devenirea lor 
mamelor.

Sf. Emilia, pomenită în calendarul Bisericii Ortodoxe la  ia-
nuarie, este aproape uitată, dar este o uitare pe care sfânta, mamă 
a zece copii, dintre care cinci au ajuns sfi nţi, o iubeşte; este o uita-
re dorită, tocmai pentru a străluci în adevărata lumină fi ul ei, 
prăznuit la aceeaşi dată, şi pentru ca, împreună cu Sf. Vasile, su-
pranumit cel Mare, să poată străluici în viaţa Bisericii şi Grigorie 
al Nyssei şi Petru al Sevastiei şi Macrina.

Înainte de a muri, şi-a chemat copiii lângă ea, pe Macrina şi 
pe Petru, şi s-a rugat: „Ţie, Doamne, îţi închin întâiul şi al zecelea 
rod al pântecelui meu. Întâiul rod este fi ica mea, cea întâi născută, 
iar al zecelea este fi ul meu cel din urmă născut. După Legea lui 
Moise, primul şi al zecelea dintre roade sunt aduse prinos şi în-
chinate Ţie. Ţie deci, ca binecuvântarea Ta  şi harul Tău să vină 
asupra acestui întâi rod al meu şi asupra celui de-al zecelea”. Aşa 
a adormit cu sufl etul mângâiat la 8 mai , înmormântată după 
a sa voie lângă soţul ei, o mamă a Bisericii.

Antuza, mama Sf. Ioan Gură de Aur, rămasă văduvă la doar 
 de ani, cu doi copii – Ioan care abia se născuse şi o fetiţă de doi 

ani –, îşi va pune toată priceperea şi dragostea în educaţia copiilor 
ei. Antuza a fost cea mai demnă femeie care a purtat numele de 
mamă. Chiar şi păgânii o venerau, iar Libaniu a exclamat celor 

Chipul mamei în poezia 
și cântecul popular

Gelu Furdui

L a bucurie ori la durere, gândurile noastre se îndreaptă 
întotdeauna spre mama. Cel mai apropiat sfătuitor şi 
prieten al nostru, cea prin care s-a plămădit fi inţa noas-

tră, prin care s-au păstrat curate obiceiurile noastre: datinile, 
credinţele, vorbele de duh, zicătorile, cântecele, doinele şi bala-
dele noastre.

Femeia română, mama noastră era sufletul casei, spiritul 
veşnic viu al bucuriei şi al muncii. Când vorbim despre mamă, 
întotdeauna cuvintele sunt prea puţine şi prea sărace, pentru că 
oricât am face noi pentru mama, nu poate egala strădaniile ei de 
a ne creşte, de a ne educa de a ne veghea, de a se bucura sau a 
suferi pentru tot ce întreprindem noi copiii în viaţă.

Iubirea mamei pentru copilul său, ca şi iubirea copilului 
pentru mama sa, aceste simţăminte de bază ale familiei, le afl ăm 
bogat reprezentate în poezia noastră populară: în bocete, în cân-
tece de cătănie, în balade, etc. Cât de semnifi cativă este apropie-
rea pe care a făcut-o poetul ţăran în versurile: „Până-i lumea n-oi 
uita / Ţara mea şi pe maica!”

Căci ţara, patria, este mama noastră a tuturor.
Dragostea copilului pentru mama sa, o afl ăm şi în altă specie 

a poeziei lirice: bocetul – obicei vechi moştenit de la romani.
Iubirea de mamă o afl ăm în cântecele de leagăn, în cele care 

ce-l ascultau: „O, zeilor! Ce femeie minunată au creştinii”. Ce dar 
a făcut această femeie Bisericii!

Monica, a treia femeie mamă, ale cărei lacrimi vărsate pentru 
întoarcerea fi ului ei la Dumnezeu n-au rămas nerăsplătite. Ele, 
lacrimile, n-au fost uitate de Dumnezeu, încât unul dintre sfi nţii 
contemporani cu Fericitul Augustin a exclamat: „Nu poate pieri 
fi ul atâtor lacimi”. Fericitul Augustin este un exemplu luat dintre 
oameni, dintre noi, prin zbuciumul fantastic sufl etesc prin care 
a trecut, gustând din toate plăcerile acestei vieţi, a devenit un 
frate al nostru, ce a experimentat dulcegăriile efemere ale păca-
tului, dar este şi un frate pentru noi, prin Monica mama lui, 
pentru că ne întinde o mână frăţească, arătându-ne şi drumul 
izbăvirii. Părintele Bunea spunea că ne asemănăm cu Fericitul 
Augustin şi în mizeria şi noroiul păcatului, dar şi în victoria fi -
nală asupra lui, iar mama sa Monica rămâne un exemplu de 
perseverenţă în rugăciune, prin care o mamă îl poate întoarce 
prin lacrimi pe fi ul ei la Dumnezeu.

Sf. Cuv. Nona, mamă a 
trei sfi nţi: Sf. Gorgonia (  
februarie), Sf. Chesarie (  
martie) şi Sf. Grigorie Teolo-
gul, s-a remarcat în viaţă mai 
întâi prin cutezanţa de a-l 
converti pe soţul ei, Grigorie, 
magistrat din Nazianz şi 
membru al unei secte păgâ-
ne şi apoi, prin răbdare şi 
rugăciune, Sf. Nona a reuşit 
să-şi convertească bărbatul 
la credinţa ortodoxă, acesta 
devenind ulterior şi episcop 
de Nazianz. Sf. Grigorie Te-
ologul avea să mărturiseas-
că despre tatăl său: „Iar 
bunul acesta păstor a fost 
roada rugăciunilor şi călău-
zirii soţiei sale, învăţând de 
la ea ţinuta vieţuirii unui bun 
păstor”.

Iată patru icoane, patru 
chipuri de mame eroine ale 
credinţei şi iubirii, ale răb-
dării şi jertfelniciei, ce au 
împodobit cerul Bisericii cu 
patru luceferi, a căror lumi-
nă aduce şi azi în lume acea 
atmosferă de trăire autentică 
creştină a veacului al IV-lea. 
Evocăm în încheiere cuvintele lui Solomon din Pilde , : „Fe-
meie vrednică cine va afl a?”
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care se va arăta în toată strălucirea valoarea faptelor noas-
tre bune, ziua deplinei biruinţe a binelui şi a dreptăţii; 
ziua în care se încununează iubirea şi în care se vădeşte 
întunericul de nedescris al răutăţii şi a păcatului.

Viaţa noastră şi a faptelor bune primesc valoare prin 
aceea că ea este o continuă pregătire, o continuă înnoire 
în desăvârşirea în iubire, încât ziua judecăţii universale 

va fi o zi de sărbătoare, de 
mare bucurie, bucuria co-
piilor care se întorc acasă 
şi se întâlnesc cu părinţii 
lor de care au fost despăr-
ţiţi  un timp. Atunci cei 
buni vor auzi cuvintele 
dreptului Judecător: ,,Ve-
niţi binecuvântaţii Tatălui 
Meu, moşteniţi împărăţia 
cea pregătită vouă de la 
întemeierea lumii” (Mt. 

, ).
Criteriul judecăţii uni-

versale va fi practicarea sau 
nepracticarea iubirii omu-
lui, care îşi are temelia în 
porunca lui Hristos: ,,Po-
runcă nouă vă dau vouă, să 
vă iubiţi unii pe alţii” (In. 

, ). Cine iubeşte pe cei 
împovăraţi şi îndureraţi, pe 
cei lipsiţi, iubeşte pe Dom-
nul, Care S-a smerit ca şi 
cel din urmă om, pentru ca 
să trezească mila şi iubirea 

noastră faţă de semenul aflat 
în nevoie. Prin Hristos pri-

mim puterea de a iubi pe aproapele nostru. El nu ne-a dat 
numai o poruncă nouă, ci şi o iubire nouă, care se dove-
deşte în întrebările Sale la înfricoşătoarea judecată, refe-
ritoare la atitudinea noastră faţă de semeni. Poate nu 
vedem acum în semenul nostru pe Hristos, dar faptul 
acesta se va descoperi la Judecata din urmă, când se va 
face evidentă umanitatea Lui plenară. Atunci vom vedea 
că neiubind un om, nu L-am lăsat pe Hristos să-l iubeas-
că în noi. Hristos socoteşte cu referire la Sine toate fapte-
le oamenilor, aşa cum noi referim la noi înşine toate cin-
stirile sau necinstirile adresate mamei noastre sau copiilor 
noştri. ,,Întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, 
prea mici, Mie Mi-aţi făcut” (Mt. , ) a spus Domnul.

La Judecata universală participă toţi oamenii, şi atunci 
se vor cunoaşte desăvâr-
şit unii pe alţii, căci se 
vor da pe faţă cele as-
cunse ale fi ecăruia. Sfi n-
ţii Părinţi stăruie, în mod 
deosebit, asupra desco-
peririi complete a tutu-
ror faptelor şi gândurilor 
fi ecăruia, în faţa tuturor 
oamenilor şi a îngerilor. 
Ziua aceea va fi  ziua des-
coperirii depline a ade-
vărului cu privire la toţi, 
înaintea tuturor. Fiecare 
va cunoaşte anteceden-
tele faptelor sale bune 
sau rele, dar şi urmările 
de după moarte ale fap-
telor proprii, ca să dea 

socoteală pentru ele. Iar 
această cunoaştere a tu-

turor de fi ecare şi a fi ecăruia de toţi înseamnă şi o partici-
pare a fi ecăruia la judecata tuturor. 

Omul va fi judecat şi după atitudinea lui faţă de crea-
ţie, fiindcă el are o responsabilitate şi pentru desfăşurarea 
creaţiei în timp. Răspunderea omului faţă de creaţie nu 
este numai utilitară şi pământească, pentru protejarea 
mediului natural, ci este şi spirituală. Atât răspunderea 
faţă de semen, cât şi răspunderea faţă de creaţie fac parte 
din planul lui Dumnezeu, cu privire la lume. Judecata din 
urmă, văzută în marea lumină a raţiunii şi a credinţei, este 
tot una cu planul înţelepciunii divine, care se va revela 
deodată înaintea adunării universale a tuturor.

După cum, din nesfârşita Sa iubire, Dumnezeu-Tatăl 
a trimis pe Unul născut Fiul Său, Domnul nostru Iisus 
Hristos, ca să mântuiască lumea şi să-şi dea viaţa pe cru-
ce „preţ de răscumpărare pentru mulţi”, tot aşa, la sfâr-
şitul veacurilor, când întreaga creaţie va fi ridicată pe un 
plan nou de existenţă şi tainele ei se vor descoperi, va veni 
Fiul lui Dumnezeu întru slavă cerească să judece pe toţi, 
de la primul om până la ul-
timul, să încununeze stră-
daniile celor buni şi să răs-
plătească cu dreptate vred-
nicia tuturor. „Tatăl nu ju-
decă pe nimeni, ci toată ju-
decata a dat-o Fiului” (In. , 

), ca să se arate şi mai 
mult roadele trăirii creşti-
neşti după modelul lăsat de 
Fiul lui Dumnezeu întrupat, 
criteriu după care se va de-
cide participarea fiecăruia 
la împărăţia lui Dumnezeu. 
Prin întrupare, Mântuitorul 
Iisus Hristos a venit sub for-
mă de prunc, sub formă de 
fiinţă smerită. Pe un copil 
mic poţi să-l ajuţi sau poţi 
să treci indiferent pe lângă 
el, el nu are puterea de a te 
constrânge, nu are altă pu-
tere decât nevinovăţia şi 
prezeţa sa. Copilul mic este 
totalmente neajutorat, el 
depinde de alţii, de părinţi 
şi de cei din jur, el se lasă 
purtat de alţii. La a doua Sa 
venire însă, Mântuitorul Iisus Hristos, aşa cum îl arată 
icoana de pe iconostas, va veni cu slavă dumnezeiască şi 
putere multă.El nu va mai depinde de nimeni, ci toţi şi 
toate vor depinde de El. El va ţine în mână Evanghelia 
iubirii după care va judeca lumea, întrebându-ne cât am 
iubit pe Dumnezeu şi pe semenii noştri (cf. Mt. , - ), 
câtă iubire smerită şi cât ajutor grabnic am dat sau am 
arătat celor ce aveau nevoie de ajutorul nostru (Mt. , 

- ).
Această judecată pune în evidenţă autoritatea supremă 

a Celui ce judecă stând pe tron împărătesc, foarte înalt. 
Tronul Lui nu este numai mare, ci este şi „alb”, căci este 
tronul din care se hotărăsc judecăţile neatinse de nici un 
interes, de nici o linguşire sau mituire, Fiecare va fi jude-
cat după rezultatul la 
care a ajuns în dezvol-
tarea sau desfigurarea 
umanităţii lui în cursul 
vieţii. Acestea sunt căr-
ţile ce se vor deschide 
(Apoc. , ), cărţi care 
sunt înseşi vieţile oame-
nilor. Autoritatea cople-
şitoare ce iradiază din 
faţa Judecătorului este 
aşa de mare încât pă-
mântul şi cerul nu se 
mai văd (Apoc. , ), 
fiind obturate de auto-
ritatea ce iradiază de pe 
faţa Judecătorului, care 
îi ţine pe toţi concentraţi 
asupra Lui. Toţi văd nu-
mai această Persoană, 
căci simt că de ea atârnă 
existenţa lor în veci. Iar cei răi nu mai văd niumic, nici 
mîcar această faţă, fiindcă totul li se pare un gol abisal şi 
întunecos, care stă înaintea lor. O dată cu faţa lui Hristos 
se va întoarce  de la cei răi şi creaţia întreagă, nemaifiind 
înaintea lor decât întunericul golului total, „întunericul 
de afară”, „prăpastia imensă şi neînchipuită” a răului. 
Astfel judecata lui Hristos apare atât ca rezultat al verdic-
tului Său personal, cât şi rezultatul veşnicei Lui priviri 
iubitoare. Totul va fi copleşit de slava feţei luminoare a 
lui Hristos, dar aceasta va apărea celor ce nu L-au cunos-
cut, ca foc mistuitor, iar celor drepţi ca lumină iubitoare 
a toate acoperitoare. De aceea, ziua judecăţii va fi ziua în 

Breviter

Visul lui suntem

Aurel Sasu

A m ascultat, într-o zi, un cântec. Era acolo o pro-
poziţie, o rugăminte care m-a făcut atent: „eli-
berează-mă de mine însumi”. Superbă idee! 

Dragostea este ciudată. Te apropii de celălalt, faci eforturi 
să te identifi ci cu el, cu gândurile lui, cu emoţiile, trăiri-
le şi cu singurătăţile lui. Dacă reuşeşti sau nu, este o altă 
problemă. Uneori e sufi cient să te poţi bucura de utopia 
acestui vis, alteori să-l accepţi doar ca probă de bună 
intenţie, de o parte şi de alta. Numai că poate veni o zi, 
când pierdut în admiraţie şi certitudine ori în superlati-
vele cuvintelor cu iz taumaturgic să ai o surpriză. Eşti 
dăruit cu întregul sufl etului tău iubirii, trăirii zilnice a 
basmului, eşti, vorba poetului, o simplă prelungire în 
vis din nevoia respirării împreună. Şi, totuşi, ai impresia 
că parte din tine a fost uitată pe drum, că ispita dăruirii 
tale nu este deplină, că, exaltând clipa, o pângăreşti prin 
depărtarea ta, cu amintirile, prejudecăţile şi obsesiile 
destrămării tale. Şi atunci, fără să te audă, strigi celuilalt: 
„eliberează-mă de mine însumi”. Îl provoci, îl întristezi, 
îl acuzi, ţi-l faci adversar, aşteptând să riposteze, să se 
imoleze în neliniştea ta, să plângă pentru suferinţa ta, 
să-ţi ofere proba neputinţei tale. Îl priveşti confuz pe cel 
de lângă tine. Nu te bucuri de lacrimile lui, dar nici nu 
vezi gingăşia privirii lui, uiţi că durerea şi întunericul 
sunt sinonime, te cauţi doar pe tine în disperarea pro-
vocată celuilalt. Apoi, aşa, deodată, trăieşti minunea 
compasiunii, a înţelegerii, a recunoştinţei, a gratitudinii, 
a remuşcării, într-un cuvânt, a eliberării din confuzia de 
a-ţi fi  singur ţie însuţi. Ai vrea să locuieşti în durerea 
celuilalt, să-l înveţi uitarea răului, să-i fi  alături în drumul 
spre moarte, cu alte cuvinte, să-i fi  un fel de refl exiv al 
trecerii prin lume. Şi-ţi aduci aminte că nu te poţi elibe-
ra de tine însuţi, decât în clipa în care auzi totul din tine, 
strigând către totul celuilalt. Semnul deplinătăţii, dintr-
un celebru vers al lui Valeriu Anania.

Nota redacţiei: Dintr-o regretabilă eroare redacţională, 
acest text a apărut în numărul trecut al revistei cu un 
adaos arbitrar din fi nalul Breviter-ului lunii noiembrie, 
2013. Ne cerem scuze şi pe această cale autorului, precum 
şi cititorilor, pentru confuzia creată.

Ziua marii sărbători

Pr. Valer Bel

I coana judecăţii din urmă, pe care ne-o înfăţişează 
Evanghelia (Mt. , - ) luminează cu razele ei 
ca dintr-un focar de dincolo de veac viaţa noastră. 

Este o icoană măreaţă, mângâietoare şi cutremurătoare 
totodată. Ea luminează viaţa noastră de dincolo de veac, 
pentru că data acestei judecăţi nu se cuprinde în timpul 
istoric: „Iar de ziua şi ceasul acela nimeni nu ştie” (Mt. 

, ). Această judecată va avea loc la a doua venire a 
Domnului, când întreaga creaţie a lui Dumnezeu va fi 
ridicată pe un plan nou de existenţă: „Şi am văzut cer nou 
şi pământ nou. Căci cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi 
au trecut; şi marea nu mai este” (Apoc. , ).

La mănăstirile din Moldova ca şi în bisericile mai 
vechi, icoana judecăţii din urmă este  zugrăvită pe pere-
tele de la intrarea în biserică. Aşezarea ei la intrarea în 
biserică arată că biserica reprezintă împărăţia harului 
dumnezeiesc, în care ne pregătim să intrăm în viaţa veş-
nică şi fericită, al cărei prag hotărâtor este indicat de 
judecata din urmă. Taina şi viaţa Bisericii, ca şi a întregii 
lumi, de fapt, se desfăşoară între cele două veniri ale 
Mântuitorului, între prima Sa venire smerită şi discretă, 
care respectă libertatea noastră, şi a doua Sa venire în 
slavă şi putere multă, care judecă libertatea şi evaluează 
viaţa şi faptele noastre.
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Judecata de apoi (detaliu), 
frescă exterioară a bisericii Mănăst irii Suceviţa, Moldova.
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frescă exterioară a bisericii Mănăst irii Suceviţa, Moldova.
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episcopul locului a împărtășit oaspeţilor aspecte privind viaţa 
religioasă din acele ţinuturi biblice, acum cu o majoritate musul-
mană covârșitoare. Din traseu nu putea să lipsească orașul antic 
Petra, capitala nabateenilor, inclus în lista celor șapte minuni ale 
lumii antice și moderne, care cuprinde și cinci locașuri de cult, 
urmat de un popas la Marea Roșie, loc de care se leagă eveni-
mentul eliberării poporului Israel din robia egipteană.

Cel de-al treilea moment al pelerinajului i-a purtat pe închi-
nători pe urmele profetului Moise, la Mănăstirea „Sfânta Ecate-
rina” și pe Muntele Sinai, în Egipt. La ceas de vecernie, în liniștea 
serii, toţi cei prezenţi au pășit treptele mănăstirii bătătorite de 
atâţia pelerini și s-au închinat moaștelor Sfântului Ștefan, care 
veghează de vreme îndelungată lavra și se roagă pentru toţi cei 
care îi calcă pragul. Nu mult după miezul nopţii, cu multă trudă, 
dar și cu mult entuziasm, întregul grup de pelerini a pornit către 
vârful Muntelui Sinai (  m), locul unde Moise L-a văzut pe 

Dumnezeu. Bucuria 
a fost pe măsura os-
tenelii, căci peisajul 
răsăritului de soare 
în depărtare trimitea 
cu gândul și simţirea 
la „Răsăritul cel de 
sus”, care s-a arătat 
în peștera din Betle-
em, următorul po-
pas. Acolo, în Biseri-
c a  N a t i v i t ă ţ i i , 
duhovnicește, împre-
ună cu păstorii, cu 
magii și cu îngerii, 
grupul de pelerini a 
prăznuit Crăciunul 

îndeobște cu colinde și cu bucuria de a-i dărui Pruncului nou 
născut, nu daruri preţioase, ci o inimă smerită și înfrântă. Pentru 
acest scop, momentele de rugăciune și reculegere din mănăstiri-
le Sfântul Sava și Sfântul Teodosie din apropierea cetăţii, au 
pregătit calea și au însoţit efortul. Vreme de secole, atâţia monahi 
au învăţat tainele credinţei aici și nu au încetat nici o clipă să le 
împărtășească și celor care au trecut pragul mănăstirilor.

După acest popas spiritual, Ierihonul, pământul făgăduit lui 
Moise, a reprezentat următoarea destinaţie – biserica greacă care 
adăpostește dudul lui Zaheu și Așezământul românesc unde, 
măicuţele, cu multă bucurie, îi întâmpină pe cei veniţi de acasă. 
Punctul de greutate al acestei zile l-a reprezentat participarea la 
slujba Aghiazmei Mari ofi ciată de Patriarhul Ierusalimului, Prea-
fericitul Teofi l al III-lea, pe malul Iordanului, alături de un popor 
numeros venit din toate părţile lumii să se bucure de această 
sărbătoare a înnoirii întregii creaţii. 

Cetăţii Ierusalimului i-au fost dedicate următoarele două zile. 
După Sfânta Liturghie arhierească săvârșită la Așezământul ro-
mânesc din Ierusalim, pelerinii au intrat în taina Vinerii celei Mari 
pe Drumul Crucii, printr-o închinare susţinută de lectura Sfi ntei 
Scripturi și meditaţii duhovnicești la fi ecare dintre cele  popa-
suri. Punctul maxim a fost venerarea locului Răstignirii și 

împărtășirea din lu-
mina mângâietoare 
a Sfântului Mor-
mânt. Emoţia du-
hovnicească i-a de-
terminat pe pelerini 
să aștepte, cu multă 
evlavie, vreme înde-
lungată pentru a 
atinge, cu buzele, 
locul de unde a izvo-
rât viaţa lumii. Cân-
tarea de biruinţă 
„Hristos a înviat” 
de pe buzele peleri-
nilor români a um-

plut întreaga biserică și a însufleţit o atmosferă de praznic 
pascal, confirmând caracterul atemporal al evenimentului 
învierii Domnului Hristos. 

Cea de-a doua zi dedicată Ierusalimului a punctat alte câ-
teva locuri cu o încărcătură duhovnicească specială: mănăstirea 
rusească și cea grecească dedicate Înălţării Domnului de pe 
Muntele Măslinilor, Mănăstirea franciscană Tatăl Nostru, Mă-
năstirea Dominus fl evit, unde Domnul a deplâns soarta Ierusa-
limului pentru neascultare, Mănăstirea Sfânta Maria Magda-
lena care adăpostește moaștele Sfi ntei Varvara de Smolensk și 

Pe urmele Domnului Hristos
Pelerinaj în Țara Sfântă

 (10-21 ianuarie 2014)

Valentin Vesa

D in dorinţa de a fi  cât mai aproape de Domnul Hristos, 
coborât în lume pentru a Se face aproapele omului pri-
beag în peisajul istoriei, oamenii, cete-cete, din vechime 

și până astăzi și-au dorit să viziteze și să venereze locurile sfi nte, 
unde Însuși Domnul a trăit și a propovăduit cuvântul vieţii. Acest 
pământ binecuvântat este Israelul de azi și unele zone înconju-
rătoare, având în centru cetatea Ierusalimului, locul unde Fiul 
lui Dumnezeu întrupat a ales să Își dea viaţa pentru ca omul să 
nu mai fi e pribeag, ci pelerin către Ierusalimul cel ceresc.   

În acest context, în 
perioada -  ianu-
arie , Centrul de 
pelerinaje al Arhiepi-
scopiei Vadului, Fe-
leacului și Clujului a 
organizat un pelerinaj 
în Israel, Iordania și 
Peninsula Sinai. Gru-
pul de pelerini a fost 
condus de În alt-
preasfi nţitul Părinte 
Arhiepiscop și Mitro-
polit Andrei. 

Primul popas du-
hovnicesc în Ţara 
Sfântă a fost făcut în 
orașul Haifa, la Mănăstirea Stela Maris, care adăpostește peștera 
Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, de la poalele Muntelui Carmel. 
Un loc al întâlnirii fericite dintre intransigenţa marelui profet, 
austeritatea locului și pacea pe care o inspiră locașul de rugăciu-
ne, ce străjuiește de veacuri acest loc binecuvântat. În imediata 
apropiere, grupul de pelerini a putut admira grădinile suspen-
date ale cultului Bahai, care impresionează prin detaliul geome-
tric și precizia aproape matematică.        

Cea de-a doua și a treia zi au punctat alte locuri minunate 
legate de viaţa pământească a Domnului Hristos. În ordine cro-
nologică, pelerinii au fost invitaţi fi e martori atemporali ai „creșterii 
cu duhul” a Pruncului Sfânt în orașul Nazaret, să reitereze per-
sonal predica de pe munte, să se bucure și să se uimească de 
minunile săvârșite de Domnul pe malul lacului Ghenizaret și în 
cetatea Capernaum, locul activităţii prolifi ce a Mântuitorului 
Hristos, sau să-și potolească setea fi zică și spirituală la fântâna 
lui Iacob în Samaria, loc străjuit de o monumentală biserică or-
todoxă, ca mărturie a rezistenţei creștine pe aceste meleaguri. 
Punctul maxim al acestor zile a fost urcușul pe Muntele Taboru-
lui, unde, asemenea ucenicilor, pelerinii, „pe cât li se putea”, s-au 
umplut de slava dumnezeiască, în măsura darului de sus și a 
pregătirii personale. La Cana Galileii, anticipând mistic, măcar 
și pentru câteva clipe, 
ospăţul în Împărăţia 
lui Dumnezeu, închi-
nătorii s-au veselit 
duhovnicește, deve-
nind, în același timp, 
și contemporani ai 
nuntașilor din vremea 
Mântuitorului. Mesa-
jul zilei a fost sintetizat 
în fraza „faceţi orice 
vă va zice”, ca mĳ loc 
de asumare a unei 
„vieţi cu Hristos și în 
Hristos, condusă de 
Duhul Sfânt”. 

Cea de-a doua etapă a pelerinajului, pe parcursul a două zile, 
s-a desfășurat pe teritoriul Iordaniei, o lume a contrastelor, care 
impresionează prin amabilitate și spontaneitate. De data aceasta, 
alături de Proorocul Moise, de pe Muntele Neba, în mĳ locul 
deșertul muntos, pelerinii au privit Pământul Făgăduinţei, iar la 
Madaba, orașul mozaicurilor, în vechea biserică ce dă mărturie 
despre viaţa creștină în acele ţinuturi, au admirat prima hartă a 
Israelului avânt în centru Cetatea Sfântă. La Aman, ÎPS Arhiepi-
scop și Mitropolit Andrei împreună cu pelerinii l-au vizitat pe 
ÎPS Mitropolit Benedict al Iordaniei la reședinţa sa, ocazie în care 

a Sfintei Ducese Elisabeta a Rusiei, Biserica Naţiunilor din 
Grădina Ghetsimani, Biserica Mormântului Maicii Domnului 
și casa lui Ioan Marcu, unde a avut loc  Cina cea de Taină. În 
același duh de evlavie, pelerinii au venerat aceste locașuri 
sfi nte, căutând să reitereze în propriul lor parcurs duhovnicesc 
evenimentele mântuitoare petrecute aici. 

În ultima zi a pelerinajului, cu sufl etul plin de bucurie, dar 
și cu regretul trecerii timpului mult prea repede, pelerinii au 
părăsit Ierusalimul, făcând alte câteva popasuri duhovnicești. 
Mai întâi, în satul „celui mai mare om născut din femeie”, En 
Karem, cu cele două locașuri de rugăciune dedicate locului 
nașterii Sfântului Ioan Botezătorul și vizitei Sfi ntei Fecioare 
făcute verișoarei sale Elisabeta. Traseul nu putea evita Mănăs-
tirea dedicată Sfântului Mucenic Gheorghe din Lida, unul 
dintre sfi nţii cei mai populari în lumea ortodoxă și, cu precă-
dere, în ţara noastră. După un moment de pioșenie la mormân-
tul mucenicului, grupul s-a îndreptat către orășelul Ioppe, de 
pe malul Mării Mediterane, port extrem de important din 
vremurile vechi, și locul de intrare a atâtor pelerini în Ţara 
Sfântă. Părintele arhimandrit Gherasim, gazda frumoasei bi-
serici din această cetate portuară, i-a întâmpinat pe pelerini cu 
bunăvoinţa și căldura specifi că românilor moldoveni dintot-
deauna. 

Epilogul acestui parcurs duhovnicesc a fost pe măsură. Toţi 
cei prezenţi au plecat îmbogăţiţi. În ochii și privirile lor se 
putea citi cu ușurinţă bucuria, mulţumirea, recunoștinţa și, mai 
ales, se putea identifi ca o schimbare de perspectivă asupra 
vieţii. Nimic nu mai putea fi  la fel. Nimeni nu face un pelerinaj 
în Ţara Domnului Hristos fără ca să se schimbe câtuși de puţin. 
Totul capătă un caracter mult mai personal. Călcând pe urme-
le fi zice ale Domnului Hristos, pelerinul este invitat să calce și 
pe urmele Sale spirituale, pentru ca viaţa sa să se unească cu 
Viaţa Lui. Întâlnirea cu Dumnezeu este mult mai reală de acum, 
mult mai posibilă. Sfi nţenia căutată a fost afl ată și toţi s-au 
împărtășit de ea. Ţara lui Dumnezeu rămâne un izvor inepui-
zabil de resurse duhovnicești pentru viaţa creștinilor din orice 
timp și spaţiu. 
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6
Locuințele rromilor din 

Pata-Rât, sfințite de Bobotează

Alexandra Andereş

M embrii Asociaţiei ortodoxe social-misionar-culturale 
pentru rromi „Sf. Moise Arapul” au avut grĳ ă ca locuinţele 
rromilor din zona Pata Rât a Municipiului Cluj-Napoca 

să fi e sfi nţite de Bobotează. Ei au organizat un program duhov-
nicesc în cadrul căruia copiii și adulţii din comunitatea de rromi 
s-au putut spovedi și împărtăși cu Trupul și Sângele Mântuitoru-
lui Hristos. Sâmbătă dimineaţa, în data de  ianuarie a fost ofi ci-
ata Sfânta Liturghie la care au participat locuitorii din Pata-Rât. 
Răspunsurile la Sf. Liturghie au fost date de grupul de băieţi 
”Anton Pann” al Bisericuţei Studenţești. La fi nalul slujbei a avut 
loc sfi nţirea apei, după care pr. Ovidiu de la Capela Pompierilor 
alături de voluntarii participanţi au pornit la sfi nţirea caselor. La 
acţiune au participat membri ai Asociaţiei pentru rromi ”Sf. Mo-
ise Arapul” precum și tineri ai Asociaţiei Studenţilor Creștin-
Ortodocși, fi liala Cluj-Napoca, în frunte cu președintele acesteia, 
Bogdan Dincă. În luna decembrie Asociaţia pentru rromi ”Sf. 
Moise Arapul” a organizat mai multe acţiuni dedicate comunităţii 
de rromi din Pata-Rât. Atunci, pentru prima data a fost săvârșită 
o Sfântă Liturghie, iar membrii comunităţii au avut ocazia de a se 
spovedi și împărtăși. Pe lângă aceasta, cu sprĳ inul Arhiepiscopi-
ei Clujului și a sectorului Social al Centrului Eparhial, familiilor 
din Pata-Rât le-au fost împărţite pachete folositoare sărbătorilor 
de iarnă. De asemenea, membrii Asociaţiei pentru rromi s-au 
implicat și în sprĳ inirea rromilor din Turda și a copiilor de la Școala 
”Traian Darjan” din Someșeni. În majoritatea acţiunilor dedicate 
rromilor, s-au implicat și tinerii Asociaţiei Studenţilor Creștin-
Ortodocși, fi liala Cluj-Napoca.

Președintele Asociaţiei ortodoxe social-misionar-culturale  
pentru rromi „Sf. Moise Arapul”, Crăciun Ioan Lăcătuș a declarat 
pentru Radio Renașterea că liderii comunităţii de rromi din Pata-
Rât, precum și locuitorii din zona au fost extrem de încântaţi de 
aceste iniţiative și i-au primit pe voluntari cu drag în casele lor. 
Tot el a declarat că pe viitor se dorește continuarea acestui proiect 
pastoral-misionar de săvârșire a Sfi ntelor Liturghii și a obiceiuri-
lor creștinești în sânul comunităţii de rromi din Pata-Rât.
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Iniţiere și desăvârșire prin 
Sfintele Taine

– o introducere catehetică –

Pr. Liviu Vidican-Manci

1. Pregătirea aperceptivă

F iecare dintre noi, cel puţin o dată în viaţă, am parti-
cipat la ofi cierea unui botez, cel mai probabil la bo-
tezul unui prunc, desigur. Am observat toate etapele 

prin care trece noul „ostaş al lui Hristos” (II Tim. , ), am 
fost de faţă la citirea rugăciunilor în pronaos, la rostirea Cre-
zului de către nuni, la ungerea cu untdelemn, la afundarea 
în apa sfi nţită, la ungerea cu Sfântul Mir, la tunderea părului 
şi, bineînţeles, la Împărtăşanie. Câţi dintre noi, dacă ar fi  să 
explicăm ce s-a petrecut în faţa ochilor noştri, am reuşi, în 
detaliu şi convingător, să explicăm ce s-a întâmplat acolo, ce 
valoare au gesturile preotului, ce substanţă au rugăciunile 
citite? Câţi dintre noi ar putea să explice de ce e atât de im-
portantă botezarea nou-născuţilor şi ce li se oferă lor prin 
Botez? Sau să spună unui creştin de altă confesiune de ce 
copilul este uns cu Sfântul Mir, sau să explice ce rost are 
oferirea Împărtăşaniei unui copil care n-are păcate? Etc. 

2. Anunţarea temei
Pentru a avea răspunsuri la întrebările de mai sus, dar şi la 

multe altele asemenea, proiectul nostru catehetic „Iniţiere şi desă-
vârşire prin Sfi ntele Taine” se va concentra asupra Tainei Sfântului 
Botez, a Mirungerii şi a Sfi ntei Împărtăşanii, la care se va adăuga şi 
Taina Sfi ntei Mărturisiri. 

Astăzi vom face o scurtă trecere în revistă a cuvântului „taină”, a 
sensurilor pe care le ascunde, a importanţei rostirii cu smerenie a 
acestui cuvânt. Vom enumera, astfel, Tainele recunoscute de Biserica 
Ortodoxă, încercând şi foarte scurte incursiuni în istoria dogmei.

3. Tratarea temei
Biserica, întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos prin Întrupare, 

Jertfă, Moartea pe Cruce, prin Înviere şi Înălţare, dinamizată de har 
prin Pogorârea Sfântului Duh la Cincizecime, este formată din 
toate persoanele botezate în numele Sfi ntei Treimi (Mt. 8, - ). 
Pentru a deveni creştin, fi ecare persoană are nevoie de „naşterea 
din nou” (In. , ), de lepădarea „omului vechi” (Rm. , ; Col. , ) 
şi de îmbrăcarea cu „omul nou”(Ef. , ). Dacă „renaşterea” este 
un proces ce reclamă din partea noastră credinţa, dorinţa sinceră 
de a-L purta pe Hristos, celelalte etape, pe care suntem obligaţi să 
le parcurgem în dobândirea mântuirii, ne cer efort spiritual susţinut, 
care înseamnă conlucrarea cu harul, cu energiile date nouă prin 
Tainele Bisericii, altele decât Sfântul Botez. Dar ce sunt tainele?

I. Cuvântul „taină”– scurte explicaţii 
Cuvântul pe care-l folosim pentru a defi ni lucrarea minunată a 

lui Dumnezeu de împărtăşire a harului, de calibrare harică a omului, 
de energizare în vederea mântuirii, este cel de taină, respectiv taine. 
Taină vine din slavonescul tainstvo, care înseamnă sacrament, taină, 
ordonanţă, decret. Originea cuvântului, însă, se afl ă în limba greacă, 
mysterion, tradus în latină prin sacramentum. Aceste cuvinte impli-
că noţiunile de secret, de mister, de neînţeles, de necuprins cu mintea, 
iar în creştinism capătă noi sensuri după cum vom vedea. Sfântul 

Ambrozie al Milanului, fără a încerca să dea o defi niţie tainei, 
surprinde minunat sensul acesteia în cuvintele: „Aşadar, să nu 
crezi numai ochilor trupeşti; mai mare este ceea ce nu se vede; 
fi indcă cele ce se văd sunt vremelnice, celelalte sunt veşnice şi 
ele nu se pot înţelege cu ochii, ci se pot vedea (numai) cu su-
fl etul şi cu cugetul”.

În acelaşi timp, Dicţionarul Explicativ al Limbii române ne 
oferă următoarele defi niţii: „TÁINĂ, taine, s. f. 1. Ceea ce este 
necunoscut, neînţeles, nedescoperit, nepătruns de mintea ome-
nească; mister. � Minune, miracol; poveste minunată. 2. Secret 
(…) 3. Fig. Loc ascuns, tăinuit; ascunzătoare, tainiţă. 4. (Bis.; în 
sintagma) Sfi ntele taine sau cele şapte taine = cele şapte acte ritu-
alice de comunicare cu realitatea divină care pecetluiesc legă-
tura dintre divinitate şi om din religia creştină (botezul, nunta, 
spovedania, mirul, împărtăşania, hirotonia şi maslul)”. 

La prima vedere defi niţia pare a fi  satisfăcătoare. La o pri-
vire mai atentă, însă, lucrurile nu stau neapărat aşa. În primul 
rând, tainele ne oferă harul sfi nţitor, atât de necesar mântuirii; 
în al doilea rând, nu toate confesiunile care sunt cuprinse în 
religia creştină au Sfi nte Taine şi nu toate au şapte taine. De 
asemenea, mirul nu este o taină, ci este produsul pe care îl 
folosim în Taina Sfi ntei Mirungeri, este „uleiul” special cu care 
pruncul este uns. Iată, de ce trebuie să fi m atenţi, recunoscători, 
dar, totodată, critici, când vine vorba de unele defi niţii „laice”, 
date momentelor sacre din viaţa noastră.

Dacă spaţiul lingvistic nu este satisfăcător, ne îndreptăm 
ochii înspre Părinţii Bisericii pentru a căuta la ei un răspuns cu 
privire la sensul primit de „taină” în Biserica ortodoxă. 

Desigur, în timp s-au încercat diferite defi niţii, fără ca vreuna 
dintre acestea să se consacre neapărat. Dintre acestea am ales două: 
„Taina este lucrarea sfi nţitoare prin care harul acţionează în chip 
tainic asupra omului ori, altfel spus, puterea mântuitoare a lui 
Dumnezeu” (Sfântul Filaret, Mitropolitul Moscovei), respectiv: 
„Într-un înţeles mai special, Tainele sunt lucrările invizibile ale lui 
Hristos săvârşite prin acte vizibile, prin care se constituie Biserica 
şi care se săvârşesc în Biserică” (Pr. Dumitru Stăniloae).

Ceea ce ar trebui reţinut, în ambele situaţii, se rezumă la 
accentul pe lucrarea nevăzută a acestor taine. Gândindu-ne la 
cuvintele Sfântului Ambrozie al Milanului ne dăm seama, încă 
o dată (dacă mai era nevoie), că, atunci când vine vorba de 
lucrarea lui Dumnezeu, cuvintele sunt sărace şi neputincioase, 
că ochii sufl etului sunt cei care, dacă sunt curaţi, văd tainele în 
toată splendoarea lor (Tit , ).

II. Enumerarea Sfi ntelor Taine ale Bisericii
Acum, că am parcurs o parte din sensurile date cuvântului 

taină şi am văzut cât de greu este să defi nim indefi nitul, vom 
răspunde la o nouă întrebare: 

a) Câte taine recunoaşte Biserica Ortodoxă?
Biserica Ortodoxă recunoaşte  Sfinte Taine, după cum 

urmează: . Taina Botezului, . Taina Mirungerii, . Taina Sfi n-
tei Împărtăşanii, . Taina Spovedaniei, . Taina Hirotonirii, . 
Taina Nunţii şi . Taina Maslului. Toate aceste taine au temeiuri 
scripturistice. Dintre acestea, în preocuparea noastră vor fi 
primele patru.

b) Dintre aceste taine, care sunt considerate şi numite 
„taine de iniţiere”? 

Părintele Dumitru Stăniloae se exprima foarte lămuritor: „În 
ce priveşte numărul Tainelor, trei dintre ele sunt Taine ale uni-
rii depline cu Hristos şi ale intrării depline în Biserică (Botezul, 
Ungerea cu Sfântul Mir, Euharistia), două, ale reintrării în Hris-
tos a celor îmbolnăviţi sufl eteşte sau trupeşte (Pocăinţa, Maslul) 
şi două, mijloace prin care acordă primitorului puterea de a 
împlini fi e misiunea specială a săvârşirii Tainelor, a propovădu-
irii cuvântului şi a păstoririi unei comunităţi bisericeşti (Hiroto-
nia), fi e îndatoririle speciale legate de viaţa de căsătorie (Cunu-

nia)” (p. ). Prin urmare, trei sunt tainele de iniţiere, ale „unirii 
depline cu Hristos”, Botezul, Mirungerea şi Euharistia.

c) De când se vorbeşte în Biserica Ortodoxă de 7 taine?
După părerea teologului ortodox Karl C. Felmy, în Biserica 

Ortodoxă se vorbeşte insistent despre cifra  după Conciliul Unio-
nist de la Lyon din , prin urmare începând cu secolul al XIII-lea 
şi sub infl uenţa apuseană exercitată în această perioadă în Biserica 
Ortodoxă. De ce nu s-a vorbit până acum de cifra ? Pentru că teo-
logia ortodoxă n-a avut în tradiţia ei împărţirea pe grupe şi socotirea 
matematică a tainelor lui Dumnezeu, aşa cum s-a întâmplat în lumea 
Apuseană, sub infl uenţa fi losofi ei aristotelice. 

Totuşi, trebuie să ştim că această cifră a fost consacrată prin 
mărturisirile de credinţă din secolul al XVII-lea ale Mitropolitului 
Dositei al Ierusalimului şi mai ales prin Mărturisirea de credinţă a 
Sfântului Petru Movilă al Kievului. Aceştia erau foarte categorici în 
înşiruirea tainelor, bunăoară Dositei în  spunea următoarele 
„Noi credem că în Biserică există Taine care se întemeiază pe Evan-
ghelie şi că acestea sunt . Un număr mai mic sau mai mare de 
Taine în Biserică nu avem, fi indcă un alt număr de Taine decât cel 
de şapte e o născocire a neroziei eretice”. Că problema numărului 
de  este specifi că mileniului al II-lea creştin, o dovedeşte şi Sfântul 
Ioan Damaschinul care, vorbind despre taine, pomeneşte doar 
Botezul, urmat de Mirungere şi Euharistie. Aceasta nu înseamnă 
însă că cele  taine nu erau prezente şi recunoscute în Biserica pri-
mului mileniu; nicidecum, doar că n-au fost prezentate în maniera 
pe care o cunoaştem astăzi decât din secolul al XIII-lea.

Trebuie să ştim, de asemenea, că cifra  este considerată simbo-
lul deplinătăţii, şi că apare în Sfânta Scriptură în nu mai puţin de 

 de locuri. Una dintre cele mai cunoscute recurenţe biblice este 
cea de la Isaia , - , text foarte cunoscut în lumea ortodoxă. 

4. Recapitulare
Ceea ce ar trebui să reţinem din cele expuse până acum sunt 

următoarele: cuvântul taină îşi are originea în grecescul mysterion, 
tradus în latină prin sacramentum, şi înseamnă secret, mister, greu de 
cuprins cu mintea. În Biserica Ortodoxă, termenul de taină este acela 
de „lucrare invizibilă a lui Hristos săvârşită prin acte vizibile”. De 
asemenea, reţinem că în Biserica Ortodoxă avem  Sfi nte Taine, iar 
dintre acestea  poartă numele de Taine de iniţiere: Botezul, Mirun-
gerea şi Euharistia. Pentru a fi  în legătură permanentă cu harul, pe 
lângă cele trei, creştinul are neapărată nevoie şi de Spovedanie. Şi, nu 
în ultimul rând, în Biserica Ortodoxă se vorbeşte realmente despre  
taine începând cu secolul al XIII-lea, aceasta neînsemnând că până 
atunci aceste taine nu au fost pomenite, ci că până atunci aceste taine 
nu se găsesc enumerate în ordinea ştiută de noi la un singur autor.

5. Asocierea  
Părintele Vasile Gordon, atunci când vorbeşte despre taine, 

propune: „Asocierea cea mai frecventă a Sfi ntelor Taine se face cu 
Ierurgiile (gr. hierurgia – lucrare sfântă), despre care vom vorbi 
într-o cateheză specială. Ierurgiile sunt slujbe care se săvârşesc 
pentru binecuvântarea şi sfi nţirea omului în diferite împrejurări, 
dar şi a fi rii înconjurătoare şi a diferitelor obiecte de folos pentru 
om (Sfeştania, de ex.).”

6. Generalizare
La modul general vorbind, taină este tot ce se întâmplă în Sfânta 

Biserică, de la Sfânta Liturghie până la cele mai simple rugăciuni, 
toate sunt taine ale lui Dumnezeu pentru că, prin toate, El lucrează. 

7. Aplicare
Viaţa omului ar fi  un nonsens fără harul împărtăşit lui prin 

Sfi ntele Taine. Cunoaşterea lor, cu toată fi inţa noastră, ne ajută să 
devenim mai receptivi la ceea ce se întâmplă, de fapt, în jurul nostru, 
în Biserică, practic, în viaţa noastră duhovnicească. 

Parcurgerea atentă a semnifi caţiilor liturgice ale Sfi ntelor Taine 
ne va sprĳ ini, efectiv, să înţelegem ceea ce vedem în desfăşurarea 
ceremonialului din Sfântul Locaş, spre folosul nostru duhovnicesc. 
Amin.

Bibliografi e orientativă
Biblia sau Sfânta Scriptură (ediţiile Sfântului Sinod).
Sf. Ambrozie al Milanului, Despre Sfi ntele Taine, PSB, .
Sf. Filaret, Mitropolitul Moscovei, Catehismul Ortodox, trad. din 

limba rusă Gheorgiţă Ciocioi, Ed. Sophia şi Cartea Ortodoxă.
Bria, pr. prof. Ioan, Tratat de Teologie Dogmatică şi Ecumenică, I, 

Ed. Andreiana, Sibiu, .
Gordon, pr. prof. dr. Vasile, Cateheze pastorale pe înţelesul tuturor, 

Sophia, Bucureşti, .
Felmy, Karl Christian, Dogmatica Experienţei eclesiale, introduce-

re şi traducere de pr. prof. dr. Ioan Ică, Deisis, .
Pelikan, Jaroslav, Tradiţia Creştină. O istorie a dezvoltării doctrinei, 

I, Naşterea tradiţiei universale ( - ), Polirom, Iaşi, .
Matzoukas, Nikos, Teologia Dogmatică şi Simbolică II. Expunerea 

credinţei ortodoxe, Ed. Bizantină, Bucureşti, .
Stăniloae, pr. prof. dr. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, 

IBMBOR, Bucureşti, .

6

Temele catehezelor din Postul 
Mare 2014

(pentru parohiile Arhiepiscopiei Vadului, 

Feleacului și Clujului)

) Iniţiere şi desăvârşire prin Sfi ntele Taine - o introducere 
(Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, 2 martie, 2014)

) Sfântul Botez - taina intrării în Creștinism (cateheză pentru 
Duminica Ortodoxiei, 9 martie, 2014) 

) Sfântul Botez - privire interconfesională (în Duminica Sf. Gri-
gorie Palama, 16 martie)

) Sfânta Taină a Mirungerii și Darurile Sfântului Duh (în Du-
minica Sfi ntei Cruci, 23 martie)

) Sfânta Euharistie - viaţa în Hristos (în Duminica Sf. Ioan Scăra-
rul, 30 martie)

) Sfânta Euharistie. Canonul de Împărtășanie (în Duminica Sf. 
Maria Egipteanca, 6 aprilie)

) Sfânta Taină a Spovedaniei. Aspecte teoretice și practice (în 
Duminica Floriilor, 13 aprilie)

Naosul bisericii mari a Mănăst irii Vatoped, Sfântul Munte Athos.
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Ecumenică, Mânăstirea Pantocrator, Apeductul lui Valens, 
Biserica Izvorul Tămăduirii, Poarta de Aur; după amiază – 
Marele Bazar (cazare şi cină).

Ziua V: Dimineaţa. ( : ) – îmbarcare în autocar şi ple-
care spre Cluj-Napoca.

Preţ: 260 Euro*
Servicii incluse în preţ: 
• Transportul cu autocarul clasifi cat * 
•  nopţi cazare la hotel de *
• mic dejun şi cină incluse;
• ghid şi asistenţă religioasă
Nu sunt incluse în preţ:
• taxele de intrare la obiectivele turistice şi religioase
• Aproximativ  Euro
• programele opţionale;
• asigurarea medicală  de lei indiferent de vârstă
• Paşaport valabil încă  luni de la data plecării din ţară.

Pelerinaj la ISTANBUL,
fosta capitală a Imperiului Bizantin

(17-22 martie 2014)

Ziua I: Plecarea de la Cluj-Napoca (ora . ) pe următo-
rul traseu: Alba Iulia – Giurgiu – Svilengrad – Edirne – Istan-
bul.

Ziua II: Pelerinajul nostru începe cu vizitarea celor mai 
reprezentative obiective din Istanbul: Biserica Sf. Sofi a, Bise-
rica Cisterne, Moscheea Albastră, Hipodrom, Coloana Milli-
on, Coloana Serpente, Fântâna Germană, Mănăstirea Chora 
(cazare şi cină).

Ziua III: A treia zi continuăm vizitarea fostei capitale a 
Imperiului Bizantin cu biserica românească Sf. Paraschiva 
(ctitorie Constantin Brâncoveanu), zona imperială Vlaherne: 
Biserica Vlaherne, Palatul Vlaherne, Palatul lui Constatin 
Profi rogenetul. După amiază, vom vizita Palatul Topkapi 
(Biserica Sf. Irene, Piaţa Yoli Kosku – locul martiriului Sf. 
Constantin Brâncoveanu). Seara, opţional, deplasare cu va-
porul pe Bosfor. (cazare şi cină).

Ziua IV: Continuăm pelerinajul nostru vizitând Patriarhia 

PELERINAJ în ȚARA 
SFÂNTĂ – ISRAEL
(3 aprilie – 10 aprilie 2014)

Zborurile vor fi efectuate din Cluj-Napoca

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin Centrul de 
pelerinaje „Renașterea”, își propune să refacă prin acest pelerinaj în 
Israel geografi a locului în care a predicat și învăţat Mântuitorul Hris-
tos, ca un drum iniţiatic pentru fi ecare creștin, care se angajează în 
descoperirea rădăcinilor profunde ale credinţei.

Preţul întregului pachet se ridică la valoarea de 595 
Euro. Preţul include:

Bilete de avion Cluj-Napoca – Tel-Aviv şi Tel-Aviv – Cluj-
Napoca; Taxe de aeroport; Asistenţă în aeroport la sosire şi ple-
care; Primire şi transfer de la şi la aeroport la sosire şi plecare în 
Israel;  nopţi cazare la hotel de *: în Tiberias (  nopţi), Betlehem 
(  nopţi) – categoria hotelurilor este cea ofi cială pentru Israel şi 
Palestina, 8 zile demi-pensiune (mic dejun şi cină bufet sue-
dez);

Taxa de intrare la obiectivele religioase şi turistice din program 
(Capernaum, Ierihon, Betlehem, Grădina Gheţimani şi taxi pen-
tru Muntele Tabor și la Sfântul Sava); Autocar * pentru transport 
în Israel pe toată durata programului; Bagaje: bagajul de cală 
(1 buc.) max. 32 kg/pers., bagajul de mână max. 10 kg/pers. 
(fără lichide, cosmetice, obiecte tăioase sau ascuţite), 
dimensiunea bagajului de mână nu trebuie să depășească 
56x45X25 CM.

Ghid evreu de naţionalitate română în Israel.
Preot însoţitor pentru grup.
Preţul nu include:
Tips-uri (  €) – (se achită în Israel); Asigurarea medicală de 

sănătate:  lei indiferent de vârstă
Acte necesare:
Paşaport valabil încă  luni de la data plecării din ţară.
Calendarul Pelerinajului:
Ziua I: PREZENŢA pe Aeroportul Internaţional Avram 

Iancu din Cluj-Napoca (OBLIGATORIU) JOI 3 aprilie 
2014 la ora 15.20. Decolare JOI la ora .  şi sosire pe Aero-
portul Ben Gurion, lângă Tel Aviv ora . . Ne îndreptam spre 
Tiberias. Cazare şi cină Hotel * în Tiberias.

Ziua II: Mic dejun. Deplasare la Cana – vizitarea bisericii 
ortodoxe-grecești unde a avut loc prima minune din Galileea: 
transformarea apei în vin. Nazaret, vizitarea Bisericii catolice 
Buna Vestire, cea mai mare construcţie de cult din Orientul 
Apropiat şi a bisericii ortodoxe Sf. Gavriil cu izvorul Mariei. 
Continuăm cu Muntele Tabor. Vizitarea bisericii ortodoxe ridi-
cată pe locul unde s-a petrecut Schimbarea la Faţă a Domnului 
Hristos. Deplasare la Muntele Fericirilor, vizitarea bisericii. Ta-
bgha unde Iisus a săvârşit minunea înmulţirii pâinilor şi a peş-
tilor. Capernaum, oraş denumit şi „Cetatea Domnului”, (vizita-
rea vestitului loc unde Iisus a predicat, casa Sf. Petru). Opţional 
şi în funcţie de timp vizită la Caprice-fabrica de aur şi diaman-
te. Cazare şi cină Hotel * în Tiberias.

Ziua III: Deplasare pe coasta Mediteranei la Haifa, splendid 
oraş-port la Mediterană, al treilea oraş ca mărime din Israel, afl at 
într-un mare golf la poalele Muntelui Carmel. Vizitarea Mănăs-
tirii Stela Maris (Steaua Mării), cu altarul deasupra peşterii Sfân-
tului Prooroc Ilie Tezviteanul şi apoi vom privi Templul Cultului 
Bahai, cu grădinile pe terase suspendate – sit Patrimoniu UNES-
CO, superioare grădinilor de la Versailles. Părăsim Haifa şi ne 
îndreptam spre Betleem. Cazare şi cină Hotel * în Betleem.

Ziua IV: Mic dejun. Bethleem. Vizitarea bisericii ortodoxe şi 
a peșterii unde s-a născut Domnul Hristos, apoi a bisericii roma-
no catolice Sf. Ecaterina şi Grota Laptelui. Continuarea drumului 
în deşert cu microbuze arabe până la Mănăstirea Sf. Sava şi 

Mănăstirea Sf. Teodosie, Zidul Plângerii. Vizită la Biserica orto-
doxă românească din Ierusalim. Cină şi cazare în Bethlehem la 
Hotel *

Ziua V: Mic dejun. Începem pelerinajul urcând pe Muntele 
Măslinilor, pentru a vedea de sus panorama Ierusalimului şi a 
Sfi ntei Cetăţi. Vizitarea Mănăstirii ruse Eleon, a Bisericii Pater 
Noster (Tatăl nostru), a Bisericii Dominus Flevit (Domnul a plâns), 
Biserica ortodoxă rusească Sf. Maria Magdalena cu închinare la 
moaștele Sfi ntei Ecaterina ducesa Rusiei și a Sfi ntei Varvara de 
Smolensk, Grădina Gheţimani cu Biserica Naţiunilor, Biserica 
Mormântului Maicii Domnului şi Peştera Gheţimani. Vom intra 
în Cetatea Sfântă prin Poarta Sf. Ştefan. Parcurgem pe jos Via 
Dolorosa(DRUMUL CRUCII) cu cele  locuri în care s-a oprit 
Domnul până la Sfântul Mormânt. Urcare pe Golgota, închinare 
la Piatra Ungerii, intrare și închinare în MORMÂNTUL DOM-
NULUI HRISTOS, vizitarea tuturor paracliselor sfi nte de lângă 
Sfântul Mormânt. Cină şi cazare Bethlehem Hotel *

Ziua VI: Mic dejun. Vizită pe Muntele Sionului, la Biserica 
Adormirii Maicii Domnului, Foişorul – Cina cea de taină, Mor-
mântul marelui rege David. Vizită la mănăstirea ortodoxă SFÂN-
TA CRUCE (unde a crescut copacul din care s-a realizat Crucea 
Răstignirii Domnului Hristos). Continuăm drumul la Hozeva şi 
vizităm Mănăstirea cu moaştele Sf. Ioan Iacob Românul de la 
Neamţ. Cină şi cazare Bethlehem Hotel *

Ziua VII: Mic dejun. Deplasare la Ierihon. Intrăm în oraşul 
Ierihon, apoi urmează vizită la biserica ortodoxă-grecească unde 
vom vedea dudul lui Zaheu, Biserica şi căminul românesc de la 
Ierihon şi privire asupra Mănăstirii de pe Muntele Quarantaniei. 
Coborâm la Râul Iordan, unde vom fi  botezaţi simbolic cu apă 
din Iordan de către preotul grupului, vizităm Mănăstirea Sf. 
Gherasim de la Iordan. Trecem pe la Qumran (vechiul centru al 
Esenienilor), cu o scurtă oprire la magazinul de produse cosme-
tice de la Marea Moartă. Programul zilei se încheie cu intrare 
gratuită la ştrandul Chibutzului Kalia şi baie în apa sărată a 
Mării Moarte dacă apa mării este la o temperatură potrivită 
pentru baie. Cină şi cazare Bethlehem Hotel *

Ziua VIII: Mic dejun. Vizită la Ein Karem – patria Sf. Ioan 
Botezătorul – cel mai mare om născut de o femeie, vizitarea bi-
sericii Sf. Ioan şi a Fântânii Fecioarei Maria. Deplasare la Lida, 
unde se afl ă biserica şi mormântul Sf. Mucenic Gheorghe. Con-
tinuăm drumul cu o deplasare la Tel Aviv (cu oprire la principa-
lele obiective turistice), vizită în Iope la biserica ortodoxă Sf. 
Mihail. Deplasare spre aeroportul Ben Gurion, decolare de la Tel 
Aviv ora . , aterizare Cluj-Napoca ora . .

Înscrieri, detalii și informaţii suplimentare puteţi obţine la 
sediul Centrului de Pelerinaje Renașterea, din Piaţa Avram 
Iancu nr. ., la Dl. Cristian Moldovan. Tel: - 8 8 ; 

- ; e-mail: pelerinaje@mitropolia-clujului.ro sau 
moldovandumitru@yahoo.com.

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin Centrul de
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Trei capitale imperiale

Budapesta – Praga – Viena
(5-12 Aprilie 2014)

ZIUA I: Cluj-Napoca (ora . ) – Oradea – Borş. Budapes-
ta – scurt tur panoramic al capitalei Ungariei după care se va 
vizita centrul istoric, Parlamentul, Podul cu Lanţuri. Cazare şi 
cină;

ZIUA II: A doua zi în Budapesta vom vizita Catedrala Sf. 
Ştefan, Bastionul Pescarilor, Citadela şi dealul Gellert, Biserica 
Sf. Mathias, Marea Sinagogă, Piaţa Eroilor cu Monumentul Mi-
leniului. Opţional, croazieră pe Dunăre. Cazare şi cină;

ZIUA III: Mic dejun. Excursie pe Valea Dunării, cu superbe-
le oraşe istorice: Visegrad (Castelul lui Matei Corvin) şi Esztergom 
(Catedrala încoronării regilor Ungariei). Traseul continuă spre 
Bratislava. Scurtă vizită în capitala Slovaciei: Catedrala şi poarta 
Sf. Martin, Piaţa Mare, faleza Dunării. Continuăm deplasarea 
spre Praga cu tranzitarea Slovaciei şi Moraviei. Cazare şi cină în 
Praga.

ZIUA IV: Mic dejun. Începem turul în Praga cu vizită la 
Castelul Hradcany, Podul Carol, Turnurile Mala Strana şi Stare 
Mesto, Biserica Sf. Nicolae din Stare Mesto, Vechea Primărie, 
Ceasul astronomic, Biserica Fecioarei Maria din Tyn, Vechiul 
Cartier Evreiesc, Piaţa Vaclav. Seara – program liber. Cazare şi 
cină în Praga;

ZIUA V: Mic dejun. Excursie la Pilsen, capitala berii în Cehia 
şi Karlovy Vary – cea mai celebră staţiune din Cehia, cunoscută 
pentru izvoarele mineral-termale şi hotelurile care au atras atât 
celebrităţi cât şi aristocraţia tuturor timpurilor. Cazare  şi cină în 
Praga.

ZIUA VI: Mic dejun. Continuam deplasarea spre Austria. 
Sosire în Viena. Tur de oraş: Ringul şi clădirile sale monumen-
tale: Opera, Primăria, Teatrul Naţional, Opera, Universitatea şi 
centrul vechi cu Domul Sf. Stefan. Cazare  şi cină

ZIUA VII: Mic dejun. Vizitarea palatului Schönbrunn şi a 
grădinilor acestuia şi a Palatul Ho  urg (Muzeul Argintăriei şi 
Muzeul Sisi). După-amiaza, timp liber sau în parcul de distracţii 
Prater. Cazare şi cină

ZIUA VIII: Plecare spre Cluj-Napoca ( . )
 Preţ: 390 Euro*
Servicii incluse:
- Transport cu autocar clasifi cat *
-  nopţi cazare în hotel *
- Demipensiune (mic dejun + cină)
- Ghid pe tot parcursul excursiei
Nu sunt incluse în preţ:
- asigurare medicală  de le indiferent de vârstă
- intrările la obiectivele turistice aprox.  euro
Acte necesare:
- carte de identitate sau paşaport
* preţ valabil pentru un grup de minim  persoane
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Rezumat al raportului 
sectorului administrativ 
bisericesc  pe anul 2013

A rhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului este al-
cătuită din 9 protopopiate, 551 de parohii, 161 fi lii, 
427 de mănăstiri.

În anul , din iniţiativa Înaltpreasfi nţitului Arhiepiscop 
şi Mitropolit Andrei s-au înfi inţat mai multe unităţi adminis-
trative bisericeşti, având ca scop dinamizarea misiunii pas-
torale şi creşterea vieţii duhovniceşti a credincioşilor. 

S-au înfi inţat cinci parohii: Parohia „Sf. Ioan Botezătorul” în 
cartierul Europa din Cluj-Napoca, două parohii în localitatea 
Floreşti (Cluj), Parohia „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” (Bistriţa), 
cartierul Viişoara şi Parohia Cutca (Gherla). La aceste parohii 
s-a efecuat şi arondarea teritorială, pentru ca fi ecare preot să-şi 
cunoască parohia şi să se implice în misiunea Bisericii.

Începând  cu data de  ianuarie , s-a hotărât trecerea 
Parohiilor Cătina şi Feldioara, cu fi lia Copru de la Protopopi-
atul Cluj I la Protopopiatul Gherla, având în vedere situaţia 
geografi că şi numărul de parohii al celor două protopopiate.

S-au înfi inţat şi două mănăstiri: Mănăstirea „Sfântul Ierarh 
Vasile cel Mare” în localitatea Someşul Cald, comuna Gilău 
(Cluj), şi Mănăstirea „Sf. Ap. şi Ev. Ioan” în localitatea Pădureni, 
comuna  Tritenii de Jos (Cluj).

Activitatea în plan pastoral şi administrativ bisericesc 

Activitatea pastoral-misionară a I.P.S. Arhiepiscop şi 
Mitropolit ANDREI în cuprinsul eparhiei, este evidenţiată 
de cele  Sfi nte Liturghii,  de Sfi nte Taine,  Ierurgii,  
sfi nţiri de biserici,  resfi nţiri de biserici,  de hirotoniri întru 
preot,  de vizite în parohii, peste  de vizite în mănăstiri, 

 de vizite în şcolile teologice,  primiri de vizite ofi ciale, 
întâlniri ecumenice locale, .  de audienţe acordate,  de 
interviuri şi  de cuvântări ocazionale. 

În fi ecare seară de duminică a săvârşit slujba Vecerniei şi 
Paraclisul Maicii Domnului în Catedrala Mitropolitană şi a 

susţinut programul catehetic „O seară cu Domnul Hristos şi 
Preasfânta sa Maică”. A prezidat cele  de şedinţe ale Per-
manenţei Consiliului Eparhial Cluj, două şedinţe ale Perma-
nenţei cu Protopopii din Eparhie, precum şi două sinaxe 
mănăstireşti. De asemenea a prezidat conferinţele preoţeşti, 
cele două exemene de capacitate preoţească, examenele şi 
interviurile pentru ocuparea posturilor clericale vacante. 

Înaltpresfi nţia Sa a iniţiat şi s-a implicat în intensifi carea 
misiunii pastorale prin Circulara adresată preoţilor privind 
programul seviciilor religioase, programul catehetic desfăşu-
rat în Postul Sfi ntelor Paşti, în Postul „Adormirii Maicii Dom-
nului” şi în Postul Crăciunului, precum şi circulara privind 
sfi nţirea caselor şi înregistrarea de către fi ecare preot a unei 
taxe rezonabile în contul parohiei. 

Înaltpreasfinţia Sa a efectuat vizite în parohii, în fiecare 
săptămână, de obicei în zilele de marţi şi joi în vederea cunoaş-
terii activităţilor pastoral misionare, dar şi a identifi cării proble-
melor cu care se confruntă preoţii şi credincioşii Eparhiei noas-
tre. 

 Preasfi nţitul Episcop Vicar Vasile Someşanul, având 
încredinţată de către Chiriarh conducerea Sectorului Misionar 
Social al Arhiepiscopiei, şi-a desfăşurat activitatea cu precă-
dere în planul asistenţei sociale, fi ind mereu prezent în mĳ -
locul credincioşilor mai ales printre cei suferinzi, aducându-
le mângâiere şi sprĳ in sufl etesc.

În anul  a săvârşit  Sfi nte Liturghii,  de Sfi nte 
Taine şi  de ierurgii şi alte slujbe la diferite trebuinţe ale 
oamenilor. Totodată a ofi ciat  resfi nţiri de biserici şi a efec-
tuat  de vizite pastorale în parohii, 8 de vizite în mănăs-
tirile din Eparhie. A primit în audienţă peste  de persoane, 
oferindu-le sfaturi şi ajutor.

 Activitatea Preoţilor. În anul  au fost sfi nţite  biserici 
noi,  biserici au fost resfi nţite şi s-a pus piatra de temelie 
pentru alte  biserici. S-au deschis şi trei puncte de slujire: în 
cadrul Parohiei Someşeni, Prot. Cluj II – Paraclisul „Sfânta 
Maria Magdalena”; la Parohia misionară Dej şi la Parohia nou 
înfi inţată din cartierul bistriţean Viişoara. 

În primăvara anului  a avut loc sfinţirea sediului 
protopopiatului Turda, ca urmare a lucrărilor de reparaţii, 

iar la protopopiatul Gherla s-au început lucrările la noul sediu, 
construcţia fi ind ridicată până aproape de acoperiş.

Personalul monahal. În postul de stareţă la Mănăstirea nou 
înfi inţată din localitatea Someşul Cald a fost numită maica Ma-
ria Mirela Vulcu, iar în postul de duhovnic la Mănăstirea din 
localitatea Pădureni a fost numit părintele Vlad Valentin Marc.

Părintele Arhim. Samuel Cristea a fost transferat din pos-
tul de duhovnic de la Mănăstirea „Sf. Elisabeta” Cluj-Napoca 
în postul de duhovnic la Seminarul Teologic Liceal Ortodox 
Cluj Napoca, iar părintele Ierom. Natanael Zamfi rache de la 
Mănăstirea Rebra – Parva a fost numit în postul de duhovnic 
la Mănăstirea „Sf. Elisabeta” din Cluj-Napoca.

Părintelui Nicolae Moldovan, stareţul Mănăstirii Nicula i 
s-a acordat rangul de arhimandrit, şi rangul de protosinghel a 
fost acordat părintelui Iacob Rus, stareţul Mănăstirii Băişoara 
şi părintelui Siluan Fărcaş, duhovnicul Mănăstirii Dobric.

Fondurile pentru sprĳ inirea fi nanciară a clerului

În urma colectei din anul  pentru Fondul Central Misi-
onar, la unităţile administrative-bisericeşti din cadrul Arhiepi-
scopiei Vadului, Feleacului şi Clujului s-a adunat suma totală 
de .  lei. Protopopiatul Năsăud a colectat cea mai mare 
sumă ( .  lei), iar la nivelul judeţului Cluj, cea mai mare 
sumă a fost colectată de Protopopiatul Huedin ( .  lei). 
Înaltpreasfi nţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei le-a transmis 
o scrisoare de mulţumire celor  de parohii, care au colectat 
peste .  de lei pentru acest fond. Din suma gestionată de 
Arhiepiscopie au fost ajutate parohiile sărace şi au fost com-
pletate salariilor preoţilor lipsiţi de posibilităţi materiale. Din 
acest fond s-au acordat ajutoare fi nanciare pentru biserici afl a-
te în construcţie şi  pentru preoţii misionari.

Fondul Pastoral Eparhial este de asemenea destinat ajuto-
rării familiilor preoţilor din parohiile cu venituri reduse. În 
anul  au fost ajutaţi un număr de  de preoţi (  preoţi 
din fi ecare protopopiat) cu suma de  lei pentru fi ecare, 
suma totală acordată fi ind de 8 .  lei.

Consilier administrativ bisericesc,
Preot Cristian Baciu

6
 Rezumat al raportului 

sectorului misionar-social pe 
anul 2013

D in punct de vedere organizaţional, Arhiepiscopia Clu-
jului desfăşoară o lucrare misionară, de asistenţă soci-
ală, diaconală şi fi lantropică prin intermediul Sectoru-

lui misionar-social. Coordonat de Preasfi nţitul Vasile Someşa-
nul, Sectorul misionar-social are în componenţă, din punct de 
vedere al resurselor umane, un consilier eparhial misionar 
social, un inspector eparhial pe probleme de asistenţă-social 
caritativă şi unul pentru tineret, doi asistenţi sociali (unul cu 
atribuţii în cadrul Centrului Social-Misionar „Sfântul Vasile cel 
Mare) precum şi un coordonator de programe pentru tineret..

În sprĳ inul lucrării de misiune şi asistenţă socială în Eparhie se 
înscrie şi activitatea celor  preoţi misionari din cadrul Protopopi-
atelor, precum şi a celor  asistenţi sociali din cadrul Birourilor de 
Asistenţă Socială din teritoriu. La iniţiativa Înaltpreasfi nţitului Ar-
hiepiscop şi Mitropolit Andrei, în vederea dezvoltării sistemului de 
misiune şi asistenţă socială din Eparhie, în anul  au fost înfi in-
ţate trei noi asociaţii care se afl ă sub patronajul Arhiepiscopiei Clu-
jului: Asociaţia Filantropică „Sfântul Onufrie”; Asociaţia Ortodoxă 
Social-Misionară pentru rromi „Sfântul Moise Arapul”; Asociaţia 
Tinerilor Creştini Ortodocşi.

De asemenea, în cadrul proiectelor sociale şi a asociaţiilor afl a-
te sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului sunt salariate  persoa-
ne după cum urmează:   salariaţi la Asociaţia Sfântul Nectarie 
Cluj;  salariaţi la Asociaţia Filantropică Medical-Creştină „Chris-
tiana” - Filiala Cluj-Napoca;  salariaţi la Centrul de Îngrĳ ire şi 
Asistenţă pentru Persoane Vârstnice „Acoperământul Maicii Dom-
nului”, Turda;  salariaţi la Asociaţia Filantropia Ortodoxă – Filiala 
Bistriţa-Năsăud.

I. Asistenţa în spitale, Unităţi Militare, Penitenciare şi Aşezăminte de 
Ocrotire Socială

În unităţile medicale din cuprinsul Eparhiei sunt încadraţi în 
prezent  de preoţi de slujire caritativă, din care  sunt retribuiţi 
de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei,  retribuiţi de către Secre-
tariatul de Stat pentru Culte, unul de Ministerul Apărării Naţiona-
le şi doi îmbisericiţi în spitale fără retribuţie. Preoţii de slujire cari-

tativă ofi ciază Sfi ntele Slujbe în  de capele şi biserici special ame-
najate în cadrul instituţiilor pe care le deservesc. 

În unităţile militare din cadrul Eparhiei sunt încadraţi şase 
preoţi militari. Unităţile din Cluj-Napoca subordonate Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, şi anume, Inspectoratul Judeţean pen-
tru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, sunt 
deservite de către doi preoţi misionari. 

Pe raza teritorială a Eparhiei noastre funcţionează două peni-
tenciare, la Gherla şi Bistriţa, o secţie penitenciară la Cluj-Napoca 
şi un spital penitenciar la Dej, în cadrul acestora activând trei preoţi: 
doi preoţi capelani permanenţi, iar unul slujeşte temporar.

II. Proiecte şi Programe sociale inaugurate în anul 2013:
a) Centrul de Îngrĳ iri Paliative „Sf. Nectarie” Cluj-Napoca, Asoci-

aţia „Sfântul Nectarie” Cluj.
Un important eveniment din punct de vedere social în Arhie-

piscopia Clujului l-a constituit deschiderea proiectului medical, în 
data de  mai , în cadrul Centrului de Îngrĳ iri Paliative „Sf. 
Nectarie” - Cluj-Napoca. În  bugetul  acestui proiect s-a ridicat 
la valoarea de .  lei şi avut 8  de pacienţi şi  persoane de-
cedate.

b) Serviciul de Îngrĳ iri Medicale la Domiciliu „Sf. Nectarie” Bistriţa, 
Asociaţia Filantropia Ortodoxă – Filiala Bistriţa-Năsăud;

c) Extinderea Centrului de Îngrĳ ire şi Asistenţă pentru Persoa-

ne Vârstnice „Acoperământul Maicii Domnului”, Turda;
d) Proiectul social „Sfântul Ioan cel Milostiv” - hrană la domi-

ciliu pentru persoanele afl ate în difi cultate, Parohia „Sfânta Treime” 
Cluj-Napoca.

III. Proiecte de viitor:
. Arhiepiscopia Clujului: a) Centrul Misionar Social „Sf. Apos-

tol Andrei” – Cluj-Napoca; b) Centrul de Îngrĳ ire şi Asistenţă pen-
tru Persoane Vârstnice – Baciu.

. Asociaţia Filantropia Ortodoxă – Filiala Bistriţa: a) Cantina 
socială „Muceniţa Filo  eia” – Bistriţa; b) Centrul de zi pentru Vârst-
nici „Sfântul şi Dreptul Simeon”– Bistriţa; c) Centrul rezidenţial 
pentru Vârstnici „Sf. Ioachim şi Ana”- Loc. Cuşma, Jud. Bistriţa 
Năsăud;

. Asociaţia Filantropică Sfântul Onufrie: Case de Tip Familial  
pentru ocrotirea copiilor afl aţi în difi cultate.

IV. Slujirea aproapelui prin colecte de întrajutorare 
În anul , ca urmare a Apelului Pastoral al Înaltpreasfi nţitu-

lui Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei a fost organizată în 
cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi 
Clujului o colectă specială pentru ajutorul sinistraţilor din judeţul 
Galaţi afectaţi de inundaţii, suma totală colectată fi ind de .  
lei. Prin intermediul Fondului „Filantropia”, la nivelul Centrului 
Eparhial, s-a folosit suma de .  lei pentru ajutorul persoanelor 
care au necesitat operaţii chirurgicale, tratamente în ţară şi străină-
tate precum şi pentru alte cazuri sociale.

În cadrul Proiectului „Cutia Milei”, în parohiile Eparhiei Clu-
jului s-a adunat şi s-a distribuit persoanelor defavorizate suma to-
tală de .  lei. Ajutoarele fi nanciare acordate prin intermediul 
„Cutiei Milei” numai la Catedrala Mitropolitană se ridică la suma 
de .  lei. În total sumele acordate săracilor prin „Cutia Milei” 
pe întreaga Eparhie, pe anul , se ridică la valoarea de .  
lei. 

V. Buget şi benefi ciari
Numărul benefi ciarilor proiectelor şi programelor sociale în 

anul , dezvoltate la nivelul Eparhiei Clujului, a fost de peste 
 de persoane şi familii, iar bugetul total al activităţilor misionar-

sociale a fost:  . 8.  lei
Consilier misionar social, 
Iustin Liciniu Câmpean
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1 ianuarie: Slujește Sfânta 
Liturghie și Te Deum la Cate-
drala Mitropolitană din Cluj-
Napoca.

2 ianuarie: La Cimitirul Cen-
tral din Cluj-Napoca oficiază 
slujba Panihidei pentru credin-
ciosul Iacob Neamţu.

3 ianuarie: În sobor de preoţi 
ofi ciază slujba înmormântării 
crediciosului Iacob Neamţu.

5 ianuarie: Slujește Sfânta 
Liturghie în biserica „Sfântul 
Arhidiacon Ștefan” din Cluj-Na-
poca.

6 ianuarie: Slujește Sfânta 
Liturghie și Aghiazma Mare la Mănăstirea Nicula și participă la 
agapa cu membrii grupului de iniţiativă pentru rectitorirea mă-
năstirii.

7 ianuarie: Slujește Sfânta Liturghie în paraclisul „Sfântul 
Nectarie” de la Centrul de Îngrĳ iri Paliative.

10 ianuarie: Participă la festivitatea de schimbare a comenzii 
la Divizia „Gemina”.

12 ianuarie: În Sfântul Altar de la subsolul bisericii „Sfântul 
Dumitru” din Cluj-Napoca slujește Sfânta Liturghie și slujba 
Parastasului pentru vrednicul de pomenire preotul Alexandru 
Gorea.

15 ianuarie: În cadrul „Zilelor Culturii românești” și a come-
morării lui Mihai Eminescu, în prezenţa autorităţilor administra-
tive, politice, militare, culturale, judeţene și locale, a elevilor și 
profesorilor de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Cluj-Napoca 
și a publicului prezent, la statuia Marelui Poet din faţa Teatrului 
Naţional ofi ciază slujba Te-Deumului și depune o coroană de fl ori 
din partea Arhiepiscopiei.

19 ianuarie: Slujește Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropoli-
tană. La Mănăstirea Florești, ofi ciază slujba înmormântării cre-
dinciosului Petru Lupan.

20 ianuarie: Ofi ciază Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sfântul 
Ierarh Pahomie” de la Piatra Fântânele, Prot. Bistriţa.

21 ianuarie: La Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din 
Cluj-Napoca participă la recitalul extraordinar de poezie dedicat 
poetului Mihai Eminescu „Om, Geniu și Sfânt” al Maestrului 
Dorel Vișan și din încredinţarea Înaltpreasfi nţitului Părinte Ar-
hiepiscop și Mitropolit Andrei înmânează Maestrului Dorel Vișan 
distincţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Diploma și Me-
dalia omagială „Sfi nţii Împăraţi Constantin și Elena”.

25 ianuarie: La paraclisul „Sfi nţii Trei Ierarhi” ofi ciază Te-
Deum și participă la lucrările Adunării Eparhiale și la agapă.

26 ianuarie: Slujește Sfânta Liturghie în biserica „Înălţarea 
Domnului” din Cluj-Napoca.

28 ianuarie: În capela Cimitirului din Mănăștur ofi ciază sluj-
ba înmormântării creinciosului nonagenar Ioan Flueraș. 
29 ianuarie: Rugăciune și meditaţie în paraclisul „Sfântul 

Nectarie” de la Centrul de Îngrĳ iri Paliative din Cluj-Napoca.
30 ianuarie: Slujește Sfânta Liturghie în capela „Sfântul Vasi-

le” de la Centrul Misionar Social „Sfântul Vasile cel Mare” din 
cart. Mănăștur. Se întâlnește cu Dl. Prof. Univ. Dr. H.C. Heinrich 
Schnatmann. În sala „Mușlea” a Bibliotecii Universitare din Cluj-
Napoca, participă la lansarea albumului „Crișan Mirciou”, rea-
lizat de D-na Anca Mariana Mircioiu, fi ica Profesorului și lansa-
rea lucrării „Astra -  de ani” tipărită cu susţinerea Consiliului 
Local Cluj-Napoca.

31 ianuarie: În biserica „Intrarea în biserică a Maicii Domnu-
lui”, din Cordoș, Cluj-Napoca, în sobor de preoţi slujește Panihi-
da la catafalcul părintelui Iosif Cadar.

PS EPISCOPUL
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PS Vasile, Catedrala Mitropolitană, PS Vasile, Catedrala Mitropolitană, 

Cluj-Napoca, 19 ianuarie, 2014Cluj-Napoca, 19 ianuarie, 2014

Ianuarie 2014

Pr. Andrei Buzdug (1891-1939) 
Primul Rector al Academiei Teologice 

Ortodoxe Române din Cluj

Mircea Gelu Buta

Î n ziua de  februarie , s-a stins din viaţă, după o 
boală grea și îndelungată, Dr. Andrei Buzdug, Protoiereu 
și Profesor la Academia Teologică Ortodoxă Română din 

gru formau subiectele pe care le dezvolta cu multă convingere, iar 
cele patru lucrări de predici apărute și retipărite dovedesc „pe omul 
orator” .

Dar oricât de vrednici am fi , așa cum afl ăm din panegiricul 
întocmit de către Liviu Galaction Munteanu, Rectorul Academiei 
Teologice din Cluj, „sfârșitul strădaniilor noastre pământești este 
moartea”... „Din primul moment când l-am cunoscut pe regretatul 
profesor Andrei Buzdug, am distins în sufl etu-i acea rară scânteie 
de pătrundere a lucrurilor şi împrejurărilor, care niciodată nu 
greşeşte. Eram acum  de ani la Sibiu, el în calitate de deputat 
sinodal, poate cel mai tânăr în această cinste a vremii, iar eu student. 
La memorabila şedinţă de protest a Ardealului ortodox şi românesc, 
împotriva încercărilor stăpânirii de a-i uzurpa drepturile dobân-
dite cu atâta greu, prin trimiterea unui comisar guvernamental, 
care să participe la şedinţe... A fost prea serios momentul, ca cine-
va să facă gestul fără o matură cumpănire. Curajul, hotărârea lui 
denotau pe omul integru, încă din fragedă tinereţe. Acelaş a rămas 
în ochii mei şi ai noştri, ai tuturor, de atunci încoace, prin fi ecare 
faptă înfrumseţând tabloul care-i întruchipează figura. Pentru 
românism şi ortodoxism îşi pune sufl etul. Orice iniţiativă româ-
nească şi creştinească îl are de colaborator. Pe catedră, la amvon, 
la întrunirile publice, în sala de conferinţe, glasul lui răsuna cu 
putere de tunet, încălzind simţirile, trezind conştiinţele şi activând 
voinţele. Într-un oraş precum Clujul, cercul de activitate în cele 

două domenii îi părea prea îngust. De 
aceea, a încercat să și-  lărgească, prin 
scrisul său frumos şi mişcător, adresân-
du-se maselor din toate părţile locuite 
de români, începând cu copiii din şcoa-
la primară, cari abia încep să descifreze 
o pagină tipărită, și sfârşind cu preoţii 
ca luminători ai satelor, cari prin el au la 
îndemână cea mai aleasă hrană sufl e-
tească, culeasă cu sârguinţă, strecurată 
cu pricepere prin sufl etul omului credin-
cios și aranjată pe înţelesul tuturor...” .

Închei acest eseu prin gândul pe care 
Andrei Buzdug a încercat să ni-l trans-
mită, ca pe o merinde pentru „sufl etele 
credincioase”, într-un volum intitulat 
„Predici la toate duminecile anului bise-

ricesc”: „...O priveliște mai frumoasă și 
mai impunătoare nu este ca și atunci când într-o biserică vezi om 
lângă om, cap lângă cap, norod mult, încât e cu neputinţă să faci 
un pas înainte. Toate capetele, toate privirile sunt îndreptate spre 
amvon și sorb cuvintele predicatorului, pline de mângăiere, fără 
de a respira, iar vestitorul cuvântului dumnezeiesc are întreagă 
mulţimea înaintea sa, dispune de ea, o poate conduce și îndupleca, 
cum voiește. Puterea cuvântului dumnezeiesc într-adevăr este mare. 
Unde se ivește un predicator, carele cu entuziasm sfânt și în duhul 
lui Hristos și al bisericii știe purta sabia cuvântului dumnezeiesc, 
acolo mulţi se trezesc din somnul cel greu al păcatului, mulţi din 
cei indiferenţi devin adoratori ai lui Dumnezeu, acolo înfl orește o 
viaţă sprituală nouă. Aceasta reiese și din cuvintele Sf. Apostul 
Pavel: «Viu este cuvântul lui Dumnezeu și lucrător și mai ascuţit 
decât toată sabia ascuţită de amândouă părţile și străbate până la 
despărţirea sufl etului și a duhului, și a mădularelor, și a măduvei 
și este judecător cugetelor și gândurilor inimii» (Evr. , ). Cunos-
când acum puterea acestui cuvânt, datoria noastră este ca să ne și 
folosim de el. Mântuitorul lumii ne zice: «Mergând, învăţaţi toate 
popoarele...», iar Sf. Apostol Pavel: «Nu m-a trimis Hristos să botez, 
ci să binevestesc» (I Cor. , ) și iar: «Amar mie de nu voiu bine-
vesti», nu însă și de nu voiu boteza, pentru că esenţialul este lumi-
narea sufl etului cu cunoștinţa adevărului. A lumina mai întâi, a 
predica este datoria principală a clerului și apoi a boteza sau a face 
formalităţile intrării în staulul oilor Cuvântului, în numărul 
credincioșilor; a lumina mai întâi și apoi a cânta: «Dă-mi veșmânt 
luminos, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină»...” . Spre fi nal, 
o umilă rugăminte în care cere să fi e „judecat mai mult după dorinţa 
inimei sale, decât după deplinătatea lucrului” .

 „A tipărit patru volume de predici: «Merinde pentru sufl etele credin-
cioase»; «I. Predici la toate duminecile anului bisericesc», Cluj, ed. I, 

,  p.; ed. a II-a, Cluj, 8, 8 p.; «II. Predici la toate praznicile 
și sărbătorile anului bisericesc», Cluj, ,  p.; «Doamne, mântuiește-
ne, că pierim. Cuvântări funebre», Cluj, , 8 p.; «Duh și viaţă. 
Cuvântări la cununii», Cluj, 8,  p.; «Manuale de religie pentru 
clasele primare», I, II, III, IV, V, VI, VII, Cluj, - 8, cu aprobarea 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”; Alexandru Moraru, 
op. cit., p. .

 Liviu Galaction Munteanu, „Din prilejul morţii prof. A. Buzbug. 
Cuvântul Academiei Teologice”, în: Revista Renașterea, anul XVII, 
nr. ,  martie , p. .

 Idem, „Cuvânt înainte”, în vol.: Predici la toate duminecile anului biseri-
cesc, Tipografi a Eparhiei Ortodoxe Române Cluj, 8, pp. -

 Ibidem, p. .
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Cluj . O boală nemiloasă „îl răpeşte şcoalei, Bisericii strămoşeşti şi 
neamului după  luni de suferinţe, în vârstă de abia  ani” . Prin 
dispariţia pământeană a unuia dintre cei mai valoroși profesori ai 
săi, lumea academică clujeană suferă o grea și ireparabilă lovitură, 
căci cu Prof. Andrei Buzdug, „se mai duce unul dintre aceia cari 
au luptat neobosiţi cu greutăţile începutului de înfi ripare a primei 
instituţii de cultură teologică ortodoxă în capitala Ardealului 
desrobit” .  

S-a născut în  decembrie 8  în comuna Josenii Bârgăului din 
judeţul Năsăud, într-o familie care a dat un lung șir de protopopi, 
preoţi și teologi, pe parcursul a  de ani .  Cursul primar îl ur-
mează în satul natal, alături de copiii grănicerilor. Studiile liceale 
le face la Năsăud și Blaj, iar în anul  se înscrie la Facultatea de 
Teologie din Cernăuţi. Aici are șansa de a-i asculta pe câţiva dintre 
vestiţii profesori ai vremii, între care E. Popoviciu, Găină, Voiuţchi, 
Gheorghiu. În anul , este promovat Doctor în Teologie. Își 
începe activitatea pastorală în comuna Susenii Bârgăului ( -

8), apoi este numit profesor de religie la Liceul „Alexandru 
Odobescu” din Bistriţa ( 8- ). În acelaşi an, este ales deputat 
sinodal al Protopopiatului Bistriţei, ca reprezentant al Văii Bârgă-
ului, distincţie pe care şi-o va  menţine până la moarte. În această 
calitate, participă activ la furtunoasele şedinţe ale sinodului arhi-
diecezan de la Sibiu, iar după înfi inţarea Episcopiei Clujului, la 
toate Adunările eparhiale, în calitate de ra-
portor al comisiilor care i-au fost încredinţate 
să le conducă . Evocând acele vremuri, 
Consilierul Episcopal Vasile Sava își amin-
tea: „Eu l-am cunoscut prin , când se 
puneau temeliile acestei Eparhii. Era cel 
mai îngrijat de soarta Eparhiei, cel care 
punea cel mai mult sufl et după cea mai 
bună cunoştinţă a sa întru aranjarea pri-
melor începuturi de viaţă nouă bisericeas-
că aici, în metropola Ardealului” .

În toamna anului , Andrei Buzdug 
vine la Cluj ca profesor de religie la Liceul 
„Gheorghe Bariţiu”, unde va funcţiona 
până în anul , când este chemat pro-
fesor la nou-înfi inţata Academie Teologică 
Ortodoxă Română din Cluj. În paralel, va 
activa atât la catedra Seminarului Pedago-
gic, cât și pe terenul vieţii publice românești, unde „prezenţa lui 
era dorită, iar cuvântul, ascultat” . Tânărul Andrei Buzdug, „cu 
gândul la Dumnezeu și la vitejia tradiţională a străbunilor grăniceri”, 
va sări „cu bărbăţie” în apărarea averilor grănicerești, făcând par-
te din Consiliul de Administraţie al Societăţii „Regna” încă de la 
înfi inţarea acesteia ( )8. S-a afl at, de asemenea, în rândul celor 
care „luptau pentru apărarea temeinică a elementului românesc 
în oraşul Cluj, în calitate de consilier la Primărie, trimis din partea 
Blocului Românesc, al cărui membru era” . Mai făcea parte din 
conducerea Ligii Antirevizioniste şi a Naţiunii Patriotice, organizaţii 
în care „lucra și participa cu mult spor” . Contemporanii îl descriu 
ca un orator de frunte, ce captiva cu verva-i cuceritoare masele 
ascultătorilor. Cuvântul curat al Evangheliei și naţionalismul inte-

 Ioan Goga, „Moartea Prof. Dr. Andrei Buzdug”, în: ziarul 
Năzuinţa, anul II, nr. ,  martie , p. .
 Liviu Galaction Munteanu, „Din prilejul morţii Prof. A. Buz-

dug”, în: Renașterea, anul XVII, nr. , Cluj,  martie , p. .
 Ibidem.
 Dinastia acestei familii începe în anul , prin numirea lui Iacob 

Buzdug ( - 8 ) Prot. al Văii Bârgăului. Îi urmează fi ul Alexandru 
Buzdug, care a fost mai întâi Administrator protopopesc, iar apoi Prot. 
al Văii Bârgăului, până în anul 8 . După o pauză de  de ani, în care 
Prot. a fost Terente Bogat din Mĳ locenii Bârgăului, familia Buzdug 
revine prin Pr. Teodor Buzdug ( 8 - 8 ), fi ul adoptiv al lui Alexandru. 
Acesta se căsătorește cu Raveca Buzdug ( 8 - 8 ), fi ica naturală a lui 
Alexandru, și va fi  numit Preot în Rusu Bârgăului. Dintre cei patru fi i 
ai lor, doi vor deveni preoţi: Ioan ( 8 - 88 ), Preot în Josenii Bârgăului, 
și Iacob ( 8 - ), Preot în Rusu Bârgăului. Urmașul Prot. Ioan la 
Parohia din Josenii Bârgăului a fost fi ul său, Pr. Leon ( 8 - ). Fiul 
cel mare al acestuia, Ioan ( 88 - ), va rămâne preot în Josenii Bâr-
găului, iar Andrei ( 8 - ) devine Profesor la Academia Teologică 
Ortodoxă Română din Cluj. Băiatul acestuia din urmă, Liviu ( -

), îi va urma cariera academică la același Institut Teologic; Dana 
V ran, „Familia protopopilor Buzdug din Rusu Bârgăului”, în: Anua-
rul Bârgăuan, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, , pp. - .
 Alexandru Moraru, Învăţământul teologic universitar ortodox român 

din Cluj (1924-1952), Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 
, p. 8; vezi și Ioan I. Bureac , Spiritualitate năsăudeană 

bistriţeană, Ed. Mesagerul, Bistriţa, , p. 8.
 Vasile Sava, „Cuvântul Episcopiei. La înmormântarea Prof. Dr. Andrei 

Buzdug”, în: Renașterea, anul XVII, nr. , Cluj,  martie , p. .
 Liviu Galaction Munteanu, op. cit., p. .

8 Mircea Gelu Buta, Adrian Ono reiu, Victor Moldovan. Memori-
ile unui politician din perioada interbelică, Ed. Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, , pp. - .

 Vasile Sava, op. cit., p. .
 Ibidem.
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22 ianuarie: Slujeşte Vecernia, Acatistul Mântuitorului şi 
rosteşte un cuvânt de învăţătură în Catedrala Mitropolita-
nă.

23 ianuarie: Face o vizită pe şantierul bisericii „Sfântul 
Alexandru” de pe strada Muncii (paroh: Pr. Claudiu Meleanu). 
Primeşte la reşedinţă pe maestrul Dan Puric. În capela mor-
tuară din cimitirul din Mănăştur, ofi ciază slujba înmormân-
tării pentru credinciosul Vasile Damian. Rosteşte un cuvânt 
de învăţătură. În sala Auditorium Maximum a Casei Univer-
sitarilor, participă la conferinţa „Sufl et românesc”, susţinută 
de maestrul Dan Puric.

24 ianuarie: Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Mi-
tropolitană. Participă la festivităţile organizate în cinstea 
împlinirii a  de ani de la unirea Principatelor Române. 
Ofi ciază o slujbă de Te-Deum şi rosteşte un cuvânt ocazional. 
Primeşte la reşedinţă autorităţi civile şi militare, locale şi ju-
deţene, preoţi şi credincioşi veniţi pentru a-l felicita cu prile-
jul zilei de naştere. În clădirea Facultăţii de Ştiinţe Economi-
ce din Cluj-Napoca, participă la susţinerea publică a Tezei de 
Doctorat de către domnul Sorin Câlea, consilierul economic 
al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. 

25 ianuarie: În sala de şedinţe a Arhiepiscopiei, prezidea-
ză şedinţa Consiliului Eparhial. În aula Nicolae Ivan a Fa-
cultăţii de Teologie, prezidează şedinţa anuală a Adunării 
Eparhiale. Asistă la Vecernie şi slujeşte la Litie în Catedrala 
Mitropolitană. 

26 ianuarie: Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica „Sfân-
tul Apostol Toma” din Cluj-Napoca (parohi: Pr. Dănuţ Goga 
şi Pr. Marius Goga). Rosteşte cuvântul de învăţătură. Acor-
dă domnului Ioan Bene distincţia „Crucea Transilvană”. 
Este însoţit de PC Pr. Ioan Chirilă, preşedintele senatului 
Universităţii „Babeş Bolyai”. În Catedrala Mitropolitană, 

slujeşte Vecernia, Paraclisul Maicii Domnului şi rosteşte 
o cateheză.

27 ianuarie: Îl vizitează pe fi ul duhovnicesc, Pr. Ioan Cân-
dea.

28 ianuarie: La Clinica de Chirurgie din Cluj-Napoca 
vizitează cele patru persoane, victime ale accidentului 
aviatic din Munţii Apuseni.

Face o vizită pastorală în protopopiatul Huedin. Vizi-
tează parohiile Mănăstireni (paroh: Pr. Gheorghe Leş), 
Mănăşturu Românesc (paroh: Pr. Florin Sâmpălean), Râşca 
Oniceşti (paroh: Pr. Cristian Mărcuş) şi Dealu Mare cu filia 
Cristeşti (paroh: Pr. Bogdan Cociş). Este Însoţit de PC Pr. 
Cristian Baciu, consilierul bisericesc al Arhiepiscopiei Va-
dului, Feleacului şi Clujului. 

29 ianuarie: În Aula „Nicolae Ivan” a Facultăţii de Te-
ologie din Cluj-Napoca, participă la momentul festiv or-
ganizat cu prilejul hramului şcolilor teologice. Rosteşte un 
cuvânt de binecuvântare. 

30 ianuarie (Sfinţii Trei Ierarhi): Cu prilejul hramului 
şcolilor teologice, săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala 
Mitropolitană. Rosteşte cuvântul de învăţătură. Hiroteseş-
te întru iconom pe părintele Marian Sidon, inspectorul de 
religie al judeţului Cluj. 

31 ianuarie: În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Ve-
cernia, Acatistul Bunei Vestiri şi rosteşte un cuvânt de 
învăţătură.

A consemnat, Arhid. Claudiu Ioan Grama

ÎPS ARHIEPISCOPUL
|I MITROPOLITUL ANDREI

În fiecare luni, între orele 8.  şi . , conduce 
şedinţa Consiliului Permanenţei Eparhiale.

În fi ecare miercuri şi vineri, între orele 8.  şi . , 
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 .  şi . , reali-
zează emisiunea „Cuvântul Ierarhului – spiritualitate 
creştină pe unde hertziene”, pentru postul de radio „Re-
naşterea”.

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

În fi ecare sâmbătă, între orele 8.  şi . , predă 
cursul de Spiritualitate pentru masteranzii Facultăţii de 
Teologie din Cluj-Napoca.

Ianuarie 2014

1 ianuarie: La ora . , la trecerea dintre ani, în Catedra-
la Mitropolitană, săvârşeşte slujba de Te-Deum şi rosteşte un 
cuvânt de învăţătură.

Ofi ciază Sfânta Liturghie în biserica „Naşterea Domnului” 
din Cluj-Napoca (paroh: Pr. Inspector Nicolae Buda). Rosteş-
te cuvântul de învăţătură. Hirotoneşte preot pe diaconul Paul 
Ilie Nemeti, pe seama parohiei Jichişu de Sus, protopopiatul 
Dej. Este însoţit de dl. Valentin Vesa, secretarul eparhial al 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.

Slujeşte Vecernia, Pavecerniţa Mică şi rosteşte un cuvânt 
de învăţătură în Catedrala Mitropolitană. 

2 ianuarie: Săvârşeşte Taina Sfântului Botez pentru prun-
ca Antonia Maria, fiica părintelui Ioan Creţa din parohia 
Floreşti, protopopiatul Nă-
săud. Rosteşte un cuvânt de 
învăţătură. Face o vizită în 
parohia Figa, protopopiatul 
Beclean.

3 ianuarie: Face o vizită 
pastorală în protopopiatele 
Cluj I şi Cluj II. Vizitează 
biserica „Înălţarea Sfintei 
Cruci” (paroh: Pr. Gavriil 
Vârva), Mănăstirea „Sfânta 
Elisabeta”, parohia Ciurila 
(paroh: Pr. Mircea Sandu) 
şi parohia Fânaţele Clujului 
(paroh: Pr. Petru Buran). 
Este însoţit de domnul Sorin 
Câlea, consilierul economic 
al Arhiepiscopiei Vadului, 
Feleacului şi Clujului. 

Slujeşte Vecernia, Pave-
cerniţa Mică şi rosteşte un 
cuvânt de învăţătură în Ca-
tedrala Mitropolitană. 

4 ianuarie: Se întâlneşte cu părintele ieromonah Rafael 
Noica. În Catedrala Mitropolitană asistă la Vecernie şi slujeş-
te la Litie.

5 ianuarie: Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Mi-
tropolitană. Rosteşte cuvântul de învăţătură. În Catedrala 
Mitropolitană, slujeşte Pavecerniţa Mare cu Litie şi rosteşte o 
cateheză.

6 ianuarie (Botezul Domnului): Săvârşeşte Sfânta Liturghie 
în Catedrala Mitroplitană. Rosteşte cuvântul de învăţătură.

În Piaţa Avram Iancu, pe podiumul special amenajat, 
ofi ciază slujba Aghiasmei Mari. Rosteşte un cuvânt de bine-
cuvântare. Asistă la Vecernie, slujeşte la Litie şi rosteşte un 
cuvânt de învăţătură în Catedrala Mitropolitană.

7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul): Săvârşeşte Sfânta 
Liturghie în biserica „Sfântul Nicolae” din parohia Turda 
Nouă II (paroh: Pr. Ioan Ciortea). Rosteşte cuvântul de învă-
ţătură. Este însoţit de PC Pr. Bogdan Ivanov, consilierul cul-
tural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. 

8 ianuarie: Face o vizită la campusul Teologic „Nicolae 
Ivan”. Slujeşte Vecernia, Acatistul Mântuitorului şi rosteşte 
un cuvânt de învăţătură în Catedrala Mitropolitană.

9 ianuarie: Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Da-
niel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, face o vizită la 
Mănăstirea Ţigăneşti.

10 – 21 ianuarie: Însoţit de un grup de credincioşi din 
judeţele Bistriţa-Năsăud şi Cluj, face un pelerinaj în Israel, 
Iordania şi Muntele Sinai.

IPS Andrei, pe treptele Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, Bobotează, 6 ianuarie 2014.IPS Andrei, pe treptele Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, Bobotează, 6 ianuarie 2014.

Rezumatul Raportului 
Activității Sectorului Economic 

din anul 2013
Investiții și reparații

L a Catedrala Mitropolitană au fost continuate lucrările pentru 
pictarea Catedralei Mitropolitane în tehnica mozaic, rea-
lizându-se până la sfârşitul anului schela metalică până la 

cupola centrală, s-au realizat lucrări de reparaţii la cupole și acoperiș 
și s-a executat hidroizolaţie la balcon.

La Centrul Eparhial a fost amenajat Arhondaricul Mitropolitan. 
Pentru necesităţile interne ocazionate de Sinoadele Mitropolitane şi 
alte evenimente deosebite din viaţa arhiepiscopiei s-a hotărât ame-
najarea la etajul II al clădirii Centrului Eparhial, a unui arhondaric 
compus dintr-un apartament destinat cazării Preafericitului Părinte 
Patriarh şi  garsoniere. S-au executat lucrări de recompartimentare, 
montat parchet, gresie, faianţă, instalaţii termice, sanitare. 

Depozitul de cărţi şi obiecte bisericeşti. Având în vedere extinderea 
reţelei de magazine de cărţi şi obiecte bisericeşti la nivelul eparhiei a 
fost imperios necesar realizarea unui depozit de carte şi obiecte de 
cult de unde să fi e aprovizionate  atât cele  magazine, cât şi proto-
popiatele şi parohiile. Acesta a fost amenajat la parterul Căminului 
preoţesc, iar lucrările realizate au constat în înlocuirea ferestrelor şi 
uşilor, termopan, refacerea instalaţiei electrice, termice, sanitare. De 
asemenea, a fost mobilat şi dotat cu aparatura necesară. 

Apartament duhovnic Seminarul Teologic Ortodox. La mansarda 
imobilului unde funcţionează Seminarul Teologic Ortodox a fost 
amenajat un apartament pentru părintele duhovnic, prezenţa aces-
tuia fi ind necesară revigorării vieţii duhovnicești a elevilor.

Lucrări clădire Seminarul Teologic. S-au continuat lucrările de  
instalaţii și reparaţii la clădire, s-a  realizat copertina de la intrare, 
s-a turnat un planșeu pentru susţinere, manopera pentru amena-
jarea cabinetului stomatologic și  s-a amenajat balconul de pe co-
pertină. Amenajare  atelier  iconografi e pentru mozaicurile Catedra-
lei Mitropolitane. A fost amenajat la subsolul clădirii Centrului 
eparhial un atelier de creaţie a scenelor iconografi ce. Au fost ame-
najate spaţii de creaţie, depozit, grupuri sociale. 

Reşedinţa mitropolitană. Au fost executate lucrări de reparaţii şi 
amenajări la sufrageria și holul Reședinţei Mitropolitane (zugrăveli, 
înlocuirea ferestrelor).

Campusul Teologic „Nicolae Ivan”. Au continuat lucrările de fi ni-
saje exterioare și interioare, împrejmuire incintă, amenajare scară 
acces din strada Dorobanţilor, s-au fi nisat și dotat interioarele, s-au 
montat tâmplărie interioară și exterioară, instalaţie de ventilaţie 
pentru aulă,  li  uri. S-a pictat Sfântul Altar la Capela ”Sfântul 
Nicolae”, a fost montat iconostasul, s-a achiziţionat mobilier. A fost 
executat și primul cămin studenţesc până la cota . 

Atelierul de lumânări. S-au fi nalizat lucrările de amenajare a halei 
de producţie, a fost amenajată curtea, s-a realizat alimentarea cu 
energie electrică a manufacturii și s-a realizat gardul împrejmuitor.

Amenajare Colegiul Naţional Ortodox. S-au executat lucrări de 
faţadizare a clădirii, realizarea unui zid de sprijin și înlocuirea 
gardului, s-a realizat acces direct către Biserica Sfânta Treime. S-a 
amenajat parţial curtea interioară, montându-se și un foișor. Ame-
najare curte şi realizare centrală termică la Seminarul Teologic de pe str. 
Meseriilor. Faţadizare şi reparaţii la imobil Baba Novac Nr. 15, spaţiu 
destinat Asociaţiei Nevăzătorilor, Filiala Cluj.  Centru de Tineret Pr. 
Prof. Ioan Bunea – Sângeorz-Băi. Au continuat lucrările de construcţie, 
reușindu-se fi nalizarea în roșu a centrului și contractarea tâmplări-
ei PVC. Realizare proiecte de restaurare a bisericilor monument istoric. 
Au fost realizate proiectele tehnice pentru un număr de  biserici 
monument istoric (  din jud. Cluj și  din jud. Bistriţa-Năsăud). 
Reparaţii la apartamentul situat pe str. Nicolae Titulescu, nr.109, ap.3, 
lăsat moștenire Fundaţiei Mitropolitul Bartolomeu de către D-na 
prof. univ. dr. Chira Iuliana.

Construirea de noi biserici, repararea, restaurarea și întreţinerea celor 
vechi și a altor edifi cii. Au continuat lucrările de edifi care la cele pes-
te  de biserici parohiale şi mânăstireşti, afl ate în diferite faze, de 
la fundaţie până la iconografi e, la care se adaugă şi unele lucrări de 
reparaţie la biserici şi case parohiale: construcţia de noi locașuri de 
cult – , pictură la noi locașuri de cult – , construcţii de noi edi-
fi cii eclesiale – .

Consilier economic,
Ec. dr. Sorin-Câlea

Erată:  În revist a Renaşterea nr. 12 (decembrie) 2013, textul articolului 
părintelui prof. univ. dr. Alexandru Moraru de la p. 4 a apărut cu titlul 
„Preasfinţitul Părinte Episcop Vicar Vasile Fluieraş Someşanul împlineşte 
65 de ani”, în loc de „Preasfinţitul Părinte Episcop-Vicar Vasile Flueraş 
Someşanul împlineşte 65 de ani”, aşa cum ne-a fost  oferit de către autor. 
Ne cerem scuze pentru aceast ă eroare redacţională. (Redacţia)
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O F E R T E:

Din activităţile Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din 

Cluj-Napoca 
(noiembrie-decembrie 2013)

Dacian But-Căpuşan

M iercuri  noiembrie  a avut loc conferinţa pr. 
Boian Alexandrovici, vicar al Timocului şi protopop 
al Daciei Ripensis: Viaţa religioasă a românilor din 

Valea Timocului, organizată de Facultate împreună cu AS-
COR.

În zilele de ,  şi  noiembrie , în cadrul CEEPUS 
(Central European Exchange Program for University Studies), 
în organizarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă, împreună 
cu Centrul de Bioetcă şi INTER, profesorii de la Universita-
tea din Pécs au susţinut câteva conferinţe. Varga Szabolcs: 
A Blessing or a Curse? Childbirth in European Culture; Doctores, 
Healers and Midvifers in early Modern Europe; „End Times” the 
role of Catholic Church in Combating the Demographic Crisis. 
Cziglany Zsolt: Conceptions of Life in Old Testament Anthro-
pology; Life and Death in the Book of Psalms; The Value of Life in 
the Wisdom Literature of the Old Testament. Moderatori au fost 
Conf. univ. dr. Radu Preda şi Pr. prof. univ. dr. Ştefan Iloa-
ie.

Mănăstirea Tismana a găzduit în perioada - 8 noiem-
brie , lucrările celei de a IV-a ediţii a Simpozionului 
Naţional Studenţesc, organizat de Facultatea de Teologie 
din Craiova şi Arhiepiscopia Craiovei, dedicat Sfi nţilor Îm-
păraţi Constantin şi Elena şi teologiei părintelui profesor 
Dumitru Stăniloae. Cele două teme ale manifestării au fost: 
„Sfi nţii Împăraţi Constantin şi Elena, punte de legătură între 
lumea greco-romană şi modernitate”, respectiv părinte Du-
mitru Stăniloae „teolog al iubirii dumnezeieşti”. Au parti-
cipat studenţi la nivel licenţă şi master de la facultăţile de 
teologie Ortodoxă din: Bucureşti, Sibiu, Cluj-Napoca, Arad, 
Craiova şi Târgovişte. Facultatea noastră a fost reprezenta-
tă de către: Raul-Alexandru Nistor, Cătălin-Petru Oargă şi 
Anton-Viorel Pop, din anul III, specializarea Teologie pas-
torală.

Ca în fi ecare an, la începutul lunii decembrie a fost orga-
nizată săptămâna Facultăţii de Teologie Ortodoxă. Evenimen-
tul a debutat luni,  decembrie , cu o seară dedicată fi loso-
fului Petre Ţuţea. Conf. univ. dr. Radu Preda a conferenţiat pe 
tema: Petre Ţuţea, un laic mărturisitor. 

Seara de marţi,  decembrie a fost dedicată părintelui pro-

fesor Ene Braniște, cu ocazia împlinirii  de ani de la naștere. 
Au susţinut comunicări Pr. lect. univ. dr. Ioan Bizău: Contribuţia 
părintelui Ene Braniște la dezvoltarea teologiei liturgice, Pr. lect. 
univ. dr. Mircea Oros: Părintele profesor Ene Braniște un mare 
dascăl al teologiei românești și Dr. Cezar Login: Liturgica compa-
rată la părintele Ene Braniște: o nouă direcţie de cercetare în spaţiul 
românesc.

Zilele de miercuri și joi au fost dedicate părintelui Dumitru 
Stăniloae. În prima „seară Stăniloae”, ÎPS Mitropolit Andrei a 
susţinut o cuvântare: Amintiri nostalgice despre un mare și du-
hovnicesc profesor de teologie și în același timp, om de o modestie 

deosebită, iar Pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan, decanul Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă a Universităţii  Decembrie 8 din Alba 
Iulia a vorbit despre Intersubiectivitatea trinitară și reverberaţia ei 
în planul interuman. Joi,  decembrie , au susţinut comunicări 

știinţifi ce doi invitaţi de la Facultatea de Teologie „Justinian 
Patriarhul” din Bucureşti: Pr. prof. univ. Ștefan Buchiu, de-
canul Facultăţii: Părintele profesor Dumitru Stăniloae teologul 
iubirii divine și Conf. univ. dr. Adrian Lemeni: Contribuţii 
apologetice și relevanţa acestora în teologia părintelui Dumitru 
Stăniloae. 

Săptămâna s-a încheiat, vineri,  decembrie , de săr-
bătoarea Sf. Ierarh Nicolae, cu inaugurarea noului sediu al 
instituţiei de învăţământ de pe strada Nicolae Ivan (fostă 
Coastei). 

Manifestările, în cadrul cărora a fost organizată o expo-
ziţie de icoane realizate de studenţii specializării Artă 
sacră, s-au încheiat cu un moment artistic în care au urcat 
pe scenă Grupul Icoane al Academiei de Muzică „Gheor-
ghe Dima”, coordonat de Prof. univ. dr. Ioan Bocșa și Co-
rala Psalmodia Transylvanica, coordonată de Pr. prof. univ. 
dr. Vasile Stanciu.

Altarul paraclisului cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” 
a fost pictat în tehnica „a fresco”, de pictorul Nicolae Bălan 
din Alba Iulia. Iconostasul în lemn de tei a fost realizat de 
sculptorul Dumitru Gârea din Vaslui, iar icoanele care îl 
împodobesc sunt opera pictorului George Romilă din 
Piatra Neamţ. Proiectul Campusului aparţine  arhitectului 
Cristina Spin. Zidirea noii clădiri a facultăţii s-a realizat 
de echipa de meșteri condusă de Dl. Director Vasile Ber-
can.

Luni,  decembrie  a avut loc susţinerea lucrărilor 
pentru gradul I profesional al personalului clerical. La 
această sesiune au participat  de preoţi din Arhiepisco-
pia Vadului, Feleacului şi Clujului, Episcopia Maramure-
şului şi Sătmarului şi Episcopia Sălajului. Lucrările au fost 
întocmite sub coordonarea a nouă cadre didactice ale 
Facultăţii.

În perioada -  decembrie , Prof. Marian Mat-
chinek de la Universitatea Olsten, Polonia a susţinut ur-
mătoarele conferinţe la Facultate şi Centrul de Bioetică: 
The Dignity of the HumanBeing in Bioethics; Does the Norma-
tive Dimension of the Human Bodiliness Exist?; Authonomy 
as a Value and a Moral Problem in Bioetics; Does a Christian 
Art of Dying (ars moriendi) Exist? Moderatori au fost Conf. 
univ. dr. Radu Preda şi Pr. prof. univ. dr. Ştefan Iloaie.

Duminică  decembrie  corul bărbătesc al Facultă-
ţii de Teologie Ortodoxă a susţinut în catedrala mitropolita-

nă, după slujba vecerniei, tradiţionalul concert de colinde. 
Dirĳ ori au fost Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, Diac prof. drd. 

Daniel Mocanu şi Diac. Drd. Daniel Frumos. Au fost interpre-
tate colinde compuse de: Nicolae Ursu, George Breazul, Sabin 
Drăgoi, Teofi l Coste, Gheorghe Cucu, Trifon Lugojan, Constan-
tin Ionescu, Anamaira Meza, Marius Cuteanu, Vasile Stanciu.
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ţiiNoul sediu al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Campusului Universitar "Nicolae 
Ivan" al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, inaugurat în 6 decembrie 2013.
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Foaie editată de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, fi liala Cluj-Napoca

înţelegerea „suferinţei Celui mai mare Nevinovat pe care L-a 
avut lumea. A Celui mai Pur şi mai Curat şi Care a fost atât de 
crunt jertfi t, torturat, chinuit şi omorât”. Părintele Andrei consi-
deră că suferinţa duce sufl etul omului la o stare de umilinţă, de 
rugăciune şi de smerenie, de compătimire pentru aproapele şi 
de dorire de a-l ajuta. „Avem datoria să uşurăm cât putem sufe-
rinţele semenilor, dar, în acelaşi timp trebuie să le primim şi să 
le vedem rostul”, a subliniat invitatul întâlnirii.

Mesajul principal al Părintelui Andrei Coroian a fost acela de 
a-i avea drept modele  pe oamenii care au putut să-şi asume 
suferinţa, să o transforme, să se bucure în a o trăi şi în a o trans-
cende. „Oameni precum Părintele Bejan au trăit suferinţa ca pe 
o fericire. În închisoare era bătut cu ranga în cap, dar el era fericit. 
La fel au fost mulţi dintre cei care au pătimit în închisorile comu-
niste”, a mai spus distinsul invitat. 

 Prin exerciţiul exersării şi răbdării suferinţei, creştinul are 
posibilitatea de a-şi determina starea în care se afl ă şi îşi poate 
pune la încercare puterile sufl eteşti, se poate angaja în a-şi schim-
ba viaţa duhovnicească, trecând de la vorbe la fapte.

6

Cuvinte de folos și sfaturi 
duhovnicești 

Tatiana Onilov 

Î n cadrul serilor duhovniceşti organizate de Asociaţia 
Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (ASCOR), 
fi liala Cluj-Napoca, invitaţi de seamă au pus în dis-

cuţie subiecte actuale, teme duhovniceşti pentru care mulţi 
dintre tineri încă mai aşteaptă răspunsuri şi direcţionări 
bune.

Dragostea care acoperă mulţime de păcate
- întâlnire cu ÎPS Serafi m Joantă

Despre dragostea care acoperă mulţime de păcate şi despre 
necesitatea de a descoperi dragostea care sălăşluieşte în fi ecare 
om a vorbit cu mult tâlc Înaltpreasfi nţitul (ÎPS) Serafi m Joantă, 
Mitropolitul Europei Centrale şi de Nord în cadrul unei asemenea 
întâlniri. Ca de fi ecare dată, mult aşteptatul ierarh, a adus nume-
roase exemple şi situaţii din experienţa personală pentru a elu-
cida subiectul. 

Pentru a dobândi dragostea şi pentru a o descoperi în inimă, 
fi ecare persoană trebuie să tindă să devină un om al rugăciunii 
neîncetate, un om duhovnicesc preocupat de curăţarea duhului 
şi de adâncirea în sine însuşi pentru a vedea care este lucrarea 
din interior. Potrivit arhiereului, acest exerciţiu este atât de nece-
sar, pentru că omul, de multe ori, nu ştie că înlăuntrul său, în 
străfundul inimii sale, se poate întâlni cu Dumnezeu. „Pentru a-L 
întâlni pe Dumnezeu, pentru a ne uni cu Dumnezeu, trebuie să 
ne cultivăm duhul. Fără o viaţă duhovnicească, viaţa omului se 
reduce la o trăire biologică”, a spus ÎPS Serafi m. Or, din cauza 
superfi cialităţii şi a ritmului vieţii contemporane, oamenii nu sunt 
capabili să se interiorizeze pentru a se întâlni în duh cu Dumne-
zeu, în aşa mod ratând posibilitatea de a-şi descoperi adevăratul 
chip, cel împodobit cu dragoste. 

Drumul pare anevoios de la început, dar odată descoperindu-i 
frumuseţile, un râvnitor şi căutător al lui Dumnezeu simte că 
prin eforturile pe care le depune în urcuşul său duhovnicesc 
găseşte împlinirea, pacea, mulţumirea, liniştea. Iar cu acestea, 
treptat ajunge să se îndulcească de dragostea care i se revarsă în 
inimă. În continuarea acestor afi rmaţii, ÎPS Serafi m a spus că cine 
nu trăieşte în dragoste nu Îl cunoaşte pe Dumnezeu, nu se cu-
noaşte pe sine însuşi. Distinsul invitat i-a îndemnat pe tineri să 
se roage continuu, pentru că, potrivit Sfi nţiei Sale, Îl iubim pe 
Dumnezeu în măsura în care ne rugăm Lui. ÎPS Serafi m Joantă 
susţine că rugăciunea este calea cea mai propice de a ne uni cu 
Dumnezeu. „Rugăciunea este importantă pentru ca mintea să 
nu se împrăştie, să fi e aţintită mereu spre Creatorul său, lucru 
posibil prin îmbunătăţirea calităţii rugăciunii, prin exerciţii con-
tinue de adâncire a minţii în inimă, prin încercarea de a aduce 
mintea înăuntru şi de a o scoate din cele ale lumii”, a sfătuit 
Mitropolitul Europei Centrale şi de Nord. Când omul izbuteşte 
să ajungă la o rugăciune atentă, neîntinată, a unei minţi curăţite 
şi cumpătate, atunci are şansa să experimenteze dragostea lui 
Dumnezeu. Experienţa duhovnicească este unică, deoarece prin 

accederea la dragostea divină, omul ajunge să îşi lărgească inima, 
să o umple cu dragoste pe care să o reverse asupra apropiaţilor 
săi, asupra prietenilor şi a tuturor celor din jurul lui, reuşind să 
vadă doar binele, să îi compătimească dacă sunt afundaţi în 
patimi şi, astfel, să acopere mulţime de păcate, să ierte şi să îngă-
duie. „Cine are dragoste are blândeţe, cumpătare, răbdare, ier-
tare, nejudecare. Salvează pacea, mai ales în familie”, a subliniat 
invitatul serii duhovniceşti, spunând că familia este locul privi-
legiat unde se manifestă dragostea lui Dumnezeu. 

Totodată, pentru ca rugăciunea să dea roade bune, ea trebu-
ie să fi e însoţită de post şi de înfrânare, de o asceză personală în 
care să existe atât un efort duhovnicesc, cât şi unul trupesc. Po-
trivit ÎPS Serafi m, asceza este necesară pentru a ne întări în lup-
ta cu păcatul, pentru a ne cunoaşte neputinţele şi pentru a ne 
subţia duhul. Metaniile, rugăciunile mai îndelungate, priveghe-
rile, înfrânările trupeşti, sunt atât de importante, deoarece „duhul 
şi trupul sunt în strânsă legătură, iar cele ale trupului se răsfrâng 
asupra duhului şi, astfel, toate patimile trupeşti duc la o înrobire 
a duhului dacă nu există înfrânare”. 

ÎPS Serafim Joantă a mai vorbit şi despre o altă cale de a 
ajunge la dragoste, una aparent paradoxală, cea de „acceptare a 
suferinţei, care odată asumată nu mai este împovărătoare, dez-
gustătoare şi grea de dus, ci o suferinţă transfi gurată, prin care 
oamenii ajung să se sfi nţească, să fi e pe jumătate mântuiţi”. Cum 
ajungi de la suferinţă la dragoste? Cu multă răbdare, fără a cârti, 
ci, mai degrabă începând prin a mulţumi pentru Crucea pe care 
o ai de dus, care, de multe ori, nu e aşa de grea precum pare. 
Suferinţa este un prilej de curăţire, de meditaţie, de înmulţire a 
virtuţilor, care odată dobândite sporesc, rodesc şi converg spre 
virtutea virtuţilor – dragostea.  

Cu toate că mulţi tind să creadă că trăim vremuri grele, în 
care abia se mai zăreşte o umbră a dragostei, ÎPS Serafi m Joantă 
crede că lumea este scăldată în dragoste, chiar şi în zilele noastre, 
doar că nu mai sunt ochi să o vadă şi să o contemple. Fuga după 
împlinirea nevoilor, grĳ ile care nu ne lasă să ne aţintim privirea 
spre Dumnezeu, spre interiorul nostru, egoismul la cote maxime, 
ruperea comuniunii şi izolarea într-un spaţiu, de multe ori, ilu-
zoriu, rupt de realitatea vie, sunt doar câţiva factori care contri-
buie la golirea omenirii de dragoste.

Rostul suferinţei în viaţa duhovnicească – în dialog 
cu Arhimandritul Andrei Coroian

Despre dimensiunea suferinţei şi rolul acesteia în viaţa du-
hovnicească a vorbit Arhimandritul Andrei Coroian, un invitat 
mult aşteptat în cadrul fi ecărui post. Îndemnul Părintelui Andrei, 
la fel ca cel al ÎPS Serafi m Joantă, a fost de a accepta suferinţa, de 
a o înţelege. Invitatul a vorbit despre mai multe feluri de sufe-
rinţă: suferinţa sufl etească, cea trupească, suferinţa copiilor şi 
suferinţa pătimitorilor. „Suferinţa nu caută la faţă, suferinţa nu 
are nici un criteriu, ea vine ca o ploaie torenţială peste toţi: peste 
copii, peste tineri, peste bătrâni, peste învăţaţi şi peste neînvăţaţi, 
nu cruţă pe nimeni”, a afi rmat Părintele Andrei Coroian, încercând 
să le transmită tinerilor mesajul de a nu fugi de suferinţă, ci de a 
o primi şi de a o îndura, pentru a-i înţelege rostul. Potrivit invi-
tatului, fuga de suferinţă înseamnă fuga de Crucea personală, 
fuga de conlucrarea şi de unirea cu Crucea Mântuitorului. „Ar 
fi  foarte frumos dacă am medita la Crucea noastră, la suferinţa 
noastră, raportându-ne la alţii, să medităm la suferinţa altuia 
ieşind din noi, detaşându-ne de starea noastră.  Dar, în deosebi, 
ar trebui să medităm la Crucea şi suferinţa lui Hristos. Când te 
uiţi la Crucea lui Hristos, ce vezi, de fapt? Îl vezi pe Fiul lui 
Dumnezeu răstignit pe Cruce, Care se dăruieşte, ni se dăruieşte 
nouă din Iubirea Tatălui şi face legătura aceasta, dintre Iubirea 
Tatălui, cu tot neamul omenesc şi uneşte tot neamul omenesc, îl 
îmbrăţişează”, a explicat Părintele Andrei Coroian modul în care 
fi ecare om poate transfi gura suferinţa în iubire, dacă urmează 
modelul suprem, modelul hrisitc.

Urmând acest model, orice suferinţă poate fi  înţeleasă altfel, 
inclusiv şi cea care este îngăduită să fi e dusă de prunci sau de 
copii afl aţi de multe ori în situaţii cumplite. Părintele Andrei 
consideră că acei copii nevinovaţi, purtători de suferinţă, sunt 
răscumpărătorii a multor păcate ale părinţilor lor. Mai mult decât 
atât, durerile copiilor pot sensibiliza, pot duce la meditaţie şi la 

În spatele Cortinei de Fier
Studiu de caz: România

Alexandru Coman

Î n spatele Cortinei de Fier. Studiu de caz: România este 
titlul unui proiect care îşi propune realizarea unei 
analize obiective foarte bine documentate, a instau-

rării violente a regimului comunist în România. Aşa cum 
afi rmă coordonatorii proiectului, tânărul istoric şi scenarist, 
Alin Mureşan, reprezentantul Centrului de Studii în Istoria 
Contemporană, dar şi membrii Asociaţiei Rost, elementul 
central al proiectului constituie un fi lm documentar, care 
urmăreşte pas cu pas principalele etape ale transformării 
radicale a societăţii româneşti, la toate nivelele ei. Pe lângă 
filmul documentar, în cadrul proiectul au fost realizate o 
serie de benzi desenate despre fenomenul Piteşti şi un album 
foto-documentar care ilustrează diferite episoade ale comu-
nizării României. Istoricul afi rmă că acest proiect a luat naş-
tere pentru a compensa carenţa gravă de informaţie privitoa-
re la trecutul nostru recent, existentă mai ales în rândul tine-
rilor.

Pentru ca obiectivul să fi e atins, s-au efectuat multe cercetări, 
adunări de materiale de arhivă, materiale video şi întâlniri cu cei 
care au trecut prin vremurile de restrişte şi care încă mai sunt în 
viaţă.

La sfârşitul lunii ianuarie, istoricul şi scenaristul Alin Mure-
şan, a prezentat publicului din Cluj-Napoca documentarul des-
pre comunizarea României. 
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Cum a cunoscut Părintele 

Nicolae Steinhardt
 lumina necreată

Ana-Maria Neag

A şa cum aprecia Părintele Ioan Pintea, Jurnalul ferici-
rii „nu este [...] o carte de memorialistică rece, sau 
una cu caracter general despre gulagul din România 

(gen Gherla, Fenomenul Piteşti, Pe muntele Ebal), ci una cu 
caracter particular: relatarea unei experienţe creștine, petre-
cută într-un loc nefericit – pușcăria – unde mai mult ca ori-
când își face simţită prezenţa Iisus Hristos, Domnul iubirii, 
nădejdii și fericirii neschimbabile.” . Există anumite pasaje 
în cartea Părintelui Nicolae Steinhardt, ce vădesc limpede 
această prezenţă, acest fapt minunat al unirii omului Cu 
Dumnezeu.  De pildă, autorul descrie printre altele o 
experienţă inedită, mistică dintr-un moment al detenţiei, al 
cărei fior smerit amintește de arătarea lui Dumnezeu în 
muntele Horeb către Sfântul Prooroc Ilie: A zis Domnul: „Să 
ieși și stai în faţa Domnului în munte! Și iată Domnul va 
trece; și iată înaintea Domnului va fi  năprasnică vĳ elie ce va 
despica munţii și va sfărâma stâncile, dar nu în vĳ elie va fi  

 Ioan Pintea, Despre fericire în alţi termeni, în „Apostrof”, anul II - nr. 
/ , Cluj, p. .

Domnul; după vĳ elie va fi  cutremur, dar nu în cutremur va 
fi  Domnul; și după cutremur va fi  foc, dar nu în foc va fi  
Domnul; și după foc va fi  adiere de vânt lin, și într-însa va 
fi  Domnul (III Rg, , ) .

Această descriere este de o discreţie extraordinară, în ico-
nomia întregului univers al operei. I se acordă doar două 
paragrafe. Deși are o importanţă covârșitoare în tot ceea ce va 
urma, autorul nu pare să forţeze conștiinţa cititorului său, nu-l 
sufocă cu propriile percepţii asupra a ceea ce a trăit. Episodul 
apare ca o pauză în demersul retrospectiv, pauză în care Pă-
rintele Nicolae mărturisește cum a gustat el din veșnicie, după 
care revine la atmosfera și universul mundan.  

Mai mult decât atât, modul în care este înfăţișat momentul 
evocării se remarcă de asemenea printr-o fi neţe extraordinară. 
Contextul prezentării este dat de întâlnirea cu părintele Ha-
ralambie la Gherla (mai ). Apropiindu-se de acesta ca de 
un duhovnic, îi povestește „două vise avute la Jilava cu un an 
și jumătate înainte, în celula douăzeci și cinci” . Motivul des-
tăinuirii este dorinţa de a ști dacă nu cumva sunt înșelări sau 
părelnicii.

Primul vis pare să fi e transmită o emoţie mai puţin inten-
să în raport cu cel de-al doilea: i se arată mama sa, care luân-
du-l de mână, îl duce spre un perete al unei biserici, îndem-
nându-l să sărute chipurile pictate ale sfi nţilor.   

Al doilea vis este însă încărcat de semnifi caţii. Contextul 
efectiv al petrecerii lui este legat de condiţiile mizere, în ge-
nunile întunecate și înfrigurate ale temniţei, în iarna anului 

. Crivăţul, prin urletul lui mai îndrăznea să mărturiseas-
că suferinţa tăcută a deţinuţilor, „coșul sobiţei s-a prăbușit 
[…] Funinginea îmbracă totul cu un strat gros, grăsos, de 
negreaţă sleioasă, în continuă extensiune; adeziv. Dârdâim de 
frig, ne simţim copleșiţi de murdărie - și ne e foame. Din 
pricina zăpezilor, aprovizionarea a fost probabil întreruptă. 
Nu ni se mai distribuie, o dată pe zi și la ore neregulate, decât 
un boţ mic de turtoi rece. Apă nu mai avem. Tineta este arhi-
plină. Ciudat, îngheţul în loc să neutralizeze mirosul excre-
mentelor îl exasperează. Pândim sosirea turtoiului ca anima-
lele închise a căror hrană e la cheremul unui stăpân uituc. 
Boţul e sloi de gheaţă și e din mălai doar copt, nefi ert” .

În acest tablou cu nuanţe naturaliste, deţinuţii se silesc să 
fi e voioși, gentili și politicoși. Datorită sforăiturilor unui vecin, 
unul dintre aceștia (un om simplu, șofer de meserie, dar mai 
sensibil la condiţiile aspre) nu reușește să adoarmă. Părintele 
Steinhardt îi propune să facă schimb de locuri. Într-una din 
nopţile următoare, la ora două, este adus în celulă un nou lot. 
Situaţia devine extrem de delicată datorită spaţiului redus (la 
Jilava camerele aveau o capacitate de 8 locuri, însă erau 
ocupate de aproape  de oameni). Nou-veniţii se pitesc prin-
tre ceilalţi, creându-și spaţii „imaginare”. Întrucât unul dintre 
aceștia nu își găsește locul, Părintele face un gest fi resc de 
smerenie, oferindu-i locul său. Va fi  astfel nevoit să doarmă 
pe banca din mĳ locul celulei. În această situaţie, pe care o 
privește fără nicio urmă de fatalism, ci mai degrabă cu o se-
ninătate greu perceptibilă, un vis miraculos vine să-i aducă o 
mângâiere fără seamăn: „Nu-l văd pe Domnul Hristos întru-
pat, ci numai o lumină uriașă – albă și strălucitoare – și mă 
simt nespus de fericit. Lumina mă înconjoară din toate părţile, 
e o fericire totală și înlătură totul; sunt scăldat în lumina or-
bitoare, plutesc în lumină, sunt în lumină și exult. Știu că va 
dura veșnic, e un perpetuum imobile. Eu sunt îmi vorbește Lu-
mina, dar nu prin cuvinte, prin transmisiunea gândului. Eu 
sunt: și înţeleg prin intelect și pe calea simţirii – înţeleg că e 
Domnul și că sunt înlăuntrul luminii Taborului, că nu numai 
o văd, ci și vieţuiesc în mĳ locul ei” (p. ). 

Starea aceasta extatică, îmbibată de fericirea harului dum-
nezeiesc, depășește limitele spaţio-temporale, sinele se 
dezmărginește, până când ajunge să se unească în mod nea-
mestecat cu lumina necreată: „cercul de lumină se lăţește din 
ce în ce, iar fericirea după ce m-a învăluit mătăsos, deodată 
schimbă tactica, devine dură, se aruncă, se prăvălește asupră-
mi ca niște avalanșe care – antigravitaţional – mă înalţă; apoi, 
în cele din urmă, fără menajamente, mă înlocuiește. Nu mai 
sunt. Ba sunt, dar atât de puternic încât nu mă recunosc” . 
Deși se folosește termenul de „înlocuire”, nu este vorba despre 
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o dizolvare a fi inţei, ci de un proces ce produce mutaţii lăun-
trice atât de mari încât omului îi devine aproape imposibil să 
se mai recunoască, împărtășirea de lumină nu-i este proprie 
sieși, ci Fiinţei dumnezeiești din care izvorăște. Despre acest 
tip de simţire a scris și poetul Daniel Turcea: „Viaţa-mi/ puţină/ 
trupul/ îngândurat/ îngroapă-le/ vii/ în lumină/ [...]/ să nu mai 
știu/ să nu mai știu/ dacă mai sînt/ sau doar Tu ești/ Viaţa-
mi” .

Poate izvorul celei mai adânci transfi gurări pentru viitorul 
monah de la Rohia, acesta este, poate nucleul textului chiar 
în acest pasaj se confi gurează. Toate celelalte căutări pe care 
le descoperă Jurnalul converg înspre acest bulb plin de substanţă 
duhovnicească sau își înalţă tulpina din el. Asemeni unuia 
dintre isihaști, autorul se împărtășește din crâmpeiele harului, 
trăire a cărei esenţă este mirarea, amintind parcă de scrierile 
Sfântului Simeon Noul Teolog, văzătorul de Dumnezeu: „Văd 
frumuseţea Ta, privesc strălucirea, oglindesc lumina harului 
Tău și sunt uluit de negrăirea fulgerării și-mi ies din mine 
însumi când mă gândesc la mine: cine am fost și cine am ajuns 
– o, minune!” . 

Deși e de neînţeles în planul realităţii omenești, minunea 
nu s-a petrecut fără înţeles în plan duhovnicesc. Ea este rodul 
împlinirii poruncii Domnului, aceea de a iubi pe aproapele. 
Pentru lepădarea unui loc din hăul temniţei, Părintele Nicolae 
Steinhardt a fost așezat înlăuntrul strălucirii Taborului. 
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Filmul aduce în prim plan omeni care au fost contemporani 
cu evenimentele istorice analizate (printre alţii vorbeşte şi Nico-
lae Purcărea, fost deţinut politic şi autorul cărţii Urlă haita) şi care 
au avut de suferit de pe urma sumbrei perioade care s-a instalat 
în România în mod brutal la data de  august  şi s-a sfârşit 
la fel de violent prin Revoluţia din decembrie 8 . Istorici din 
generaţia tânără, imagini video şi foto cu perioada cercetată, 
victime direct afectate de regimul sângeros, dar şi victimele co-
laterale ale regimului apar pe rând în documentarul istoric. 

Din secvenţele documentarului, publicul clujean a putut afl a, 
de exemplu, care a fost soarta fi icei lui Toma Arnăuţoiu şi a Ma-
riei Plop – membrii unuia dintre cele mai bine organizate grupuri 
de rezistenţă din munţi împotriva regimului comunist. Acum 
celebră violonistă, Ioana Voicu Arnăuţoiu a fost născută în munţi,  
arestată odată cu părinţii ei şi apoi dusă la un orfelinat. Ioana 
Voicu Arnăuţoiu şi-a descoperit familia abia la maturitate şi a 
petrecut ultimii  de ani cercetând dosarele Securităţii. Ioana 
Arnăuţoiu nu vorbeşte niciodată despre ea sau despre părinţii 
ei, ci despre „grupul de rezistenţă“ şi „copilul născut în munţi“. 
Poza acestui copil de doi ani, în arestul Securităţii Piteşti, a făcut 
la un moment dat înconjurul Europei şi a fost sursă de inspiraţie 
pentru fi lme despre ororile comunismului. 

Documentarul oferă posibilitatea de a înţelege mai bine care 
a fost parcursul istoric al României în perioada regimului comu-
nist. Tinerii, mai ales, au şansa să acceadă la o sursă de informa-
ţie bine documentată, la un fi lm gândit de istorici tineri, interesaţi 
de realizarea obiectivă a unui documentar. Mai presus de toate, 
ascultând şi vizionând mărturiile unor oameni care au trecut prin 
calvarul închisorilor comuniste, românii pot afl a despre mulţi 
dintre oamenii acestui trecut care au fost demni în faţa istoriei şi 
care pentru generaţia tânără, pot fi  modele demne de urmat, 
pentru că au ştiut să reziste şi pentru că au izbutit să transforme 
penitenciarele ororii într-o şcoală a sfi nţeniei.

Pentru ca mesajul să ajungă la cât mai mulţi oameni, proiec-
tul va benefi cia de multiple lansări atât în principalele oraşe ale 
României, cât şi în ţări europene precum Suedia, Polonia, Ger-
mania, Letonia şi Slovenia pe parcursul anului .

Pelerinaj în cinstea 

mărturisitorului Valeriu Gafencu

L a mijlocul lunii februarie, ASCOR Cluj-Napoca 
organizează un pelerinaj în amintirea mărturisito-
rului Valeriu Gafencu, care în 8 februarie  îşi 

săvârşea ultimele zile pe acest pământ, în închisoarea de la 
Târgu Ocna.

În prima zi de pelerinaj, pe  februarie, tinerii îşi propun 
să ajungă la mănăstirea Izvorul Mureşului şi la închisoarea 
de la Târgu Ocna, unde va avea loc parastasul pentru Vale-
riu Gafencu.  Pentru a le cunoaşte mai îndeaproape pe mai-
cile care de-a lungul timpului au făcut eforturi nenumărate 
pentru a-i face cunoscuţi pe martirii închisorilor comuniste 
prin editare de cărţi, prin frumoasele colinde dedicate celor 
care au suferit în obezi trupeşti şi sufl eteşti, dar şi prin alte 
manifestări cultural-religioase, pelerinii vor poposi la mă-
năstirea Diaconeşti, unde vor participa la vecernie şi la Li-
turghia de a doua zi.

Astfel, printr-o drumeţie duhovnicească de două zile, 
ASCOR Cluj-Napoca oferă tinerilor posibilitatea de a cu-
noaşte mai îndeaproape viaţa şi martiriul unor personalităţi 
de un mare calibru care au suferit în închisorile comuniste, 
încercând să le păstreze vie memoria şi să le urmeze exem-
plul.
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