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Darurile primite de om din întâlnirea cu
Domnul Hristos
a început de februarie, pe data de 2, sărbătorim Întâmpinarea Domnului, unul dintre
praznicele împărătești. Numită în greacă Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου, sau, în slavă,
Stretenia, aceasta ne aduce aminte de ziua în care Preasfânta Fecioară Maria, conformându-se Legii, s-a suit la templul din Ierusalim, la 40 de zile după nașterea Domnului,
pentru curăţirea ei. Se aducea jertfă un miel iar de nu-i va da mâna să aducă un miel, să ia două
turturele sau doi pui de porumbel, unul pentru ardere de tot și altul jertfă pentru păcat, și o va
curăţi preotul și curată va fi (Levitic 12, 8).
Tot atunci Dumnezeiescul Prunc a fost întâmpinat de către Dreptul Simeon. De aceea
sărbătoarea e numită Întâmpinarea Domnului, fiind trecută între sărbătorile Mântuitorului.
Sfântul Evanghelist Luca ne relatează că, atunci când s-au împlinit zilele curăţirii lor, după
Legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim ca să-L pună înaintea Domnului, precum este
scris în Legea Domnului, ca orice întâi-născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului, și ca
să dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel
(Luca 2, 22-24).
La templu era Dreptul Simeon care L-a primit în braţele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu
și a zis: Acum, slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că ochii mei văzură
mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului Tău Israel (Luca 2, 29-32).
Idealul vieţii lui Simeon era întâlnirea cu Hristos. Și acest ideal s-a împlinit. S-a împlinit pentru că dreptul Simeon avea calităţile spirituale necesare pentru o experienţă duhovnicească de această anvergură. Ne spune Evanghelistul că era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel, și
Duhul Sfânt era asupra lui (Luca 2, 25). Prin urmare, era împodobit măcar cu patru virtuţi:
era drept, era cu frică de Dumnezeu, era încrezător în promisiunile lui Dumnezeu și era
plin de Duh Sfânt.
Virtuţile pe care le avea erau esenţiale: în raport cu cerul era om cu frică de Dumnezeu,
în raport cu semenii era drept, iar în promisiunile Scripturilor avea o încredere desăvârșită.
Pe deasupra, datorită vieţii sale sfinte, era plin de Duh Sfânt. Urmarea a fost că L-a întâlnit
pe Domnul Hristos. Iar cel mai mare dar pe care i l-a făcut a fost mântuirea, salvarea din
păcat și din moarte și dobândirea vieţii veșnice. O spune sintagma: ochii mei văzură mântuirea Ta (Luca 2, 30).
Dacă vrem să-L întâlnim pe Domnul Hristos, și ce om n-ar vrea să-L întâlnească?, trebuie să-i imităm virtuţile dreptului Simeon. Într-o lume ce se secularizează s-avem preocupări spirituale serioase, s-avem frică de Dumnezeu și să-i antrenăm și pe alţii în acest
mod de a trăi.
Iar faţă de semenii noștri să fim cu iubire și drepţi. Să dăm celui cu darea, dare; celui cu
vama, vamă; celui cu teama, teamă; celui cu cinstea, cinste (Romani 13,7). Să fim apoi încrezători
în promisiunile lui Hristos, care iar va să vină să judece viii și morţii, a Cărui împărăţie nu va
avea sfârșit. Peste toate acestea, ducând o viaţă sfântă, vom fi plini de Duh Sfânt.
Urmarea? Îl vom întâlni pe Hristos, iar Acesta ne va covârși cu darurile Sale. Primul dar,
și cel mai important, va fi mântuirea. Domnul Hristos ne va salva din păcat și din moarte
și ne va face părtași Împărăţiei Sale.
Alte daruri sunt amintite tocmai în slujba Întâmpinării Domnului. Zice condacul așa:
Cel ce cu nașterea Ta ai sfinţit pântecele Fecioarei și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește Biserica pe care o ai iubit,
Unule Iubitorule de oameni1.
Într-o lume fracturată de discordie și ură, inclusiv în România, Mântuitorul Hristos
aduce pace, fortifică sufletele, pe măsură ce oamenii se apropie de El. Și implicit, creștinii
devenind mai buni, se întărește Biserica pământească.
În concluzie, este de dorit ca oamenii să se întâlnească cu Domnul Hristos și să fie
covârșiţi de darurile Sale.

L

Întâmpinarea Domnului, icoană portabilă 90x58 cm, sfârșitul secolului XV,
Muzeul din Novgorod, Rusia.
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Biserica în vremuri de criză

03.02.2017

Îndemn la
rugăciune,
dialog și
coresponsabilitate
socială
ocietatea românească
este foarte tulburată în
aceste zile, deoarece
există un conflict între instituţii
majore ale statului şi, ca atare, o
polarizare în rândurile populaţiei.
Deşi neutră din punct de vedere
politic, Biserica nu este indiferentă în plan social, ci receptează orientările sau dorinţele majore ale poporului: dreptatea
socială, diminuarea sărăciei şi
creşterea nivelului de trai.
În acest sens, trebuie continuată lupta anticorupţie, iar cei
vinovaţi trebuie sancţionaţi, deoarece hoţia şi furtul degradează societatea în plan moral şi
material. Totodată, lupta împotriva corupţiei nu trebuie folosită în scopuri politice partinice,
iar sancţionarea şi folosirea penitenciarelor nu trebuie confundată cu exterminarea, deoarece
scopul acestora este îndreptarea
şi reintegrarea socială a celor
care recunosc şi regretă faptele
rele pe care le-au săvârşit.
În acest context social polarizat şi fracturat, în calitatea ei
de „factor al păcii sociale” (cf.
Legea cultelor nr. 489/2006, art.
7, al.1), Biserica îndeamnă la
rugăciune, dialog şi coresponsabilitate socială.
Rugăciunea este necesară, deoarece luminează raţiunea, pacifică patimile egoiste şi cultivă
comuniunea de iubire a oamenilor
cu Dumnezeu şi întreolaltă.
Dialogul este necesar pentru
a depăși conflictele între persoane, instituţii şi orientări sociale
divergente.
Coresponsabilitatea socială este
necesară, deoarece transferul de
responsabilitate totală asupra
adversarului nu rezolvă problemele comune ale societăţii, care
are nevoie de soluţii concrete
elaborate în comun.
Prin urmare, Patriarhia Română cheamă pe toţi slujitorii
Sfintelor Altare şi pe toţi
credincioșii să săvârșească rugăciuni pentru pacea şi unitatea
poporului român, pentru înnoirea vieţii morale şi spirituale a
societăţii româneşti, dar şi să
încurajeze dialogul şi coresponsabilitatea în societate.
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Adrian Papahagi
rin natura sa divino-umană, Biserica este cea mai complexă
instituţie. Mistic, ea este trupul lui Hristos și înseamnă comuniunea celor vii, viitori sau adormiţi întru nădejdea învierii
cu Cel care este Calea, Adevărul și Viaţa. Chiar dacă împărăţia lui
Hristos nu este din lumea aceasta, Biserica Lui se manifestă aici, ca
moștenire lăsată apostolilor și, prin ei, nouă. Instituţie și comunitate
totodată, Biserica este ierarhie și mireni uniţi prin mărturisirea lui
Hristos și prin tradiţia biblică, apostolică, patristică și recentă. Biserica
este crez și taine, ierarhie și popor, tradiţie străveche și deschidere
eshatologică, este în timp și dincolo de el, în lume și dincolo de ea, este
văzută și nevăzută, zid și duh. Ea este comunitate veșnic vie, dar totuși
nu se limitează la oameni, și cu atât mai puţin exclusiv la ierarhi și
cler. Ireductibilă la ziduri și denominaţii, ea sălășluiește totuși în clădiri
de patrimoniu sau controversate, în spaţii culturale diferite. Scindată
confesional și instituţional din cauza nevredniciei omenești, ea rămâne una, sfântă, sobornicească și apostolească întru Iisus Hristos.
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Testament, de Marin Gherasim, ulei pe pânză, 2009.

Cu această complicată alcătuire, Biserica se constituie într-un
corp care transcende vremelnicia organizărilor sociale și politice,
și totuși este marcat de timp și supus vremurilor. Memoria ei
instituţională se întinde dincolo de cea a oricărei forme politice
existente, căci doar Biserica a cunoscut persecuţia și apoi cinstirea
Imperiului Roman, gloria bizantină și avântul germanic, ascetismul
oriental și prigoana califatelor, regate, principate, republici, tiranii
și democraţii, în toate epocile și pe toate meridianele.
Incredibila autoritate a Bisericii pune în criză monopolul
pe care statele seculare de astăzi îl încearcă nu doar asupra
ordinii, ci și asupra conștiinţelor. Intimidată de Biserică, puterea politică încearcă, după caz, să o marginalizeze sau să își
atragă bunăvoinţa ei aducătoare de voturi și de legitimitate.
Există nenumărate formule politice, de la ostilitatea franceză
faţă de Biserica Catolică până la subordonarea Bisericii Anglicane faţă de suveran, de la respectul statului faţă de autoritatea
Vaticanului în Italia sau influenţa majoră a Bisericii Ortodoxe
în Grecia, până la politizarea Bisericii în Rusia lui Putin. La
noi, se poate spune că toate guvernele au manifestat respect
faţă de Biserica Ortodoxă Română și faţă de celelalte culte, iar
conducerile acestora au manifestat o anumită bunăvoinţă, nu
complet dezinteresată, faţă de dispensatorii vremelnici ai banului public. Atitudinea generală a ierarhiei BOR faţă de stat
a fost, în general, una complezentă: urmând învăţătura hristică, Biserica a dat cezarului ce este al cezarului și s-a ferit de
poziţii prea tranșante, chiar și când cezarul s-a dovedit mai
degrabă un Nero decât un Constantin.
În vremuri de criză morală majoră, precum acestea pe care
le trăim, Biserica se află într-o dilemă între proclamarea curajoasă a Adevărului pe care este fondată și reţinerea faţă de
implicarea politică, între păstorirea turmei sale, compusă din
credincioși care sunt totodată și cetăţeni, și o formă de retragere din veac care poate părea virtuoasă, dar poate fi citită și
ca lipsă de curaj. Ce să facă Biserica, atunci când unii o somează să nu se amestece în treburile cetăţii, iar alţii o acuză că nu
are un cuvânt de învăţătură prompt și adecvat?

Firește, poziţia mea nu are nicio autoritate: ea este simpla părere a unui creștin ortodox căruia îi pasă de Biserica sa. Cred însă că
dilema nu este atât de complicată pe cât pare, așa cum nimic nu
trebuie să fie pentru cei care trăiesc în lumina Adevărului revelat
de însuși Hristos, Dumnezeul nostru. Separaţia Bisericii de stat se
referă exclusiv la lipsa de imixtiune a ierarhilor în actul guvernării
și la non-ingerinţa statului în treburile Bisericii. Ea nu înseamnă
(auto)exilarea Bisericii din cetate, fiindcă acest lucru este pur și
simplu imposibil – Biserica îi cuprinde pe toţi fiii săi, trăitori în veac
și cetăţeni cu drepturi depline, așa cum drepturi politice depline
au și slujitorii Bisericii. Biserica face bine să nu se implice, ca instituţie,
în jocul politic, dar aceasta nu înseamnă că nu are dreptul și chiar
obligaţia morală de a se pronunţa în toate chestiunile care privesc
binele comun, interesul general al comunităţii, cu atât mai mult cu
cât corpul politic este majoritar ortodox, și în general, majoritar
creștin. Atunci când se pronunţă, Biserica nu are a susţine partizan,
o tabără politică sau alta. Magisteriul ei trece dincolo de partizanate, căci Biserica slujește doar Adevărul, Dreptatea, Iubirea de oameni,
nu adevărurile parţiale sau pasiunile cu care operează politicul în
cetatea imperfectă a oamenilor.
În contextul unei crize morale, de încredere a poporului în
guvernanţii săi, Biserica trebuie să facă exact ceea ce a făcut recent
prin vocea Părintelui Patriarh și a purtătorului său de cuvânt: să
numească păcatul păcat și greșeala greșeală, să fie alături de
poporul său întru dreptate și adevăr. Căci, așa cum ne învaţă
înţeleptul Rege Solomon, „când drepţii domnesc se bucură poporul şi, când stăpânesc cei fără de lege, suspină” (Pilde 29, 2).
Biserica nu comite un act de ingerinţă politică atunci când, de la
înălţimea magisteriului său, afirmă că dreptatea și cinstea sunt
bineplăcute lui Dumnezeu, iar corupţia, necinstea, hoţia sunt
urâte în faţa ochilor Săi. Ea nu face politică atunci când ne
reamintește că a opta poruncă este „Să nu furi” (Ieșirea 20, 15),
că aceasta e întărită în cartea a treia a lui Moise, „Să nu furaţi,
să nu spuneţi minciună şi să nu înşele nimeni pe aproapele său”
(Leviticul 19, 11), că Mântuitorul Iisus o confirmă (Luca 18, 20),
iar Sfântul Apostol Pavel ne avertizează că nedrepţii și furii nu
vor moșteni împărăţia lui Dumnezeu (I Corinteni 6, 9-10).
Rolul Bisericii nu este să conducă treburile cetăţii, dar ea este datoare să fie călăuză morală și duhovnicească cârmuitorilor acesteia și
întregului popor, având astfel obligaţia să le amintească celor care
conduc vremelnic destinul ţării cuvintele de foc ale profetului Isaia: „Vai
de cei ce fac legi nedrepte şi de cei ce scriu hotărâri silnice. Ca să îndepărteze pe cei slabi de la judecată şi să răpească dreptatea sărmanilor
poporului Meu [...]. Dar ce veţi face voi în ziua pedepsirii şi cum vă
veţi feri de furtuna ce vine de departe? Către cine veţi fugi ca să fiţi
ajutaţi şi unde veţi lăsa comorile voastre?” (Isaia 10, 1-3).

Nava, de Marin Gherasim, ulei pe pânză, 2009.

Pedagogia Scripturii nu poate decât să facă bine comunităţii,
să fortifice moralitatea corpului politic și a celui social, să sporească înfrânarea prin denunţarea păcatului și evocarea mâniei lui Dumnezeu împotriva fărădelegii. Firește, proclamarea
învăţăturii biblice trebuie însoţită de acte. Biserica este milostivă și iertătoare, dar aceasta nu înseamnă că își poate pune
mâna asupra unor politicieni corupţi, transferându-le imensa
ei autoritate și credibilitate morală. Tocmai fiindcă magisteriul
ei transcende mâlul politic, Biserica este datoare să se opună
curajos fărădelegii manifestate în politică sau în societate – mai
ales că nimeni nu riscă azi martiriul, ci doar lipsa unor finanţări,
utile pentru ziduri, dar irelevante pentru Adevărul și Dreptatea
care zidesc omul interior întru slava lui Dumnezeu.

TA BLETA LUNII * A RTA SACR A

Hristos al meu am fost, sunt şi voi fi. 2 Martiriul său s-a
petrecut în anul 304 la data de 17 februarie. Biserica
Ortodoxă îl cinsteşte şi în prima sâmbătă a Postului Mare,
datorită minunii colivelor.
În acest sens, se ia aminte faptul că, la doar cincizeci
Marcel Muntean de ani de la martiriul Sfântului, împăratul bizantin Ioan
Apostatul (361-363), dorind să-i batjocorească pe creştini,
ăcând parte din categoria sfinţilor militari ce au a dat ordin guvernatorului Constantinopolului să strovieţuit în veacul al IV-lea, Sfinţii Teodori Stratilat pească, cu sâgele jertfit idolilor, toate bucatele din pieşi Tiron sunt prăznuiţi de Biserica Ortodoxă în ţele oraşului. Sfântul Teodor Tiron i s-a arătat în vis
luna februarie, la aproximativ o săptămână distanţă, arhiepiscopului Eudoxie, căruia i-a poruncit ca creştinii
respectiv, cel dintâi în data de 8, iar cel de-al doilea în să nu se atingă, nici să cumpere din pieţe, ci să mânănce
în acea zi doar grâu fiert amestecat cu miere. Astăzi,
ziua de 17 a lunii.
Este, cu siguranţă, adevărat că, în Sinaxarul răsăritean, creştinii numesc acest amestec colivă, iar sâmbăta e cea
întâlnim mulţi sfinţi ce poartă numele de Teodor, nume a Sfântului Teodor Tiron al colivelor.
În spaţiul Bisericii Ortodoxe, Sfântul Teodor Stratilat
cu semnificaţii adânci teologice, astfel cuvântul prin
apare,
mai întotdeauna, reprezentat alături de Sfântul
traducere din limba greacă desemnează Θεó-δὡρο - DaTeodor
Tiron, în picioare, fiind nelipsiţi din decorul
rul lui Dumnezeu.
Sfântul Teodor Stratilat a trăit în timpul împăratului monumental al lăcaşurilor de cult. Ei sunt zugrăviţi ca
Licinius (308-821), fiind originar din Evhaita, având ostaşi, purtând straie după moda romană: mantie pe
slujbă militară de ordinul Stratilaţilor –στρατηλάτης, umăr, zale şi platoşă, având întotdeauna, sabie, scut şi
desemnând grad superior în armată, general. Sfântul suliţă.
În această ipostază ne întâmpină cei doi sfinţi militari,
Teodor avea în subordine cetatea Heracleea, cetate ce se
afla în imediata apropiere a Mării Negre, de aceeea ea în registrul de jos al naosului bisericilor răsăritene, alăera numită şi Heracleea Pontica. Auzind de faptul că era turi de Sfinţii: Dimitrie, Gheorghe, Mina, Sebastian, Corcreştin, însuşi împăratul a voit să-l cunoască. Zelul cu neliu, Artemie, Procopie etc.
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Contemporan cu Sfântul Teodor Stratilat, Sfântul demonilor le-ai biruit și adevărat biruitor te-ai arătat. PenTeodor Tiron a fost originar din cetatea Mialon (Holialon), tru aceasta, pe tine cu credinţă pururea te fericim. Tropar,
din ţinutul Amasiei, şi a trăit în timpul împăratului Di- glasul al 4-lea.
Mari sunt faptele credinţei! În izvorul văpăii, ca într-o
ocleţian (284-305). El a fost ostaş, în ceata recruţilor ce
apă
de odihnă, Sfântul Mucenic Teodor s-a bucurat. Că în foc
purtau numele de tironi, fiind conduşi de generalul Vringa. Împreună cu toţi soldaţii, şi Sfântul Teodor a primit cu totul fiind ars, ca o pâine plăcută Preasfintei Treimi s-a
poruncă împărătească de a jertfi zeilor. Sfântul nu s-a adus. Pentru rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, mânsupus acestei porunci, rămânând încă câteva zile în cor- tuieşte sufletele noastre. (Tropar, glasul al 4-lea).
Apărătorii cei nebiruiţi ai Evhaitelor, frumuseţea mucenitul său să poată lua o hotărâre liberă şi suficient gândită.
cilor
și a nevoitorilor, însufleţită podoabă, Tiron și Stratilat
Se aminteşte că ajungând la templul cetăţii Sibila ori
Teodorii.
Veniţi cu laude și cu cântări să-i încoronăm, căci
Cybela a dat foc zeităţilor, fapt ce i-a atras întemniţarea
şi supunerea la o serie de suplicii cumplite şi îngrozitoa- lupte și biruinţa muceniciei au răbdat pentru Hristos, Căruia
re. A fost bătut groaznic, întins pe roată şi, în cele din se roagă neîncetat ca să ne izbăvim din toate nevoile, care striurmă, ars de viu într-un cuptor aprins. La întrebările găm: Bucuraţi-vă, mucenicii Domnului! (Condacul 1)

Sfinţii Teodori Stratilat și Tiron
în imnografie și iconografie
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Ţara Almăjului ca univers
Alexandru Nemoianu
(Statele Unite)
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puse de crudul dregător, Sfântul Tiron a răspuns: Cu
1
David Hugh Farmer, Oxford dicţionar al Sfinţilor, Ed. Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 1999, p. 489.

2

Aurelia Bălan Mihailovici, Dicţionar onomastic creştin, Ed. Sophia, Bucureşti,
2009, p. 579.
3
Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, Ed. Mitropoliei Banatului, Timişoara, 2000, p. 154.

a erea Nr.2 /Februarie (2017)

ntotdeauna lucrurile “mari” și “importante”
(și încă mai vârtos soluţionarea lor) pot fi aflate în detaliile existenţei imediate și în “universul” (întotdeauna mic și la îndemână) care ne înconjoară. Câteva exemple pot fi ilustrative.
Foarte adesea ne frământăm pentru problemele “mari”
ale lumii și politicii naţionale ori internaţionale și suntem
grăbiţi cu soluţii energice și îndrăzneţe dar suntem mai
șovăielnici atunci când întrebări similare ne privesc personal:
care este starea din familia noastra?; suntem ori ba credincioși
unul altuia?; ne gospodărim cu bună cuviinţă?; suntem capabili să rezolvăm cu pace diferenţele ce le vom fi având cu
neamuri ori vecini? etc., etc. În același timp ne străduim să
aflăm despre locuri departate și cheltuim să vedem tărâmuri
așezate peste mări și ţări fără să băgăm de seamă că “universul” este lângă noi, efectiv cade pe fiecare dintre noi. Cu
aceste gânduri în minte am îndrăznit să spun că Ţara Almăjului din Banat este, în fond, “universul”.
Ţara Almăjului este o vale intramontană așezată în lungul
râului Nergan (ori Nera cum au ales să-i spună învăţaţi de
ocazie). A fost locuită din vremi imemoriale, fără exagerare,
din totdeauna. Vechimea aceasta este încă ușor de simţit celui
care va avea răbdare să colinde hotarul fie și unui singur sat
din Almăj. Lesne va fi cu putinţă să se observe semnul
eternităţii care înseamnă modelul existenţial românesc alcătuit din înţelegerea vie a spiritualităţii ortodoxe, dreptmăritoare, pravoslavnice. În Almăj vom afla efectiv totul. Bucurii
și dureri, dărnicie și zgârcenie, credinţă și înșelăciune, autenticitate și impostură, frumuseţe și urâciune chiar și aspecte
aberante ţinând de viaţa cea mai intimă. Totul. Dar, în ce
privește relaţia dintre oameni, în Almaj există, încă, ceva ce
în bună măsură în restul lumii a dispărut, mai există relaţia
personală, omenească dintre locuitori care, într-un fel ori altul,
sunt neamuri. Există încă o înţelegere și o trăire care transformă simplul act al existenţei în viaţă. Aceasta înseamnă
priceperea faptului că nu sunt suficiente principii precum
dreptatea, ordinea, folosul și altele asemenea. Ele, aceste
principii, excelente în sine, alcătuiesc doar elementele teoretice care pot contribui la alcătuirea unei civilizaţii. În termeni
practici, ele sunt planul după care se zidește o casă. Dar pentru a trece de la stare potenţială la fiinţă mai este nevoie de
puţină blândeţe, înţelegere, dragoste, bunăvoire și într-ajutorare. Acestea din urmă sunt uneltele și căile prin care planul
se face clădire și clădirea se face cămin cald și vatră primitoare. Trăind această înţelegere, în Almăj oamenii, când se văd
,încă își dau bineţe unul altuia, își stau în ajutor la bucurii și
necazuri, încă mai știu ce înseamnă și ce trebuie să fie dulceaţa
vieţii. În același timp, în Almăj putem afla toate formele vieţii,
de la cele mai simple la cele misterioase și toate frumuseţile
lumii în care Dumnezeu i-a așezat pe oameni.
Cel care va sta seara ori noaptea la un “rând” în una
dintre numeroasele mori asezate pe râurile de acolo, va
ști ce înseamnă taina unui loc “bântuit” de duhuri ori
“muroni”, cel ce va sta o vreme la o colibă va ști ce înseamnă truda de a îmblânzi natura și de a schimba
sălbăticia în cosmos, cel care va înţelege viaţa unui sat
almăjan va ști ce sunt și au fost comunele și orașele libere. Asemenea, cel care va petrece o zi de vară în lungul
luncii Nerei ori la “împreunarea apelor” (apei Prigorului cu Nerganul) va ști ce înseamnă și farmecul și spaima
junglei, iar cel ce va urca într-o după amiază fierbinte
pe Dalma ori Coasta Patasului va ști ce este deșertul și
singurătatea africană. Iar cel ce se va afunda în codrii
Borloveniului și apoi va urca pe culmea Semenicului, va
trece în lumea fără de pereche a curăţiei absolute. Nu
înseamnă că în Almăj sunt cele mai frumoase locuri din
lume, dar înseamnă că locurile de acolo sunt la fel de
frumoase ca altele de aiurea!
Almajul este o lume dar, fiindcă suntem în vremelnicie
și trăim prin comparaţii, una mai bună, mai aproape de
cea în care “ne-a vrut Dumnezeu“. Un loc pentru care
merită să trăiești și să mori și în a cărui ţărână este o cinste
și binecuvântare să te odihnești.
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ta este o primă mărturisire ortodoxă și un excepţional
exemplu de discernământ. Camarazii, colegii din
organizaţia Frăţiei îi spuneau cu admiraţie ,, excrocul”.
O altă întâmplare, din aceași perioadă, care dovedește
mai profund duhul evanghelic, mărturisitor al lui Hristos,
este luarea apărării Moșului. Acest moș era un fost colonel
rus, pe nume Nicolae Kamenev, bătrân de o bunătate proArhim. Andrei Coroian verbială, care vindea cornuri în incinta Seminarului. El avea
o gheretă în incinta internatului, pe care conducerea Frăţiei
de
Cruce s-a hotărât să i-o confiște pe motivul că nu este
ntreaga viaţă și operă a mitropolitului-teolog Bartolomeu, dublat în persona sa de român, că ar fi intrus, ș.a.m.d. Membrii conducerii Frăţiei,
scriitorul și poetul Valeriu Anania, se impu- au intrat noptea înarmaţi peste el. Bătrânul tăcea și plângea.
ne ca fiind pătrunsă de etosul misiunii și al mărtu- Atunci elevul Valeriu Anania a avut o atitudine hristică,
risiri. Când spunem aceasta readucem în actualitate evanghelică, chiar eroică, luptându-se cu patru sau cinci,
ceea ce Biserica și societatea românească trăia la un colegi, nepermiţându-le să se apropie de umilul străin.
Tot din acea vreme, ultima întâmplare, demnă de Patemoment dat. De expemplu, 21 martie, 2001, când
ric
(parcă
ar fi avva Pimen), este atitudinea fermă, irevocaarhiepiscopul Bartolomeu împlinea 80 de ani, între
bilă,
de
a
nu
mai îmbrăca niciodată cămașa verde, de vreme
cuvintele de admiraţie și apreciere cuprise în volumul
omagial Logos, actulalul Patriarh, P.F. Daniel, î-l ce în organizaţia Legionară a fost primit un consătean de-al
numea un artist liturg și un misionar – mărturi- dânsului, hoţ, beţiv, desfrânat notoriu, și care acum se mânsitor, iar Mitropolitul Antonie Plămădeală îl numea drea că face parte din Legiune.
O altă faptă de mărturisire evanghelică este din peun simbol al ortodoxiei în Trasilvania.
Vocaţia trăirii și a mărturisirii ortodoxe și evanghe- rioada studenţiei. În 1946 s-a ales președintele Anului
lice, a fost moștenirea cea de preţ, venită pe linie maternă, II, al Colegiului Studedenţensc ,,Petru Maior”. Nu era
de la cele șapte generaţii preoţești ale Mărgăriteștilor. printre candiţaţi, iar cineva i-a scris numele pe tablă.
Desigur, nu este mai puţin adevărat că în ultimul Refuzând categoric s-a retras furios într-un laborator. A
fost ales în lipsă cu patru sute de voturi contra cinci. Însă,
moștenitor, Valeriu-Bartolomeu, s-a arătat excepţia.
odată
ales, a trecut la acţiune. Fiind după război, Ţara
Trăirea, mărturisirea și misiunea ortodoxă sunt lucrări
trecea
printr-o perioadă grea, de foamete, boli, lipsă de
fundamentale ale Cuvântului întrupat și ale Bisericii Sale, iar
bani,
lipsă
de medicamente. În această situaţie a mers la
oricare misionar și un mărturisitor este ales, pregătit și asistat
de Hristos. El îi dă credinţă, răbdare, curaj, tărie, înţelelpciune, București la Minister și a reușit să obţină o mare cantitate de medicamente, care s-au împărţit gratuit.
dar mai ales discernământ.
Dintre multele acţiuni de atitudine și mărturisire, din
Mitropolitul Bartolomeu a fost un asemenea propovăvremea
cât a fost arhiepiscop și mitropolit la Cluj, aș vrea
duitor și mărturisitor, care a avut din plin darul discernământului. El a fost păstorul cel bun care mergea în fruntea să amintesc doar momentul Martie 1 98. Era în urma
turmei, gata fiind întotdeauna să înfrunte primul pericolul, ocupării prin violenţă de către greco-catolici a bisericii
dar și păstorul care a știut să-și hrănească turma cuvântă- Schimbarea la Faţă din Cluj, eveniment supra-mediatizat
toare cu hrană sănătoasă și să o apere de atacurile celui rău. de presă. La o săptămână s-a organizat o Procesiune, la
A știut de asemenea să poarte un dialog viu cu cei care erau, care unii de aici am fost părtași, cu participarea a peste
sau se pretindeau a fi, în fara Bisericii, cultivând, adevărul trei mii cinci sute de preoţi din tot Ardealul, eveniment
și frumosul, valorile netrecătoare ale credinţei și culturii, unic în Istoria Bisericii Ortodoxe din România.
A fost o manifestere de prezenţă, în care prin runeamului românesc. În ultimii optsptrezece ani de viaţă,
vremea cât a fost arhiepiscop și mitropolit, a știut să arate găciune s-a arătat unitatea de credinţă a Bisericii și
demnitatea și superioritatea lucrării Biseriicii lui Hristos în Neamului nostru.
S-a scris și s-a spus că mitropolitul Bartolomeu a fost un
societate. Astfel, Biserica, ca instituţie, a ajuns să fie iubită,
orator
de excepţie, poate cel mai important din Biserica roapreciată și respectată.
Este bine să știm că mitropolitul Bartolomeu a fost un mânească în ultima vreme. Faptul este adevărat, dar în
slujitor al Bisericii și Neamului, întemeiat pe Cuvântul lui cuvântările lui, la fel ca și Sfântul Ioan Gură de Aur, nu
Dumnezeu. Toată lucrarea sa exepţională are acest temei. A oratorul consacrat după regulile retoricii iese în evidenţă, ci
citit Biblia la vâsta de doar zece ani, a tradus-o timp de alţi păstorul și părintele. Aș da doar câteva exemple.
Întotdeauna predica sa era întâi fundamentată dogmatic,
zece, la deplină maturitate spirtuală și intelectuală.
expunând
învăţătura Biseriicii într-un limbaj frumos, literar,
Cele trei percepte cu care și-a început păstorirea la Cluj:
foarte
actual.
De exemplu, în predica la Botezul Domnului
frică de Dumnezeu, competenţă și transparenţă sunt biblice
spunea
că
evenimentul
nu este altceva decât „Cadrul cosmic
și evanghelice. Poate din această familiaritate cu textul și
trăirea evanghelică a știut să păstreze demnitatea ierarhiei și de revelaţie a Preasfintei Treimi”. Sau despre momentul
preoţiei bisericiești în faţa dregătorilor și conducerilor lumești, Schimbării la Faţă spune că Mântuitorul S-a făcut deodată
după cuvântul sfântului Pavel: Dumnezeu a rânduit în Bi- lumină și izvor de lumină. Partea a doua a predicii era deserică (iar Biserica cuprinde ontologic pe toţi cei creaţi după dicată învăţărilor morale și duhovnicești practice.
De exemplu spunea: Când ai o apăsare, un duh de urât
chipul lui Dumnezeu, iar conștient pe cei botezaţi) mai întâi
în
casă,
ia un fir de busuioc și stropește casa cu Agheasmă,
apostoli, al doilea profeţi, al treilea învăţători (adică ierarhi,
și
din
nou
va veni pacea, lumina și bucuria.
preoţi), apoi pe cei cu darul facerii de minuni, apoi cârmuiriSau:
Apostolii
s-au împărtășit pe Tabor de lumile, ș.a.m.d. (I Co 12, 28). Așadar ierarhii și preoţii sunt în
ceata a treia a ierarhiei omnești, după apostoli și profeţi, iar na necreată , pe care o văd marii sfinţi, dar toţi vă
împărtășiţi de lumina aceasta, atunci când vă ușuraţi
cârmuitorii politici, sunt în treapta a cincea.
Din multele exemple de mărturisire ortodoxă și de mi- de păcate prin Spovedanie și vă umpleţi de ea atunci
siune evanghelică din viaţa și opera mitropolitului Barto- când primiţi Sfânta Împărtășanie.
Despre rugăciune, spunea că trebuie să fie o rulomeu, am ales câteva din diferite perioade ale vieţii sale.
găciune
ascultată. Adică prin credinţă să-L cunoaștem
Primele din tinereţe, în care se străvede chipul
pe
Dumnezeu,
să avem încredere absolută în El, dar
păstorului de mai târziu.
să
ne
cunoaștem
și pe noi, să nu ne rugăm în gol. În
Era elev, la Seminarul Nifon din București. Înscris în
Frăţiile de Cruce, care erau, sau se pretindeau a fi, mișcări rugăciune să realizăm un dialog viu, care-I place lui
spirituale și intelectuale, apolitice, în care predomina, Dumnezeu și prin care El ne ascultă.
Mitropolitul Bartolomeu nu a fost un duhovnic în senmunca voluntară, demnitatea, patriotismul, eroismul,
sul
clasic
al cuvântului, dar a trăit în proximitatea marilor
disciplina, răbdarea cu stoicism a privaţiunilor vieţii.
Deși era înscris în această organizaţie, sesizând gân- duhovnici: Pasie, Cleopa, Arsenie, Sofian, iar ca ierarh la
direa și atitudinea lor exclusivistă, sectară, străină de Cluj, în toată vremea s-a comportat ca un părinte. Toată
duhul evangheliei și de gândirea ortodoxă luminată, s-a moștenirea duhovnicească, spirituală și culturală, pe care
înscris în paralel în organizaţia Străjerilor Patriei, patro- ne-a lăsat-o este o moștenire părintească.
Este o datorie de suflet să-i comemorăm viaţa și opera
nată de Regele Carol al II-lea, dușmanul declarat legioscriitorului,
poetului, dramaturgului, teologului, traducătonarilor. A reușit mai apoi, la un concurs literar, prin porului
Bartolomeu
Valeriu Anania, dar mai mult decât toate,
ezia Drapelul, să obţină un premiu de 5000 de lei. Premiu
să
îi
facem
pomenirea
celui care ne-a fost și ne este, de acolo
i-a fost înmânat, la ordinul Regelui Carol, de către Primarul General al Capitalei, generalul Dombrovski. Aceas- din cer, Părinte.

Misiune și mărturisire
ortodoxă în viața și scrierile
bartolomiene
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Breviter
Un protest versificat
una ianuarie a fost întotdeauna, până în 1989, un început
de anotimp cu dedicaţie: se aniversa, cu fast şi cu „profundă vibraţie”, ziua de naştere a conducătorului iubit. Prilej
de exprimare a dragostei fierbinţi, nemărginite, înflăcărate şi nestrămutate pentru călăuza încercată pe drumul eroic şi fără precedent
al edificării socialiste. Toate resursele media erau puse la dispoziţia
geniului carpatin: se repeta, cu obişnuitul elan patriotic, aceeaşi
biografie contrafăcută, se pregăteau, din timp, aceleaşi terne volume
omagiale şi se reluau, într-un glas, aceleaşi editoriale cu miros de
na alină. Mediocritatea de serviciu ieşea la rampă: îşi exila complexele în reportaje, epopei şi elogii delirante, cu bucuria înspăimântată a insectelor născute să trăiască doar o zi. Între timp, cârmaciul
eminent, biruitor şi falnic, dărâma cu buldozerul tot ce era istorie,
cultură şi credinţă. Între 1977 (anul marelui cutremur) şi 1987, numărul bisericilor transformate în ruine ajunsese, numai în Bucureşti,
la douăzeci. Între ele, şi Mănăstirea Văcăreşti, celebra ctitorie a familiei Mavrocordat (secolul al XVIII-lea), aşezământul cel mai important al vremii din sud-estul Europei. Aşa-zisa rezistenţă prin
cultură n-a reuşit să se opună maladivelor decizii ale dictatorului
(doar câteva lăcaşuri de cult au fost translate datorită celebrului
inginer Eugen Iordăchescu). N-a existat, după 1990, şi, probabil, nu
va exista, în viitorul previzibil, un plan de reconstrucţie a bisericilor
dispărute. Continuăm să ne complacem într-o vagă amintire lipsită
de reproşuri şi într-o subistorie din care lipseşte conştiinţa vinovăţiei colective. Un gest izolat de revoltă lirică şi de implorare smerită
a „eroului între eroi” pentru salvarea Mănăstirii Văcăreşti rămâne,
documentar, memoriul în versuri (publicat în continuare!), semnat
de doi poeţi fundamental diferiţi: Adrian Păunescu, stihuitorul
oficial al Curţii, şi Ioan Alexandru, temerarul mărturisitor al ortodoxiei. Gest patetic şi impuls plin de gânduri generoase, dar fără
ecou în vremuri triumfaliste şi de libertate cinic asumată de omul
divinizat fanatic („bărbat-izbândă”, „strateg strălucit”, „patriot vizionar”, „aer al neamului”) în peste două decenii de obscuritate
românească.
AUREL SASU
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DOI POEŢI ÎI SCRIU TOVARĂŞULUI
NICOLAE CEAUŞESCU

Părinte bun al patriei române,
Al vechilor şi-al noilor nădejdi,
Să nu lăsaţi sub lovituri păgâne
Străbuna vatră de la Văcăreşti.
Buldozerele scoateţi-le grabnic
(V-o colindăm aceasta la fereşti)
Fiindcă exprimă continuitatea
Străbuna vatră de la Văcăreşti.
O patrie modernă toţi vom face
Sub scutul mâinii voastre vitejeşti
Incorporând în ea firesc trecutul
Străbuna vatră de la Văcăreşti.
Vă bat la poartă lacrimile noastre
Priviri ardeleneşti şi olteneşti
Salvaţi, ca salvator al României,
Străbuna vatră de la Văcăreşti.
Aceasta e-n putinţa Dumneavoastră
Prin sceptrul milei voastre omeneşti
S-ajungă-ntreagă în eternitate
Străbuna vatră de la Văcăreşti.
Acum e timpul, prea târziu e mâine,
Salvaţi pridvorul falei româneşti,
Rectitoriţi cu mâna Dumneavoastră
Străbuna vatră de la Văcăreşti.

Adrian Păunescu
21 decembrie 1984

Ioan Alexandru
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Arhiepiscopul Ioan Maximovici
– lecție de sfințenie pentru
omul contemporan
Protos. Benedict Vesa

„

1
Pentru detalii a se vedea Pr. Serafim Rose, Pr. Gherman Podmoşenski,
Fericitul Ioan Maximovici. Viaţa şi minunile, București, Sofia, 2006.
2
Patericul egiptean, Alba Iulia, 1990, p.
3
Iliotropion sau acordul dintre voia lui Dumnezeu și voia omului, Egumeniţa,
2012.

Virgil Cândea, Stolnicul între contemporani, ediţie revăzută și adăugită
te
de Ioana Feodorov, Editura Idaco,
București,
2014, 253 p.
Bu
a mĳ locul lui februarie 2017
se împlinesc zece ani de la trecerea la cele veșnice a „omului
de mare cultură și de o profundă
co
conștiinţă creștină ortodoxă”, Acad.
V
Virgil Cândea (1927-2007), cum îl
ev
evoca acum un deceniu mitropolitul
Daniel al Moldovei și Bucovinei. Distins istoric al culturii,
teolog, filosof și diplomat al culturii române în lume, profesorul Cândea și-a dedicat întreaga viaţă cercetărilor și studiilor de istorie, medievistică, artă religioasă și patrimoniu
naţional, lăsând în urma sa aproape patru sute de lucrări de
istorie a spiritualităţii, a culturii, a mentalităţilor și diplomaţiei,
a cărţii și a tiparului românesc, a creștinismului și a Bisericii
Ortodoxe din spaţiul sud-est european și levantin.
În 2014, la șapte ani de la mutarea academicianului în eternitate, fiica sa, Ioana Feodorov, cercetător știinţific II la Institutul de
Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, a dorit să omagieze memoria tatălui ei cum altfel decât prin republicarea primei
sale cărţi de autor, apărută în 1971, dedicată stolnicului Constantin
Cantacuzino, fratele și unchiul celebrilor voievozi ai Ţării Românești,
Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu. Cărturar umanist,
poliglot, cu studii în Italia la Padova, promotor de proiecte culturale cu relevanţă naţională, abil politician și sfetnic al principilor
pomeniţi, portretul stolnicului este zugrăvit dintr-o perspectivă a
istoriei culturale și prin intermediul unui limbaj accesibil, dar
elegant și parfumat, care trimite la savoarea de altădată a limbii
române. Virgil Cândea își motiva demersul istoriografic de acum
o jumătate de veac făcând trimitere la „patriotismul și umanismul”
stolnicului, calităţi care trebuie făcute cunoscute tuturor generaţiilor
unui popor, raliindu-se în acest fel de fapt unei teze exprimate de
Constantin Cantacuzino însuși în cronica sa celebră „Istoria Ţării
Românești”: „cu dreptate iaste a da toţi mari mulţămite celor ce
au dat învăţături și au scris istorii de obște, căci cu toate ostenelele lor au folosit viaţa de obște, adică traiul tuturor”. Iniţiativa lui
Virgil Cândea de a accesibiliza personalitatea și epoca stolnicului
Constantin Cantacuzino mediului cultural românesc din anii
șaptezeci ai secolului XX, proiect reactualizat în mod ireproșabil
prin ediţia de faţă, a fost și rămâne fără-ndoială una lăudabilă,
deoarece ne vorbește despre memoria unei mari personalităţi și
despre o epocă zbuciumată a istoriei noastre, ajutându-ne astfel
să le înţelegem și să le preţuim. Cu rădăcini într-o veche și nobilă
familie de basilei bizantini, care s-a împământenit în Ţara Românească în secolul XVI, Stolnicul Cantacuzino a fost unul din cei
mai iluștri cărturari români ai vremii sale, o persoană cu lumini și
umbre, care a influenţat politica Ţării Românești și a îmbogăţit
cultura română prin operele sale, din care Virgil Cândea extrage
și sintetizează un număr de nouă „permanenţe” (originea românilor; originea limbii române; continuitatea românilor în Dacia;
formarea poporului român și a primelor state românești; comunitatea de teritoriu și de limbă a românilor; nobleţea civilizaţiilor
antice: grecii și romanii; idei despre naștere și stricăciune; necesitatea dispariţiei imperiilor; cum trebuie scrisă istoria) asupra cărora insistă pe larg în ultima parte a cărţii. Dintre acestea merită
să medităm asupra a ceea ce stolnicul a definit a fi scopurile istoricului, și anume: de ordin patriotic, politic și moral, istoricul sau
cronicarul purtând o responsabilitate pentru luminarea poporului,
care trebuie să-și cunoască trecutul patriei și vieţile celor care au
fost cu scopul de a trage învăţăminte pentru prezent și viitor.
Cum era și firesc, ediţia de faţă se încheie cu o notă biografică despre Virgil Cândea și cu un capitol în care, de
această dată, autorul este cel pus în lumină de către iluștri
săi contemporani. Nu pot să închei înainte de a aprecia efortul Ioanei Feodorov de a duce numele tatălui ei mai departe
tocmai prin ceea ce a iubit acesta atât de mult: istoria și
cultura, română și europeană, deopotrivă, pe care s-a străduit să le pună în relief și să le accesibilizeze într-o formă
elegantă contemporanilor săi. Conceptul grafic, calitatea
editorială a execuţiei cărţii, care cuprinde un număr de 63
de ilustraţii și 13 desene inserate în text cu scopul de a-l
familiariza pe cititor cu o epocă „dintre cele mai pasionante
ale trecutului românesc”, nu fac altceva decât să sporească
valoarea și atrac tivitatea volumului, prin care răposatul
autor ne oferă o frumoasă și ziditoare lecţie de istorie și de
viaţă: de a preţui și aprecia personalitatea, realizările și
memoria unui dascăl și ctitor de limbă, cultură și simţire
românească, Stolnicul Constantin Cantacuzino.
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Sfinţenia nu este pur și simplu neprihănire, pentru care
cel drept ar merita bucuria binecuvântării în Împărăţia
lui Dumnezeu, ci, mai degrabă, o astfel de dreptate prin
care oamenii sunt plini de harul lui Dumnezeu, în măsura în
care curge din ei asupra acelora cu care intră în contact. Mare
este binecuvântarea lor; aceasta este generată de experienţa
personală a slavei lui Dumnezeu. Fiind plini de dragostea
pentru oameni, care purcede din dragostea lui Dumnezeu,
aceștia răspund nevoilor oamenilor și, la rugăminţile lor, se
fac mĳlocitori și apărători pentru ei înaintea lui Dumnezeu”.
Așa descria Sfântul Ierarh Ioan Maximovici măsura la care
este chemat omul lui Dumnezeu. Se vede limpede o reașezare
a standardelor evanghelice, un parcurs de la o dreptate morală, naturală, mult mai accesibilă omului firesc, la o sfinţenie
duhovnicească, ca dar al Duhului, generată de participarea
personală la experienţa lui Dumnezeu.
Acest lucru este cu atât mai necesar cu
cât, în vremurile actuale, standardele
par să fie coborâte tot mai mult și, în
consecinţă, chiar la nivel omiletic, chemarea evanghelică, din pricina dorinţei
unui confort aparent, să fie „ameliorată”,
„adaptată”, adusă la mai îndemâna omului postmodern.
Sfântul Ioan Maximovici, unul dintre
sfinţii cei mai cunoscuţi ai secolului trecut, teolog inspirat, zelos ierarh misionar
și protector al celor nevoiași, se naște în
ziua de 4 iunie 1896, în regiunea Harkov,
din sudul Rusiei, dintr-o familie de viţă
veche. Primește la botez numele Mihail.
Un înaintaș al său, Mitropolitul Ioan de
Tobolsk, luminător al Siberiei și misionar
în China, canonizat în 1916, va avea o
înrâurire duhovnicească constantă asupra sa în direcţia activităţii misionare
pe care o va desfășura. De altfel, acest
lucru se vede și din faptul că, mai târziu,
odată cu intrarea sa în monahism, îi va purta numele.
l
Tânărul Mihail era, din fragedă pruncie, „călugăros”. Nu-i plăceau
jocurile zgomotoase, iubea natura și animalele, citea mult Vieţile
Sfinţilor și diverse cărţi duhovnicești și își petrecea toate verile la
mănăstire. Când împlinește 11 ani este trimis la școala militară din
Poltava. Aici viaţa i se intersectează cu vestitul Episcop ascet Teofan
al acestei cetăţi, care a rămas pentru acesta un model de asceză pentru întreaga sa viaţă. Deși își dorea să studieze Teologia, ascultând
sfaturile părinţilor săi, urmează studii de Drept pe care le și absolvă
tocmai în vremurile revoluţiei bolșevice. În 1921 emigrează la Belgrad
împreună cu familia sa, unde urmează studiile de Teologie. Anul 1926
marchează intrarea sa în monahism la Mănăstirea Milkovo, primind
numele Ioan. În același an este și hirotonit ieromonah. Între anii 19291934 devine profesor la seminarul Teologie „Sfântul Ioan Botezătorul”
din Bitol. Fără să își fi dorit acest lucru, la 28 mai 1934, este hirotonit
episcop de către Mitropolitul Antonie Hrapovitki și trimis în China
în eparhia Shanghaiului. Își asumă deplin această slujire și se dedică
atât la nivel edilitar și misionar, cât și social, purtând grĳă în mod
expres de rușii imigraţi aici.
La jumătatea secolului trecut, în 1951, episcopul Ioan este chemat
la misiune în Europa occidentală, la Paris, iar mai apoi la Bruxelles,
primindu-i în grĳă pe credincioșii din aceste regiuni. Este considerat misionar al ortodoxiei în Lumea Nouă. Unsprezece ani mai
târziu, la dorinţa a numeroși credincioși care îl cunoșteau încă de
când fusese în Shanghai, devine episcop al celei mai mari comunităţi
din America, la San Francisco. Aici se implică pe toate planurile, cu
prioritate încercând să împace comunitatea scindată de acolo și să
continue lucrările la catedrala arhiepiscopală. Un an mai târziu
înfiinţează Frăţia Preacuviosului Gherman din Alaska, devenită
ulterior un important centru ortodox din California. A fost în același
timp și un teolog fidel tradiţiei sale, încercând să indice linia ortodoxă într-un spaţiu multicultural și pluriconfesional. Dar atacurile
unor adversari nu întârzie să apară. Le răspunde în stilu-i specific,
cu un calm netulburat, în ciuda severităţii sale ascetice. Trece la
Domnul când abia împlinește 70 de ani, însingurat, așa cum mereu
fusese în viaţa sa arhierească.

La foarte scurtă vreme după trecerea în veșnicie au apărut
numeroase articole în care era prezentat drept omul lui Dumnezeu,
cu o sfinţenie evidentă, purtătoare de harisme – puterea tămăduirii, darul clarviziunii, nebunia în Hristos. Această ultimă stare îl
făcuse să se comporte fără să se preocupe prea mult de faptul că
unele gesturi sau vorbe ale sale puteau părea imprevizibile sau
chiar stranii, potrivit criteriilor omenești. Dovedea astfel faptul că
sfinţenia nu este rezervată doar vremurilor trecute, ci este accesibilă și contemporaneităţii. A rămas în istoria orală faptul că un
preot catolic din Paris, într-o omilie, dorind să argumenteze faptul
că sfinţenia este la îndemâna tuturor, chiar și a omului modern,
spune: „Afirmaţi că în prezent nu se mai întâmplă minuni, nu mai
există sfinţi. De ce să vă prezint dovezi teoretice, când astăzi pe
străzile Parisului umblă un sfânt – Sfântul Jean cel Desculţ!” În ziua
de 2 iulie 1994, va fi canonizat de Biserica Ortodoxă din America,
iar rămășiţele sale, izvorâtoare de bună mireasmă au fost așezate
în Catedrala Arhiepiscopală „Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
– bucuria tuturor celor necăjiţi” din San Francisco1.
Aceasta este lecţia pe care o oferă Arhiepiscopul Ioan Maximovici omului contemporan – sfinţenia ca cel mai firesc lucru, pornind
de la viaţa zilnică în toată concreteţea ei, fără necesitatea a ceva
extraordinar. A ne uita la sfinţii de odinioară ne provoacă un sentiment de admiraţie, dar și un soi de depărtare, datorită distanţei
între ceea ce ei sunt și ceea ce noi suntem. Dar privirea la cei aproape contemporani nouă, care dincolo de imitarea celor mai vechi, au
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Această „metodologie simplă” pe care
ne-o propune sfântul episcop Ioan este explicitată de unchiul
său, Fericitul Episcop Ioan de Tobolsk și Siberia3, prin simbolul
florii soarelui. Tradus în limbajul nostru, acest principiu înseamnă acordul dintre voia lui Dumnezeu și voinţa noastră. Nu
aduce noutăţi, ci invită la o disciplină simplă, verificată de
generaţii și generaţii, dar care stă la baza vieţii duhovnicești –
„Arată-mi calea pe care voi merge… Învaţă-mă să fac voia Ta”
(Psalmul 142, 8, 10). La modul practic, această căutare este dublată de capacitatea de a-i mulţumi lui Dumnezeu atât pentru
cele bune, cât și pentru cele rele, condiţie pentru primirea Duhului Sfânt în suflet, medicamentul pentru vindecarea unei inimi
zdrobite și contextul pentru simţirea mângâierii de sus. Pentru
noi, în mod special, acest lucru înseamnă redescoperirea acelei
intuiţii a omului firesc care nu făcea nimic fără să se închine,
fără să ceară ajutor dumnezeiesc și fără să mulţumească.
Dacă ar fi să îl caracterizăm sintetic, cu referire atât la viaţa sa
interioară, cât și la slujirea sa pastorală, am folosi cuvintele Sfântului Siluan Athonitul, „iubindu-L pre Dumnezeu, L-a iubit până la
urmă”. Iar această dragoste s-a manifestat printr-o viaţă ascetică de
excepţie, prin zelul său misionar și, în mod special, prin apropierea
faţă de cei în suferinţă. Personalitatea sa cuprinzătoare manifestată
prin această lucrare misionară multiplă în vremurile noastre este
bine cuprinsă în troparul care i s-a dedicat: „Slăvit Apostol al unui
veac al împietririi şi al necredinţei, îmbrăcat cu puterea cea plină de
har a sfinţilor celor de demult, de Dumnezeu luminatule văzător al
tainelor cereşti, orfanilor hrănitorule, nădejdea celor deznădăjduiţi,
cel ce ai strălucit pe pământ flacăra dragostei de Hristos peste întunecaţii zori ai zilei judecăţii, roagă-te ca această văpaie să se aprindă
şi în inimile noastre”. Rămâne, în memoria urmașilor, discret, ca un
ecou, ca o rugăciune, dorul său fierbinte ca „văpaia Duhului” să
aprindă inimile celor care se află pe Cale…
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Pr. Ic. Stravrofor Petre Toacsen
(1927-2017)
(20 februarie 1927-12 ianuarie 2017)
Părintele Petru Toacsen

Pr. Gheorghe-Dragoş Braica
„Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa
am păzit.
De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii, pe care Domnul îmi
na din vocile de aur de altădată ale Catedralei noastre și
va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, şi nu numai mie, ci
ale ortodoxiei clujene s-a întors, după cuvântul Scripturii,
în pământul din care am fost alcătuiţi, iar sufletul s-a dus
şi tuturor celor ce au iubit arătarea Lui”.
(II Timotei 4, 7-8) la Dumnezeu. Potrivit cercetărilor și concluziilor academicianului
Iorgu Iordan în Dicţionarul Numelor de Familie Românesti, cuvânMircea-Gheorghe Abrudan tul „Toacsen” vine de la toponimul „Tocsiminil”, întâlnit în Dobrogea (București, 1983, p. 455).
Părintele Petre Toacsen s-a năsn urmă cu câteva zile
cut
la
20 februarie 1927 în localitatea
părintele Petru ToacCiuperceni, judeţul Gorj, ca fiu al
sen s-a despărţit de
părinţilor Dumitru (învăţător) și
neamul său și, aidoma SfântuElisabeta. Scoala elementară și gimlui Apostol Pavel, se va fi grăbit
nazială le-a urmat la Strâmba-Vulsă-L întâlnească pe Cel pe care
can, Gorj, și Seminarul teologic la
l-a slujit ca diacon și preot vreRâmnicu-Vâlcea. În anul 1947 se
me de mai bine de o jumătate
înscrie la Institutul Teologic din
de veac: 20 ani ca diacon al epiBucurești. Datorită vremurilor tulscopilor Vadului, Feleacului și
buri și frâmântate după încheierea
Clujului, Nicolae Colan și Tecelui de al doilea război mondial,
ofil Herineanu, 18 ani ca preot în dorinţa de a-și continua studiile
paroh la istorica biserică Bob cât mai departe de casă pentru a-și pierde originea „nesănătoasă”
din central Clujului și alţi 20 de urmează teologia la Cluj. În anul 1951 devine absolvent cu licenţă.
ani ca slujitor la noua biserică Înălţarea Sfintei Cruci din
După căsătorie a fost hirotonit de episcopul Nicolae Colan, și
cartierul clujean Plopilor. Născut la 20 februarie 1927 în Ciu- pentru calităţile sale vocale a fost reţinut diacon pentru Catedrală.
perceni (jud. Gorj), pr. Petru Toacsen a absolvit Seminarul Împreună cu soţia sa formau o tânără pereche atât de frumoasă,
Teologic din Râmnicu Vâlcea, apoi a studiat la Facultatea de încât - după mărturia orală ajunsă până la noi -, atunci când ieșeau
Teologie din București și la Academia Teologică din Cluj, pe stradă la braţ, trecătorii își întorceau privirea și îi admirau. Din
unde și-a luat licenţa în anul 1948. În toamna anului 1949 a păcate dacă pentru unii frumuseţea este o calitate data de Dumnefost hirotonit diacon de marele cărturar și patriot român, zeu, pentru alţii este o greutate ce nu o pot duce și se poticnesc. Așa
Nicolae Colan, care i-a apreciat calităţile vocale și statura fi- s-a întâmplat și în viaţa lor de familie.
zică, fiind un ierarh căruia îi plăcea „să aibă prestanţă în
Părintele Petru Toacsen a optat pentru o viaţă de unul singur,
slujirile arhierești”, cum își amintea cu nostalgie părintele smerită și discretă. Timp de douăzeci ani de diaconie a slujit împrePetru. Din 1957 până în decembrie 1969 a slujit altarul cate- ună cu Prof. Ioan Zăgrean, Leon Băndilă, Ștefan Călugăr, Varahil
dralei din Cluj și la sute de altare din cuprinsul Episcopiei Chebac, Suciu Sever, Traian Herdea înfrumuseţând cu vocile lor
Clujului și a Mitropoliei Ardealului alături de episcopul Te- minunate slujbele de la Catedrală și ale sfinţirilor de biserici. Ca
ofil Herineanu, care s-a lăsat foarte greu convins în „a-mi da diacon, a fost în mod special un apropiat al arhiepiscopului Teofil
drumul la o parohie, dorind să mă ţină aproape lângă dânsul”, Herineanu, pe care îl însoţea la slujbele oficiate cu prilejul sfinţirilor
cum rememora zâmbind pr. Petru. În paralel a desfășurat o de biserici din întinsul eparhiei. O perioadă, paralel cu diaconia, a
frumoasă activitate didactică la Seminarul Teologic din Cluj. predat Tipicul bisericesc (rânduiala slujbelor religioase) la SeminaDupă „slobozirea din slujirea diaconească” i s-a încredinţat rul Teologic. În data de 28 decembrie 1969 a fost hirotonit preot de
păstorirea bisericii Bob, unde a desfășurat o rodnică activita- către episcopul Teofil Herineanu pentru credincioșii de la Parohia
te pastorală și edilitară până în anul 1987, când, s-a pensionat. „Învierea Domnului” din Cluj-Napoca, pe care i-a păstorit până la
De această biserică cu hramul „Învierea Domnului”, la a pensionare, în 1987.
Ca preot la parohia sus-numită, a desfășurat o bogată activitate
cărei restaurare interioară și exterioară a trudit timp de un
pastorală,
misionară și administrativă, supraveghind și implicândudeceniu în vremuri „foarte grele, când ajutoare și aprobări
se
în
importantele
reparaţii de consolidare, renovare exterioară,
de la stat nu primeai”, pr. Petru s-a simţit foarte atașat.
restaurare
a
picturii,
realizate la biserica Bob. Tot în această perioaPastoraţia acestei comunităţi a plasat-o în sfera rugăciunii
arhierești a Domnului Iisus: „Ca toţi să fie una” (Ioan 17, 22), dă s-a remarcat și frumoasa colegialitate și prietenie cu părintele
trudind cu fapta și cuvântul la „cimentarea reîntregirii Bise- Gheorghe Suciu, colegul de slujire.
Urmare a bunei sale pregătiri teologice și a experienţei sale înricii Românești din Ardeal”, cum îi plăcea să spună, nu însă
delungate
ca diacon și apoi ca preot, ne-a lăsat bine-documentatul
fără o doză de regret că după „ 89 nu s-a reușit păzirea unităţii
duhului întru legătura păcii”. După 1991 a slujit la biserica material despre „Datoria preotului de a sluji cu vrednicie la altarul
din Plopilor, până când l-au ajuns slăbiciunile trupești și și-a lui Hristos”, în Îndrumătorul bisericesc din 1980 apărut la Cluj-Napoca, și mai multe predici în manuscris.
transformat garsoniera de pe str. Almașului într-o chilie în
Pentru munca depusă în preoţiei a fost recompensat în 23 deliniștea căreia s-a rugat, a pictat și a scris, publicând două
cembrie 1971 cu dreptul de a purta brâu roșu (iconom), iar în 31
volume de versuri și memorialistică intitulate „Și azi mă duce
martie 1977 cu cel de iconom stavrofor (dreptul de a purta cruce).
gândul... la viaţa-mi ca un vis!”. L-am cunoscut în urmă cu
S-a pensionat în anul 1987. După pensionare a ales să
aproximativ 15 ani, când i-am trecut pentru prima oară praslujească o perioadă la biserica „Înălţarea Sfintei Cruci” din
gul cu prilejul Bobotezei, iar pentru cea din urmă dată l-am
cartierul Plopilor.
îmbrăţișat duminică, 7 ianuarie, când am poposit la dânsul
Dacă în perioada tinereţii sale se întâmpla, în momentele de
alături de pr. protopop Dănuţ Hognogi cu aceeași ocazie.
relaxare, să-și găsească răgazul de a pescui alături de părintele
M-au impresionat de fiecare dată chipul senin, bucuria pe
profesor Ioan Zăgrean și Suciu Sever, după pensionare a făcut casă
care o iradia când ne primea în modesta sa garsonieră, modul bună atât cu pictura, cât și cu poezia, înnobilându-și sufletul și viaţa.
în care ţinea să ne omenească cu ceva dulce și felul plăcut în „Lucra în taină precum soarele în petala florilor. El se apropia de
care își depăna amintirile. Acum că a plecat, îmi pare rău că șevalet cu evlavia luminii… În lucrările sale întâlnim un sobor de
nu am adăstat mai mult în compania sa. Anul trecut i-am flori, de la cele de fereastră până la floarea reginei din creștetul
sărbătorit ziua de naștere alături de părinţii Dănuţ Hognogi, Carpaţilor. El s-a apropiat și s-a atașat, cu pricepere și rafinament
Dorin Ielciuși și de o parte a grupului de tineret al parohiei de lumea gingașă a florilor ce inspiră bucurie și dor de viaţă, dar și
noastre, „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Mănăștur. sensibilitatea sufletească a autorului. Modestia ce l-a caracterizat nu
La fel am fi vrut să o facem și pe 20 februarie, când ar fi îm- i-a îngăduit nici un vernisaj” (cf. pr. Simion Cristea, „Părintele Petru
plinit 90 de ani. Mântuitorul Iisus Hristos, Marele Arhiereu, Toacsen la 80 de ani”, Renașterea 2007, nr. 9).
pe care l-a iubit și l-a slujit atâta vreme, a voit însă altfel și l-a
Cu toate acestea, pictorul Iosif Bene, profesor universitar la
chemat în Împărăţia Sa, unde nădăjduiesc că slujește cu aceeași Universitatea „Ion Andreescu”, secţia Artă Decorativă, și decan,
ardoare dumnezeiasca Liturghie alături de îngeri, de ierarhii privindu-i primele lucrări și analizându-le cu atentie, i-a întins mâna
și de toţi înaintașii săi. Veșnica lui pomenire!
și l-a îmbrăţișat, rugându-l să-i permită ca de la acea data să i se
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adreseze la majusculă „COLEGA”.
A realizat peste 200 de tablouri în ulei.
Și-a dus viaţa cu Dumnezeu, cu florile imortalizate în picturile
sale, cu satul natal, cu biserica, obiceiurile, tradiţiile, școala, „sterile”
sociale ale consătenilor săi din acele vremuri – toate acestea fiind
cuprinse în cele peste 70 de poezii – ce se găsesc în volumul „Și azi
mă duce gândul...”, apărut la Editura RISOPRINT din Cluj-Napoca 2005 și volumul al II-lea cu 40.
A decedat luna trecută, în data de 9 ianuarie a.c., în urma unei
stări emoţionale puternice, care i-a produs stopul cardiac. Respectându-i-se dorinţa exprimată în viaţă a fost înmormântat la Ciupercenii Gorjului unde l-a chemat glasul pământului natal. Aici și-a
pregătit din timplocul său de odihnă.
Dumnezeu să-i facă parte cu drepţii în Împărăţia Sa!
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Fiţi pelerini în Ţara Sfântă
măcar odată în viaţă !

Georgeta
(hagiţa)
ine un moment în viaţa ta, în care, simţind, dorind, auzind,
iei decizia şi pleci în pelerinaj. Pelerinul nu este un turist
sau mai bine zis este un altfel de „turist”. Altele sunt căutările şi aşteptările lui. Altele şi răspunsurile. Iar acest moment din
viaţa omului, nu are legătură cu vârsta, cu profesia sau cu funcţia
acestuia. Abia când devii pelerin realizezi câţi pelerini există. Şi
gustând bucuriile pelerinajelor, nu te mai desparţi de ele.
Între acestea, „regina” este pelerinajul în Ţara Sfântă. Aici, Mântuitorul a dus viaţa lumească, trăind ca om între oameni. Aici, a
trăit Maica Domnului, cea desăvârşită între femei, model de smerenie fiind. Aici, Sfinţii Apostoli au aflat de la Învăţătorul lor cum
să-şi trăiască şi să-şi înţeleagă viaţa. Aici au trăit atâţia sfinţi... Când
pui piciorul pe pământ, nu ştii pe urmele cărui sfânt ţi-a fost dat să
calci. Şi începe să te doară nevrednicia ta.
Punctul zero al oricărui pelerinaj în Ţara Sfântă (Israel) este Ierusalimul, respectiv Mormântul Mântuitorului. Am înţeles bine, mai
ales ca pelerin, de ce Ierusalimul este „buricul pământului”. Fiindcă
aici a avut loc un eveniment unic, care a schimbat nu doar istoria
lumii, ci soarta omenirii. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu - Cel întrupat din Maria Fecioara prin adumbrirea Duhului Sfânt, a pătimit, a
fost răstignit şi îngropat ca un muritor, luând asupra Sa păcatele lumii.
Şi a înviat a treia zi ca un Dumnezeu, dăruind oamenilor, fraţilor Săi
mai mici, şansa mântuirii. A răscumpărat „omul vechi” (pe Adam
– cel izgonit din Rai, cu toţi urmaşii săi), creând „omul nou” – acela
care, alegând să ducă viaţă plăcută lui Dumnezeu, se poate mântui,
adică sufletul său se poate întoarce în Rai, pentru veşnicie.
Ce dar mai mare ca acesta!
Iată totodată, ce a făcut Maica Domnului pentru omenire! Şi cât de
mult îi datorăm! De aceea este cinstită până la marginile lumii. Şi nu doar
de aceea, ci pentru faptul că, după ce a trecut prin puţină moarte, a fost
ridicată la Cer cu trupul, de unde primind în grijă Pământul, se roagă
permanent Fiului pentru noi toţi.
Desigur, oamenii, mai ales aceia care se îngrijesc de sufletul lor, cunosc
bine acestea. Dar atunci când, pe lângă faptul că le cunoşti, vezi, atingi:
Mormântul Mântuitorului, Golgota – locul răstignirii pe „Dealul Căpăţânii”,
Mormântul Maicii Domnului, locul Adormirii Maicii Domnului, locul unde
au avut loc Cina cea de taină, Pogorârea Sfântului Duh, locurile din Evanghelii, mormintele şi moaştele atâtor sfinţi care s-au nevoit în Ţara Sfântă, altfel ţi se fixează în ochii sufletului.
Peste aceste unice binecuvântări de care are parte orice pelerin în
Ţara Sfântă, românii au o bucurie în plus, aceea că ajungând în Valea
Hozevei, la Mânăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul, pot cere rugăciunea
unui sfânt român cu moaşte întregi, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul.
Tabloul nevoinţelor atâtor părinţi, astăzi sfinţi, jertfele, mucenicia lor,
se completează pelerinului atunci când ajunge la Mânăstirea Sfântul Sava
cel Sfinţit, Mânăstirea Sfântul Teodosie cel Mare, Mânăstirea Sfântul Gherasim
de la Iordan, Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe (Lida) etc., și omul
începe să mediteze asupra faptului că toate formele de confort pe care
omul contemporan le caută îl îndepărtează în mod perfid de Dumnezeu şi de binecuvântările Sale.
În toate aceste locuri pelerinul trăieşte, sufleteşte vorbind, momente
unice, emoţii unice, stări de graţie neegalabile. Fără îndoială, punctul zero
rămâne Mormântul Mântuitorului. Şi pelerinii înţeleg, în sfârşit, câtă dreptate aveau strămoşii noştri când numeau locul „buricul pământului”.
Spus pe scurt, în Ţara Sfântă „te duci un om şi te întorci
alt om”. Şi deşi mi-a fost îngăduit să ajung de mai multe ori,
de fiecare dată am simţit acelaşi lucru.
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Fiţi pelerini în Ţara Sfântă măcar odată în viaţă! Şi
„hagii” vă veţi numi!

R ECENZIE

Mitropolitul
Antonie Plămădeală, altfel...
Ierom. Maxim Morariu
Opera
unoscut cu precădere datorită activităţii sale culturale, materializată în romanul Trei ceasuri în iad, tradus
în mai multe limbi şi reeditat în mai multe rânduri
(de exemplu, ediţia a II-a a apărut în anul 1993, la editura
Junior Club din Bucureşti), în lucrări de istorie (cf. Antonie
Plămădeală, Contribuţii istorice privind perioada 1918-1939. Elie
Miron Cristea – documente, însemnări – corespondenţă, Tiparul
Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1987; Idem, Dascăli de cuget şi
simţire românească, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1981; Idem, Lazăr-Leon
Asachi în cultura română, Tiparul Tipografiei Eparhiale, Sibiu,
1985; Idem, Lupta împotriva deznaţionalizării românilor din
Transilvania în timpul dualismului Austro-Ungar în vremea lui
Miron Romanul (1874-1898) - după acte, documente şi corespondenţe inedite, Tiparul Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1986; Idem,
Pagini dintr-o arhivă inedită, Editura Minerva, Bucureşti, 1984),
teologie (cf. Idem, Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură, Sfânta
Tradiţie şi în Teologia contemporană, Editura Institutului Biblic
şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1972; Idem, Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă, Editura Reîntregirea, AlbaIulia, 1995), sau omiletică (Idem, Cuvinte la zile mari, Tiparul
Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1989; Idem, Tâlcuri noi la texte
vechi, Tiparul Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1989), mitropolitul
Antonie Plămădeală a rămas totuşi o prezentă discretă în
peisajul cultural şi cel eclesiastic.

C

Viaţa lăuntrică
Viaţa sa interioară sau cea cotidiană şi tabieturile lui,
au fost ferite de ochii, adesea indiscreţi, ai publicului.
Puţinele volume ce conţin interviuri sau texte autobiografice (Idem, Amintirile Mitropolitului Antonie Plămădeală.
Convorbiri cu Carmen Dumitriu şi Dragoş Şeuleanu, Editura
Cum, Bucureşti, 1999; Artur Silvestri, Modelul „Omului
Mare”. Zece „Convorbiri de amurg” cu Antonie Plămădeală,
urmate de „Douăzeci şi opt de scrisori de altădată”, Editura
Carpathia Press, Bucureşti, 2004), prezintă anumite pasaje cosmetizate, ce lasă să se întrevadă imaginea unui om
împlinit, triumfător. Frământările lui, zbuciumul său interior, îndoielile sau alte aspecte similare, nu se regăsesc
însă în cadrul lor. De aceea, publicarea, în anul 2013, de
către părintele Timotei Aioanei, pe atunci arhimandrit, a
corespondenţei ample purtate de către dânsul cu preotul
Petru Ciobanu şi soţia sa Angela, din vecinătatea zonei în
care a vieţuit pentru o vreme părintele, sunt mai mult
decât binevenite. Ele oferă informaţii despre toate aceste
aspecte, conturând chipul său de dincolo de efigie.

„Scrisoarea voastră uşor maliţioasă a avut tocmai darul
de a mă pune din nou pe picior de luptă şi mi-a adus darul
zâmbetului. Filosofia ta, Petruş, chiar dacă e de împrumut
şi chiar dacă tu însuţi faci uz de ea numai pentru alţii, e un
îndemn la înţelegerea nimicniciei ultime (suntem ţărână) şi,
prin contrast, o împingere către curaj şi nu către resemnare,
cum eram eu pornit să iau viaţa.
Probabil mi-aş fi revenit şi singur (n-o spun pentru a vă minimaliza eforturile), dar, vedeţi, cu sprĳin e mai uşor” (p. 115).
Perioada de pribegie îl pune pe părintele Antonie în
situaţia de a face mai multe demersuri către autorităţile
de stat, cu scopul de a obţine o slujbă şi domiciliu, şi de
a încerca mai multe profesii. Aşa va ajunge, la un moment
dat, să joace într-un film. Experienţa, care-i pricinuieşte
un puternic sentiment al inutilităţii şi-i aduce o stare de
tristeţe, este totuşi importantă pentru autorul de epistole,
devreme ce ţine să o comunice şi interlocutorilor săi, în
acelaşi stil ce îmbină hazul cu necazul:
„Zilele acestea am fost din nou artist de film, în filmul
prietenului meu Tolios: „o lecţie de teatru”. Descind la un
moment dat dintr-o elegantă maşină, în faţa teatrului Municipal, ca să iau parte la un spectacol cu Lucia Sturza Bulandra.
Posteritatea va avea astfel cunoscută pe peliculă mutra
mea boccie, cu care desigur nu va avea nimic de făcut. Nu
s-a făcut vrednică nici de ură măcar” (p. 150).
Ca angajat al fabricii în cadrul căreia va rămâne vreme de mai
mulţi ani, viitorul ierarh va reuşi, prin eleganţa sa, să atragă şi
atenţia unor dame din colectivul de acolo. Faptul în sine îl va amuza. Uneori, va simţi nevoia să împărtăşească şi prietenilor săi de
departe, o parte din aşa-zisele sale „experienţe amoroase”. Caracterizarea pe care o face unora dintre pretendentele la statutul de
„doamna Plămădeală”, constatările lui, dar şi descrierile unor situaţii de acest fel, sunt de-a dreptul savuroase. Iată, de exemplu, cum
descrie o astfel de femeie, care şi-l dorea drept consort:

„O «tânără» de la fabrică îmi face curte de multă vreme. Totul a pornit de la nişte cărţi. Mi-a fixat apoi câteva
întâlniri, m-a dus o dată la ea acasă (am fost foarte cuminte), până când eu, plictisit, am început să o ocolesc.
Dar mă găsea. Şi îmi şoptea la repezeală: «Aşteptaţi-mă
la şi un sfert, când ieşiţi» (din fabrică). Şi... o aşteptam.
Scrâşneam din dinţi, dar o aşteptam. Aflasem între timp
că a fost căsătorită, că are o fetiţă de opt ani, că nu are
liceul, cum crezusem eu, ci numai şapte clase (eu prefer
o ţărancă, poate fi şi analfabetă), şi la urma urmei mă
plictisea, mă exaspera. În loc s-o cicălesc eu, mă cicălea
ea. Democrată, domnule! Într-o zi, la cantină, mi-a spus:
«Trebuie să avem o discuţie, să ne lămurim deschis. N-am
plictisit pe nimeni şi nici pe dvs. nu vreau să vă plictisesc.
Observ că v-aţi schimbat. Vom mai avea o întâlnire şi apoi
gata». Slavă Domnului, mi-am zis, pentru o dată, mai am
încă destulă forţă. Ne-am dus în Grădina Botanică. I-am
spus (eu am vorbit) că ştiu că aşteaptă o explicaţie asupra
faptului că o ocolesc şi m-am oferit să mă explic. I-am
oferit câte ceva (vag) despre necazurile mele, despre
preferinţa mea pentru singurătate, despre faptul că şi eu
sunt de acord să nu ne mai întâlnim etc. etc. Rezultatul:
a tras concluzia că, dacă e aşa, am nevoie de «cineva» care
să-mi ia jumătate din necazuri, că ar trebui să mă căsătoresc... Dumnezeule mare! Cine a inventat politeţea? Prindeţi-mi pe măgarul acesta să-i lungesc urechile şi mai
tare! Am răbdat ca Sfântul Sebastian şi ca toţi sfinţii,
mucenicii şi mărturisitorii...” (pp. 191-192).
Puternica relaţie de apropiere dintre familia preotului şi singuraticul monah exclus din tagmă este dovedită de abundenţa problemelor personale dezbătute
în paginile corespondenţei. Până şi chestiuni precum
şcoala de şofer sunt analizate aici (pp. 296-297). Celor
privitoare la familie şi prietenii comuni li se oferă, cum
era de aşteptat, un spaţiu mult mai amplu. Mai târziu,
când va fi reabilitat, părintele Antonie le va descrie
prietenilor săi călătoriile întreprinse în diferite locuri
exotice, le va prezenta locurile în care studiază sau
conferenţiază, sau impresiile cu care rămâne în urma
unor evenimente.
Când aceştia nu-i vor răspunde sau nu o vor face la timp,
viitorul ierarh va găsi chiar timp să îi mustre şi să îi ironizeze. Iată un astfel de exemplu:
„V-aţi pus în grevă? Aţi uitat alfabetul? Nu mai merge
poşta? V-aţi înzăpezit? V-am supărat cu ceva? De ce nu-mi
mai scrieţi? Sau poate exagerez eu. De fapt, am primit, nu
prea de mult, nişte scrisori. Cam scurte, dar scrisori.
Pretext de început. Scrie fiecare când are ce spune: Important, bineînţeles” (p. 312).
Deciziile grele, ce privesc compromisurile din viaţa
părintelui Plămădeală şi stările de tensiunile pe care le
generează ele, fac şi ele obiectul discuţiilor. Cei trei interlocutori se consultă (p. 172, p. 272), îşi descriu anumite situaţii şi chiar se sfătuiesc. Preotul Ciobanu chiar
reuşeşte, prin intermediul uneia dintre epistole, să-l facă
pe prietenul său să se descarce de sentimentul de vinovăţie ce îl împovăra, şi îl îndeamnă să păstreze între
anumite limite chiar şi compromisul.
Concluzii
Acestea ar fi, aşadar, câteva idei importante ce se
desprind din lectura corespondenţei mitropolitului Antonie cu familia pomenită anterior. Într-o vreme în care,
anumite voci din aşa-zisa societate reclamă tot mai mult
re-umanizarea ierarhiei superioare şi a clericilor Bisericii, publicarea unor astfel de texte, în paginile cărora
sunt surprinse deopotrivă aspecte ale vieţii cotidiene,
ale universului interior sau ale relaţiilor inter-umane din
viaţa unui personaj eclesiastic de prim rang, sunt mai
mult decât binevenite. Ele oferă atât credinciosului practicant, cât şi celui ce este încă doar simpatizant, posibilitatea unei priviri din interior, a unei incursiuni în tenebrele biografiei, transformându-l pe cel prezentat întrun partener de dialog, într-un amic, alături de care trăieşte momente de suspans, bucurie sau tristeţe, regăsind
în acelaşi timp şi soluţii pentru rezolvarea unora dintre
problemele care îl frământă.
De aceea, nu putem decât să felicităm iniţiativa familiei Ciobanu şi a părintelui Timotei Aioanei şi să recomandăm cititorilor open-mind, care doresc să cunoască clerul şi
din altă perspectivă, să se apropie cu îndrăzneală de aceste
texte. Garantăm că le vor savura de la primele pagini!
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Corespondenţa
Ediţia Arhim. Timotei Aioanei, Mitropolitul Antonie Plămădeală şi amintirea unei prietenii. Scrisori inedite – vol. I, Editura Andreiana, Sibiu, 2013, este acompaniată de un amplu
studiu introductiv (pp. 7-82), în paginile căruia, părintele
editor prezintă, într-un chip encomiastic, fără a exagera sau
a adăuga elemente inexistente, ci doar folosindu-se de tertipurile acestui gen, biografia ierarhului, şi de câteva facsimiluri
(pp. 481-493). De asemenea, scurte prezentări ale autobiografiei celor doi interlocutori ai săi (pp. 83-99), se regăsesc în
preambulul textelor propriu-zise, oferindu-i cititorului posibilitatea să cunoască mai îndeaproape contextul şi elemente
ce ţin de destinatarii mesajelor.
Scrisorile propriu-zise, expediate pe parcursul a mai bine
de o jumătate de veac (1953-2008), şi întinse pe mai bine de
300 de pagini (pp. 101-479), sunt adevărate pasaje de istorie
bisericească şi literară. Întocmite cu măiestrie atât de către
viitorul ierarh, cât şi de către destinatarii cu care schimbă
adesea rolurile, ele ar putea fi utile atât istoricilor, cât şi
teologilor sau psihologilor. Unui ochi iscoditor de literat,
i-ar putea de asemenea furniza informaţii cu privire la modul în care evoluează stilul scriitorului de mai târziu, sau i
se conturează o anumită viziune în materie de scris.
Lucrarea conţine aşadar de toate. Organizată cronologic,
însă reunind pasaje inegale şi neomogene, ea cuprinde atât
discuţii cu privire la teologie, cât şi aspecte ale vieţii cotidiene, descrieri ale unor zile de muncă, comentarii ale unor
situaţii internaţionale sau cronici ale unor evenimente.

Din epistolar...
Condamnat în contumaţie şi dat afară din învăţământ
şi de la doctorat, ieromonahul Antonie, redevenit între
timp Leonida, va trece, vreme de mai mulţi ani, prin stări
de dureroasă depresie. Preotul Petru îl ajută adesea să
iasă din acestea, fapt ce este evidenţiat în paginile unor
scrisori. Iată un astfel de exemplu, în care, într-un mod
aproape ironic, părintele ţine să-şi arate recunoştinţa
pentru eforturile lui: „Bravo, Petruş, mă dăscăleşti într-un
fel care presupune mult simţ al realităţii, al pământului,
al trecerii, al vârstei, al istoriei, deşi din loc în loc, şti,
vorba ta (împrumutată), «maliţios»” (p. 177).
În alte situaţii, Petru Ciobanu nu reuşeşte singur să-i
fie de folos în depăşirea unor stări critice, fapt ce-l determină să-şi coreleze eforturile cu cele ale soţiei. În
aceste situaţii, rezultatele sunt cât se poate de benefice,
după cum va ţine să remarce cel vizat, folosindu-se de
aceeaşi mină ironică:
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Sinteza raportului sectorului
administrativ-bisericesc (2016)
Situaţia administrativă a unităţilor bisericeşti
rhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului este alcătuită din
9 protopopiate cu 563 parohii, 157 filii, 30 de mănăstiri şi un
schit.
În anul 2016, din iniţiativa Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei în municipiul Bistriţa s-a înfiinţat Parohia „Sfântul Ierarh
Pahomie de la Gledin” .

A

Activitatea organismelor parohiale
Sinodul Mitropolitan s-a întrunit în şedinţă de lucru de trei ori:
3 februarie 2016, la Centrul Mitropolitan din Cluj-Napoca;
18 octombrie 2016, la Mănăstirea Scărișoara Nouă, jud. Satu-Mare;
8 decembrie 2016 la Centrul Mitropolitan din Cluj-Napoca.
Activitatea ierarhilor
Activitatea pastoral-misionară a Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop
şi Mitropolit ANDREI în cuprinsul eparhiei, este evidenţiată de cele
121 Sfinte Liturghii, 57 de hirotoniri, 58 Sfinte Taine, 275 Ierurgii, 12
sfinţiri de biserici, 4 resfinţiri de biserici, 258 vizite pastorale în
parohii şi filii, 69 vizite pastorale în mănăstiri, 66 vizite la aşezămintele bisericeşti sociale, medicale sau cultural-educaţionale, 103 vizite la şcolile teologice, ca şi de cele peste 1400 de audineţe acordate,
de conferinţe susţinute la simpozioane sau congrese, interviuri
acordate la posturile de radio şi televiziune. A participat la lucrările Sfântului Sinod şi ale Adunării Naţionale Bisericeşti.
În anul 2016, Înaltpreasfinţia Sa Părintele Mitropolit ANDREI
a continuat ciclul de cateheze intitulat: „O seară cu Domnul Hristos
şi cu Preasfânta Sa Maică” pe care le susţine în Catedrala mitropolitană în fiecare duminică seara după slujba Vecerniei şi a Paraclisului Maicii Domnului. De asemenea, săptămânal, în ziua de miercuri,
între orele 2005- 2035, Chiriarhul este prezent la Radio Renaşterea cu
emisiunea „Cuvântul Ierarhului”.
Preasfinţitul Episcop Vicar Vasile Someşanul,
În anul 2016 a efectuat vizite în unele parohii şi mănăstiri, a
participat la unele şedinţe ale Permanenţei Consiliului Eparhial.
Din punct de vedere liturgic a participat şi asistat la 74 de Sfinte

Sinteza raportului activității
sectorului economic (2016)
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„Apostol Andrei” situat pe Calea Turzii, nr. 2-14, care va
asigura baza pentru întreaga misiune socială a Arhiepiscopiei noastre. Aici vor funcţiona Protopopiatele Cluj I
și Cluj II, asociaţiile de tineret, asociaţiile misionare precum și o grădiniţă. Până la sfârșitul anului s-a executat

Începând cu data de 1 februarie 2016 în postul de protopop la Protopopiatul Huedin a fost numit preotul Lupuţan Dan–Ionuţ, de la Parohia Brăişoru, Protopopiatul Huedin, ca urmare a vacantării postului prin transferul părintelui protopop Ciprian Taloş în municipiului Cluj-Napoca,
la Parohia „Naşterii Domnului”, în postul de preot slujitor.
Personalul clerical, neclerical şi monahal
În Arhiepiscopia noastră avem un număr de 649 posturi
clericale, dintre care 44 posturi de conducere (1 Mitropolit,
1 Episcop Vicar, 1 vicar eparhial, 5 consilieri, 4 inspectori,
1 secretar eparhial, 9 protopopi şi 21 posturi de stareţi.),
459 de posturi clericale cu studii superioare şi 146 posturi
cu studii medii.
Începând cu data de 1 septembrie 2016, părintele Nicolae Buda s-a retras din postul de inspector eparhial şi îşi
continuă misiunea cu normă întreagă la Parohia„Naşterea
Domnului” Cluj-Napoca. În postul vacant de inspector eparhial a fost încadrat părintele Vasile Nemeş, director al Muzeului Mitropoliei şi preot paroh la Parohia „Sfântul Nicolae”
din Cluj-Napoca.
În anul 2016 au fost hirotoniţi un număr de 28 de preoţi pentru
Eparhia noastră, au fost transferaţi la cerere 13 preoţi, s-au aprobat
18 pensionări, iar 16 preoţi au trecut la cele veşnice.
La unităţile noastre bisericeşti avem şi un număr de 607 posturi
neclericale (381 în judeţul Cluj şi 226 în judeţul Bistriţa Năsăud.
Personalul monahal. Din cele 30 de mânăstiri şi un schit
de maici, 15 sunt mânăstiri de călugări , iar 15 sunt de
maici având un total de 273 vieţuitori.
În postul de stareţă de la Mănăstirea Sfinţii Martiri
Brâncoveni din localitatrea Mărişel, jud. Cluj a fost numită monahia Casiana Camelia Lup. Părintele Natanael Zanfirache, duhovnicul Mănăstirii Sfânta Elisabeta din ClujNapoca, a fost ridicat la rangul de protosinghel.
Activităţile şi programele Arhiepiscopiei noastre caută să răspundă la aşteptările societăţii de astăzi, întrucât Biserica nu poate
să fie indiferentă faţă de nevoile credincioşilor săi.
Misiunea Bisericii trebuie susţinută în continuare de o
lucrare dinamică permanentă din partea clerului şi a mirenilor din cadrul organismelor eparhiale.
Consilier administrativ bisericesc
Pr. Cristian Baciu

cota de 1/5 din imobilul în care a funcţionat liceul de Muzică, urmând să facem
demersurile pentru realizarea unei școli confesionale în acest spaţiu.

În cursul anului 2016 au continuat lucrările la Centrul de Tineret „Sfântul Apostol Andrei”, situat în localitatea Câmpenești,
acesta urmând să asigure baza logistică pentru misiunea cu tinerii
din judeţul Cluj. Până la sfârșitul anului s-a
n cursul anului 2016 au fost
finalizat construcţia în roșu și s-a montat
continuate lucrările penparţial tâmplăria PVC.
tru pictarea Catedralei
Alte lucrări care au fost realizate în anul
Mitropolitane în tehnica mozaic
2016:
Faţadizare imobil situat în Piaţa Avram
cu o echipă condusă de către maIancu, nr. 2, realizarea iconostasului la Caestrul Viorel Maxim. Tot la Catepela „Sfânta Ecaterina” a Gimnaziului Ortodrala Mitropolitană s-a demarat
dox, igienizare și reparaţii la imobilul situat
realizarea unui proiect pe fonduri
pe str. Iuliu Maniu, nr. 31, igienizare și
europene pentru restaurarea și
reparaţii la Colegiul Ortodox situat pe str.
pictarea în tehnica mozaic a moAvram Iancu, nr. 6, igienizare la Grădiniţa
numentului istoric.
„Sfântul Stelian”.
Pentru necesităţile interne
În anul 2016 au continuat lucrările de ediale eparhiei şi alte evenimente
ficare la cele peste 120 de biserici parohiale
deosebite s-a hotărât reabilitarea
şi mânăstireşti, aflate în diferite faze, de la
Căminului Preoţesc, astfel încât
fundaţie până la iconografie, la care se adauacesta să fie repus în circuitul
gă şi unele lucrări de reparaţie la biserici şi
firesc al activităţii Centrului
case
parohiale: construcţia de noi locașuri de
Eparhial.
cult: 38 (11 urban, 27 rural), pictură la noi
În Campusul Teologic „Nicolae
locașuri de cult: 25 (8 urban, 17 rural), lucrări
Ivan” s-au continuat lucrările de
de consolidare, reparaţii edificii eclesiale: 48
pictură la Capela „Sfântul Nico(14 urban, 34 rural).
lae”, precum și la Căminul I al
Având în vedere realizările anului 2016,
Campusului Teologic care a fost
cele
mai importante obiective pentru anul 2017
inaugurat în data de 3 octombrie
considerăm a fi: continuarea lucrărilor icono2016. Acest cămin dispune de cagrafice în tehnica mozaic la Catedrala Mitromere de cazare cu două locuri și
Căminul I al Campusului Teologic "Nicolae Ivan", inaugurat în data de 3 octombrie 2016.
politană, Centrul Misionar „Sf. Andrei” din
o cantină la demisol, care urmeamunicipiul Cluj-Napoca, Centrul de tineret
ză să fie finalizată în cursul anului
de
la Câmpeneşti, Amenajarea Căminului
2017. Universitatea Babeș-Bolyai
a preluat în administrare căminul studenţesc și a asigu- zidul de sprijin și săpătura generală, urmând ca în cursul Preoţesc, Finalizarea lucrărilor la Tipografia ”Renașterea” și Brutăria ”Arthos”, Construcţia unui Cămin pentru Vârstnici în Făget.
anului 2017 să continue lucrările de construcţie.
rat mobilarea camerelor de cămin.
Consilier economic
Pentru a-i forma pe tineri morali, cuminţi și cât mai aproape de
În cursul anului 2016 am contractat un credit pentru
Ec. dr. Sorin Câlea
începerea lucrărilor la Centrul Misionar Social Sfântul biserică s-a solicitat și primit în administrare în Municipiul Bistriţa
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Liturghii, 3 Vecernii, 2 înmormântări, 4 parastase şi la diferite servicii religioase în parohiile şi aşezămintele sociale din cuprinsul
Eparhiei. A primit în audienţe, oferindu-le sprĳin şi ajutor.
2. Activitatea preoţilor
În calitatea pe care o au de păstori sufleteşti ai credincioşilor,
preoţii săvârşesc sfintele slujbe în duminici şi sărbători şi în alte
zile ale săptămânii, rostesc cuvinte de învăţătură şi cateheze, administrează patrimoniul parohiei, participă la conferinţele preoţeşti
şi la şedinţele lunare de la protopopiat. În continuare este nevoie
să ne implicăm mai mult în activităţile cu tinerii, precum şi în
proiecte social-filantropice de ajutorare a bătrânilor, bolnavilor,
orfanilor şi a celor săraci. Apreciind activitatea preoţilor merituoşi,
Înaltpreasfinţitul Mitropolit Andrei a acordat distincţia de sachelar la 13 preoţi, distincţia de iconom la 16 preoţi şi distincţia de
iconom stavrofor la 21 preoţi. Crucea arhiepiscopală a fost acordată la 19 preoţi, iar Crucea Transilvană pentru clerici unui
număr de 5 preoţi: Pr. Iulian Paul Isip - Protopop Gherla; Pr.
Abrudean Gheorghe – Parohia Ţaga; Pr. Lupşan Cristian – Parohia Ilva Mare II; Pr. Paşca Nicolae – Parohia Soporu de Câmpie şi
Pr. Nechita Claudiu Traian - Biserica „Pog. Sf. Duh” Zalău.
La propunerea preoţilor, Distincţia eparhială „Crucea Transilvană” pentru mireni a fost acordată pentru 24 de persoane, ca
apreciere a susţinerii acordată Bisericii în slujirea ei pastorală şi
misionară. Ordinul „Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin” a fost
acordat pentru 24 de persoane, iar Ordinul „Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni” pentru 21 persoane, în semn de aleasă mulţumire şi recunoştinţă pentru implicarea în misiunea Bisericii.
Diplome de alesă cinstire au primit 22 consilii şi comitete parohiale şi 153 de persoane fizice sau instituţii reprezentate de conducătorii lor.
Protopopii din Eparhia noastră au vizitat cel puţin odată pe an
parohiile din cadrul protopopiatului şi au verificat activitatea preoţilor şi a organismelor parohiale. S-au implicat în organizarea
slujbelor arhiereşti la sfinţirea sau resfinţirea bisericilor, au participat
la cercurile preoţeşti, precum şi la cele două şedinţe care au avut loc
cu Permanenţa Consiliului Eparhial. În 24 septembrie 2016, Părintele Mitropolit Andrei a săvârşit slujba de sfinţire a noului sediu al
protopopiatului Gherla, construcţie începută în anul 2012 şi realizată prin implicarea directă a I.P.S. Mitropolit Andrei şi prin eforturile părintelui protopop Isip Paul Iulian, ale preoţilor din protopopiat şi ale autorităţilor.
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Sinteza raportului sectorului
cultural (2016)
Biserica în societate
n eveniment important l-a reprezentat împlinirea a 80 de
ani de la trecerea la cele veşnice a episcopului NICOLAE
IVAN (1855-1936), ctitor de eparhie şi Catedrală. Evenimentul fost marcat printr-o Sfântă Liturghie arhierească urmată de
slujba Parastasului, săvârşită în 7 februarie 2016 în Catedrala mitropolitană de către I.P.S. Părinte Mitropolit Andrei cu sobor de
arhierei şi printr-un simpozion dedicat episcopului ctitor, organizat
pe data de 8 februarie 2016. Cu acest prilej, prin implicarea părintelui Vicar eparhial Iustin Tira a fost retipărit şi lansat volumul
monografic Pr. Prof. NICOLAE VASIU, Pr. Prof. IOAN BUNEA,
Episcopul Nicolae Ivan 1855-1936. Ctitorul reînviatei Episcopii a Vadului, Feleacului şi Clujului. Studii şi Documente.
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul de Ştiinţe ale
Educaţiei în parteneriat cu Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi
Clujului, Protopopiatul Beclean a organizat în perioada 10-11 noiembrie 2016, la Beclean, ediţia I a Conferinţei internaţionale Educaţie, religie şi familie în societatea contemporană (CIERFSC).

U

Un pas înainte
Opera Naţională Română Cluj-Napoca a organizat miercuri,
23 martie, ora 19:30, în premieră absolută, în Catedrala Mitropolitană Ortodoxă, un concert extraordinar, de o spiritualitate deosebită: „REQUIEM”, de Marţian Negrea! Acest eveniment arată că
respectul pentru tradiţia Bisericii Ortodoxe este datoria de conştiinţă a fiecărui slujitor şi credincios, dar şi că solidaritatea umană, inima
curată şi rugăciunea cântată dau expresie milostivirii lui Dumnezeu,
care nu judecă, ci iubeşte şi vindecă în mod desăvârşit.
Filarmonica de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca, împreună cu Arhiepiscopia Clujului a organizat miercuri, 20
aprilie 2016, în Catedrala Mitropolitană, un eveniment
cultural de excepţie, ce şi-a propus să prefaţeze Săptămâna
Patimilor Mântuitorului. Cu acest, prilej, de la ora 19.00, Cvartetul Transilvan a interpretat opusul ce îi aparţine lui Joseph Haydn
şi care poartă titlul Ultimele şapte cuvinte ale Mântuitorului pe
cruce. Recitalul muzical a avut o introducere teologică susţinută de
asist. univ. dr. Olimpiu Benea, de la Facultatea de Teologie.

Sinteza raportului sectorului
misionar-social (2016)

O

I. Asistenţa religioasă în spitale, unităţi militare, penitenciare și așezăminte de ocrotire socială
În unităţile medicale din cuprinsul Eparhiei sunt încadraţi
în prezent 29 de preoţi de slujire caritativă din care, 12 sunt
retribuiţi de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei, 15 retribuiţi de către Secretariatul de Stat pentru Culte, unul de Ministerul Apărării Naţionale Preoţii de slujire caritativă oficiază
Sfintele Slujbe în 22 de capele şi biserici special amenajate în
cadrul instituţiilor pe care le deservesc.

Religia în școală
În cele două judeţe ale Arhiepiscopiei noastre sunt 323 de instituţii de învăţământ, şcoli şi grădiniţe, iar Religia este predată de un
număr total de 316 profesori, 101 în judeţul Bistriţa-Năsăud şi 215
în Judeţul Cluj. Dintre aceştia, 238 sunt mireni cu studii teologice
superioare, iar 34 sunt clerici cu studii superioare.
Activităţi cu tinerii

1. La Întâlnirea tinerilor ortodocşi din toată lumea,
organizată de Sfânta Patriarhia, între 1-4 septembrie 2016,
au participat şi din Arhiepiscopia noastră un număr de
120 de tineri. Prezent la București cu ocazia Întâlnirii
Tinerilor Ortodocși din întreaga lume, Înaltpreasfinţitul
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În unităţile militare din cadrul Eparhiei sunt încadraţi şase
preoţi militari. Unităţile din Cluj-Napoca subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor şi anume, Inspectoratul
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul Judeţean
de Jandarmi, sunt deservite de către doi preoţi misionari.
Pe raza teritorială a Eparhiei noastre funcţionează două
penitenciare, la Gherla şi Bistriţa, o secţie penitenciară la ClujNapoca şi un spital penitenciar la Dej în cadrul acestora activând trei preoţi: doi preoţi capelani permanenţi, iar unul de
slujire caritativă.
II. Proiecte și programe sociale
Activitatea misionar-socială a Bisericii se desfăşoară raportându-se la realităţile social-economice ale contextului
istoric actual. Sistemul de asistenţă socială al Arhiepiscopiei
cuprinde în prezent peste 40 de instituţii şi programe social
filantropice grupate pe diferite categorii de beneficiari. În
anul 2016 au fost inaugurate următoarele proiecte sociale:
1. Centrul Rezidenţial pentru Persoane cu nevoi speciale „Sfântul Filaret cel Milostiv” Târlișua - dispune de
o capacitate de 25 de locuri şi a fost deschis în parteneriat cu Primaria Comunei Tîrlişua;
2. Centrul socio-educaţional „Sfântul Ioan Valahul”
Gilău oferă pentru 25 de copii care provin din familii
defavorizate șansa la un program de tip „after school”,
în vederea prevenirii abandonului școlar și îmbunătăţirii
calităţii învăţământului.
3. Centrul socio-educaţional „Sf. Stelian” Gherla - a fost
deschis de Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” filiala Gherla şi
oferă suport educaţional şi o masa caldă pentru 15 elevi care
prezintă risc de părăsire timpurie a şcolii.
4. Așezământului Social „Sfântul Onufrie” Floreşti - Case
de Tip Familial pentru ocrotirea copiilor aflaţi în dificultate.
În anul 2016 s-a reușit finalizarea primelor 2 case din cadrul
așezământului, demarându-se primele discuţii cu reprezenţanţii Consiliului Judeţean Cluj şi ai Direcţiei de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Cluj în vederea încheierii unei
convenţii de parteneriat pentru primirea primilor beneficiari.

Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, s-a întâlnit în Parcul IOR din capitală cu tinerii din delegaţia Arhiepiscopiei Clujului.
2. Anul acesta au fost organizate la Centrul misionar „Ioan
Bunea” din Sângeorz Băi, Mărişel şi Ghelari 14 tabere pentru
copii şi tineri, cu scop recreativ, dar şi o tabără cu tema prevenţiei consumului de droguri şi una dedicată pregătirii tinerilor voluntari, care vor activa în asociaţiile de tineret din
protopopiate şi din parohii. Tot în calendarul activităţilor cu
tinerii de la Sângeorz Băi am inclus în acest an şi tabere pentru 250 de tineri din Basarabia, care vor vizita România în
cadrul proiectului „Cunoaşte-ţi Ţara”.
2. La Mănăstirea Parva din judeţul Bistriţa Năsăud,
în perioada 22-28 august 2016 a fost organizată tabăra
Tradiţie şi noutate la nivelul Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului. La tabăra de la Mănăstirea Parva
au participat 25 de tineri, care au fost coordonaţi de Oana
Băilă, vicepreşedinte ASCOR Cluj şi Radu Copil, inspector eparhial pentru tineret.
3. O latură importantă a activităţilor cu tinerii o reprezintă şi parteneriatele externe, în special cel pe care Arhiepiscopia noastră îl are cu Evangelisches Jugendwerk im Wür emberg,
Germania, care funcţionează excelent de mai bine de 22 de
ani. Ca o continuare a acestor relaţii, în a doua parte a lunii
august 2016 am avut programată o tabără de lucru de tineret
româno-germană la Mănăstirea Piatra Fântânele din judeţul
Bistriţa Năsăud, la care au participat peste 30 de tineri. Tinerii au lucrat pe şantierul clădirii destinată celor 17 copii de
care călugăriţele de aici se ocupă în mod constant.
4. Festivalul tinerilor din Arhiepiscopia Clujului, a doua
ediţie, la care au participat peste 500 de elevi de liceu, studenţi
şi tineri din toate parohiile urbane şi din marile comune, sub
coordonarea preoţilor şi a responsabililor Asociaţiilor Tinerilor
Ortodocşi de la fiecare protopopiat, dar şi a altor voluntari.
Festivalul a fost organizat pe mai multe secţiuni: eseuri, pictură, muzică, teatru, dansuri, media şi sport, la nivel de parohie, iar Gala finală s-a desfăşurat sâmbătă, 15 octombrie
2016, la Cluj-Napoca, în Parcul sportiv universitar „Iuliu Haţieganu”. Tema festivalului din acest an a fost „Copiii şi tinerii bine educaţi devin cu vârsta tot mai înţelepţi”.
Consilier cultural
Pr. Bogdan Ivanov

5. Proiectul „Sf. Dimitrie Basarabov” - Informare şi Consiliere în Adicţii beneficiază de un nou sediu situat pe strada
Salcâmului nr. 20 din Cluj-Napoca oferit de Arhiepiscopia
Clujului pentru a veni în sprĳinul acestui proiect care funcţionează în Cluj-Napoca din anul 2000 sub egida Asociaţiei
Filantropice Medical-Creştine „Christiana”.
Proiecte de viitor
I. Arhiepiscopia Clujului
Acreditarea celor 9 Protopopiate ca furnizori de servicii
sociale;
Grădiniţa socială Huedin;
II. Asociaţia „Filantropia Ortodoxă”;
Cabinet stomatologic social Bistriţa;
Cabinet stomatologic social Cluj-Napoca;
III. Asociaţia Filantropică Sfântul Onufrie
2 Case de Tip Familial pentru ocrotirea copiilor aflaţi în
dificultate
III. Colecte
Prin intermediul Fondului „Filantropia”, la nivelul Centrului Eparhial, s-a constituit o rezervă financiară de 111.361
lei care a fost folosită pentru ajutorul persoanelor care au
necesitat operaţii chirurgicale în ţară şi străinătate precum şi
pentru alte cazuri sociale. În cadrul Proiectului „Cutia Milei”,
în parohiile Eparhiei Clujului şi la Catedrala Mitropolitană
s-a adunat şi s-a distribuit persoanelor defavorizate suma
totală 236.653 lei. O altă colectă în bani se organizează în fiecare an în parohiile Arhiepiscopiei Clujului, când discul din
Duminica Mironosiţelor este destinat activităţii Societăţii
Femeilor Ortodoxe din Cluj-Napoca. În anul 2016 suma totală colectată a fost 55.008 lei.
Buget și beneficiari. Numărul beneficiarilor proiectelor
şi programelor sociale în anul 2016 dezvoltate la nivelul Eparhiei Clujului a fost de peste 12.000 de persoane, iar bugetul
total al activităţilor misionar-sociale a fost: 9.877.335 lei
Consilier misionar social,
Iustin Liciniu Câmpean
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rganizaţional, Arhiepiscopia Clujului desfăşoară o
lucrare misionară, de asistenţă socială, diaconală şi
filantropică prin intermediul Sectorului misionar-social. În vederea dezvoltării structurilor asistenţă socială din
Eparhie, sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului funcţionează
mai multe asociaţii cu profil filantropic cu o activitate eficientă şi vizibilă în comunitate: Asociaţia „Filantropia Ortodoxă”,
Asociaţia „Sfântul Nectarie” Cluj, Asociaţia Filantropică
Medical-Creştină „Christiana”- Filiala Cluj-Napoca, Asociaţia Filantropică „Sfântul Onufrie” şi Asociaţia Ortodoxă
Social-Misionară pentru rromi „Sfântul Moise Arapul”.
În sprĳinul lucrării de misiune şi asistenţă socială din Eparhie se înscrie şi activitatea preoţilor misionari din cadrul Protopopiatelor, precum şi a celor 11 asistenţi sociali din cadrul
Birourilor de Asistenţă Socială din teritoriu. De asemenea, în
cadrul proiectelor sociale şi a asociaţiilor aflate sub patronajul
Arhiepiscopiei Clujului sunt salariate 191 persoane, după cum
urmează: 61 salariaţi- Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” ClujNapoca (filiale: Bistriţa, Dej, Gherla), 48 salariaţi - Asociaţia
Sfântul Nectarie Cluj, 47 salariaţi - Asociaţia Filantropică Medical-Creştină „Christiana”- Filiala Cluj-Napoca, 35 salariaţi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice
„Acoperământul Maicii Domnului”, Turda.

1. Concursului Naţional „Biserica şi Școala din sufletul meu”
Concursul a avut următoarele secţiuni: creaţie literară,
creaţie artistică, creaţie multimedia sau prezentare multimedia. La
etapa finală, Arhiepiscopia Clujului a fost reprezentată de echipa
protopopiatului Dej, formată din elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 şi ai
Parohiei Ortodoxe Dej II, coordonatori: prof. Cristina Șipoş şi pr.
Emil Sabadîş.
2. Cea de-a IX-a ediţie a Concursului Naţional de Muzică
Bisericească „Lăudaţi pe Domnul!”, adresat corurilor universitare,
Joi, 27 octombrie 2016, la Sala Radio din Bucureşti, Mitropolia Clujului a câştigat Marele premiu, prin prestaţia de excepţie a Corului
de Cameră al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, dirĳat de Sergiu Stanciu.
Un fapt îmbucurător este organizarea de corale preoţeşti la nivel
de protopopiat, cum e cazul protopopiatelor Beclean şi Huedin,
alături de cele deja existente.
Cursul „Metode moderne de catehizare a tinerilor”, adresat atât
preoţilor, care au activităţi cu tinerii, cât şi celor care doresc să
dobândească cunoştinţe şi deprinderi în munca de catehizare a
acestora. Anul trecut au fost organizate trei serii a acestui curs
în la Mănăstirea Nicula şi la Mănăstirea Parva. Cursurile, la care
au participat peste 90 de preoţi au fost organizate sub forma unor
ateliere de lucru, pe grupe de câte 10 participanţi şi au urmărit
creşterea competenţelor de lucru cu tinerii, folosirea de metode
interactive şi moderne, dezvoltarea creativităţii, precum şi deprinderea unui limbaj adecvat. Formatorii care au organizat
aceste cursuri şi care au coordonat atelierele de lucru sunt: Pr.
Prof. Dr. Liviu Vidican Manci, directorul Seminarului Teologic
Ortodox din Cluj-Napoca, Pr. Prof. Marian Sidon, Inspector
Şcolar pentru Judeţul Cluj şi Pr. Dorel Gălan, din Cluj-Napoca.
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Agenda P.S. Vasile

a erea Nr. 2 / Februarie (2017)

Ianuarie 2017:
1 ianuarie: În Duminica Anului Nou, participă la Sfânta Liturghie în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca,
unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări;
6 ianuarie: Cu ocazia sărbătorii Botezul Domnului asistă la Sfânta
Liturghie în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca;
7 ianuarie: În ziua sărbătorii Soborului Sfântului Prooroc Ioan
Botezătorul este prezent la Sfânta Liturghie în Capela Seminarului
Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări;
8 ianuarie: În Capela Seminarului Teologic Ortodox din ClujNapoca, partcipă la Sfânta Liturghie;
15 ianuarie: Participă la Sfânta Liturghie în Capela Seminarului
Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări;
22 ianuarie: La Sfânta Liturghie, în Capela Seminarului Teologic
Ortodox din Cluj-Napoca, este prezent în mĳlocul elevilor seminarişti, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări;
28 ianuarie: Participă în Capela Seminarului Teologic, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei,
la rugăciunea de mulţumire prin care s-a deschis oficial şedinţa de
lucru a Adunării Eparhiale;
29 ianuarie: În mĳlocul elevilor seminarişti participă la Sfânta
Liturghie în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări;
30 ianuarie: Cu ocazia zilei prăznuirii Sfinţilor Trei Ierarhi,
Preasfinţitul Episcop Vasile Someşanul participă la Sfânta Liturghie
în mĳlocul asistaţilor şi angajaţilor Centrului de Îngrĳiri Paliative
Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca, iar la final săvârşeşte slujba de
pomenire a adormitului întru Domnul, Vasile Dolean, şi rosteşte
un cuvânt de mângâiere familiei îndoliate.

6
Istorie bisericească bistriţeană
Dan Ciachir
a unul care cunoaşte de vreo două decenii Bistriţa, asupra
căreia Arhiepiscopul de fericită amintire Bartolomeu m-a
prevenit înainte să ajung acolo: „Să ştii că Bistriţa este un
oraş foarte cultural”, şi clerul ei, am citit excelenta lucrare dedicată
Ortodoxiei sale1 de către Mircea Gelu Buta şi Adrian Onofreiu într-o
cheie mai degrabă afectivă decât istoriografică. Mircea Gelu Buta,
personalitate deopotrivă medicală şi culturală, colaborând cu un
strălucit teolog, profesorul Ioan Chirilă, a realizat, în urmă cu doi
ani, o admirabilă reconstituire a unui alt teritoriu bisericesc vast şi
prestigios2. De data aceasta, asociatul său este un istoric, Adrian
Onofreiu, arhivist de mâna întâi, care ştie să pună în pagină, atunci
când este cazul, culoarea şi chiar poezia documentului.

C

1

MIRCEA GELU BUTA, ANDREI ONOFREIU, Biserica Ortodoxă din Bistriţa – O cronologie documentară, Ed. coala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016.
2
IOAN CHIRILĂ, MIRCEA GELU BUTA, Memorabilia Momenta – Clipe memorabile,
Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015.

Pentru a-mi dovedi afirmaţiile, voi transcende cronologia
volumului – lupta bistriţenilor pentru o parohie pravoslavnică are rădăcini în secolul al XVIII-lea –, oprindu-mă la o
vizită întreprinsă de Mitropolitul Ioan Meţianu de la Sibiu,
în toamna anului 1901, în tractul ortodox al Bistriţei. La data
respectivă, existau un protopopiat bistriţean şi figuri clericale puternice, precum protoiereii Simion Molda şi, îndeosebi, Grigore Pletosu. Din reportajul vremii, imprimat în
„Telegraful Român”, ziarul eclezial înfiinţat de Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna în anul 1853, aflăm că înaltul ierarh
ortodox, sosit la Bistriţa, a primit, la coborârea din tren, un
splendid buchet de flori, oferit de fiica... protopopului greco-catolic. De altfel, în decursul vizitei sale, prilej de târnosire a două biserici ortodoxe în comunele Borgo-Prund şi
Galaţii Bistriţei, Ioan Meţianu pare a fi chiriarhul credincioşilor români din Transilvania de ambele confesiuni; sau „cele
două strane”, cum li se spunea. Pentru cei care au apucat
dezlănţuirile uniţilor, de incredibilă violenţă şi virulenţă din
anii ’90, acele vremuri de la început de secol par mai degrabă de domeniul visului decât al realităţii. În acelaşi context,
autorii realizează un amplu portret, constituit din mărturii
de epocă şi documente, al profesorului şi protopopului
bistriţean Grigore Pletosu, care afirma într-un document
oficial din vremea ocârmuirii dualiste „cu toată liniştea
conştiinţei, că la modul «perfect» vorbesc şi scriu numai în
limba română” (cf. p. 34). Reproducerea titlurilor împăratului Franz Iosef, în acelaşi capitol,
aparţine tot categoriei de elemente şi
ornamente istorice care dau culoare
unei epoci. Ceea ce putem spune, de
asemenea, şi despre relatarea vizitei
familiei regale române la Bistriţa, unde
aceasta a prăznuit Naşterea Domnului
pe stil vechi, în ianuarie 1920. Peste
aproape un secol, şi tot în mijlocul
clerului local, M.S. Regele Mihai I se
va afla în acelaşi spaţiu românesc cu
prilejul Anului Nou 2007, episod consemnat pe larg de către autori.
Cine cunoaşte bogăţia de biserici
pravoslavnice din Bistriţa de azi, cu
greu îşi poate închipui cât de mult a
durat – aproape două decenii – ridicarea primului lăcaş ortodox impunător din acest oraş. Sfinţirea, care
trebuia să aibă loc la sfârşitul lunii
august 1940, a fost anulată, întrucât ziua
târnosirii coincidea cu funestul Diktat de la Viena. Biserica
avea să fie sfinţită în anul 1941, pe când Transilvania era
vremelnic ocupată, de sărbătoarea Sfinţilor Petru şi Pavel.
Atunci, ierarhul locului, episcopul Nicolae Colan, a rostit o
predică deosebit de frumoasă, ce rezistă colţilor vremii, aşa
cum reiese din amplul fragment reprodus de autori la paginile 165-166 ale cărţii.
Între paginile 184-186 sunt redate toate documentele
oficiale privitoare la Revenirea la Ortodoxie a clericilor
şi credincioşilor greco-catolici, scutindu-i pe aceia care
doresc să le cunoască cuprinsul de cercetarea colecţiilor
de ziare şi reviste depozitate în biblioteci. Adaug că
Mircea Gelu Buta şi Ioan Chirilă au făcut un lucru asemănător în lucrarea lor în privinţa alegerii şi întronizării Patriarhului Justinian Marina.
În aceeaşi categorie de texte importante se cuvine aşezat
şi ultimul document, dintr-un număr de 193 reproduse în
partea a doua a lucrării: Cuvântul rostit de Arhiepiscopul
Bartolomeu al Clujului la Bistriţa, în anul 2002, cu prilejul
lansării versiunii sale a Sfintei Scripturi. Este o scurtă istorie
a traducerilor din Biblie.
Reprimându-mi pornirile de nostalgie şi amintirile deosebit de frumoase legate de preoţii locului, de sfinţirea
paraclisului Spitalului Judeţean din Bistriţa din anul 1999
sau de primele colocvii – o noutate absolută la noi – Medicii şi Biserica, voi spune că volumul de faţă îmi întăreşte o
convingere pe care nu încetez să o mărturisesc: aceea că
Biserica noastră nu a fost niciodată mai înfloritoare, în
decursul ultimelor trei secole, ca în cei aproape 30 de ani
scurşi de la prăbuşirea regimului comunist, răstimp în care
Biserica bistriţeană a avut şansa să se afle pe un teritoriu
canonic administrat succesiv de trei mari chiriarhi: Teofil
Herineanu, Bartolomeu Anania, Andrei Andreicuţ.

De la biserica din suflet,
la biserica din spital
Zorin Diaconescu
iserica din spital, semn al convergenţei dintre ştiinţă şi
religie, aşa cum demonstrează şi numeroasele ediţii ale
simpozionului de Medicină și Teologie de la Bistriţa,
apreciate în mediile academice din ţară şi din străinătate, este
un fapt împlinit. Aşezarea oraşului pe harta manifestărilor spiritualităţii europene şi integrarea identităţii româneşti printre
naţiunile clubului select, care şi-a făcut din respectarea drepturilor omului şi din libera circulaţie a persoanelor şi ideilor un
nucleu în jurul căruia gravitează societatea, sunt fapte cu care
ne-am obişnuit, în măsura în care suntem ispitiţi să nu le mai
observăm, deoarece ni se par fireşti. Istoria demonstrează însă
că lucrurile nu au stat întotdeauan aşa, iar repetabilitatea evenimentelor e amintită de cei care avertizează: necunoaşterea lecţiilor istorice este o cale aproape sigură de repetare a lor.
O excelentă lecţie de istorie este cuprinsă în volumul „Biserica
Ortodoxă din Bistriţa. O cronologie documentară”, de Mircea Gelu
Buta şi Adrian Onofreiu, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca,
2016 - volum tipărit cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte
Andrei, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, Mitropolit
al Clujului, Maramureşului şi Sălajului.
Este necesar să înţelegem drama de
secole a populaţiei româneşti majoritare
din Transilvania, discriminată în privinţa
drepturilor elementare ale cetăţeanului,
mai exact i s-a refuzat sistematic orice
drept natural decurgând din prezenţa
dintotdeauna - şi ea negată - a acestei populaţii pe teritoriul amintit, un teritoriu
spre care alte naţiuni au migrat de abia
în Evul Mediu. Religia ortodoxă a constituit elementul central al acestor aspiraţii,
la împlinirea cărora s-a ajuns foarte târziu,
respectiv la începutul secolului al XX-lea.
Religia ortodoxă a constituit, adesea, singura verigă de legătură dintre românii
transilvăneni şi cei de acelaşi neam din
celelalte provincii istorice.
Veţi întreba, desigur, ce are deosebit
Biserica Ortodoxă din Bistriţa? Are, în primul rând, aşezarea, accesul credincioşilor
ortodocşi în oraş întâmpinând numeroase şi serioase piedici de-a
lungul istoriei, din pricina rânduielilor care le confereau altora, în
speţă saşilor, privilegii în aceeaşi măsură în care unele drepturi elementare erau - în concepţia dregătorilor de atunci - de neconceput
pentru români. Aşa se face că populaţia românească locuia mai mult
la sate, oraşele fiind destinate ocupanţilor din alte zări.
Cum de avem, totuşi, o continuitate de limbă, dar şi de obiceiuri
şi spirituală, care secole la rând i-a îndemnat pe tinerii români să
considere emanciparea naţiunii lor principalul scop al studiului şi
strădaniei celor care aveau şansa şi talentul de a urma vreo şcoală?
Din nou ajungem la religia ortodoxă ca element de continuitate şi
unitate, o ultimă frontieră a speranţei pentru o naţiune căreia i se
nega existenţa şi care trebuia să lupte mai aprig decât emigranţii
din orice colţ al lumii pentru a fi recunoscută în propria ei ţară.
Aşa se face că actul istoric din 1918, de al cărui centenar ne mai
desparte puţin timp, a fost nu doar posibil, ci a avut sens şi dăinuire.
Tratate internaţionale s-au mai încheiat, să nu uităm că până şi
Transilvania a fost reîmpărţită chiar în secolul trecut, în timpul celui
de-al Doilea Război Mondial, dar astfel de aranjamente politice
impuse artificial, prin linii trase pe hartă cu creionul la nu ştiu care
masă a negocierilor, nu au rezistat timpului.
Nici Transilvania nu ar fi rămas în cele din urmă românească dacă
nu ar fi existat rădăcinile, acea populaţie de la ţară, fără de care oraşele,
oricât ar fi fost ele de înfloritoare în privinţa meşteşugurilor sau a comerţului, nu ar fi rezistat dacă ar fi fost înconjurate de o zonă nelocuită. Ele nu ar fi avut nici hrană, nici lemne sau piatră pentru construcţie
şi nu ar fi avut nici cine să le apere în cazul atâtor războaie.
Iar faptul că această populaţie nu a fost asimilată, cu toate că au
existat suficiente încercări, unele cu forţa şi altele oferind privilegii
amăgitoare, se datoreşte elementului spiritual care a fost şi este în
continuare credinţa ortodoxă. Sub acest aspect, documentele din
cartea celor doi autori constituie nu doar un obiect de studiu util şi
necesar, ele constituie şi un avertisment. Nici o victorie nu vine de
la sine şi până şi imperiile invincibile la un moment dat pot pieri,
dacă le piere sufletul.
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IPS ANDREI
MITROPOLITUL CLUJULUI, MARAMURE|ULUI |I
S{LAJULUI
În fiecare luni, între orele 8.00 şi 10.00, conduce şedinţa Consiliului Permanenţei Eparhiale.
În fiecare vineri, între orele 8.00 şi 10.00, predă cursul
de Spiritualitate pentru studenţii din anii III şi IV de la
Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.
În fiecare miercuri, între orele 20.30 şi 21.00, realizează emisiunea „Cuvântul Ierarhului – spiritualitate creştină
pe unde hertziene”, pentru postul de radio „Renaşterea”.
În fiecare miercuri şi vineri, între orele 10.00 şi 15.00,
acordă audienţe clerului şi credincioşilor.

Ianuarie 2017
1 ianuarie (Anul Nou, Sfântul Vasile cel Mare şi Tăierea
împrejur a Domnului)
La miezul nopţii trecerii dintre ani, în Catedrala Mitropolitană, săvârşeşte o slujbă de Te-Deum şi rosteşte un
cuvânt duhovnicesc.
În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Sfânta Liturghie şi
rosteşte cuvântul de învăţătură. Hirotoneşte întru preot, pe
diaconul Nicolae Cosmin Grecu, pe seama parohiei Pădureni,
protopopiatul Gherla.
În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia şi rosteşte
o cateheză.
2 ianuarie
La Mănăstirea Nicula, participă la o întâlnire duhovnicească cu toată obştea. Rosteşte
un cuvânt de binecuvântare. Este însoţit de
PCuv. Arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului.
În biserica din Cutca, protopopiatul Gherla,
oficiază Taina Sfântului Botez pentru pruncul
Efrem, fiul părintelui paroh, Nicolae Muntean.
Rosteşte un cuvânt de învăţătură.

8 ianuarie
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica din Vânători, protopopiatul Huedin. Rosteşte cuvântul de învăţătură. Hirotoneşte întru preot,
pe diaconul Mircea Adrian Luca, pe seama parohiei Unguraş, protopopiatul Dej. Hiroteseşte întru sachelar, pe părintele paroh, Radu
Daniel Mureşan. Conferă Ordinul „Sfinţii Martiri şi Mărturisitori
Năsăudeni”, domnului Radu Abrudan, primarul comunei Ciucea.
Săvârşeşte slujba de binecuvântare a noii case parohiale din
localitate. Este însoţit de PC Pr. Liviu Vidican Manci, directorul
Seminarului Teologic din Cluj-Napoca.
În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Paraclisul Maicii
Domnului şi rosteşte o cateheză.
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al III-lea. Duminică, 22 ianuarie, în cea mai veche biserică
din Amman (Iordania), împreună cu ÎPS Părinte Mitropolit
Benedict de Filadelfia, slujeşte la Sfânta Liturghie. Rosteşte
un cuvânt de învăţătură. Conferă Mitropolitului Benedict,
„Engolpionul şi Crucea Transilvană”.
25 ianuarie
În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Acatistul Mântuitorului şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.

26 ianuarie
La Facultatea de Teologie, examinează studenţii anului III la
disciplina Morală.
9 ianuarie
La „Casa Artelor” de pe Bulevardul Eroilor, participă la aniversaÎn biserica din Hălmăsău, protopopiatul Beclean, oficiază Taina rea Fundaţiei Culturale „Carpatica” din Cluj-Napoca (președinte
Sfântului Botez pentru pruncul Luca Dimitrie, fiul părintelui paroh, fondator: arhitect Ionel Vitoc). Rostește un cuvânt de binecuvântare.
Doru Constantin Zaharie. Rosteşte un cuvânt de învăţătură.
27 ianuarie
10 ianuarie
În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Acatistul Bunei
În localitatea Boteni, protopopiatul Turda, săvârşeşte slujba de Vestiri şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.
sfinţire a unui clopot achiziţionat pentru noua biserică din localitate. Rosteşte un cuvânt de învăţătură.
28 ianuarie
În sala de festivităţi a Hotelului „Colina” din Cluj-Napoca, hotelul
În sala de şedinţe a Centrului Eparhial, prezidează şedinţa de
Ministerului Afacerilor Interne, participă la solemnitatea trecerii în rezer- lucru a Consiliului Eparhial.
vă a comandantului Grupării de Jandarmi Mobilă din Cluj-Napoca,
În Aula „Nicolae Ivan” din incinta Centrului Eparhial, prezicolonel Florinel Budişan, a adjunctului acestuia, colonel Ioan Moldovan dează şedinţa de lucru a Adunării Eparhiale.
şi a şefului serviciu misiuni din cadrul Inspectoratului Judeţean de JanÎn Aula „Nicolae Ivan” din incinta Centrului Eparhial, participă
darmi Cluj, colonel Vasile Ilca. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc.
la momentul lansării cărţii „Cântări la Cununie și Înmormântare”,
Face o vizită de lucru la Mănăstirea „Mihai Vodă” din Turda. a Arhid. Prof. Ioan Brie, revizuită de PC Pr. Prof. Petru Stanciu de
la Seminarul Teologic Ortodox. Rosteşte un cuvânt de
binecuvântare.
bi
În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie
şi slujeşte la Litie.

3 ianuarie
În cimitirul Parohiei „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”
din Satu-Mare, săvârşeşte slujba de sfinţire a Crucii
aşezate la căpătâiul adormitei întru Domnul, Maria
Eugenia Bob. Rosteşte un cuvânt de mângâiere.
4 ianuarie
În sala de şedinţe a Centrului Eparhial din
Cluj-Napoca, prezidează şedinţa de lucru a Sinodului Mitropolitan.
La Muzeul de Istorie a Transilvaniei, vizitează
expoziţia temporară „Tezaur – Episcopia Tulcii”.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei în fața Catedralei Mitropolitane din Cluj
Cluj,
în ziua de Bobotează, 6 ianuarie 2017.

30 ianuarie (Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan)
În Catedrala Mitropolitană, cu prilejul hramului Şcolilor Teologice, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură.
Hiroteseşte întru iconom stavrofor pe PC Pr. Lect. Univ. Dr. Cosmin
Cosmuţa de la Facultatea de Teologie şi iconom, pe PC Pr. Prof.
Andrei Mihai Mureşan, de la Seminarul Teologic.
Săvârşeşte slujba Parastasului pentru vrednicii de pomenire Nicolae Episcopul şi Bartolomeu Mitropolitul. Rosteşte un cuvânt evocator.
În sala de festivităţi a Restaurantului „Brilliant Parc” din Zalău,
împreună cu PS Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, participă la
Conferinţa Internaţională „Evreii din Sălaj şi Antisemitismul din
Perioada Interbelică”. Susţine o alocuţiune.
31 ianuarie
La Facultatea de Teologie, asistă la susţinerea examenului pentru obţinerea titlului de Lector Universitar de
către PCuv. Protos. Benedict Vesa, secretarul eparhial al
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi PC Pr.
Liviu Vidican Manci, directorul Seminarului Teologic.
În sala de şedinţe a Centrului Eparhial, prezidează şedinţa de
lucru a comitetului de redacţie a Revistei „Tabor”.
În capela mortuară din Petreştii de Jos (paroh: Pr. Ovidiu Vasile Teutişan), protopopiatul Turda, săvârşeşte slujba de înmormântare a adormitei întru Domnul, Minerva Anca, mama soţiei părintelui vicar, Iustin Tira.
În sala mare a Muzeului Mitropoliei, participă la un moment „In Memoriam – Mitropolitul Bartolomeu”. Rosteşte
un cuvânt evocator.
A consemnat, Arhid. Claudiu Ioan Grama
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11 ianuarie
În curtea Unităţii Militare din Bistriţa, participă la ceremonialul
5 ianuarie (Ajunul Bobotezei)
de investire în misiunea de preot militar a părintelui Cristian MarÎn paraclisul Mănăstirii „Sfântul Vasile cel Mare” de la
ţian. Săvârşeşte o slujbă de Te-Deum şi rosteşte un cuvânt duhovSomeşul Cald, săvârşeşte Sfânta Liturghie a Sfântului Vanicesc. Este însoţit de PCuv. Arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul
sile cel Mare, unită cu Vecernia şi slujba Aghiasmei celei
mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului.
Mari. Rosteşte un cuvânt de învăţătură.
Se întâlneşte cu domnul Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului
12 ianuarie
Judeţean Alba.
Face o vizită în parohia Someşeni, protopopiatul Cluj II
(parohi: Pr. Ioan Roman, Pr. Ioan Pop şi Pr. Ioan Avram), în
6 ianuarie (Botezul Domnului)
vederea stabilirii locului pentru construirea celei de-a doua
În Catedrala Mitropolitană, slujește Sfânta Liturghie și
biserici. Este însoţit de domnul Sorin Câlea, consilierul econorostește cuvântul de învăţătură. Hirotoneşte întru diacon,
mic al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
pe tânărul Grigore Ioan Vălean.
În Piaţa Avram Iancu, pe un podium special amenajat, săvârşeş13 ianuarie
te slujba Aghiasmei celei Mari. Rosteşte un cuvânt de învăţătură.
Face o vizită pe şantierul Centrului Misionar – Social
Primeşte la reşedinţă oficialităţile prezente la slujba de
„Sfântul Apostol Andrei” de pe Calea Turzii din Cluj-NaBobotează în Catedrala Mitropolitană.
poca. Este însoţit de domnul Sorin Câlea, consilierul ecoÎn Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie şi slujeşte la Litie.
nomic al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Acatistul Bunei
7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul)
Vestiri şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.
Săvârşeşte slujba de sfinţire a Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Turda-fabrici. Slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte
14 – 24 ianuarie
cuvântul de învăţătură. Hirotoneşte întru preot, pe diaconul
Însoţit de un grup de preoţi şi credincioşi, efectuează un
Grigore Ioan Vălean, pe seama parohiei Piatra, protopopiatul
pelerinaj în Israel şi Iordania. Duminică, 15 ianuarie, slujeşNăsăud şi diacon, pe tânărul Mircea Adrian Luca. Hiroteseşte
te Sfânta Liturghie în Biserica Sfântului Mormânt din Ieruîntru iconom stavrofor, pe părintele paroh, Andrei Gavriil Mihai.
salim. Luni, 16 ianuarie, se întâlneşte cu Preafericitul PărinAcordă distincţia „Crucea Transilvană” domnului Alexandru
te Teofil al III-lea, patriarhul Ierusalimului şi a toată PalesCordoş şi domnului Liviu Nicoară. Este însoţit de PC Pr. Vasile
tina, căruia îi conferă „Engolpionul şi Crucea Transilvană”.
Stanciu, decanul Facultăţii de Teologie din Cluj-Napoca.
Miercuri, 18 ianuarie, asistă la slujba Aghiasmei celei Mari,
În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie și slujește la Litie.
săvârşită la râul Iordan de către PF Părinte Patriarh Teofil

29 ianuarie
Săvârşeşte slujba de binecuvântare a Bisericii „Sfânta Treime” din Dej. Slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte
cuvântul
cu
de învăţătură. Acordă părintelui paroh, Teodor
Mureşan,
M
distincţia „Crucea Arhiepiscopală” şi hirotese întru iconom stavrofor pe părintele slujitor, Ioan
seşte
Câ
Câmpean.
Conferă domnilor ingineri Dorin Munteanu
şi Călin Bumb, Ordinul „Sfinţii Martiri şi Mărturisitori
N
Năsăudeni”.
Este însoţit de PC Pr. Dan Liviu Hognogi,
pr
protopopul
de Cluj I.
În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Paracli Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză. Hiroteseşclisul
te întru duhovnic pe PC Pr. Ioan Petru Pop, de la parohi Berindu, protopopiatul Huedin, PC Pr. Paul Voinel
hia
Bo
Bodea,
de la parohia Luna de Sus, protopopiatul Cluj I
şi PC Pr. Grigore Ioan Vălean, de la parohia Piatra, protopopiatul Năsăud.
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Patriarhul Justinian
Frântură de omagiu unui mare Om
Pr. Fabian Seiche
ustinian Marina ( 901-1977), al treilea patriarh al României, s-a născut la 22 februarie 1901 în satul Suieşti,
com. Cermegeşti, jud. Vâlcea. Părinţii se numeau Marin Ilie Marina şi Elena, primind la botez numele de Ioan.
Tânărul a absolvit Seminarul teologic din RâmnicuVâlcea şi a fost numit învăţător în satul Olteanca, Vâlcea
(1923-1924), apoi în comuna Băbeni (1924-1930), iar în
1924 a fost hirotonit preot de mir pe seama parohiei Băbeni. În 1929 a obţinut titlul de licenţiat în teologie.
Părintele Ioan Marina a ajuns director la Seminarul teologic
din Râmnicu-Vâlcea, apoi detaşat în acelaşi an (1932) ca preot la
catedrala Episcopiei Râmnicului.
Rămânând văduv (193 ), fostul său profesor Irineu Mihălcescu – ajuns mitropolitul Moldovei – l-a numit arhiereu vicar al
mitropoliei, în 1945. Peste doi ani a fost înscăunat mitropolit al
Moldovei şi Sucevei. Murind patriarhul Nicodim Munteanu (27
feb. 1948) a devenit patriarhul ţării, ales la 24 mai acelaşi an.
Patriarhul Justinian era „un om practic, întreprinzător, specialist în cooperaţie şi militant politic în Partidul Naţional Ţărănesc
al lui Maniu şi Mihalache”1. „Justinian Marina nu a excelat în
nimic. Nu era un cărturar ieşit din comun. Dimpotrivă, era un
cărturar mediu. De fapt, pe toate i le-a dat Dumnezeu la mĳloc,
dar nu întâmplător. Nimeni ca el nu a ştiut să coboare cerul şi să
ridice pământul la înălţimea potrivită şi necesară tuturor oamenilor, tuturor timpurilor, tuturor lucrurilor. Este geniul valorificării tuturor extremelor, aduse, ocolite, în centrul de putere al
tuturor lucrurilor. Acolo stătea el şi de acolo iradia egal şi cumpătat în toate direcţiile, în toate sensurile, spre toate nevoile...
Justinian a salvat în primul rând poporul român din punct de
vedere naţional... Dacă ar fi fost un teolog de excepţie – să zicem
de talia unui Stăniloae – nu ne-ar fi ajutat la nimic. Toţi cei ca
Stăniloae – cu excepţia câtorva – ştiţi bine că au fost zdrumicaţi
în valţurile fiarei apocaliptice comuniste. Nu înseamnă că Justinian a fost mai puţin jertfă, dar a fost o jertfă care era absolut
necesară pentru focul acela foarte special care ardea atunci. Şi el,
ca şi mulţi alţii, a înţeles că nu are rost o opoziţie directă, neînţeleaptă faţă de tăvălugul comunist. Dumnezeu i-a dat mintea cea
mai bună şi a făcut-o pe comunistul... În timpul lui Justinian, nu
numai că nu s-au dărâmat biserici, ci s-au construit aproape 300
de biserici. Nu s-au construit de dragul de a construi. S-au construit din dragoste... Să ştiţi că nebunia dărâmării bisericilor, a
oraşelor şi a satelor încolţise în mintea paranoicilor de tristă amintire cu mult înainte de 1977, când, a doua zi după moartea lui, s-a
dărâmat Biserica Enei; patriarhul Justinian însă a strigat cu fermitatea-i cunoscută şi cu acel curaj neîntrecut: «Să nu vă atingeţi
de biserici, fiindcă, altfel, îmi fac din preoţi martiri, iar pe voi vă
duc în tribunalul de la Haga». Şi nu s-au atins de nimic”2.
Cel poreclit de neprietenii Bisericii „Patriarhul roşu”,
„Sovrom-patriarhul” 3, a găsit un modus vivendi cu noua
putere. Şi anume: a pretins libertatea Bisericii, a credincioşilor de a-şi manifesta credinţa; pe de altă parte a oferit comuniştilor tot ce se putea oferi până unde dogma
putea fi atinsă: „le place foarte mult să-i lăudăm: o să-i
lăudăm, nu asta e problema”. Niciodată, nimeni nu va
găsi însă în presa vremii, nici măcar un rând în sprijinul
luptei criminale de clasă a comunismului4.
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1

Bartolomeu Valeriu Anania, Atitudini, Ed. Arhidiecezana, Cluj, 1999,
p.11.
2
Pr. Prof. Ion Buga, Minipateric contemporan, Meteor publishing, Bucureşti,
2015, p. 3 ş.u.
3
Cf. Acad. Florin Constantiniu, Omagiu patriarhului Justinian, în: Justinian
patriarhul, Amintiri, Ed. Enciclopedică, ediţia 2, 2015.
4
B. V. Anania, op. cit., pp. 14-15.
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„Preoţii şi episcopii ortodocşi i-au slujit pe comunişti” – iată
o acuză cu mult adevăr în ea! Da, i-au slujit şi pe comunişti, determinându-i uneori să-L slujească pe Hristos, căci aceşti comunişti
nu vor fi fost extratereştri, ci fraţi, consăteni, colegi, prieteni de-ai
noştri, ba chiar de-ai acuzatorilor5.
În literatura bisericească greco-catolică Justinian este prezentat în cele mai negre cuvinte. Astfel, în urma arestării
episcopilor uniţi în 1948, se spune că şcoala de cântăreţi de la
mănăstirea Căldăduşani „a fost transformată în lagăr (pentru
aceşti episcopi, n.n.), cu participarea nemĳlocită a Patriarhului
Justinian, de tristă amintire”. Apoi se afirmă că patriarhul
Justinian, „unealta regimului comunist”, a venit la Dragoslavele, locuinţa sa de vară, să-i oblige să treacă la Ortodoxie: „s-au
folosit apoi ameninţări şi insulte. Totul a fost zadarnic, şi atunci
s-a trecut la regim de exterminare”. Apoi, mai e acuzat că „a
căutat să-i influenţeze aducându-le friptură de curcan – ceea
ce arată nivelul primar la care judeca un asemenea om propulsat de Gh. Gheorghiu-Dej –, dar rezultatul fiind nul, regimul
s-a „înăsprit”... În câteva zile n-au avut nici măcar mămăliga
obişnuită, pentru că Patriarhia, care-i subvenţiona, n-a trimis
la timp alimentele, iar pentru foc au cules găteje (vreascuri)
uscate, căzute în grădina vilei” .

Ne este imposibil să credem aceste josnicii. Atât mărturiile orale şi scrise, cât şi documentele vremii îl arată ca un om
integru, cu o viziune de ansamblu a istoriei, ceea ce face ca el
să salveze Biserica neamului. Cum era să se coboare Justinian
la nivelul în care să-i lase să moară de foame pe episcopii
uniţi, când el însuşi i-a protejat de furia Securităţii chiar la
reşedinţa sa? Oare cine a fost mai „fanatic” când episcopul
unit Iuliu Hossu moare la mănăstirea Căldăruşani în 1970,
preferând să fie împărtăşit de un romano-catolic ungur, decât
să se „spurce” intrând într-o biserică ortodoxă?...
În lupta comunistă împotriva religiei, Justinian se afla
întotdeauna de partea credincioşilor. Aceasta se poate vedea
şi din stenogramele vremii scrise de partidul comunist. Astfel,
în şedinţa Secretariatului C. C. al P.M.R. din 25 nov. 1948
privind situaţia creată în ţară în urma scoaterii religiei din
şcoli, se spune: „din partea reprezentanţilor înalţi ai Bisericii
ortodoxe (episcopi, mitropoliţi etc) s-a pornit o acţiune organizată antiguvernamentală pe chestia religiei, ceea ce duce la
concluzia că această campanie are în cel mai rău caz aprobarea,

dacă n-a fost chiar iniţiată de patriarh. În această privinţă credem
că trebuie intervenit pentru a face ca Biserica ortodoxă să
înceteze cât mai repede acţiunea pe care o duce. Aceasta este
cu atât mai necesar, cu cât faptele arată că în această privinţă
s-a încheiat un fel de front unic între Biserica ortodoxă şi cea grecocatolică şi romano-catolică (subl.n.)”7.
Gh. Gheorgiu-Dej, secretarul general al partidului,
arăta apoi că „preocuparea noastră de bază nu a fost
religia, ci baza materială a religiei. Acţiunea Ministerului
Învăţământului (de scoatere a religiei din programa şcolară, n.n.) a fost o acţiune anarhică, mic-burgheză, care
confundă scoaterea obiectelor religioase cu scoaterea
conştiinţei religioase din capul oamenilor. Învăţătorii şi
clerul, cu mici excepţii, sunt contra noastră, unanimitatea
ţărănimii, 7 % din populaţia ţării, 12 milioane de oameni,
sunt credincioşi şi nu-i putem face dintr-o dată materialişti”; „popii merg din casă în casă şi speculând măsura
luată, dau o amploare misticismului religios”8.
Dintre măsurile luate de comunişti amintim şi oprirea pelerinajelor la mănăstiri, a procesiunilor, în ciuda opoziţiei înverşunate a patriarhului. Astfel, la aceeaşi şedinţă se arată că în seara zilei
de 14 august 1948, la privegherea din Mănăstirea Lipova, de
lângă Timişoara, un inspector „a sosit cu o maşină cu miliţieni,
au intrat în biserică şi au ridicat peste 2.000 de credincioşi pelerini,
pe care, în dimineaţa zilei de 15 august, i-au trimis cu forţa spre
comunele lor. Biserica a fost închisă, protopopul oprit de a săvârşi Sf. Liturghie în ziua hramului”. Măsuri similare au fost luate la
mănăstirile Nicula (Cluj), Moisei (Maramureş), Hodoş-Bodrog
(Arad), la schitul Sf. Gheorghe Nou-Feredeu (Arad).
La aceeaşi discuţie din 25 nov. 1948 se arată adevărul
despre trecerea, prin actul din 21 oct. 1948, a greco-catolicilor la Biserica-Mamă. Vasile Lucaciu spune că această
chestiune a „trecerii la ortodoxism nu a fost pusă ca o
problemă religioasă, ci ca o problemă naţională, ca o măsură îndreptată împotriva imperialismului”.
Din aceasta rezultă două, alte chestiuni:
1. Trecerea la Ortodoxie s-a făcut în realitate din motive politice, nu religioase, şi de către conducerea comunistă, indiferent
dacă patriarhul Justinian era sau nu de acord. Deci, o măsură
„împotriva imperialismului”, a Occidentului capitalist, cu care
ideologia sovietică (Stalin) ducea un război necruţător. Hotărârea
de „revenire” a uniţilor, ca mĳloc de rupere a relaţiilor cu Vestul,
a aparţinut conducerii comuniste, nu Patriarhului!
2. Ideal, chestiunea trebuia pusă de la bun început ca o problemă religioasă, pentru ca ierarhii ortodocşi să se alăture luptei
anticapitaliste. Adică, de ochii lumii motivul era religios: trecerea
la Ortodoxie.
Faptul că se arată unirea greco-catolicilor ca un rezultat al
politicii de stat – unde e clar că nici patriarhul nu putea avea un
rol – demonstrează falsitatea unor afirmaţii ale uniţilor, precum:
„în loc să facă front comun cu Biserica Română Unită, soră, împotriva invadatorilor comunişti ruşi, Biserica Ortodoxă Română,
prin ierarhia ei, a fost înfrăţită cu Statul comunist rus, zis sovietic
şi cu Biserica pravoslavnică rusească, total supusă politicii comuniste, împotriva Bisericii Catolice în general şi a celei Române
Unite în special”, sau: Justinian patriarhul „s-a angajat hotărât la
înfăptuirea ţelurilor politicii comuniste, între care a fost şi cel al
distrugerii Bisericii Române Unite, cu preţul a mii de vieţi
nevinovate”9. Aceste cuvinte, comparate numai cu declaraţiile
comuniste de mai sus, vorbesc despre gradul ridicat de fantezie
creatoare a unora în materie de istorie.
Numai Dumnezeu ştie convulsiile, contradicţiile, frământările şi grĳa din sufletul patriarhului pentru a salva Biserica şi
neamul. Avem convingerea că la momentul respectiv, Justinian
a fost omul cel mai potrivit pentru a fi patriarh.
Şi lucrul acesta se cheamă Providenţă...

5

7

Amănunte, la: Ionaş Dumbravă, De la „in integrum” la absurdum, Baia
Mare, 1994.
Pr. Prof. Dr. Anton Moisin, Cei 7 episcopi greco-catolici români care au pierit
în detenţie sub prigoana comunistă, Viaţa Creştină, Cluj, 2010, p. 229 ş.a.
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Foaie editată de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, filiala Cluj-Napoca

„Lumina de sub obroc”
Eliza Adelina Purcaru
a sfârșit de ianuarie, Biserica Studenţilor a găzduit o întâlnire
specială cu domnul Vasile Adamescu, fost profesor la Liceul
Special pentru Deficienţi de Vedere din Cluj-Napoca și un
om deosebit. Persoană cu surdo-cecitate (dublă deficienţă, de văz și de
auz) survenită la vârsta de doi ani, domnul Vasile Adamescu a reușit,
prin eforturile unei profesoare excepţionale, doamna Florica Sandu,
nu numai să comunice cu cei din jur, dar și să dobândească abilităţi
intelectuale superioare și o vastă experienţă de viaţă.

L

avut frici, nu s-a considerat niciodată nedreptăţit. Domnul Ada- o altă persoană, la câteva zile de la atelierul în care au învăţat
mescu L-a cunoscut pe Dumnezeu, în Care crede desăvârșit și ce trebuie făcut în cazul unui om căzut pe stradă, a fost pusă
despre Care nu ezită să spună că Îl iubește mult.
în situaţia de a acorda primul ajutor unui tânăr care a făcut o
criză de epilepsie. Al doilea moment care m-a bucurat a fost
când a trebuit să facem apel la cunoștinţele dobândite de
participanţi cu mult timp înainte. Este greu de explicat sentimentul de împlinire pe care l-am avut când un băiat a reușit să
îmi spună perfect protocolul stopului cardio-respirator și al
obstrucţiei de căi aeriene superioare, deși acestea fuseseră
predate cu săptămâni înainte! Încă nu putem spune că avem
roade, dar de înmugurit, da!

Dacă pare că am vorbit până acum mai mult despre

Întâlnirea a fost emoţionantă, dar a lucrat și ca o pildă de trezvie, de întărire și de mobilizare sufletească. Domnul Vasile Adamescu și doamna profesoară Florica Sandu sunt modele nepreţuite
de credinţă și nădejde în autodepășirea condiţiei umane și au dat
mărturie prin viaţa lor cât de importantă este lupta pentru lumina
Cuvântului. Lucru pentru care le mulţumim cu adânc respect.
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Primul ajutor în
resuscitarea sufletului
Tudor Moisoiu
(Student medicinist,
organizatorul atelierului de prim ajutor)
e la începutul anului universitar, membri ai ASCOR Cluj
și ai comunităţii Bisericii Studenţilor desfășoară un nou
atelier, cel de acordare a primului ajutor. O echipă de
studenţi mediciniști, medici specialiști și rezidenţi le oferă tinerilor
posibilitatea de a-și însuși gesturile salvatoare care se cer în situaţii
de urgenţă până la sosirea Ambulanţei ori a SMURD-ului.
Printre primele învăţături ale Părintelui Ciprian Negreanu,
preotul misionar și duhovnicul multor tineri din cadrul
comunităţii Bisericii Studenţilor, care au creat un ecou interior
puternic este aceea că „Pomul după roade se cunoaște, iar omul
după fapte”. Prin prisma acestui gând, a venit vremea primei
analize a atelierului de prim ajutor desfășurat de un semestru
la Biserica Studenţilor.
Cel mai important pentru mine a fost să descopăr cum
pedagogia este arta supremă de care ai nevoie pentru a
transmite mai departe cunoștinţele dobândite. Iar pedagogia are la bază empatia și dragostea faţă de cei cărora le
vorbești. Trebuie menţionat că noi, mediciniștii, suntem
constant dornici de o modificare a stilului de predare și a
relaţiei student-profesor, întrucât este clară nevoia creșterii
eficienţei procesului de învăţare. Din aceste motive am fost
puternic impresionat de atitudinea colegilor mei: săritori
să creeze un suport de curs cât mai ușor de înţeles, mereu
punctuali când vine vorba de amenajatul sălii și extrem de
înţelegători cu participanţii, repetând până când aceștia
dădeau dovada că au priceput ceea ce trebuie să facă și mai
ales cum trebuie să facă.
Obiectiv analizând, dovada că ne facem treaba cel puţin
acceptabil o reprezintă numărul oamenilor care au participat
la acest curs. Sunt aproximativ 50 de oameni care au trecut
pragul atelierului nostru, dintre care 33 vin constant.
Subiectiv vorbind, în scurtul timp de când acest atelier are
loc, au existat două momente care m-au făcut să cred că până
acum am fost pe drumul cel bun. Primul s-a petrecut în timp
ce stăteam la rând la spovedit. Andreea, una dintre fetele care
se îngrĳește de candele pentru ca acestea să fie mereu aprinse,
s-a apropiat de mine și, plină de entuziasm, mi-a povestit cum
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noi, voluntarii, vă fac o surpriză și vă spun că am ajuns
la concluzia că, de fapt, munca dăruită altora ţi se întoarce însutit. Ca să înţelegeţi despre ce este vorba, trebuie să cunoașteţi puţin despre mediul în care noi,
mediciniștii, petrecem majoritatea timpului. Deși teoretic medicina este despre cum să ajuţi omul sau, cum
zicea profesorul Iuliu Haţieganu, „Medicina este ştiinţa
şi conştiinţa încălzite de iubire faţă de oameni”, realitatea este că, între medici, medicina este despre tine însuţi,
despre locul tău în ierarhia valorică, despre dobândirea
cunoașterii fără ca cel de lângă tine să știe ce și cum. Din
cauza conflictului intern dintre conștiinţă și faptele tale
rezultă o stare de nervozitate care învăluie majoritatea
secţiilor de spital. Probabil că vă este cunoscută sintagma
„meseria se fură”. Cred că este cel mai prost domeniu în
care să alegi o astfel de abordare, pentru că sunt mulţi
care nu sunt „hoţi”. Sunt mediciniștii aceia cuminţi și de
multe ori speriaţi, care fac cum li se zice, care nu pun
întrebări din frica de absurd și care nu răspund atunci
când se lansează o întrebare din același motiv, chiar dacă
știu răspunsul corect. Ceea ce am reușit este să ne adunăm
în jurul Bisericii Studenţilor și să punem umărul la crearea unui grup în care complexele formate să fie depășite.
Aici Harul lucrător al Bisericuţei noastre este cel care
încălzește inimile și introduce dragostea despre care
vorbea profesorul Haţieganu. Așa se face că dăruind
altora din ceea ce ai tu mai de preţ primești însutit înapoi.
Așa se face că dăruind resuscitezi sufletul tău!
Din acest motiv le mulţumim tuturor celor care au
venit la atelier și nădăjduim să putem duce mai departe
proiectul! Așa să ne ajute Dumnezeu!
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Născut în 1944 în comuna Borcea, din judeţul Ialomiţa, Vasile
Adamescu și-a pierdut auzul și vederea la doi ani, în urma unei
răceli. Era vârsta la care încă nu se formează în memoria umană
nicio amintire și la care limbajul verbal abia începe să se contureze
prin primele cuvinte. Astfel copilul a trăit nouă ani fără să vadă, fără
să audă, fără să poată vorbi, percepând lumea doar prin pipăit și
vibraţii. La 11 ani este adus și lăsat de tatăl său la Liceul pentru
Deficienţi de Vedere din Cluj-Napoca. Aici, o femeie și un dascăl
remarcabil, Florica Sandu, a cerut și a obţinut înfiinţarea în regim
special a unei clase cu un singur elev și și-a dedicat întreaga viaţă
procesului de demutizare și de educare a elevului Vasile Adamescu.
Au urmat îndelungi eforturi prin care adolescentul de atunci a
învăţat recunoașterea și reproducerea fiecărui sunet prin atingerea
organelor fonatoare (a gâtului, a buzelor, a dinţilor), a învăţat apoi
să scrie litera corespunzătoare în sistem Braille și în alfabet latin și
primele cuvinte conţinând aceste litere. În mod practic, învăţa mai
întâi un sunet, apoi, după ce deprindea acel sunet, imediat învăţa
litera corespunzătoare sunetului, precum și cuvinte cu noul sunet
și cu noua literă. Profesoara lui a inventat pentru el un sistem de
comunicare cu ciupit pe faţă sau în palmă.
Dotat cu un nivel de inteligenţă excepţional, până la 17 ani tânărul a învăţat să comunice cu oricine într-un sistem în care literele
îi sunt scrise una peste alta în palmă. Descoperind lumina pe care
o dă cunoașterea, a urmat 18 ani de școală în loc de 12 pentru a
parcurge materia școlară în întregime, apoi Facultatea de Psihopedagogie Specială din Cluj-Napoca, pe care a absolvit-o în 1977 cu
rezultate remarcabile. A lucrat apoi 30 de ani ca profesor la Școala
de nevăzători din Cluj-Napoca. Între timp, a fost căsătorit de două
ori, a învăţat și stăpânește remarcabil arta sculpturii, a călătorit în
ţară și în străinătate în locuri pe care le reţine perfect, cunoaște cinci
limbi străine, știe să valseze, să joace șah, citește în sistem Braille de
pe computer, are o perfectă orientare în spaţiu. Mai mult, și-a redactat volumul autobiografic Înfruntând viaţa, publicat de editura
Boema, Turda, în 2012, ca un omagiu adus doamnei profesoare
Florica Sandu și tuturor profesorilor de la Școala specială pentru
nevăzători și de la Facultatea de Psihopedagogie Specială care l-au
ajutat să devină ceea ce este.
În cadrul întâlnirii de la Biserica Studenţilor, am vizionat
filmul documentar „Un om nemaivăzut”, realizat de o televiziune naţională, și am putut discuta cu domnul Adamescu prin
intermediul interpretului Viorel Micu. Înregistrarea întâlnirii
poate fi accesată pe site-ul Asociaţiei Studenţilor Creștini Ortodocși
din Cluj, www.ascorcluj.ro. Domnul Adamescu a răspuns întrebărilor noastre legate de aspecte ale vieţii dânsului. Deosebită
ne-a părut firea lui senină, solară, datorită căreia nu a simţit niciodată revoltă pentru condiţia sa, nu a simţit singurătatea, nu a
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În plină iarnă, în pelerinaj pe jos
la Mănăstirea Nera
Silviu Mincu
ceastă relatare este scrisă de Silviu Mincu, organizatorul
tututor pelerinajelor pe jos care bucură sufletele atâtor
tineri de aproape doi ani. Alături de părintele său duhovnic, Părintele Ciprian Negreanu, Silviu este inima și creierul din
spatele fiecărei „aventuri duhovnicești” care îi scoate pe pelerini
din confortul spaţial și sufletesc, ducându-i de fiecare dată în locuri
binecuvântate, cu povești care altfel ar rămâne necunoscute sau
uitate. Cunoscând mai bine decât oricine toate întâmplările și
trăirile din spatele „cortinei”, Silviu a reușit să ilustreze într-un
mod personal și atât de caracteristic lui principalele momente ale
acestui pelerinaj în plină iarnă. Astfel, chiar și cei care nu au putut
să participe, pot cuprinde foarte bine măcar puţin din atmosfera
acestei împreună-umblări și din bucuria prilejuită de surprizele cu
care Dumnezeu i-a răsplătit, ca de fiecare dată, pe pelerinii din
comunitatea ASCOR și a Bisericii Studenţilor și nu numai.
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Ca în fiecare pelerinaj, principala grijă e ce fac dacă nu mă
trezesc la timp. Dar se pare că ajută Maica Domnului pentru că sar
din pat de fiecare dată la prima alarmă a telefonului. De data aceasta, o altă grĳă a fost frigul: „Ce ne facem dacă e prea frig? Nu mai
mergem? Bem ceai? Vin fiert?”. A trecut și această grĳă pentru că
mi-am dat seama că apropierea dintre oameni a îndepărtat puţin
frigul, aceștia încălzindu-se unul de altul atât fizic, cât și sufletește.
Câteva persoane veneau pentru prima dată cu noi în pelerinaj și mă
tot întrebam dacă o să le placă. Au trecut toate…
Când am stabilit programul pelerinajului împreună cu părintele duhovnic, am primit o descriere de pelerinaj care semăna mai
mult cu a unui exerciţiu de rezistenţă pentru soldaţi: trezit devreme,
mers pe jos, frig, rugăciune, slujbă noaptea, întors iar acasă după 24
de ore de nesomn. Soldaţi am fost, într-adevăr, sau mai bine zis,
„soldate” și doar câţiva soldaţi.

Dimineaţa la ora 4:00 ne-am adunat cu toţii la autocar. Se pare
că ne-am trezit cu brio, așa că am pornit la drum să luăm binecuvântarea părintelui care ne veghează îndeaproape fiecare pas pe
jos. Este vorba de Părintele Arsenie Boca, așa că prima oprire a fost
la Mănăstirea Prislop, în curtea căreia am intrat adormiţi și înţepeniţi
din cauza dormitului în autocar. Mă gândeam că ori de câte ori am
fost aici, nu am prins nicio Liturghie. Gândul meu a fost: „Ce tare
ar fi să prindem una acuma!”. Mare ne-a fost bucuria când le-am
auzit pe maici cântând Sfinte Dumnezeule și citind Apostolul zilei!
Drumul spre mormântul Părintelui Arsenie ne-a dezmorţit puţin,
gheaţa de pe alee făcându-ne să arătăm ca niște pinguini dansatori.
Slava Domnului că am ajuns și aici!
Am pornit din nou la drum și… la cafea, evident. Cu toţii
am avut nevoie de ea. Pauza de la Sarmisegetuza ne-a trezit
puţin, iar apoi am pornit mai departe, spre Oraviţa, unde am
făcut ultima oprire. Aici, surpriză! Ne-am dat seama că Părintele Teofan, duhovnicul Mănăstirii Nera, ne urmărea atât
în rugăciune, cât și trupește, când ne-a transmis că ne va
trimite printr-o maică o masă caldă la prânz.
Păcătosule, diseară, la Liturghie, va sluji Vlădica, Episcopul
vicar de la Timișoara, ne-a spus Părintele Teofan.
Asta da veste! Până la urmă am avut și Liturghie arhierească.
De la Răcășdia am luat-o pe jos. Drumul a fost anevoios: ceaţă,
frig, vânt și totuși am mers cu cântec înainte. Drumul spre mănăstire a fost un drum binecuvântat, traficul aproape inexistent, toate
satele aflându-se de-o parte și de alta. Am intrat în primul sat, la
Ciuchici, unde părintele paroh ne-a invitat la un ceai din plante
alese, de pe câmpie, îndulcit cu dragoste și... zahăr. Nu am stat prea

mult, pentru că ne toropea căldura din biserică, iar noi mai avem
ceva de mers. În timp ce traversam sat cu sat, la 14:15 am primit un
telefon de la o maică de la Nera care voia să ne întrebe pe unde
suntem. Era în drum spre noi cu mâncare și ceai cald. Ce minunăţie!
Mâncare caldă, ceai… Pauza de masă a fost la intrarea în
Macoviște.
Pauză de masăăăăăăăăăăăăăă!! Vine mâncarea acum!!!
Ce mâncare vine? Ai comandat la catering?
Am comandat pizza, a zis un glumeţ.
Tocmai atunci a apărut o dubă cu două măicuţe care ne chemau
să descărcăm ceaiul cald și pizza! Cine își putea închipui că o simplă vorbă aruncată în vânt de un păcătos ca mine va fi auzită de
Maica Domnului și adusă la viaţă? Ne-am ospătat din plin și am
pornit spre Slatina Nera, Sasca Montană.

În Sasca, patinoar, nu glumă. Ce mers în coloană? Ce grupare?
O bună porţiune de drum, abia de am putu merge, mai degrabă
dansam pe gheaţă. Nu știai dacă cel din faţa ta mergea sau dansa
vreo horă, vreo sârbă.
Într-un final, am ajuns la Mănăstirea Nera unde am fost
asteptaţi de Părintele Teofan, sora Raluca și sora Liliana,
foste ASCOR-iste, dar și de o parte din grupul nostru de
pelerini care au venit cu autocarul până la mănăstire. Văzând
cât de neputincioși eram, au ales să meargă direct la mănăstire ca să ne pomenească în rugăciuni.

După poza de grup, am mers cu cele două surori să ne închinăm
la sfinţii ale căror moaște și icoane se află în biserica mare și în paraclis. Am intrat cu toţii în biserica mare de lemn unde era cald,
întuneric și multă liniște. Cine să mai plece de acolo? Ne-am luat
totuși inima în dinţi, îngheţaţi cum eram, și am mers la cele patru
paraclise ale mănăstirii ca să-i mulţumim fiecărui sfânt în parte
pentru că ne-au ajutat să ajungem până acolo cu rugăciunile lor.

care se udase în timpul mersului pe jos și acum erau uzi, uzi? Asta
e, voi răci. Iar voi dormi pe la vecini până îmi revin ca să nu răcesc
copilul acasă”. Dar stai că maicile au siropuri bune de răceală: Gripinstop – maxim de bun și de eficient! Bei din el și nu răcești. Abia
așteptam să mă medicamentez după Liturghie.

A început Liturghia. În altar erau părintele slujitor și Părintele Călin, care ne-a însoţit pe noi, dar Vlădica – nicăieri. La un
moment dat, a intrat pe ușa bisericii un monah în reverendă. Era
foarte simplu și a mers direct în altar. Au urmat închinăciuni, a
început să se îmbrace, dar ce să vezi? Și-a pus omofor! Era Vlădica, PS Paisie Lugojanul!
Maicile au început să cânte Paraclisul Maicii Domnului când
mi-am dat seama că nu am cum să rezist la slujbă fără să adorm
după atâta drum. Am tot tras de mine: hai până la Apostol, hai
până la Heruvic… Dar nu a funcţionat, așa că deodată am aţipit
și am dat cu capul de o maică din faţa mea care cânta în strană.
Acesta chiar a fost semn că trebuia să mă trezesc. Fuga afară și
dăi cu zapadă pe faţă și în cap. Acum să vedem cine mai adoarme! N-am mai aţipit până la final, când a venit mult așteptatul
moment al Împărtășaniei. A avut loc exact când a zis Părintele
Teofan, la 00:00, la miezul nopţii. Îmi venea în minte fraza auzită la o Liturghie și spusă de PS Macarie al Europei de Nord, când
la Împărtășania preoţilor, i-a îndemnat: „Po iţi la ospăţ”. Întradevăr, mare ospăţ a fost Preasfântul Trup și Sânge!!
Maicile au pășit încet spre potir, iar noi imediat după
ele. După binecuvântarea de final, ne-am îndreptat spre
trapeză unde, după cum spunea Părintele Ioachim de la
Lainici, ne-am ocupat și de trup. Ciorba caldă, mămăliga cu brânză, pâinea cu miere au pus capacul ospăţului
pământesc și au dat putere pelerinilor să pornească din
nou pe patinoar, la vale spre autocar. Parcă eram niște
licurici prin pădure: la două noaptea cu lanterne, ţinândune unul aproape de altul ca să nu ne prindă vreun lup.
Înainte de a pleca de la mănăstire, Părintele Teofan
ne-a spus:
Am avut câini și pisici la manastire, dar nu mai avem
câini…
De ce, părinte?
Păi, lătrau la lupi și făceau mare gălăgie...
Asta da încurajare de drum! Am ajuns la autocar,
ne-am numărat și ne-am bucurat că eram toţi vii și întregi. Am dat slavă Domnului și am pornit spre casă.
Mare bucurie când am descoperit că maicile ne puseseră
la fiecare câte un pacheţel cu ceva de-ale gurii pentru
drum și o sticluţă de Gripinstop să nu răcim.
Deși am plecat din Cluj vineri noaptea spre sâmbătă, deși
am mers 800 km cu autocarul și 23 pe jos, deși am ajuns înapoi
abia duminică dimineaţa, mă simţeam atât de bucuros și de
liniștit, încât aș fi luat totul de la capăt chiar atunci. Am fost cel
mai mic număr de pelerini pe jos de până acum, dar nu cred că
am văzut în niciun pelerinaj atâta grĳă și dragoste faţă de aproapele ca în acesta. Am fost o familie devarată.
Bunul Dumnezeu să ne ajute să nu ne oprim pașii aici!
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Apoi a urmat sinaxa cu Părintele Teofan în trapeza mănăstirii,
unde se pare că nu există încălzire. În timpul discuţiei cu Părintele
Teofan, am auzit întrebări și răspunsuri care mai de care mai ziditoare, făcându-ne să uităm de frig, foame și somn, și întrebându-ne:
„Eu de ce nu fac așa? De ce spovedesc același păcat de mai multe
ori, când ar trebui să mă opresc din a face păcatul respectiv?”. Gata
și sinaxa, dar acum dilema mea era: „Cum să mă încalţ cu pantofii
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