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Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe

Î ntre 16-26 iunie 2016 a avut loc în Creta Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe. Sinaxa Întâistă-
tătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale din 21-28 ianuarie 2016 de la Chambésy a aprobat ca pe 
ordinea de zi a întrunirii să fi gureze șase teme: 1. Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contempora-

nă; 2. Diaspora Ortodoxă; 3. Autonomie și modul ei de proclamare; 4. Taina căsătoriei și impedimentele ei; 5. 
Importanţa postului și respectarea lui astăzi; 6. Relaţiile Bisericilor Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine.

Din România l-am însoţit pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel 24 de ierarhi. Din cei paisprezece Întâi-
stătători ai Bisericilor Ortodoxe, care împreună hotărâseră locul și data întâlnirii, precum și temele, s-au 
prezentat zece. Au lipsit Patriarhul Rusiei, Patriarhul Antiohiei, Patriarhul Georgiei și Patriarhul Bulgariei.

După ce vineri, 17 iunie, a avut loc o sinaxă a Primaţilor la Academia Teologică din Creta, unde, de fapt, 
s-au ţinut toate lucrările, sâmbătă, 18 iunie, am participat cu toţii la Sfânta Liturghie ofi ciată în Catedrala 
Mitropolitană Buna Vestire din Kissamos, de către Teodor al II-lea Patriarhul Alexandriei și a întregii Africi. 
Era sâmbăta morţilor și ne-am adus aminte de toţi cei care, de-a lungul zecilor de ani, au pregătit Sfântul și 
Marele Sinod, precum și de toţi cei dragi plecaţi la Domnul. Seara, la Heraklion, capitala insulei, a avut loc 
un Te Deum în Catedrala Sfântul Tit, apoi cuvântările ofi ciale, urmate de slujba Vecerniei.

Pe 19 iunie 2016, Duminica Rusaliilor, Sfânta Liturghie a fost ofi ciată de către cei zece întâistătători, avân-
du-l protos pe Sanctitatea Sa Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, în Catedrala Sfântul Mina din 
Heraklion, urmată imediat de Vecernia „Plecării Genunchilor”. Toţi ierarhii prezenţi s-au împărtășit, domnind 
o atmosferă de liniște și pace pe care doar Duhul Sfânt o poate aduce. Omilia duhovnicească și cu un profund 
caracter teologic a ţinut-o Patriarhul Ecumenic Bartolomeu.

Printre altele, Sanctitatea Sa a spus că această zi de Rusalii este o sărbătoare plină de bucurie, când noi 
sărbătorim întemeierea istorică a Bisericii. Este o zi de unitate, fi ind toţi uniţi în credinţă și în taine datorită 
adunării la Liturghie în același loc pentru „a frânge pâinea”. Sfânta Euharistie „confi rmă cu adevărat unita-
tea și sobornicitatea Bisericii noastre Ortodoxe”.

Primind binecuvântarea supremă de a păstra tezaurul adevărului și de a avea integral darul Sfântului 
Duh „care umple pământul”, Biserica noastră Ortodoxă trebuie să dăruiască lumii mărturia dragostei și a 
unităţii. Domnul Bisericii, care „este același ieri și azi și-n veci”, a rânduit să ajungem la acest moment istoric 
al Sfântului și Marelui Sinod, la această comuniune liturgică și la împărtășirea din același potir. De fapt, noi, 
ortodocșii, trebuie să subliniem că unicul drum de călătorie în această lume este unitatea.

Chiar dacă suntem de neamuri diferite, noi, ortodocșii, purtăm în lumea aceasta însetată un 
mesaj de adevăr, de puritate și de speranţă. Duhul Sfânt ne-a unit în biserică prin legătura 
perfectă a dragostei exprimată de persoanele Sfintei Treimi care, deși fiind Una în fiinţă, se 
descoperă în Trei Persoane. Prin analogie și Biserica Ortodoxă, fiind una, se manifestă în lume 
prin comunităţile locale legate între ele pentru a forma un tot, o Biserică, un trup.

La Liturghie a fost prezent Președintele Greciei, Domnul Prokopios Pavlopoulos, precum și 
alte personalităţi. Înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Cretei, a ţinut cuvântul de bunvenit 
pentru oaspeţi și a făcut oficiile de gazdă.

În toate zilele cât au ţinut lucrările Sinodului, dimineaţa la Mănăstirea din Gonia, în proximitatea Aca-
demiei Ortodoxe din Creta, atât bisericile de obârșie greacă, cât și cele de provenienţă slavă, română sau al-
baneză, au săvârșit Sfânta Liturghie. De împărtășit s-au împărtășit toţi doritorii. Rândul nostru, al românilor, 
a venit în ziua de joi, 23 iunie. În prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a liturghisit Preasfi nţitul 
Visarion Episcopul Tulcii, dimpreună cu patru preoţi și doi diaconi. Răspunsurile au fost date magistral de 
către grupul de psalţi „Tronos” al Patriarhiei Române.

Sesiunea inaugurală a avut loc în a doua zi de Rusalii, după Sfânta Liturghie, la Academia 
Ortodoxă din Creta. După cuvântul Sanctităţii Sale Bartolomeu, cuvânt protocolar au ţinut pe rând 
și ceilalţi întâistătători de Biserici. Apoi, în toate zilele Sinodului, sesiunile de lucru au avut loc 
dimineaţa după Liturghie și după-masa, cu o pauză la mĳ loc. Rând pe rând au fost citite cele șase 
materiale pregătite de Conferinţele Panortodoxe Presinodale.

Apoi au fost îndelung discutate, cele șase teme, ameliorate și completate, până ce au primit formele de-
fi nitive ce au fost semnate de către toţi participanţii la Sinod. Prima temă analizată a fost cea legată de Misi-
unea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană. După ce s-a subliniat faptul că Biserica lui Hristos trăiește în 
lume, dar nu este din lume, a fost analizată valoarea persoanei umane, libertatea și coresponsabilitatea, pacea 
și dreptatea, pacea și prevenirea războiului, Biserica Ortodoxă faţă de discriminare, Misiunea Bisericii Orto-
doxe de a mărturisi dragostea prin diaconie.

A doua temă discutată a fost cea legată de Diaspora Ortodoxă și de regulamentul de funcţionare al Adunărilor 
Episcopale în Diaspora Ortodoxă. Chiar dacă din punct de vedere eclesiologic prezenţa mai multor episcopi 
ortodocși în același oraș este necanonică, prin iconomie, plecând de la o realitate pastorală obiectivă, episco-
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au dreptul inalienabil de a rămâne în patria lor în calitate de cetăţeni cu drepturi 
egale. Sinodul nostru apelează la toţi cei implicaţi să facă eforturi sistematice, 
fără întârziere, pentru a încheia confl ictele militare din Orientul Mĳ lociu și de 
oriunde persistă ostilităţile armate și pentru repatrierea celor expulzaţi.

Adresăm apelul nostru în special către cei în poziţii de putere pentru ca pacea și 
dreptatea să prevaleze în ţările de origine ale refugiaţilor. Îndemnăm autorităţile civile, 
cetăţenii și creștinii ortodocși din ţările în care au găsit refugiu cei persecutaţi să conti-
nue să le ofere sprijin în măsura posibilităţilor lor sau chiar dincolo de acestea.

5. Secularizarea contemporană urmărește autonomizarea omului de 
Hristos și de infl uenţa duhovnicească a Bisericii, pe care o identifi că arbitrar cu 
conservatorismul. Civilizaţia occidentală poartă, însă, pecetea de neșters a 
contribuţiei diacronice a creștinismului. În plus, Biserica subliniază semnifi caţia 
mântuitoare a lui Hristos, Dumnezeu-Omul, și a Trupului Său, ca fi ind locul și 
modul de vieţuire în libertate.

6. Cu privire la abordarea contemporană a căsătoriei, Biserica Ortodoxă 
consideră relaţia indisolubilă de dragoste dintre bărbat și femeie „o taină mare… 
în Hristos și în Biserică”. În mod similar, numește familia, care rezultă din că-
sătorie și constituie singura garanţie pentru creșterea copiilor, „biserică mică”.

Întotdeauna, Biserica a subliniat valoarea cumpătării. Asceza creștină, însă, 
diferă fundamental de orice ascetism dualist care îl desparte pe om de viaţă și 
de semeni. Spre deosebire de aceasta, asceza creștină îl leagă pe om de viaţa 
sacramentală a Bisericii. Cumpătarea nu se referă numai la viaţa monahală. 
Etosul ascetic este caracteristic vieţii bisericești în toate manifestările ei.

*   *   *
Sfântul și Marele Sinod, pe lângă temele specifi ce asupra cărora a luat deci-

zii, menţionează pe scurt și următoarele probleme contemporane importante:
7. În privinţa relaţiilor credinţei creștine cu știinţele naturale, Biserica Ortodo-

xă evită plasarea investigaţiilor știinţifi ce sub tutelaj și nu adoptă o poziţie cu 
privire la fi ecare problemă știinţifi că. Ea îi mulţumește lui Dumnezeu care dăruiește 
oamenilor de știinţă darul de a descoperi dimensiuni necunoscute ale creaţiei di-
vine. Dezvoltarea modernă a știinţelor naturale și a tehnologiei aduce 

schimbări radicale în viaţa noastră. Aduce 
benefi cii importante precum facilitarea 
vieţii cotidiene, tratarea unor afecţiuni 
grave, o comunicare mai facilă, explorarea 
spaţiului etc. Cu toate acestea, are și mul-
te consecinţe negative precum manipula-
rea libertăţii, pierderea graduală a tradiţiilor 
preţioase, distrugerea mediului natural, 
negarea valorilor morale. Cunoașterea 
știinţifi că, oricât de repede ar avansa, nu 
motivează voinţa omului, nici nu oferă 
răspuns la problemele importante de ordin 
moral și existenţial sau la căutarea sensu-
lui vieţii și al lumii. Aceste aspecte necesi-
tă o abordare duhovnicească, pe care Bi-
serica Ortodoxă încearcă să o ofere prin 
bioetică, știinţă fundamentată pe morala 
creștină și învăţătura patristică. Pe lângă 
respectul ei pentru libertatea cercetărilor 

știinţifi ce, Biserica Ortodoxă evidenţiază pericolele care se ascund în spatele unor 
reușite știinţifi ce și subliniază demnitatea umană și destinul divin al omului.

8. Este limpede că situaţia de criză ecologică de astăzi se datorează unor 
cauze spirituale și morale. Rădăcinile sale sunt legate de lăcomie, avariţie și 
egoism, care conduc la utilizarea necugetată a resurselor naturale, umplerea 
atmosferei cu substanţe poluante dăunătoare și schimbările climatice. Răspunsul 
creștin la problema aceasta necesită pocăinţă pentru abuz, cumpătare și gândire 
ascetică, ceea ce reprezintă un antidot pentru supraconsum și, în același timp, 
cultivarea conștiinţei că omul este „iconom” (administrator) al creaţiei și nu un 
posesor al ei. Biserica nu încetează să sublinieze că și generaţiile viitoare au 
dreptul la resursele naturale oferite nouă de Creator. De aceea, Biserica Ortodo-
xă participă activ în diferite iniţiative ecologice internaţionale și a stabilit data de 
1 Septembrie ca zi de rugăciune pentru protecţia mediului natural.

9. Ca răspuns la standardizarea egalizantă și impersonală promovată în 
diferite feluri, Ortodoxia propune respectul pentru caracteristicile perso-
nale ale oamenilor și popoarelor. Se opune autonomizării economiei din cauza 
nevoilor umane de bază și transformării acesteia într-un scop în sine. Progresul 
umanităţii nu este legat doar de creșterea standardelor de viaţă sau de dezvol-
tarea economică, în detrimentul valorilor spirituale.

10. Biserica Ortodoxă nu se implică în politică. Vocea ei rămâne distinctă 
dar și profetică, fi ind o intervenţie benefi că pentru om. Drepturile omului se afl ă 
astăzi în centrul politicii ca răspuns la crizele și convulsiile sociale și politice, 
urmărind protejarea cetăţeanului de puterea arbitrară a statului. Biserica adau-
gă la acestea și obligaţiile și responsabilităţile cetăţenilor, precum și nevoia unei 
auto-critici constante atât din partea politicienilor, cât și a cetăţenilor, în vederea 
îmbunătăţirii substanţiale a societăţii. În principal, Biserica subliniază că idealul 
ortodox privind omul depășește orizontul drepturilor omului stabilite și că 
dragostea „este mai mare decât toate”, după cum ne-a descoperit Hristos și au 
experimentat toţi cei care L-au urmat. Insistă, de asemenea, că un drept funda-
mental al omului este protejarea libertăţii religioase, adică a libertăţii de conștiinţă, 
de credinţă, de cult (religie) și a tuturor expresiilor individuale și colective ale 
acesteia, incluzând și dreptul fi ecărui credincios și fi ecărei comunităţi religioase 

Mesajul Sfântului și Marelui 
Sinod al Bisericii Ortodoxe

Către poporul ortodox și toţi oamenii de bună voinţă,

L ăudăm și slăvim pe Dumnezeul „milelor și a toată mângâierea” 
pentru că ne-a învrednicit să petrecem săptămâna Cincizecimii (18-26 
iunie 2016) în Creta, aici unde Apostolul Pavel și ucenicul său Tit au 

propovăduit Evanghelia în primii ani de viaţă ai Bisericii. Mulţumim Dumne-
zeului slăvit în Treime că a binevoit să ducem la bun sfârșit în deplin acord 
lucrările Sfântului și Marelui Sinod al Ortodoxiei, pe care l-a convocat Sancti-
tatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, cu voinţa comună a Întâistătătorilor 
Bisericilor Ortodoxe Autocefale locale.

Urmând cu fi delitate exemplul Sfi nţilor Apostoli și al Părinţilor de Dumne-
zeu insufl aţi, am aprofundat din nou Evanghelia libertăţii, „fi indcă Hristos ne-a 
făcut liberi” (Galateni 5, 1). La baza căutărilor noastre teologice a stat certitudinea 
că Biserica nu vieţuiește pentru sine. Ea transmite mărturia Evangheliei Harului 
și Adevărului și oferă întregii lumi darurile lui Dumnezeu: iubirea, pacea, drept-
atea, reconcilierea, puterea Crucii și a Învierii și așteptarea veșniciei.

1. Prioritatea majoră a Sfântului și Marelui Sinod a fost proclamarea 
unităţii Bisericii Ortodoxe. Bazată pe Dumnezeiasca Euharistie și succesiunea 
apostolică a episcopilor, această unitate trebuie întărită ca să aducă roadă nouă. 
Biserica cea Una, Sfântă, Universală (Sobornicească) și Apostolică este comu-
niune divino-umană, pregustare și experienţă a celor viitoare în Sfânta Euha-
ristie. Asemenea unei continue Cincizecimi, ea este un glas profetic necontenit, 
prezenţa și mărturia Împărăţiei Dumnezeului iubirii. Fidelă Tradiţiei Aposto-
lice unanime și experienţei sacramentale, Biserica Ortodoxă constituie conti-
nuarea autentică a Bisericii celei Una, Sfântă, Universală (Sobornicească) și 
Apostolică, după cum mărturisim în Simbolul de Credinţă (Crez) și după cum 
este confi rmată de învăţătura Părinţilor Bisericii. Biserica noastră trăiește taina 
dumnezeieștii iconomii în viaţa sacramentală, centrată pe Sfânta Euharistie.

Biserica Ortodoxă exprimă unita-
tea și universalitatea (sobornicitatea) 
ei în cadrul Sinodului. Sinodalitatea îi 
pătrunde organizarea (structura), mo-
dul ei de luare a deciziilor și îi deter-
mină drumul. Bisericile Ortodoxe 
Autocefale nu reprezintă o confederaţie 
de Biserici, ci Biserica cea Una, Sfântă, 
Universală (Sobornicească) și Apos-
tolică. Fiecare Biserică locală, aducând 
Sfânta Euharistie, reprezintă prezenţa 
și manifestarea Bisericii celei Una, 
Sfântă, Universală (Sobornicească) și 
Apostolică la nivel local. În privinţa 
Diasporei Ortodoxe din diferite ţări 
din lume, a fost hotărâtă continuarea 
funcţionării Adunărilor Episcopale, 
până la aplicarea rigorii canonice (acri-
viei). Aceste Adunări se compun din 
episcopii canonici, desemnaţi de fi ecare Biserică Autocefală, care continuă să fi e 
supuși respectivei Biserici. Funcţionarea consecventă a Adunărilor Episcopale 
asigură respectarea principiului ortodox al sinodalităţii.

În timpul lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod a fost accentuată importanţa 
Sinaxelor Întâistătătorilor care au avut loc și a fost făcută propunerea ca Sfân-
tul și Marele Sinod să devină o instituţie care să se repete.

2. Împărtășindu-ne din Sfânta Euharistie și rugându-ne pentru întreaga 
lume, trebuie să continuăm liturghia de după Sfânta Liturghie și să dăm măr-
turia credinţei celor de aproape și celor de departe, în conformitate cu po-
runca clară a Domnului, înainte de Înălţarea Sa: „și veţi fi  mie martori în Ie-
rusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginile pământului” 
(Faptele Apostolilor 1, 8). Re-evanghelizarea poporului lui Dumnezeu în 
societăţile moderne secularizate și evanghelizarea celor care nu L-au cunoscut 
încă pe Hristos reprezintă datoria neîntreruptă a Bisericii.

3. Ca răspuns la datoria de a mărturisi Adevărul și credinţa ei apostolică, 
Biserica oferă o mare importanţă dialogului, în principal cu creștinii eterodocși. 
În acest mod, și ansamblul lumii creștine poate cunoaște mai exact autentici-
tatea Tradiţiei Ortodoxe, valoarea învăţăturii patristice, experienţa liturgică și 
credinţa ortodocșilor. Dialogurile întreprinse de Biserica Ortodoxă nu implică 
niciodată compromisul în materie de credinţă.

4. Explozia fundamentalismului care se observă în sânul diferitelor religii 
reprezintă expresia unei religiozităţi morbide. Dialogul interreligios dus 
cu trezvie contribuie semnifi cativ la promovarea încrederii reciproce, a păcii 
și a reconcilierii. Uleiul experienţei religioase trebuie să fi e folosit pentru a unge 
rănile și nu pentru a reaprinde focul confl ictelor militare. Biserica Ortodoxă 
condamnă fără echivoc extinderea violenţei militare, persecuţiile, expulzarea 
și uciderea membrilor comunităţilor religioase, forţarea schimbării credinţei 
religioase, comerţul cu refugiaţi, răpirile, tortura și execuţiile îngrozitoare. Ea 
denunţă distrugerea bisericilor, simbolurilor religioase și monumentelor cul-
turale. În special, își exprimă grĳ a profundă pentru situaţia creștinilor și a tu-
turor minorităţilor persecutate în Orientul Mĳ lociu și în alte părţi ale lumii. 
Biserica Ortodoxă face apel la comunitatea mondială pentru protejarea 
ortodocșilor indigeni, a celorlalţi creștini și a tuturor populaţiilor din zonă care 
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(continuare în p. 3)

pii ortodocși din același oraș, preocupându-
se fi ecare de diaspora sa, se reunesc într-o 
Adunare Episcopală. Actualmente există în 
lume 12 Adunări Episcopale în diferite zone. 
Ţinta îndepărtată este ca în toate ţările să 
existe Biserici locale, fi ecare cu ierarhia ei.

A treia temă discutată este legată de 
Autonomie și modalitatea ei de proclamare. S-a 
subliniat autonomia și modul ei de pro-
clamare, dimensiunile eclesiologice, cano-
nice și pastorale ale instituţiei autonomiei, 
și s-a căutat o formulare unanimă a con-
sensului panortodox asupra problemei.

A patra problemă examinată a fost cea 
legată de Importanţa postului și respectarea 
lui astăzi. Analizarea temei a comportat 
multe discuţii. Au fost și voci care doreau 
relaxarea postului sau scurtarea lui. 
Intervenţia Preafericitului Părinte Daniel, 
Patriarhul nostru, a fost una categorică: 
postul trebuie să rămână așa cum este. 
Într-o lume ce se secularizează, într-o 
lume robită de desfătări trupești, este 
nevoie să rămână postul, ca mijloc de 
despătimire.

A cincea problemă a fost cea legată de 
Căsătorie și impedimentele ei. În Patriarhia 
Georgiei, interpretând cu acrivie canoane-
le, nu sunt permise căsătoriile mixte. Con-
cluziile Sfântului și Marelui Sinod au fost 
că, în mod normal, trebuie respectate ca-
noanele, dar, în contextul lumii contem-
porane, din motive de înţelegere pastora-
lă și dragoste faţă de păstoriţi, se poate 
aplica iconomia, când este vorba de căsă-
toria între creștinii de diferite confesiuni. 
Asupra acestui pogorământ am stăruit și 
eu. A rămas valabilă acrivia doar când este 
vorba de căsătoria cu necreștinii.

A șasea temă, care a provocat cele 
mai multe discuţii, a fost intitulată: 
Relaţiile Bisericii cu ansamblul lumii 
creștine. Au fost voci care, plecând de la 
eclesiologia ortodoxă, interpretată în 
acrivia ei, nu erau de acord ca celelalte 
confesiuni să fi e denumite Biserici. Ro-
lul salutar l-a avut Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel, care, după ce a făcut 
mai multe amendamente materialului, 
l-a adus în stadiul în care putea fi  sem-
nat. A mai avut câteva intervenţii per-
tinente și Înaltpreasfi nţitul Teofan, Mi-
tropolitul Moldovei și Bucovinei. Dacă 
și celelalte confesiuni pot fi  numite Bi-
serici, așa cum de ani de zile se proce-
dează la Consiliul Ecumenic al Biseri-
cilor, și așa cum au fost numite în isto-
rie, ele sunt Biserici nedepline. Relaţiile 
și discuţiile cu lumea creștină neorto-
doxă nu pot fi  întrerupte.

Sâmbătă, 25 iunie 2016, după-masă, 
s-a încheiat festiv Sfântul și Marele 
S inod.  Dacă  la  ce le la l te  lucrăr i 
reprezentanţii cultelor eterodoxe și 
presa n-au avut acces, la sesiunea fi na-
lă ca și la cea inaugurală au avut acces. 
Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic 
Bartolomeu a făcut o evaluare exhaus-
tivă și duhovnicească. Totul s-a înche-
iat într-o atmosferă de serioasă și pro-
fundă trăire duhovnicească.

Duminică, 26 iunie 2016, Întâistătăto-
rii prezenţi, zece la număr, au coliturghi-
sit la Catedrala din Chania, iar cei peste 
300 de episcopi au asistat și s-au împărtășit. 
Am dori ca viitorul, chiar dacă au lipsit 
patru Biserici, să recepteze pozitiv rezul-
tatele bune ale Sfântului și Marelui Sinod. 
Enciclica și Mesajul Sfântului și Marelui 
Sinod sunt două materiale de o profun-
zime teologică și pastorală aparte, care 
merită studiate și meditate.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
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să-ţi pot spune anii copilăriei. Bine că mi-ai pus o astfel de în-
trebare. Eu m-am născut de la Dumnezeu pentru slujba pe care 
o am. M-am născut într-o zi foarte însemnată, în ziua de Du-
minica Mare, care e prima Duminică după Rusalii. Şi mama 
mi-a povestit cum s-a întâmplat. Am avut în sat atunci o bătrâ-
nă care ajuta femeile la naştere, că atunci năşteau acasă, nu ca 
acuma, la spital. Era în fi ecare sat câte o moaşă. Şi ea a asistat-o 
pe mama. Şi când m-am născut, m-a luat de un picioruş (mi-a 
povestit mama) şi s-a dus în faţa mamei şi i-a spus: ,,Nepoată, 
că moaşa aşa îi zicea la femeia pe care o asista, ai născut un 
fecior. Acesta va ajunge om mare”. Şi mama a reţinut acest 
lucru şi mi l-a povestit: ,,Te-ai născut în ziua de Duminica Mare 
când intrau preoţii în slujbă, adică la ora zece. Şi se auzea în tot 
văzduhul răsunetul clopotelor, că atunci preoţii din satele din 
jur intrau la slujbă. Atunci te-am născut eu pe tine”. Aceasta 
îmi spunea mama râzând până am fost mare” (pp. 13-14).

Înaltpreasfi nţitul evocă apoi cu candoare momentul ple-
cării din această viaţă a tatălui dânsului. Ţăran ancorat puter-
nic în principiile creştine, acesta i-a cerut fi ului său să-i citeas-
că Paraclisul Maicii Domnului pe patul morţii şi a adormit în 
rugăciune. Momentul este, după părerea noastră, unul deo-
sebit de interesant şi nu credem că reprezenta un unicat. Pen-
tru frumuseţea descrierii, am socotit potrivit să îi redăm aici: 
,,Când aveam 16 ani a murit tatăl meu. Dar când a murit tata, 
mama era plecată în sat să spună la surori că tata moare. Şi 
tata era culcat, dar nu în pat. S-a rugat să-l luăm din pat şi să-l 
punem pe aşternut în faţa casei. Şi mama a plecat şi am rămas 
numai eu cu tata. Tata m-a chemat la el, pe pieptul lui. Şi mi-a 
spus primul cuvânt, dar sever, aspru (era în ceasul morţii): 
,,Ai grĳ ă de măta”. Aşa mi-a spus. După aceasta, tata m-a tras 
cu mânuţa pe pieptul lui şi m-a binecuvântat cu amândouă 
mâinile pe creştet, cum binecuvintează episcopii, patriarhii, 
cum l-a biecuvântat Avram pe copilul lui. Aşa m-a binecuvân-
tat tata, cu mâinile amândouă pe creştetul meu. Şi apoi, după 
aceasta, mi-a zis tata: ,,Citeşte-mi paraclisul”. Şi eu am luat 
cartea şi am aşezat-o pe faţa tatălui meu şi am început să citesc 
paraclisul. Dar am citit o pagină sau două şi mi-am dat seama 
că tata a adormit. Aşa cum doarme omul liniştit a adormit 
tata. Nu s-a zbuciumat, nu s-a văitat, nu s-a frământat, ci tata 
n-a murit, tata a adormit” (pp. 14-15).

Sunt trecute apoi prin filtrul memoriei momente inte-
resante trăite de ierarh în perioada comunistă (activitatea 
ca stareţ la Rohia, apoi ca episcop vicar la Cluj), cei doi 
parteneri de dialog accentuând, acolo unde consideră ne-
cesar, anumite aspecte mai importante (ca de exemplu, 
înmormântarea lui Nicolae Steinhardt sau revoluţia din 
anul 1989). De asemenea, nu lipsesc mici portrete ale unor 
personalităţi importante ale Bisericii din acea vreme sau 
de după aceea, precum cel al patriarhilor Justinian, Justin 
şi Teoctist sau ale unor oameni de cultură importanţi precum 
Ioan Alexandru (pp. 72-80), cu care Arhiepiscopul a fost în 
bune relaţii. Dacă în cadrul celui dintâi şi al celor din urmă, 
se insistă asupra calităţii lor de a fi diplomaţi, în cazul 
patriarhului Moisescu, elementul predominant era, în opi-
nia părintelui Justininan, ţinuta sa ,,de voievod” (p. 51).    

Momentele de după 1989 sunt şi ele importante atât pen-
tru părintele intervievat, cât şi pentru Călin Emilian Cira, 
fapt pentru care, episoade precum alegerea Înaltpreasfi nţi-
tului Bartolomeu ca Arhiepiscop al Clujului, înfi inţarea Mi-
tropoliei de la Cluj şi mai apoi, reorganizarea ei, sunt şi ele 
trecute în revistă de către cei doi. Pe lângă talentul de autor, 
se cuvine remarcată aici, ca şi în celelalte părţi ale lucrării, 
sinceritatea chiriarhului nonagenar, care nu cenzurează nimic, 
preferând să evidenţieze chiar şi momente care i-ar putea 
deranja pe unii dintre cei pomeniţi, dar rămânând prin aceas-
ta fi del adevărului pe care l-a propovăduit toată viaţa. 

Dialogurile realizate de către teologul pomenit şi 
prezentate în paginile acestei prezentări se constituie 
aşadar, după cum am încercat să arătăm, într-o între-
prindere jurnalistică reuşită ce ni-l deconspiră pe părin-
tele Justinian al Maramureşului aşa cum este el: ancorat 
în realităţile multi-seculare ale satului românesc şi ale 
vieţii duhovniceşti deopotrivă, sincer şi locvace, curajos 
şi bun povestitor. De aceea, nu putem decât să-l felicităm 
pe autor pentru iniţiativă şi să recomandăm cititorilor 
lectura acestui dialog deopotrivă interesant, informativ 
şi reconfortant, care-i va dumiri cu privire la anumite 
momente din istoria Bisericii şi-i va face să-l îndrăgeas-
că şi mai mult pe acest ,,voievod” al Maramureşului de 
ieri şi de azi, al cărui nume se leagă atât de lavra Rohiei, 
cât şi de eparhiile de Cluj şi Maramureş.

Ierom. Maxim Morariu

de a-și manifesta credinţa liber de orice intervenţie a statului, precum 
și dreptul la educaţie religioasă publică.

11. Biserica Ortodoxă se adresează tinerilor, care caută deplină-
tatea vieţii în libertate, dreptate, creativitate, dar și iubire. Ea îi cheamă 
să se alăture în mod conștiincios Bisericii Celui care este Adevărul și 
Viaţa. Să vină oferind trupului eclezial vitalitatea lor, neliniștile, pro-
blematicile și așteptările lor. Tinerii nu reprezintă doar viitorul Bise-
ricii, ci și prezentul dinamic și creativ la nivel local și mondial.

12. Sfântul și Marele Sinod a deschis orizonturile noastre că-
tre lumea contemporană diversă. Ne-a subliniat responsabilitatea în 
spaţiu și timp, având întotdeauna perspectiva veșniciei. Biserica 
Ortodoxă, păstrându-și intact caracterul sacramental și soteriologic 
(mântuitor), este sensibilă la durerea, necazurile și strigătul pentru 
dreptate și pace al popoarelor. Ea „binevestește din zi în zi mântuirea 
Lui. Veștește între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile 
Lui” (Psalmul 95, 2-3).

Să ne rugăm ca „Dumnezeul a tot harul, Care ne-a chemat la 
slava Sa cea veșnică, întru Hristos Iisus, El Însuși, după ce vom 
suferi puţină vreme, ne va duce la desăvârșire, ne va întări, ne va 
împuternici, ne va face neclintiţi. A lui fi e slava și puterea în vecii 
vecilor. Amin!” (  Petru 5, 10-11).

(urmare din pag. 2)

Tableta lunii

Să ne iubim Ierarhii!

Alexandru Nemoianu
Jackson, Michigan, USA

B iserica este așezământ teandric, întemeiat de către Iisus 
Hrisos, desăvârșită prin Duhul Sfânt, întărită prin jert-
fa Apostolilor, a martirilor, a mărturisitorilor, a 

credincioșilor. Biserica este în întregime unită cu Dumnezeu. Ea 
este forma de viaţă nouă după modelul și în asemănarea Sfi ntei 
Treimi, o existenţă în Hristos și în Duhul Sfânt, o viaţă care se 
împlinește prin participarea la Sfi ntele Taine. Biserica este o sin-
gură realitate, pământească și cerească, văzută și nevăzută, ome-
nească și dumnezeiască. Membrii Bisericii pot fi  - și uneori chiar 
sunt - individual, păcătoși dar, împreună, în comuniune, ei sunt 

“altceva” decât simpli indivizi. Acest “altceva” este Trupul lui 
Hristos. Biserica, între altele, are menirea să promoveze și să 
apere Dreapta Credinţă, să adune neamurile, să le unească în 
Pravoslavnicie spre slava Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. În 
afara Bisericii Drept-măritoare nu există mântuire. Ce se va în-
tâmpla cu cei din afara Ei noi nu știm sau, cum spunea Episcopul 
Kallistos Ware, “noi știm unde este Biserica; nu știm unde nu 
este”. Este cu totul fascinant că, în Biserică, membrii ei, toţi și fi -
ecare în parte, nu devin o masă uniformă. Fiecare persoană  ră-
mâne unică, având un rol unic de împlinit. Pogorârea Sfântului 
Duh s-a făcut prin “limbi” de foc ce s-au așezat peste fiecare 
dintre cei prezenţi. Altfel spus, întotdeauna păcatul este plictisitor 
și repetitiv, dar niciodată Sfi nţenia. Toţi membrii Bisericii sunt 
chemaţi să mărturisească și să propovăduiască Dreapta Credinţă, 
dar rosturile fi ecăruia sunt diferite. Biserica este a ordinii, și nu a 
haosului și confuziei. În fruntea Bisericii se afl ă Episcopii, Preoţii 
și Diaconii. Ei sunt cei care slujesc și “drept învaţă cuvântul ade-
vărului”. Autoritatea supremă stă în Sfântul Sinod Naţional și în 
hotărârile celor șapte Sfi nte Sinoade Ecumenice.

Harul și purtarea de grĳ ă a lui Dumnezeu pentru Biserică a 
făcut ca în toate vremurile să avem vlădici vrednici, pe măsura 
timpurilor și pe măsura a ceea ce merităm. În momentul de faţă, 
un asemenea Ierarh vrednic este Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, Preafericitul Daniel. El este un om cu o pregătire teolo-
gică superlativă și, mai ales, potrivit vremii de confuzie, teamă 
existenţială, îndoială pe care o trăim. Hotărât și aspru, el inspiră 
respect și, cred, atunci când este cazul, teama, frica. Despre buna  
gospodărire a sa nu este aici locul să insist. Dar cu totul remarca-
bil îmi pare modul în care a făcut rânduială acolo unde nu era, și 
mai ales modul în care a transformat, de fapt a reinventat, modul 
de a comunica. În momentul de faţă Biserica Ortodoxă Română 
are un sistem de informare și comunicare perfect adaptat veacu-
lui XXI. Comunicarea se face rapid, prin gazete tipărite, prin radio, 
prin internet. Confruntat cu vipera ateistă și uneltele sale, Biseri-
ca Ortodoxă Română răspunde prompt, întotdeauna la obiect, 

“pune la punct”. Se poate spune ca Preafericitul Daniel a făcut cu 
putinţă și a asigurat viitorul Bisericii Ortodoxe Române. Este un 
Ierarh care trebuie iubit și pentru care trebuie să ne rugăm. Prea-
fericitul Daniel este o încununare a dragostei autentice, care nu 
înseamnă sentimentalism, ci înseamnă autoritatea iubirii.

C lin Emilian Cira, ,,Am ascultat de porunca Bisericii” – 
Arhiepiscopul Justinian Chira în dialog cu Călin Emilian Cira”, 
Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012, 94 p.

D espre Arhiepiscopul Justinian Chira s-a mai scris şi 
cu alte ocazii1. Predicile lui2 sau dialogurile cu el 
sunt însă întotdeauna primite cu bucurie de către 

publicul cititor, atât datorită anvergurii ierarhului maramu-
reşean, cât şi datorită calităţilor sale de bun povestitor. Un 
astfel de dialog fericit este şi cel realizat în anul 2012 de către 
teologul şi istoricul clujean Călin Emilian Cira. Textul, redac-
tat într-un stil plăcut şi uşor de citit, ce reuneşte opiniile ie-
rarhului cu privire la anumite aspecte privitoare la istoria 
trăită de el a Bisericii şi societăţii, dar şi aspecte biografi ce, îi 
face cinste reporterului, care adresează întrebări scurte ce-i 
oferă amfi trionului posibilitatea unor meditaţii ample. 

Călin Cira s-a gândit însă şi la cititorii care nu sunt 
foarte familiarizaţi cu personalitatea ierarhului sau cu ope-
ra lui, oferindu-le un scurt profil bio-bibliografic în debu-
tul volumului (pp. 5-8). Acesta este apoi completat de pre-
faţa semnată de domnul dr. Teodor Ardelean, directorul 
Bibliotecii Judeţene ,,Petre Dulfu” din Baia Mare (pp. 9-11), 
care evocă şi el câteva aspecte importante din biografia 
Arhiepiscopului de azi al Maramureşului. 

Urmează apoi dialogul propriu-zis ce se deschide, la pro-
punerea intervievatorului, cu evocarea câtorva aspecte din 
copilăria ierarhului. Acesta prezintă momentul naşterii sale, 
petrecut în prima Duminică după Rusalii şi profeţia moaşei 
Veronica, dar şi alte aspecte interesante ale primei părţi a vieţii 
lui: ,,Amintiri... Acum aş vrea să mă lumineze bunul Dumnezeu 

1 Iată câteva dintre operele mai recente: Justin Hodea Sigheteanul, Iustin 
Tira, Alexandru Moraru, Dorinel Dani (ed.), Grai maramureşean şi mărturie 
ortodoxă: Preasfi nţitul Episcop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului la 
împlinirea vârstei de 0 de ani, Editura Episcopiei Ortodoxe a Maramureşu-
lui şi Sătmarului, Baia Mare, 2001; Angela-Monica Jucan, Înaltpreasfi nţitul 
Justinian Chira al Maramureşului şi Sătmarului – 90 – documentar bio-biblio-
grafi c, col. ,,Personalităţi maramureşene”, Biblioteca Judeţeană ,,Petre Dul-
fu”, Baia Mare, 2011; Bogdan Eduard, Iustinian, col. ,,Homo Religiosus”, 
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2006; Idem, Convorbiri în amurg, Editura Da-
cia, Cluj-Napoca, 2006. 
2 Iată şi câteva dintre lucrările lui cele mai importante: Justinian Chira, 
Viaţa Preacuratei Fecioare Maria, Editura Episcopiei Ortodoxe Române, Cluj, 
1948 (reeditată în 1986 şi 1999); Idem, Darurile Bisericii, Editura Arhiepi-
scopiei Ortodoxe Române, Cluj-Napoca, 1983; Idem, Apel la conştiinţă şi 
raţiune, Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi 
Clujului, Cluj-Napoca, 1990; Idem, Drepturile copilului, Editura Episcopiei 
Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, Baia Mare, 1994; Idem, 
Harul şi adevărul, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului 
şi Sătmarului, Baia Mare, 1996; Idem, Gând şi sufl et românesc, Editura Epi-
scopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, Baia Mare, 1998;  
Idem, Lumină din lumina Naşterii şi Învierii Domnului, Editura Episcopiei 
Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, Baia Mare, 2006; Idem, 
Mănăstirea ,,Sfânta Ana” Rohia – monografi e, Editura Episcopiei Ortodoxe 
Române a Maramureşului şi Sătmarului, Baia Mare, 2009; Idem, Mama şi 
copilul, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătma-
rului, Baia Mare, 2009; Idem, Cuvintele părintelui – un ghid al frumuseţii lă-
untrice, ed. Radu Dorin Micu, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009; Idem, 
Pagini de Pateric – Rohia, Editura Mănăstirii Rohia, ROhia, 2010; Idem, 
Colo-n sus în vremea aceea, Editura Mănăstirii Rohia, Rohia, 2010; Idem, La 
început de drum – 990-2010, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Ma-
ramureşului şi Sătmarului, Baia Mare, 2010; Idem, Tinereţea – primăvara 
viaţii, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmaru-
lui, Baia Mare, 2010; Idem, Iată mama ta, Editura Episcopiei Ortodoxe 
Române a Maramureşului şi Sătmarului, Baia Mare, 2011; Idem, Trei ierarhi, 
Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, Baia 
Mare, 2011; Idem, Ştiinţă şi credinţă, Editura Episcopiei Ortodoxe Române 
a Maramureşului şi Sătmarului, Baia Mare, 2011; Idem, Andrei Şaguna, 
Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, Baia 
Mare, 2011; Ioan Alexandru, Justinian Chira, Scrisori, Editura Episcopiei 
Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, Baia Mare, 2001. 
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Politica de persoane

Aurel Sasu

A m luat titlul acestei prefeţe1* dintr-un articol de I. G. Duca (Viaţa literară, 1906), 
sugerând prin el că, în istoria română, luptele politice, cu toată atmosfera 
lor tulbure, acră şi fără credinţă (Al. Vlahuţă), cu toată ura oarbă, violenţa 

trivială, „bădărănia constitutivă” a practicii duplicitare (Paul Zarifopol), cu toată 
„ferocitatea neînchipuită” a ostilităţii (Octavian Goga) sau cu amestecul de iad şi rai 
ideologic (Mihai Eminescu) nici n-au început, nici nu s-au încheiat cu o zi anume 
refl ex înscrisă într-un calendar. Murdăria lor, a acestor lupte, în aprecierea nu tocmai 
exagerată a lui Nicolae Iorga, cu tot cortegiul de ipocrizii și intoleranţă, a existat din-
totdeauna şi, probabil, va supravieţui oricăror lecţii de inutilă pedagogie a culturii.

Sfârşitul războiului mondial şi regimul totalitar, instalat după 1944, au exacerbat 
comportamente şi obiceiuri deja existente, pe care noua structură de putere le-a valori-
fi cat pe fondul unor tensiuni favorabile exploziunii instinctelor punitive, dezechilibra-
te şi cinic-imorale. A fost decisiv, în această brutală deschidere spre anormal, lungul 
exerciţiu al complicităţilor individuale, al înregimentării lipsite de suportul marilor idei 
şi limbajul vitriolant, ucigător de conştiinţe, pus, nu de puţine ori, în serviciul asasina-
tului moral. Aventura în efemer, ideea absurdă a revoluţiei permanente, agitaţia mala-
divă în mediocritate, înverşunarea supralicitării şi sălbătăcia calomniei au creat, în ulti-
mele decenii de secol XX, nu numai tipologia nouă a dezertării şi a josnicei adeziuni la 
tranzitoriu, ci şi o stare de „sălbăticie a minţilor” (T. Arghezi), folosită, pe toată durata 
experimentului educativ, în vaste operaţiuni de crimă, teroare şi lichidări identitare. 
Dezordinea unui timp şi răul unui neam au fost valorifi cate cu virulenţă şi cu mĳ loace 
silnic-agresive fără precedent. Din păcate, nu mic a fost, în acest abject efort de nimicire 
a spiritului, jocul, pervers adeseori, al compromisului şi al trădării scriitorului român, 
iresponsabil punând piatra de temelie a unei lumi de ură, patimi şi incriminări.

Volumul este dedicat, în principal, năucitoa-
relor schimbări survenite insurecţiei din ’44, că-
reia, treptat, i-au urmat suprimarea presei libere, 
dictatura modelului străin, introducerea cenzurii, 
doctrina partidului unic, eliminarea fi zică a elitei 
intelectuale, epurarea, pe scurt, invazia, în istoria 
şi cultura românească, a duhului de alienare şi 
distrugere. Implicaţi în politica de tribună, scrii-
torii vor fi  obligaţi, din oportunism, să trăiască 
într-o „aproximaţie de două lumi incomplete” (T. 
Arghezi): una încă a visului şi a iluziei, alta ne-
cruţătoare în tentativa dinamitării turnului de 
fi ldeş. Ierarhiile intelectuale sunt înlocuite agresiv 
cu autoritatea directivei politice şi competiţia cu 

slugărnicia şi dogma dictaturii. Opera este de-acum armă de luptă, ea adânceşte 
realitatea, îndrumă, combate, zdrobeşte, înfi erează, demască, înarmează, deconspiră, 
este comandă şi sarcină proletară, împlinită şi prin zelul autorului (ziaristului) deve-
nit soldat în serviciul propagandei stimulate, în parte, şi de „beţia eliberării” (G. 
Călinescu). Suprimarea dialogului civilizat, bazat pe inteligenţă şi respectul adver-
sarului a fost, pentru foarte mulţi, devastatoare. Fiindcă, peste noapte, cei ce nu erau 
„cu noi” deveniseră drojdie reacţionară, otrăvitori de sufl ete, epave, paraziţi, trădători, 
vânzători de ţară, „fi losofi  ai anarhiei legionare”, asasini, renegaţi, degeneraţi, debili, 
farsori, infami, obscurantişti „îndopaţi de vanitate”, „provocatori de război”, lichele 
naţionale, „fi i ai haosului” şi bufoni. Anii imediat postbelici reprezintă o perioadă 
confuză de calomnii dezagreabile (vezi secţiunile Profi luri negre şi Epuraţia), de slo-
ganuri importate, de ignobile atacuri la persoană, de mistifi cări stridente, în sfârşit, 
de servilism ridicol şi de „repertorii diversioniste”, cum le numea Geo Dumitrescu. 
O reprezentaţie ilară, deprimantă şi nedemnă, în care îşi împart rolurile, cu aceeaşi 
revoltătoare lipsă de civilitate, Nichifor Crainic, Ion Caraion, Miron Radu Paraschi-
vescu, Iorgu Iordan, Al. Piru, Petru Dumitriu, Zaharia Stancu şi alţi ejusdem farinae 
din tristul început de epocă totalitară. Până şi Blaga a fost împins în acest nedemn 
spectacol de elucubraţii şi denigrări lipsite de igiena bunului simţ. Liviu Rebreanu, 
T. Arghezi, E. Cioran, Ionel Teodoreanu, I. Al. Brătescu Voineşti, Ion Petrovici, Sextil 
Puşcariu, Alexandru Marcu, N. Carandino şi mulţi alţii, niciunul nu scapă de râvna 
demolatoare a trâmbiţaşilor noului regim. În presă se instalează lipsa de respect faţă 
de adevăr, dispare exerciţiul de admiraţie, preţuirea reciprocă e înlocuită cu mistica 
discreditării şi cu norma exigenţei de partid.

Cum a fost posibil, în doar câţiva ani, să prolifereze până la absurd defăimarea şi 
şantajul, să se compromită vocaţia comuniunii, să se instituţionalizeze mediocritatea şi 
să se instituie o stare general-confl ictuală pe seama căreia au intrat în literatură toţi in-
fractorii utopiilor de împrumut? După 1950, începe seria marilor arestări, libertatea, 
bruma de libertate e înlocuită cu tortura, cuvântul e ucis în noaptea lungilor detenţii, 
comunicarea se face pe sine act de constrângere şi ameninţare. Este începutul de orbe-
căială (E. Cioran), care se va prelungi dramatic până în zorii viitorului mileniu. Cititorii 
vor găsi în carte, cu siguranţă, răspunsuri pentru multe manifestări de arbitrar şi de 
adversitate, pe care le trăiesc ei înşişi, astăzi, într-o lume la fel de vehement-echivocă, 
sfâşiată între aceleaşi false evlavii şi pioase blasfemii. Un tânăr temerar anunţa, de curând, 
nobila intenţie de a salva, în viitorul previzibil, România. Imposibil! România suntem 
noi şi nu vom putea salva nimic, până nu ne vom salva, mai întâi, pe noi de noi înşine.

* Text introductiv la volumul Politică şi cultură, în curs de apariţie la Editura Şcoala Ar-
deleană, din Cluj, în colaborare cu Liliana Burlacu şi Doru George Burlacu.

BreviterMărturia  creștină

Pr. Vasile Paşca

C reștinii, prin menirea primită în taina botezului, au datoria de a da mărturia credinţei lor în lume, de a-L face 
cunoscut lumii pe Cel în numele Căruia au fost botezaţi. Prin puterea Duhului Sfânt primită la botez, creștinii 
devin “martori” ai lui Hristos “până la marginea pământului” (F. Ap. 1, 7), de aceea mărturisirea credinţei 

creșτine în lume reprezintă o constantă în istoria Bisericii: în toate timpurile și locurile, creștinii care și-au asumat 
trăirea credinţei au dat mărturie în lume. „Mărturia” este echivalentul în limba română a termenului grecesc (gr. 
μαρτυρία [martyria], mărturisire)1, termen consacrat în teologie, de aici derivând cuvântul „martir” ce reprezintă acea 
persoană care mărturisește Adevărul și, în ultimă instanţă, este capabilă să-și pecetluiască această mărturisire supor-
tând orice privaţiuni, chiar sacrifi cându-și viaţa. „Mărturia” este esenţa vieţii creștine, miezul și întregul rost al vieţii 
noastre pământești, acela de a pune în lumină Adevărul într-o lume afl ată sub puterea tatălui minciunii (Ioan 8, 44), 
o lume întoarsă de la sensul ei fi resc. În calitate de creștini, suntem slujitori ai Adevărului, însă acel adevăr înţeles nu 
doar ca un set de afi rmaţii conforme cu realitatea2, ci ca Persoană divină întrupată în umanitate. Adevărul este întru-
pat în Persoana divino-umană a lui Iisus Hristos, Cel care a mărturisit despre Sine la Cina cea de Taină: „Eu sunt 
Calea, Adevărul și Viaţa” (Ioan 14, 6). Nu există adevăr în afara persoanei lui Hristos. Singurul Adevăr, Adevărul Deplin 
ce nu trebuie completat cu nimic, de la Care și prin Care și pentru Care sunt toate și fără de Care nimic nu-și are sen-
sul și raţiunea este Hristos3. De aceea viaţa noastră creștinească este hristocentrică, adică având în centrul ei, ca raţiune 
de a fi  și de a deveni, pe Hristos-Adevărul, ca fi ind totul în toate. „Până la sfârșitul lumii, până la marginea pământu-
lui, creștinul este prin defi niţie o persoană care Îi este martor lui Hristos” (F. Ap. 1, 8) 4. În această lume, însă, în care 
valorile morale s-au relativizat atât de mult încât se vorbește despre o răsturnare a valorilor, nu mai încape loc pentru 
Adevăr, Adevărul nu mai este mărturisit cu curaj, așa încât răul a ajuns în locul binelui, iar minciuna în locul Adevă-
rului. Credinţa a devenit doar un simplu „accesoriu” al vieţii biologice și neavând un rol prioritar în viaţa umană, 
fermentul întregii vieţi, totul în tot ceea ce facem în calitate de creștini. În această lume, oamenii s-au obișnuit atât de 
mult cu neadevărul încât acesta a devenit „ingredientul nelipsit din mai toate actele umane, ca urmare a instituirii 
unui soi de indiferenţă apatică faţă de ceea ce se întâmplă în viaţa noastră”5. Oamenii (mă refer  mai cu seamă la noi, 
cei din mediul bisericii) au devenit unii faţă de alţii duplicitari, ipocriţi, făţarnici, corupţi, mincinoși și, deși în mediul 
creștin se propovăduiește idealul evanghelic (atât de frumos se vorbește despre iubirea vrăjmașilor de pildă, dar cu 
atât de puţin este pusă în practică această poruncă creștină), acesta este perceput ca o „poveste frumoasă” pentru 
oameni înduhovniciţi din trecutul tămâios, și nu ca un ideal spre care trebuie să ţintim, fi ecare după măsura lui. 
Creștinii de azi trăiesc cu iluzia că pot sluji la doi domni (Matei 6, 24), fapt ce denotă o gravă maladie spirituală, o 
adevărată „schizofrenie spirituală”6, conștiinţa falsă că există o conduită specifi că mediului bisericii și, în rest, o viaţă 
cât se poate de „umană” (în sensul peiorativ) în contradicţie cu viaţa creștinească ce trebuie trăită după rigorile Evan-
gheliei; așa se explică faptul că societatea noastră „majoritar ortodoxă” este atât de coruptă7.  În această lume care a 
întors spatele Adevărului și iubește minciuna, care neagă Adevărul și astfel Îl respinge pe Hristos, noi, „ostași ai lui 
Hristos”8, suntem chemaţi să dăm mărturie asumându-ne cât mai deplin trăirea credinţei. Aceasta este misiunea 
noastră creștinească în lume, esenţa întregii vieţi creștinești. Și dacă relaţiile umane s-au denaturat atât de mult și dacă 
valorile morale s-au relativizat în această societate numită creștină, este pentru faptul că creștinii și-au neglĳ at și chiar 
abandonat  menirea de a da mărturie și au acceptat minciuna, în diferite grade, prin compromisurile morale din viaţa 
lor. Din această cauză creștinii nu mai au tărie în cuvânt (deși cuvântul creștinilor este investit cu putere multă de 
Hristos - Matei 10, 19-20), bâjbâie pe Cale, nu pot apăra Adevărul asumându-și consecinţele mărturisirii până la sfârșit 
și de aceea nu se pot împărtăși de Viaţa cea adevărată. Nu mai reprezintă sarea pământului și lumina lumii (Matei 5, 
13-14), cum i-a numit Hristos, și de aceea nu se mai pot bucura decât de fi rimiturile care cad de la ospăţul credinţei.

Creștinii adevăraţi, însă, și-au trăit viaţa pământească precum niște candidaţi pentru condamnarea la moarte. A 
mărturisi Adevărul poate aduce cu sine multe privaţiuni în lumea aceasta și, mai cu seamă, poate aduce moartea celui 
care are curajul de a propovădui în lume „nebunia Crucii” (I Cor. 1, 18), dar acest fapt deschide o Cale spre Viaţa veșnică, 
bucuria veșniciei fi ind pregustată încă din temporalitate. Suntem chemaţi, deci, în calitate de creștini, la a da mărturie, 
iar în limbajul teologic acest termen presupune un dublu aspect: acela de a mărturisi Adevărul și, al doilea, acela de a 
pecetlui Adevărul mărturisind la nevoie cu preţul propriei vieţi. Dacă sub cel de-al doilea aspect au dat mărturie marti-
rii Bisericii, care n-au murit propriu-zis, ci s-au născut spre viaţă veșnică9, sub primul aspect suntem chemaţi cu toţii să 
dăm mărturie suportând multe privaţiuni din partea lumii. Și nu este lucru ușor, cel care slujește Adevărului, tot timpul 
va fi  „pus la colţ” și tratat ca o „oaie neagră”, și asta chiar într-o societate ce se vrea a fi  creștină (și încă „de 2000 de ani”). 
Dar mângâierea celor care dau mărturie și slujesc Adevărului este veșnică și este pregustată încă de acum, o bucurie care 
face să pălească orice bucurie pământească (I Cor. 2, 9). Și cel care și-a învins frica și are puterea de a-și nega instinctul de 
conservare trăiește pătruns de o pace lăuntrică ce vine din conștiinţa faptului că, în ultimă instanţă, nu atât mărturisitorul 
apără Adevărul, cât Adevărul îl apără pe el10. Așa se explică faptul că, oameni neînsemnaţi în faţa oamenilor (cum au fost 
și sfi nţii apostoli, de pildă) dar fascinaţi de frumuseţea Adevărului au putut sta cu curaj să-i înfrunte pe împăraţii și mai-
marii lumii mărturisind Adevărul și au ales să fi e uciși mai degrabă decât să se lepede de El, alegând ca mai degrabă să 
li se despartă sufl etul de trup decât să-și despartă sufl etul de Adevărul cu care s-au unit în mod deplin11. Urmând aceste 
modele de asumare și mărturisire a credinţei, socotim că este un păcat a tăcea în această lume debusolată de puterea 
minciunii acceptată ca fi resc al vieţii și a ne complăcea „mioritic” într-o stare de decădere duhovnicească acceptată ca 
normalitate. Făcând așa ne vom rata menirea, fapt pentru care vom fi  aspru judecaţi la Judecata lui Dumnezeu (Matei 
10, 32-33). De aceea, să ne asumăm mărturia credinţei pe care trebuie să o trăim și să o mărturisim cât mai deplin, nu atât 
prin vorbe cât prin faptele credinţei (Matei 5, 16) și să ne revenim la normalitatea stabilită prin Adevărul-Hristos.
1 Pr. Liviu Petcu, “Martirii - Mărturisitori jertfelnici ai dreptei credinţe”, rev. Ortodoxia, nr. 3/2013, p. 166.
2 Mulţi au căutat adevărul în acest fel și au făcut aceeași greșeală ca și Pilat din Pont, întrebând „Ce este adevărul?” (In. 18, 38), 
întrebare la care omenirea n-a găsit răspuns pentru că este formulată greșit. ,,Aceasta este o întrebare eretică”, Rafail Noica, Cul-
tura duhului, Alba Iulia, 2002, p. 120. ”Doar în Persoana sfântă a Dumnezeu-omului Hristos s-a revelat întregul Adevăr etern fără 
vreo fi sură... Dumnezeu-omul Hristos, ca persoană, este Adevărul în toată realitatea şi desăvârşirea Sa teandrică”. “Adevărul nu 
poate exista, din punct de vedere ontologic, în afara persoanei Sale divino umane”, Iustin Popovici, Credinţa ortodoxă şi viaţa în 
Hristos, edit. Bunavestire, Galaţi, 2003, pp. 86-87, p. 90
3 ”Doar în Persoana sfântă a Dumnezeu-omului Hristos s-a revelat întregul Adevăr etern fără vreo fi sură... Dumnezeu-omul 
Hristos, ca persoană, este Adevărul în toată realitatea şi desăvârşirea Sa teandrică”. “Adevărul nu poate exista, din punct de ve-
dere ontologic, în afara persoanei Sale divino umane”, Iustin Popovici, Credinţa ortodoxă şi viaţa în Hristos, edit. Bunavestire, Galaţi, 
2003, pp. 86-87, p. 90.
44 Pr. Liviu Petcu, op. cit., p.  166.
5 Gheorghe Fecioru – „De ce fugim de Adevăr?” editorial în Familia Ortodoxă, nr. 10 (oct.) 2012, p. 3.
6 „Schizofrenia din ce în ce mai mare dintre idealul spiritual și realitatea imediată, dintre ortodoxia declarată și ortopraxia frecvent 
suspendată”, Interviu realizat de Claudiu Târziu cu teologul Radu Preda în revista Lumea credinţei, nr. 113-114, dec. 2012 - ian. 
2013, p. 95-96.
7 Idem, p. 95.
8 După cum suntem numiţi noi, creștinii, în slujba Botezului, în rugăciunea de taină ce se rostește după citirea Evangheliei și 
înainte de „spălarea pruncului”, în Molitfelnic, București, 1998, p. 36.
9 Una din podobiile gls. I. Prealăudaţilor mucenici pe voi pământul nu v-a acoperit, ci cerul v-a primit...” vezi și Ioan 5:24
10 „Nu atât noi apărăm adevărul, cât noi trebuie să intrăm în adevăr și să lăsăm Adevărul să ne apere pe noi.” - Rafail Noica – op. 
cit., p. 120
11 Iustin Popovici, op. cit., p.45

re
re
di
do
in
şi 
di
to
în
A
cr
fi l
cu



P E R S O N A L I T Ă Ț I  S P I R I T U A L E  C O N T E M P O R A N E  *  E S E U 5
a

erea N
r. 7 / Iulie (2016)

În căutarea nomadismului

Pr. Bogdan Ivanov 

R efl exivitatea şi curajul de a privi în sine sunt în primul 
rând semne ale sănătăţii sufl eteşti, dar şi instrumen-
te prin care ne putem sonda interiorul nostru. Apelul 

la această mică instanţă interioară de judecată ne poate ajuta 
să evaluăm distanţa dintre ceea ce suntem cu adevărat şi ceea 
ce vrem să fi m şi de a vedea câte din visele şi idealurile noas-
tre au devenit realităţi, dar şi multe altele. 

Cu toate că acest efort ţine şi de o minimă igienă 
sufletească şi precede orice act al convertirii noastre 
interioare, care este spovedania, este atât de rar folosit. 
Mai mult ne impunem astfel de exerciţii doar în marile 
momente ale vieţii, la final sau început de an, când fie-
care îşi face propriul bilanţ interior. Evităm aceasta pen-
tru că dorim să ne  păstrăm cu orice preţ confortul inte-
rior şi pentru că ştim că o astfel de privire aruncată în 
noi înşine este ea însăşi plină de disconfort. 

Un astfel de subiect abordat în plină perioadă a concediilor 
ne poate face să înţelegem că, dacă dorim să ne odihnim cu 
adevărat, trebuie să ne asumăm disconfortul călătoriei spre noi 
înşine. În mod evident călătorim pentru a ne lărgi orizontul, 
pentru a achiziţiona cunoştinţe noi sau pentru a ne odihni. Pen-
tru aceasta ne asumăm disconfortul călătoriei şi al depărtării de 
casă, căutând, fără să fi m conştienţi, o mai bună aşezare interi-
oară. Acest lucru reconfi rmă marele adevăr al lui Julien Green 
care spunea că scopul intim al călătoriilor este de a merge de-
parte pentru a ne descoperi dorul de casă.  

Aşadar primul lucru pe care trebuie să îl luăm cu noi în va-
canţă este disponibilitatea de efort şi dorinţa avidă de a asimila 
universurile noi care ni se oferă, de a ne imbogăţi, dar şi de a 
îmbogăţi oamenii şi locurile pe care le vom întâlni. Concediul 
este nu doar o problemă interioară şi privată, ci el poate deveni 
un foarte util exerciţiu de generozitate. Mai mult ca oricând în 
vacanţă suntem dispuşi să oferim, dar cel mai mult oferim timp, 
familiei, prietenilor, locurilor, oamenilor pe care îi întâlnim, şi de 
ce nu şi sufl etului, care se nutreşte din asemenea ieşiri.   

Această stare ne ajută să redescoperim nomadismul 
sănătos, specific fiinţei omeneşti, aflată permanent în 
căutarea adevăratei patrii. Aceasta este o asumare a fra-
gilităţii ca o condiţi a călătorului, care ştie că este pre-
dispus ispitelor şi rătăcirilor, dar care trebuie să se uti-
leze şi cu bune repere morale şi de orientare. În acest fel 
o calătorie devine o întâlnire şi un drum ce ne clădeşte 
interior, dar la capătul căruia suntem noi înşine şi spe-
ranţele noastre, care se cer permanent reînnoite.

Etty Hillesum și întâlnirea cu 
Dumnezeu în „celălalt”

Protos. Benedict Vesa

„
Și totuși Dumnezeu este iubire”, este replica tinerei E  y 
Hillesum, rostită într-un timp extrem de intens, în focul 
suferinţei din lagărul de la Auschwitz. Credinţa este o 

aventură care se verifi că și se validează mai ales la poalele 
Crucii. După un moment în care resimte nevoia de „a-L 
ierta” pe Dumnezeu pentru a nu fi  intervenit ca lucrurile 
să ne întâmple așa cum au fost, E  y Hillesum a fost capa-
bilă să exprime limpede acest cuvânt scripturistic, dar, mai 
mult decât atât, să se decidă să fi e colaboratoare și slujitoa-
re a lui Dumnezeu în exprimarea concretă a iubirii în în-
tâlnirea cu celălalt. Se socotește pe sine „un ajutor” al lui 
Dumnezeu în slujirea celuilalt și un explorator al divinităţii 
în omul lăuntric, fi e el chiar și corupt la exterior. 

Esther (E  y) Hillesum se naște pe 15 ianuarie 1914 în 
orașul olandez Middelburg, într-o familie de intelectuali, 
Levis, profesor de limbi clasice, și Rebeca Bernstein. Deși 
aparţinea unei comunităţi evreiești, nu a fost o practicantă 
a religiei sale. După primele studii urmate în localitatea de 
baștină, gimnaziul îl continuă la Deventer, iar la Amsterdam 
absolvă studiile universitare în Drept. Din 1937 intră într-o 
relaţie cu Han Wegerif, un văduv înstărit. După trei ani, 
Olanda a fost ocupată 
de regimul nazist, care 
a început să vâneze 
populaţ ia cu sânge 
evreiesc. Încercând să 
o protejeze, Jaap, frate-
le său, i-a propus să 
facă parte din Consiliul 
evreiesc din Amster-
dam, unde a funcţionat 
doar pentru o perioadă 
de două săptămâni, 
după care a fost trans-
ferată ca lucrător social 
în lagărul de tranzit de 
la Westerbork. În sep-
tembrie 1943 ea însăși 
va lua drumul Aus-
chwitz-ului, iar, potrivit însemnărilor Crucii Roșii, a fost 
ucisă prin gazare în ziua de 30 noiembrie a aceluiași an. 

Deloc lipsită de importanţă în această perioadă a fost întâlnirea 
cu Julius Spier, fost coleg al psihanalistului Jung, care ar fi  avut o 
infl uenţă majoră asupra dezvoltării psihologice și religioase a ti-
nerei E  y. A început printr-o însoţire psihologică în depresiile pe 
care le traversa, sfârșind prin a-i exploata puterile interioare. Acum 
are loc introducerea în lectura Bibliei și, în mod special, a scrierilor 
Fericitului Augustin. În martie 1941 începe să își ţină un jurnal, 
încercând să-și răspundă la unele interogaţii existenţiale cu privi-
re la sensul vieţii și la existenţa divinităţii. Perspectiva sa religioa-
să pornește de la nivelul antropologic, probabil în contextul 
infl uenţei psihanalizei Jung-iene. De aceea, la moarte lui Spier va 
scrie: „Mi-am recâștigat contactul cu mine, cu ceea ce este mai 
profund și mai bun în mine, ceea ce eu numesc dumnezeu”. Con-
textul unei religiozităţi imanente, centrate pe regăsirea sinelui, este 
revelat de viziunea lui Jung, pe care o citează explicit: „Cunosc 
oameni pentru care întâlnirea cu puterea ciudată care se afl ă în ei 
înșiși este o experienţă atât de copleșitoare încât ei au numit-o 
dumnezeu” (12 ianuarie 1942). Ea refuză ideea unui Dumnezeu 
dogmatic, exprimată la nivel teoretic, proclamând limpede 
experienţa drept singura realitate de necontestat. Shoah-ul a făcut-o 
să-L experieze pe Dumnezeu dincolo de ideile convenţionale. 

Descoperirea lui Dumnezeu pornește în cazul său de la explo-
rarea abisului interior al omului. Nu este vorba doar de o simplă 
proiecţie a lui Dumnezeu, pornind de la realitatea interioară, căci 
exprimă limpede o diferenţa între experierea divinului la nivelul 
omului interior și transcendenţa Sa, manifestată în relaţia dialo-
gală cu întreaga creaţie. De fapt, acestea sunt cele două căi de 
cunoaștere a lui Dumnezeu pe care le evocă pe parcursul Jurna-
lului său și în scrisorile pe care le-a lăsat posterităţii1. 

Această întâlnire a fost generată de un moment obligatoriu 
în itinerariul său spiritual, despre care vorbește în mai multe 
rânduri – exerciţiul singurătăţii. Acest moment are un caracter 
ambivalent, pe de o parte, este dureros și aduce nefericire, pe de 

1 The Le  ers and Diaries of E  y Hillesum, 1941-1943, edited by Klaas A. D. 
Smelik, translated by Arnold J. Pomerans, O  awa,  Novalis, 2002.

altă parte, fortifi că și generează entuziasm. Ea însăși afi rmă: „Una 
mă face să mă simt îngrozitor, nefericită, pierdută și oropsită, 
cealaltă mă face să mă simt puternică și fericită. Prima apare 
întotdeauna când mă simt în afara contactului cu semenii, cu 
totul, când sunt complet separată de alţii și de mine însămi și nu 
se poate întrevede nici un scop în viaţă, și nici nu se poate intui 
care este locul meu. Celălalt tip de singurătate, prin contrast, mă 
face să mă simt foarte puternică și sigură, legată de toată lumea 
și de toate, și de Dumnezeu, și îmi dă siguranţa că pot gestiona 
lucrurile pe cont propriu și că nu sunt dependentă de ceilalţi. 
Atunci știu că sunt parte a unui întreg cu un sens și că pot 
împărtăși o forţă cu ceilalţi” (09 august 1941). Acceptarea vieţii 
ca un întreg i-a adus un sentiment de securitate și de încredere, 
și puterea de se preda lui Dumnezeu, străină de orice sentiment 
al disperării, fi e ea și în suferinţă. De fapt, acest exerciţiu făcea 
parte dintr-un  întreg proces de reducere la esenţial, într-o lume 
care ajunsese la capăt, cel puţin pentru spaţiul de care aparţinea. 
În consecinţa experierii singurătăţii sau împreună cu acest exerciţiu 
stă și gestul, la fel se genuin și esenţial, al îngenunchierii: „Așa 
ceva nu am simţit niciodată înainte așa cum s-a întâmplat în 
această după-amiază... Iar simplul fapt este că acum am lăsat să 
se întâmple acest lucru cu mine... În timp ce stăteam acolo la 
soare, mi-am aplecat inconștient capul meu pentru a simţi mai 
bine acel nou sentiment vis-a-vis de viaţă. Dintr-o dată am știut 
cum cineva se poate scufunda adânc în jos, cu curaj, și să înge-
nuncheze și să găsească acolo pacea, cu faţa ascunsă în mâinile 
îndoite” (16 martie 1941). 

Din acest gest se naște decizia de „a-i fi ajutor Dom-
nului”, de a deveni un 
slujbaș dedicat în lucrarea 
binelui (1 Cor. 3,9). Și 
acest lucru se realizează, 
indirect, prin identificarea 
și salvarea „acelei bucăţi 
mici din Dumnezeu” în 
noi și în ceilalţi. Și, în 
consecinţă, să lucreze cu 
Dumnezeu ș i  pentru 
Dumnezeu. Dintr-o dată 
se  s imte pregă t i tă  să 
meargă oriunde în aceas-
tă lume unde Dumnezeu 
o trimite. Pe linia misti-
cului Francisc de Assisi, 
va scrie: „O, Doamne, la-
să-mă nu atât de mult să 

fiu mângâiat, cât să mângâi, nu să fiu înţeles, cât să înţeleg, 
nu să fiu iubit, ci să iubesc...” (20 septembrie 1941).

E  y a devenit recunoscătoare pentru tot ceea ce Dum-
nezeu a făcut pentru ea: „L-a Explorat pe Dumnezeu în ea, 
aducându-L la viaţă; L-a explorat și L-a căutat pe Dumne-
zeu în toate inimile oamenilor pe care i-a întâlnit. S-a con-
sacrat lui Dumnezeu. A promis să găsească o locuinţă și 
un refugiu pentru Dumnezeu în cât mai multe locuinţe, 
ceea ce a însemnat în cât mai mulţi oameni, căci noi suntem 
temple ale lui Dumnezeu. A urmat calea regelui David, 
care a refuzat să se odihnească până când I-a găsit o locuinţă 
lui Dumnezeu în Sfânta Sfi ntelor. În ciuda suferinţei, E  y 
a refuzat să renunţe la Dumnezeu. A vrut să supravieţuiască 
și să dea mărturie despre faptul că Dumnezeu era viu, chiar 
și în acele vremuri teribil de difi cile (27 iulie 1942).

Papa Benedict al XVI-lea afi rma într-o cuvântare despre 
această personalitate religioasă a secolului trecut: „Mă gân-
desc la E  y Hillesum, o tânără olandeză de origine evreias-
că, care a murit la Auschwitz. La început, departe de Dum-
nezeu, ea L-a descoperit uitându-se adânc în ea și a scris: 
Există un adânc profund în interiorul meu. Și în el locuiește Dum-
nezeu. Uneori, și eu sunt acolo. Dar cel mai adesea pietre și pietriș 
îl blochează, iar Dumnezeu rămâne îngropat jos. Apoi, El trebuie 
să fi e scos din nou la iveală” (Jurnal, 97). În viaţa ei perturbată 
și neliniștită L-a găsit pe Dumnezeu în mĳ locul tragediei 
secolului 20: Shoah-ul. Această tânără fragilă, dar transfi gu-
rată prin credinţă, a devenit o femeie plină de iubire și pace 
interioară, care a fost în stare să declare: Trăiesc într-o intimi-
tate constantă cu Dumnezeu” (13 februarie 2013).

Testamentul pe care ni-l lasă este limpede și mângâietor 
și pentru timpul nostru și omul contemporan – „Și totuși, 
Dumnezeu este Iubire” (29 iunie 1943). Dacă Dumnezeu 
este iubire, așa cum putem citi în 1 Ioan 4, atunci El poate 
fi  recunoscut numai prin și în această iubire. E  y a decis 
să iubească, alegând iubirea mai presus de orice, drept 
singurul principiu de viaţă și simpla putere care dă sens 
suferinţei și depășește puterea distrugătoare a morţii. 
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Antimiana Iconografica (II)

(continuare din numărul anterior)
Pr. Florin-Cătălin Ghiţ - Cum explicaţi legătura dintre martiriul 

Brâncovenilor și cel al Sfântului Antim Ivireanul, refl ectată și în icoana 
cu care aţi participat la concursul Patriarhiei?

Negreanu Maria-Corina: - Martirii sunt aceia care aleg  să 
îndure chinurile și să-și de-a viaţa pentru credinţa în Hristos Cel 
Răstignit și Înviat a treia zi, decât să-L trădeze preţ și de-o clipă, 
pentru a nu pierde Împărăţia promisă de Domnul Hristos. Jertfe-
le lor stau la temelia dăinuirii neamului românesc și a credinţei 
strămoșești, pecetluindu-le în veșnicie și în istorie. Este foarte greu 
să explici în termeni raţionali și într-o logică liniară o asemenea 
legătură. Mai degrabă o percepi în duh. Nu prea poţi vorbi despre 
Sfântul Antim Ivireanul fără să-l amintești pe Sfântul Constantin 
Brâncoveanu. Anton Maria del Chiaro, secretarul italian al lui 
Constantin Brâncoveanu, este cel care consemnează acea admiraţie 
a domnitorului ungrovlah - căutător de oameni de ispravă, pe care 
să-i aibă alături la conducerea ţării -, după 
ce l-a cunoscut pe Antim Ivireanul la 
București: “Au mai găsi-vom oare unul 
ca acesta?”. Iar Sfântul Antim nu 
contenește să-și arate faţă de domnitor 
toată recunoștinţa și aprecirea în repeta-
te rânduri. Între ei se înfi ripă o legătură 
de profund respect, încredere și prietenie. 
Ba Sfântul Antim Ivireanul îi dăruiește 
în anul  1709 un superb manuscris lucrat 
cu mâna sa (să nu uităm că un manuscris 
echivala cu o cireadă de cca 70-100 de 
vite, ca preţ):  “Chipurile Vechiului şi 
Noului Testament”, adică “Obrazele sau 
persoanele oamenilor celor vestiţi ce se 
afl ă în Sfânta Scriptură, în Biblie şi în 
Evanghelie şi în adunare”. Poetul Ioan 
Alexandru vorbește excepţional despre aceasta. În prefaţa acestui 
manuscris, există următoarea dedicaţie: “De la aceştia, de la toţi 
luă asemănare şi iubitorul de Hristos întru credinţă tare/ Prealu-
minatul Constantin din viţă basarabă, stăpânul Ţării Româneşti, 
mulţi ani să aibă/ Care la sine adună fl orile bunătăţii şi cu credin-
ţa defaimă căile strâmbătăţii“.

Cel puţin un deceniu a 
avut loc o rodnică conlucra-
re între cei doi viitori martiri 
și sfinţi, cu realizări de 
proporţii pentru ţară. Un 
adevărat ,,proiect de ţară” se 
împlinea și înflorea prin 
această co-lucrare. Voievodul 
Costantin Brâncoveanu l-a 
sprĳ init în  activitatea tipo-
grafi că misionară pe Sf. An-
tim Ivireanul, dar și la ocu-
parea treptei ierarhice, până 
la cea de mitropolit al Ungro-
vlahiei. Așa cum spune dom-
nul Sorin Dumitrescu, prin 
tandemul Brâncoveanu-An-
tim se reface pentru o vreme 
bicefalitatea Imperiului Bi-
zantin după Căderea Costan-
tinopolului (1453) și s-a refă-
cut pentru o bucată de timp 
axul central al Ortodoxiei universale în Ţara Românească. Evitând 
războaiele sângeroase, ţinând diplomatic ţara departe interesele 
celor trei puteri imperiale expansioniste (turcă, austriacă și rusă), ce 
ameninţau graniţele ţării confesional cu prozelitismul calvin și ca-
tolic plus cel islamist, cei doi bravi oameni de Stat și de Biserică au 
apărat ţara cu armele culturii, artei, educaţiei, au marcat-o în istorie 
și pe harta geografi că prin  construirea  a numeroase edifi cii laice și 
de cult. Împreună i-au ajutat și pe românii de peste graniţe, mai ales 
pe cei din Transilvania să-și păstreze limba și credinţa. Progresul 
Ţării Românești sub Constantin Brâncoveanu devenise o “ameninţare” 
externă pentru minţile oculte și un motiv de  invidie. Pentru a de-
stabiliza această înfl orire și lucrare ambiţioasă, s-a lovit din interior 
în această legătură domn-ierarh/ Stat-Biserică, le-au fost vânate și 
speculate diferenţele de viziuni,  slăbindu-le astfel încrederea prin 
uneltite meschine intrigi. Deși domnitorul nu se va răzbuna nicio-
dată pe ierarhul care îl roagă în repetate rânduri să nu-și “otrăveas-
că” urechile cu neadevăruri despre acuzele de implicaţii politice de 
culise și trădare, legătura anterioară de solidaritate și prietenie nu 

se va mai reface. În felul acesta s-a putut decapita mai ușor puterea 
de stat prin moartea martirică la care cunoaștem că au fost supuși 
și la umilinţa care a consternat întreaga Europă, iar apoi, la interval 
de doi ani, s-a decapitat și capul Bisericii Ţării Românești, Mitropo-
litul Antim Ivireanul, condamnat în principal pentru militantismul 
autocefaliei Bisericii Ortodoxe din Ţara Românească. A urmat aproa-
pe o sută de ani de domnii fanariote care au încercat să le şteargă 
“urmele” din istorie, dar lucrul acesta nu s-a putut întâmpla. Ca-
ractere puternice și demne au pecetluit istoria și continuitatea nea-
mului românesc cu mucenicia lor. În viziunea mea, martiriul brân-
covean e prevestitor, e premergător martiriului antimian, iar acesta 
îl validează și mai mult și îl probează pe cel dintâi. Sunt convinsă 
de reconcilierea în duh și că, prin moartea lor mucenicească, “ve-
ghează” mai cu putere traseul neamului românesc în istorie spre 
Eshaton. Datori le suntem cu cinstirea și evlavia noastră, să le cinstim 
moartea lor mucenicească, toată râvna și truda vieţii. Abia după 
mai puţin de trei sute de ani li s-a făcut dreptate pe pământ, în anul 
1992 fi ind înscriși în Sinaxarul Bisericii Ortodoxe Române.

Pr. F.-C. G. - V-aş ruga să descrieţi pe scurt și celelalte 
lucrări cu care aţi participat la concurs? 

Maria-Corina Negreanu: - Da. La crucea 
pictată a fost oarecum mai  simplu deoarece m-am 
limitat și m-am inspirat dintr-o scenă a Răstig-
nirii de la Mănăstirea Hurezi -perla ctitoriilor 
brâncovenești. În miniaturi m-am bucurat de 
“libertatea” de a continua ceea ce nu am putut 
exprima în lucrarea principală. 

O miniatură am dedicat-o 
relaţiei Sfântului Antim Ivireanul 
cu înaintașii și ocrotitorii lui spiri-
tuali: Sfântul Antim, Sfântul Nico-
lae, Sfânta Agata și Sfântul Alexie. 
La ctitoria sa, Mănăstirea Antim 
(București), se păstrează o icoană 
pictată de însuși Sfântul Antim Ivi-
reanul cu cei patru sfi nţi amintiţi. 

Chipurile acestora i-am redat într-un 
ancadrament vegetal sub formă de medalioane, cu 
gândul la faptul că Sfântul Antim Ivireanul a fost 
promotorul  reprezentării chipurilor de sfi nţi sub 
formă de medalion  în manuscrise și frontispiciile 
miniaturistice de la noi din ţară. 

A doua miniatură, e orientată 
spre relaţia cu posterioritatea, mai 
precis o cântare contemplativă 
către Maica Domnului. Fiind o 
iubitoare de poezie, nu puteam 
să trec cu vederea fi ligranul po-
etic din “Didahii”, cu osebire 
Cazania Sfântului Antim Ivireanul la Praznicul 
Adormirii Maicii Domnului. Conţine expresii 
atât mlădioase, ce surprind inefabilul tainei Mi-
cii Domnului, asemenea Imnului Acatist al Ru-
gului Aprins al Maicii Domnului alcătuit de 
ieroschimonahul Daniel Sandu Tudor, poet, pu-
blicist iniţiator al Mișcării Rugului Aprins de la 
aceeaşi Sfântă Mănăstire Antim din Bucureşti, 
la interval de peste două veacuri. Am găsit mai 
multe similitudini între cei doi imnologi ai Mai-
cii Domnului, în care fără dubii, a cântat Însuși 
Duhul Sfânt. Așa că am încercat să pun ,,în sce-
nă” iconografi că această minunată lucrare. Din 
Biserica de la Antim (Biserica-trup) ţâșnește o 
scară spre cer (cu aluzie la Scara lui Iacov) - cru-

cea martirică spre - Maica Domnului - Biserica Cerească, rug, 
foc arzător, răcoritor nemistuindu-se. Din lemnul crucii vlăs-
tăresc prin jertfa mucenicească Sfântul Antim Ivireanul și 
Ieroschimonahul Daniel de la Rarău (martir al închisorilor 
comuniste, încă nedeclarat sfânt!) contemplând în stihuri 
frumuseţea de nedescris a Maicii lui Dumnezeu. Maica Dom-
nului e o “grădină încuiată” (Cântarea Cântărilor), în care 
fi ecare sfânt e o fl oare anume, ce răspândește mireasmă și 
frumuseţe aparte asemenea înzestrărilor cu virtuţi. Exprima-
rea paralelă sugestivă devine convergentă: Sfântul Antim 
Ivireanul: “Cine este aceasta care se ivește ca zorile, frumoasă ca 
luna și aleasă, ca soarele? Cine este aceasta ce se suie de pe pământ 
în cer, albită, înfl orită, întru care hulă nu este?”; Ieroschimonahul 
Daniel de la Rarău “Cine este aceasta ca zorile de albă și curată? 
E împărăteasa rugăciunii, e rugăciunea întrupată....” 

Pr. F.-C. G. - În evaluarea lucrărilor s-a pus accentul pe 
evidenţierea unui specific tradiţional românesc al compoziţiei. 
Puteţi să ne oferiţi detalii?

Maria-Corina Negreanu: - Așa este. A fost foarte bine că s-a pus 
acest accent. Ne cunoaștem atât de puţin pictura bisericească din 
propria patrie. A rămas ca o comoară tăinuită, faţă de albumele de 
pictură bizantină, sârbească, grecească ori rusească, și care parcă 
ne-au fost mult mai lesne de găsit. Chiar mă plimbam seara prin 
București, înainte de premiere, și am văzut câteva biserici sublime!,  
cum e cea de la Sfântul Gheorghe cel Nou, Colţea și alte câteva. 
Adevărate minunăţii! Cât mi-ar fi  plăcut să existe în Cluj așa ceva! 
Pictura brâncovenească este o pictură densă, dar fără să obosească 
sufl etul, în care măiestria artistului e mereu controlată prin acea 
părelnică ezitare timidă de a fi  desăvârșit în amănunte și anatomii 
corecte. O pictură care nu seduce în sensul blitz și nu te lasă zdrobit 
de atâta perfecţiune a execuţiei cum e cea renascentistă sau barocă 
sau chiar neobizantină, ci ţi se dezvăluie treptat, te învălui, te adâncește 
și te trece subtil, fără să șocheze, spre Adevăr. Nu e puţin lucru aceas-
tă “micșorare” auctorială și de epatare a măiestriei artistice. Specifi c 
picturii brâncovenești este prezenţa decorativă vegetală luxuriantă, 
dar atent și armonios amplasată în pictura murală pentru a nu ieși 
strident și disparat în evidenţă. Frontispiciul heraldic este caracteris-
tic miniaturii brâncovenești, ancadramentele de vrejuri de acant, sau 
alte motive fl oral-vegetale (unite în mascheroane), lalele și trandafi ri 
în miniatura antimiană, rodii ori smochine. Natura e atât de apropi-
ată de om și participativă la lucrarea mântuitoare a acestuia!... 

S-a tot vorbit, și așa este, că arta brâncovenească este o izbutită 
și rafi nată sinteză de stiluri și curente artistice, o armonie izbutită 
între arta orientală (Islam), arta  tradiţională și infl uenţa occidenta-

lă renascentistă, cu precădere 
barocă. Se știe că voievodul 
Constantin Brâncoveanu, 
dar și marea familie a Can-
tacuzinilor  din care se tră-
gea, proveniţi din neam de 
basilei bizantini, erau mari 
iubitori de frumos și aveau 
cultul bunului gust, nostal-
gici după acea măreţie splen-
didă a Bizanţului de altăda-
tă .  De aceea aveau o 
înclinaţie nativă  spre 
eleganţă și frumos, acordând 
o atenţie sporită dezvoltării 
artelor decorative. Analog 
virtuţilor creștine, Sfântul 
Antim Ivireanu menţionează 
în “Floarea Darurilor” bo-
gata simbolistică fl orală zu-
grăvită în superbe forme și 
culori: “roșeaște dreptatea ca 
un trandafi r, albește bărbăţia ca 
un crin, învineșescu blândeaţele 

ca iacintul, străluceaște curăţia ca narcisul”. Semnifi caţiile în planul 
zoomorf: vulturul - avântarea spre cele înalte, liliacul - trezvia şi 
veghea de noapte, oaia - smerenia şi ascultarea, porumbelul - 
blândeţea, albina - hărnicia, șarpele - înţelepciunea, chibzuiala şi 
prudenţa, melcul - modestia, mersul încet dar sigur etc. Arta deco-
rativă ajunge la un nivel desăvârșit sub domnitorul Brâncoveanu, 
asimilată în cel mai autentic duh ortodox. Este cazul ca noi cei de 
azi să redescoperim și să continuăm  acest specifi c românesc al ar-
telor sacre, mai ales că se promovează ideea că nu există un stil 
artistic specifi c românesc dobândit, ci doar școli de pictură care au 
activat pe arii geografi ce limitate, fără a se ţine seama de vitregiile 
istoriei și alţi factori care au confi scat un fi resc curs unitar de dez-
voltare a artelor sacre pe suprafaţa integrală a ţării. Iată că în Ţara 
Românească sub Brâncoveanu, prin construirea atâtor edificii, 
putem spune de o primă unitară răspândire pe aproape întreaga 
suprafaţă a Principatului și chiar la bisericile din sudul Transilvani-
ei, a unui stil artistic sacru cu specifi c românesc. Ar fi  păcat ca noi, 
cei de azi, să nu înţelegem și să nu continuăm miza acestui minunat 
și ambiţios proiect brâncovenesc. Să preţuim, să conservăm și să 
continuăm osteneala și dragostea pentru frumos.

Pr. F.-C. G. - În câteva cuvinte, ce înseamnă Sfântul Ierarh 
Antim Ivireanul pentru dumneavoastră? Care a fost folosul 
duhovnicesc al întregului demers?

Negreanu Maria-Corina: - Cum v-am mai spus, îmi place să cred 
că mi-am câștigat un prieten, un model de faptă, smerenie, sensibili-
tate și măiestrie artistică. Ceva mă leagă acum mult mai mult de acest 
sfânt, dar mă și obligă să nu-l uit. Mai nimic nu suntem și nu putem 
face trainic dacă nu ne cunoaștem istoria, pentru a ne înţelege rostul, 
viaţa, arta, sfi nţii, credinţa, ce s-a întâmplat altădată, ce ni se întâmplă 
nouă azi, cât de asemănătoare ni-s vremurile... Că orice ar fi , avem o 
chemare ce trebuie îndeplinită fără rest. Până la capăt. 

Pr. F.-C. G. - Vă mulţumesc!
Negreanu Maria-Corina: - Eu vă mulţumesc!

ba
Co
da
ta
ge
ba
iu
cu
gic
di
tă
în
ele
o a
ar
vi
An
în
ga
gr
cu
un
un

pi
lim
ni
br
“l
ex

re
cu
tu
lae
La
(B
pi
re

Ch

sp
pr
că
iu
să
et
C
A
at
ci
gu
ie
bl
ac
la
m
ci
D
nă
Bi
sc



H I S T O R I A 7
a

erea N
r. 7 / Iulie (2016)

ungurilor, o parte din locuitorii acestor crânguri au putut fi  seduşi 
să încerce, fără nici un motiv de înţeles, o dezbinare în masă. Fireş-
te, preotul nostru de acolo nu a putut să stea eu mâinile în sân şi, 
afl ând despre această mişcare şi despre mobilul ei, a căutat să înfă-
ţişeze pe câţiva fruntaşi din sat şi din aceste cătune cu însuşi Prea-
sfi nţitul Nicolae al Clujului, pentru a se constata dacă promisiuni-
le şi asigurările seducătoare — despre care se spunea că erau făcute 
chiar din partea dânsului —, se mai susţin... Dar cum întunericul 
nu poate să stea în faţa luminii, cu acest prilej li s-a spus că nu este 
adevărat, că Preasfi nţitul aproape nici nu ştie nimica şi că, dacă 
totuşi este ceva mişcare, ea nu poate proveni decât din „revenirea 
spontană” a acestei populaţii la conştiinţa fi rească a legii româneşti 
şi, fi reşte, „arhi-strămoşeşti”. Rezultatul acestei întrevederi s-a afl at 
şi prin „crânguri” şi dacă pe urma încăpăţinării câtorva dintre ei 
nu se poate vorbi încă de o trezire la realitate a tuturora, atâta e 
sigur că demascându-se uneltirile, situaţia s-a schimbat foarte mult 
şi avem cele mai bune nădejdi, că Feiurdul va şti să rămână şi pe 
mai departe în întregime credincios bunelor sale tradiţii şi legii 

noastre străbune. Ca şi Ia Ocoliş, încercarea de dezbinare de la Feiurd 
va ajunge, aşa credem, o probă de tărie a credinţei credincioşilor 
noştri, dar în aceeași vreme şi o dovadă grăitoare a duhului de în-
vrăjbire religioasă, care se propagă fără nicio ruşine şi cu arme atât 
de puţin onorabile din cetăţuia neunită a Clujului. Toate semnele 
arată, că sub ochii „neintervenţionişti” ai cercurilor noastre guver-
namentale — ori poate, aşa se spune, chiar cu aprobarea pe ascuns 
a acestora —, s-a deschis o luptă confesională din cele mai acute, în 
faţa căreia vom continua să ne facem şi noi pe deplin datoria. Sun-
tem atacaţi în posesiunea lucrurilor noastre celor mai scumpe, 
suntem atacaţi fără niciun motiv şi suntem atacaţi cu mĳ loacele 
cele mai detestabile, şi atunci — să nu se supere păr. episcop Ivan 
şi nici d. Banu, — vom încerca să ne încingem la luptă şi noi4. 

Unele opinii privind ortodoxia de pe aceste meleaguri 
şi le-a exprimat şi Nicolae Iorga. Asupra acestui fapt s-a 
reacţionat cu un editorial la adresa marelui savant în care-i 
reamintea că nu noi am provocat scandalul de la Ocoliş, Feiurd 
ş.a. Nu noi am strigat „cu uşile şi fereştile deschise”, că „nu ne 
vom da odihnă oaselor până ce nu vom aduce pe toţi fraţii în 
ocolul nostru”. Nu noi, ci alţii. Noi am dori să ne putem vedea, 
neîmpiedicați, de imensa problemă a refacerii morale a sufl etelor, 
atât de zdruncinate de cataclismul războiului. — Atât5. 

Profesorul doctor Alexandru Rusu, într-un editorial 
intitulat „Crăciunul nostru”, arăta că Biruinţa aceasta nu 
este însă numai o biruinţă locală, ci este o biruinţă a întregii 
noastre biserici. Cazul de la Ocoliş s-a repetat, precum ştim, 
şi la Feiurd şi pe aiurea, aşa că o înfrângere la Ocoliş ar fi 
însemnat o mare spărtură, cu urmări incalculabile...6.

Sub acelaşi nume „C” din Feiurd soseşte iarăşi pe adresa 
„Telefonului Unirii” o reclamaţie despre activitatea ieromo-
nahului Antonie Bâznog, adresant care primeşte următorul 
răspuns: Cunoaştem şi noi activitatea anterioară a misionarului 

4 Idem, nr. 39, p 2. 
5 Idem, nr. 50, p. 1.
6 Idem, Anul XXXIII, 1923, nr. 1, p. 1.
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Activitatea ieromonahului 
Antonie Bâznog, oglindită în 
presa greco-catolică din Blaj

Alexandru Dărăban

A ntonie, pe numele de botez Alexandru, s-a născut 
în 14 august 1866 în   Sângeorzul-român (astăzi, 
Sângeorz-Băi, jud. Bistriţa-Năsăud) din părinţii 

Roman Bâznog, plugar, în vârstă de 24 de ani şi Maria 
Gagea, de 26 de ani, femeie de plugar. Locuinţa lor figu-
ra „Peste Apă” la numărul 1991.

În statul de serviciu al evidenţelor Episcopiei Ortodoxe 
din Cluj din anul 1929  reiese faptul că în anul 1902 era 
monah, plecând la Muntele Athos unde a stat opt luni, 
perioadă în care, la 17 martie 1902, a fost hirotonit preot 
de către arhiereul Ilarion la Mănăstirea Stavronechita, apoi 
s-a reîntors în ţară ca ieromonah. Până la 15 octombrie 1919 
a stat fără funcţiune la casa proprie din Sângeorz-Băi. 

A funcţionat ca administrator parohial în Săcelul 
Maramureşului (aparţinând de Protopopiatul Dej), de 
la 15 octombrie 1919 până la 28 decembrie 1922. Începând 
cu această dată a slujit în parohia  Feiurd-Pădureni  până 
pe la 1929, după care s-a mutat în Chinteni unde a slujit 
până la trecerea la cele veşnice2.

Râvna ieromonahului n-a trecut neobservată de pre-
sa vremii, atât de cea bisericească (mai ales cea greco-
catolică), precum şi de presa centrală laică. 

Cele mai multe atacuri la adresa ieromonahului le 
găsim prezentate în Unirea, foaie bisericească-politică a 
Mitropoliei Greco-Catolice din Blaj, fie prin eseuri, fie 
la rubrica „Telefonul Unirii”. 

Începând din toamna anului 1922 au început atacurile la 
adresa ieromonahului Antonie Bâznog când, la rubrica 
amintită mai sus al foii, era reclamat de un anume „C” din 
Feiurd, fi indu-i dat şi răspunsul, după cum urmează: Mulţumim 
pentru informaţiile trimise referitor la mişcările religioase de la 
D-voastră, provocate, pentru a-şi justifi ca, se vede, existenţa, din 
partea agenţilor eparhiei ortodoxe din Clujul apropiat. Le vom 
utiliza în curând, dar vă rugăm să nu uitaţi, că în scopul acesta 
trebuie să fi m cât mai amănunţit informaţi asupra mersului acestei 
mişcări condamnabile. Cu deosebire vă rugăm, şi pe dv. şi pe alţii 
în parohiile cărora s-ar încerca atari dezbinări, să ne puneţi la curent 
cu numele funcţionarilor de orice natură, care ar îndrăzni să abuzeze 
de slujba ce deţin pentru a face din ea o armă de prozelitism meschin 
şi neruşinat. Noi, puteţi fi  siguri, ne vom face pe deplin datoria3. 

Atacurile se vor îndrepta şi asupra ierarhiei ortodoxe din 
Cluj, implicit împotriva PS episcop Nicolae Ivan. Astfel, ridi-
carea părintelui N. Ivan în scaunul de episcop ortodox al Clujului 
nu a făcut mare bucurie generaţiei mai tinere a bisericii sale. Lumea 
iniţiată în cercurile bisericeşti ale Sibiului, de unde venea, îi cunoş-
tea, pe lângă puterea de muncă, şi apucăturile puţin europeneşti, 
care făceau din el tipul unui adevărat intrigant. Şi cum intrigile 
sale se îndreptau în bună parte împotriva bisericii noastre, nu e 
mirare, dacă cercurile noastre bisericeşti nu au putut vedea în aşe-
zarea lui la Cluj decât un început de intrigare confesională  foarte 
puţin onorabile. Presimţirile şi prevederile acestea s-au împlinit cu 
vârf şi îndesat. Faimosul caz de la Ocoliş, în care se simte, cât colo, 
mâna îndrumătoare a vlădicului de la Cluj, pune în deplină lumină 
opera de şurubărie fanariotă, pe care acest arhiereu înţelege s-o pună 
în scenă, pe căi şi cu mĳ loace care ar putea ilustra fără sfi ală şi cea 
mai întunecată pagină a Bizanţului. Dar cazul acesta nu e singur. 
Ceva similar s-a petrecut de curând şi în parohia noastră Feiurd, o 
parohie din cele mai curat unite de lângă Cluj. În două părţi ale 
hotarului acestei parohii s-au aşezat mai multe familii, care formea-
ză adevărate cătune şi a căror legătură cu satul nu este desigur, sub 
nici un raport, din cele mai uşoare. Atâta a fost de ajuns, pentru ca 
Clujul ortodox să-şi pună ochii pe aceşti credincioşi şi folosindu-se 
de agenţii săi, recrutaţi în parte chiar dintre oameni cu situaţie 
ofi cială în viaţa de stat (ca vigili silvanală, comisari de drumuri ş. 
a.), să semene în mĳ locul lor neghina vrajbei confesionale. Cu pro-
misiuni, că li se va face biserică şi şcoală, că li se va da preot, căruia 
nu vor trebui să-i plătească nimica şi — nu în ultimul loc — cu 
afişarea calomniilor debitate la adresa bisericii noastre vândute 

1 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa-Năsăud (S.J.A.N.B.N.), 
Fond Vicariatul Rodnei            (1812 – 1948), Dosar Matricola botezaţilor din 
Sângeorzul Român, poz. 65.
2 Ibidem, Stat de serviciu certifi cat la 1 noiembrie 1929.
3 Unirea, Anul XXXII, Blaj, 1922, nr. 38, p. 4.
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ortodox de la d-voastră şi suntem siguri că în momentul când 
oamenii, care au fost amăgiţi să treacă la ortodoxie, vor cunoaşte 
şi ei trecutul lui «glorios», vor părăsi solidar pe cei ce i-au batjo-
corit prin aşezarea în fruntea lor a ieromonahului Bâznog. Co-
muna Sângeorzul-român, unde încă s-a încercat să facă biserică, 
îi ştie toate fărădelegile, iar temniţa ordinară, făcută din  Ianu-
arie1909 - 7 Aprilie 1909, este o dovadă hotărâtoare că crimele 
acestui pseudo-călugăr concubinar, între care şi aceea a exportu-
lui de fete în Orient, nu sunt numai vorbe de stradă. Consistoriul 
păr. episcop Ivan poate fi într-adevăr mândru pentru această 
achiziţie şi noi nu putem decât să-1 compătimim dacă crede că cu 
astfel de misionarii poate să ne readucă la legea cea strămoșească. 
Cât priveşte demascarea acestui păcătos, aveţi tot dreptul s-o 
faceţi, dar credem că nu e bine şi nu începeţi până veţi pune mâna 
pe copia autentică a hârtiilor ofi ciale de care ne scrieţi. Cu deose-
bire actul Nr. 1 34/1922 de la prefectura din Bistriţa va putea să 
vă facă excelente servicii7. O altă depeşă semnată sub numele 
de „B” din Cluj. I se recomandă de redacţie că Pentru a şti 
cine este Bâznog şi pentru a vă putea face o idee despre tipul 
Bâznogilor, vă rugăm să mai citiţi odată ,,Telefonul” nostru din 
nr. 34, adresat la Feiurd. Veţi afl a de acolo, în temeiul de acte 
ofi ciale, că ieromonahul Bâznog, trimis de Preasfi nţitul Ivan al 
Clujului să turbure pe credincioşii noştri din Feiurd, este un 
pseudo-călugăr concubinar, care pentru crime ordinare, între care 
nu este ultima exportul de fete in Orient, a făcut şi temniţă 
ordinară. Cine doreşte şi amănunte, n-are decât să consulte actul 
ofi cial nr. 1534/1922 de la prefectura din Bistriţa8. 

La începutul anului 1924 în editorialul „Momente” se face 
menţiunea că  aceeaşi atmosferă de activă creştinătate transpiră şi 
din actul atât de însemnat pentru biserica unită, că aproape toţi 
credincioşii noştri din Feiurdul unei rătăciri trecătoare îşi pot încălzi 
sufl etele de nou în jurul vechiului altar al credinţei, pe care era pe-
aci să şi-l piardă. Crăciunul din anul trecut — e bine să ne amintim 
şi de asta — ne-a adus bucuria, că răsăritul cel de sus a fost de nou 
cunoscut, în adevărata lui lumină, din partea Ocolişenilor 
Preasfi nţitului Iuliu al Gherlei, şi iată că de astădată tot un Crăciun 
este prilejul, când Feiurdenii pot să caute în noua lor biserică iarăşi 
alături de noi: Cântaţi Domnului tot pământul, şi cu veselie lăudați-l, 
că s-a preamărit. Da, s-a preamărit şi L-au preamărit chiar Feiurdenii 
noştri iubiţi!9. În acelaşi număr se aduceau mulţumiri aceluiaşi 
vechi colaborator „C” din Feiurd pentru cele comunicate. Noi 
rugăm pe Dumnezeu, ca din mult încercaţii noştri fraţi din crângul 
numit «Coada Teleacului» să facă cei mai buni credincioşi, care 
răsplată, ca pentru statornicia lor, să poată fi  socotiţi în fruntea 
altora. Amănuntele le vom mai utiliza poate cu alt prilej le vom mai 
utiliza poate cu alt prilej10.

Preasfi nţitul Nicolae Ivan era numit: patronului marelui 
Bâznog din Feiurd... unde din lipsa de oameni, chiar şi Bâznog se 
ridică la posturi de mare încredere11.

„Telefonul Unirii”, acea rubrică a foii, nu se dezminte 
ca fiind portavoce celor care militau împotriva ieromo-
nahului Antonie. În anul 1925 i se dă următorul răspuns 
unui anume „P” din Cluj, răspuns care va fi un atac şi 
asupra oficiosului Episcopiei: Domnii de la „Renaşterea” 
pot fi într-adevăr foarte încântaţi de faptul că au reuşit să 
sfinţească pe seama Bâznogului lor şi a celor vreo 25 familii 
din crângul Feiurd-Pădureni o biserică ortodoxă. Ar fi trebuit 
să fie însă şi aceasta le-o puteţi spune fără primejdia de-a fi 
dezmințiți - ceva mai modeşti, când e vorba de grandiozitatea 
serbărilor, care nu numai că n-au întrecut toate aşteptările, 
ci chiar  dimpotrivă - cu toate invitările ca la nuntă ce s-au 
făcut pentru tot jurul - nu s-au putut împărţi nici măcar 
colacii pregătiţi, aşa că au trebuit să fie vânduţi mai apoi în 
licitaţie publică. Şi mai puteţi să le şoptiţi şi acestea: cele 25 
familii din Pădureni, amăgite cu vorba cunoscută, că nu vor 
plăti nimic nici preotului, nici bisericii, încă nu rămân orto-
doxe decât până în momentul, când păr. Bâznog, ori altul, 
care-i va lua locul, va începe să-şi pretindă şi el stolarele 
obişnuite. Şi atunci vor reveni şi aceştia şi încă - probabil - cu 
biserica cea nouă cu tot12.

După cum se poate vedea, lupta ieromonahului An-
tonie pentru renaşterea ortodoxiei n-a fost una izolată, 
doar pe plan local. Faptele lui au pus probleme greco-
catolicilor, fapt oglindit în Unirea, lucrul acesta determi-
nându-mă să dedic rândurile de faţă acestor fapte relie-
fate în presa bisericească greco-catolică din Blaj.

7 Idem,  nr. 34, p. 4.
8 Idem,  nr. 42, p. 3.
9 Idem,  Anul XXXIV, 1924, nr. 1, p. 1.
10 Ibidem, p. 7.
11 Idem,  nr. 4, p. 4.
12 Idem,  Anul XXXV, 1925, nr. 45, p. 3.
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îi urmăream, dispăruseră în spatele unei uşi mari. În spatele uşii era 
un fel de curte a Bisericii Sfântului Mormânt, aşa că după ce ne-am 
adunat toţi acolo, am stabilit ca tot acolo să ne întâlnim la sfârşitul 
slujbei. Din acea clipă în orele care au urmat nu mai îmi amintesc 
decât chipurile a vreo 8-9 persoane deşi în faţa ochilor mei au fost 
mii. Cutremurat, dar încântat în acelaşi timp, sfi os, dar oarecum 
plin de îndrăzneală, avid de a ştii şi a vedea tot ceea ce este înăuntru, 
dar şi cu o oarecare cumpătare priveam înmărmurit cum doi diaconi 
cădeau cu mult zgomot în jurul Sfântului Mormânt. 

Pentru câteva minute am rămas ţintuit locului admirând nu atât 
ceea ce se putea vedea, cât atmosfera. Lângă mine venise un preot 
rus, care privea şi el la cei doi diaconi şi care era mult mai stăpân 
pe sine, reuşind chiar să-mi zâmbească binevoitor. Am revenit cu 
picioarele pe pământ, eram teoretic în întârziere şi nu aveam om 
care să mă arunce în scăldătoare, respectiv să îmi spună cum şi unde 
ar trebui să ajung pentru a putea să slujesc şi eu. Un preot de acasă 
încercase să îmi explice în mare care este situaţia, dar imaginaţia 
mea era prea săracă, iar trăirile erau atât de intense încât am fost 
depăşit de situaţie. Cu o sforţare enormă pentru acele momente am 
început un dialog cu preotul rus, în toate limbile pe care le ştiam, 
în acel moment doar el mă putea ajuta. Cert este că atât atunci cât 
şi câteva zeci de minute mai târziu am regretat amarnic că nu ştiu 
rusă şi greacă. După mai multe încercări de a-i spune ce vreau, m-a 
luat de mână şi printr-o uşă laterală m-a dus în altarul Bisericii 
Ortodoxe unde se afl au deja vreo 20 de preoţi. Am rostit în limba 
rusă un „Domne miluieşte” şi un „mulţumesc” către cel care m-a 
călăuzit, m-am închinat şi am căutat un loc mai discret de unde să 
pot vedea tot ceea ce se întâmplă şi totuşi să nu deranjez pe nimeni. 
Pierdusem încă de la intrare noţiunea timpului, aşa că nu ştiu decât 
că la 3.30 ne-am întâlnit cu pelerinii din nou în curte. Am simţit o 
oarecare nelinişte la toţi cei prezenţi, dar mi-am dat seama în curând 
că nu am nici o şansă să descifrez misterul, greaca şi rusa erau 
limbile în care se putea vorbi. Doi preoţi şi doi diaconi erau îmbră-
caţi în veşminte albastre, intervenind din când în când în cadrul 
unei slujbe pe care am presupus-o a fi  utrenia. După vreo 5 minute 

unul dintre preoţi s-a apropiat de mine, m-a întrebat ceva în rusă şi 
era vădit nemulţumit că nu se poate înţelege cu mine nici în greacă. 
Am încercat să îi explic ce îmi doresc, m-a întrebat dacă am hârtii, 
am spus că da, şi că am şi veşminte şi atât a fost toată discuţia. 

Emoţiile şi teama că nu voi sluji aproape că mă copleşeau, iar 
pentru a face faţă am început să îmi spun rugăciunile dinainte de 
împărtăşanie. Între timp a sosit un ierarh, care aveam să afl u mai 
târziu că era un mitropolit din Ucraina, care a scos destul de mult din 
inerţie mulţimea de preoţi afl ată în altar. Odată cu el şi după el au 
mai venit şi alţi preoţi şi diaconi, astfel că numărul celor prezenţi în 
altar era peste 35. Lucrurile s-au liniştit din nou, aşa că am început să 
citesc pomelnicele de vii şi adormiţi, pe care le adusesem de acasă, 
erau vreo 3000 de nume. Dacă mie mi s-a făcut cinstea aceasta de a 
ajunge la Biserica Sfântului Mormânt, am crezut de cuviinţă ca şi 
numele celor datorită cărora am ajuns eu acolo să fi e pomenite. La 
scurtă vreme după terminarea lor, a mai venit un ierarh, care era 
oarecum de-al casei, totul s-a pus în mişcare odată cu venirea sa, mai 
târziu aveam să afl u că era patriarhul Ierusalimului Teofi l al III-lea. 
S-au stabilit cei 10 preoţi care vor sluji, iar eu nu eram printre ei, însă 
tot ceea ce au făcut ei, am făcut şi eu, chiar dacă nu mi-a spus nimeni. 
Când am fost îmbrăcat cu toate veşmintele, preotul care a mai vorbit 
înainte cu mine s-a apropiat de mine şi mi-a cerut hârtia care să cer-
tifi ce că pot sluji. Bucuros i-am arătat-o şi am început să prind curaj.

Până atunci slujisem la vreo 6 liturghii arhiereşti cu patru ierarhi 
diferiţi şi de vreo 5 ori în sobor, aşa că mi-am propus să fi u cât mai 
atent să nu încurc pe nimeni din cauza stângăciei mele. Grĳ a cea 
lumească începusem să o leapăd încă din avion, astfel că la intrarea 
în Biserica Sfântului Mormânt nu mai aveam mult de lepădat. Am 
ieşit din altar toţi cei pregătiţi pentru Sfânta Liturghie, am traversat 
biserica ortodoxă şi ne-am poziţionat în formă de U în faţa intrării 
Sfântului Mormânt. A fost prea târziu când mi-am dat seama că am 

Nicolae Enea (1897-1960), Nicolae Enea (1897-1960), Spovedanie,Spovedanie, tablou în ulei pe pânză. tablou în ulei pe pânză.

Pelerin în Ţara Sfântă (III)

Pr. Georgel Rednic
(continuare din numărul anterior)

N imeni nu are voie să ignore faptul că pocăinţa este un 
eveniment din viaţa omului, destul de complex, care poa-
te fi  înţeles în totalitate doar atunci când este trăit. Ea este 

unică într-un fel, însă cu toate acestea se repetă sau mai bine spus 
ar trebui să se actualizeze în fi ecare zi din viaţa omului credincios. 
Ea poate să fie socotită singulară şi totuşi vom vedea că putem 
vorbi de mai multe feluri de pocăinţă. Cum împăcăm aceste lucruri 
contradictorii? Analizându-le şi trăindu-le în complexitatea lor.

Pentru a înţelege mai bine caracterul unic şi singular, dar şi al 
celui multiplu şi felurit vom spune încă de la început că pocăinţa 
este trăire. Accesul la acest fel de trăire se face prin pocăinţa iniţială, 
menţinerea în el se face prin pocăinţa ca stare de vieţuire şi actuali-
zarea acestuia se face prin Pocăinţa ca Taină. Tehnic vorbind putem 
să vorbim de fi ecare fel de pocăinţă în parte, însă în practică ele se 
întrepătrund şi se intercondiţionează reciproc. Nu se poate vorbi 
de una fără alta, de accederea la una fără să fi  trecut prin alta, de 
efi cacitatea uneia ignorând aportul celeilalte.

Ştiţi care ar trebui să fi e rezultatele peregrinării noastre în Ţara 
Sfântă? Răspunsurile ar putea să fi e multiple, dar în contextul nostru 
vă voi vorbi doar de unul: fi ecare dintre noi ar trebui să se pocăiască, 
adică să îşi schimbe mintea, modul de vieţuire. Am venit aici pentru 
a căuta ceva, iar dacă am găsit ceea ce căutam, înseamnă că ne vom 
întoarce acasă cu ceva în plus pe care vom vrea să-l împărtăşim şi 
altora. Depinde de noi dacă vor fi  doar poze, icoane, brelocuri, haine, 
dulciuri, jucări etc. Am venit aici pentru a fi  cât mai aproape de locu-
rile prin care a umblat Hristos, dacă nici aici nu ne vom întâlni cu El, 
înseamnă că vom merge acasă aproape la fel de goi precum am venit. 
Depinde de noi dacă vom merge doar pe urmele Lui sau ne vom şi 
întâlni cu El. Am venit aici făcând mari sacrifi cii materiale, iar dacă 
ne-am îmbogăţit sufl eteşte, înseamnă că toată strădania s-a meritat. 
Depinde de noi dacă numai am sărăcit, fără să ne şi îmbogăţim. Am 
venit aici lepădând viaţa noastră de fi ecare zi, pentru a trăi o altfel de 
viaţa, şi prin urmare înseamnă că cel puţin dintr-un punct de vedere 
ne dorim mai mult. Depinde de noi dacă ne întoarcem la acelaşi mod 
de vieţuire, sau vom căuta un altul. Totul depinde de noi.

Întrebarea ce să facem? este pe buzele multora dintre noi, iar 
răspunsul este simplu: să ne pocăim. Pe altă cale să ne întoarcem la 
casele noastre, la copiii noștri, la prietenii noștri, la colegii noștri, etc. 
La un alt mod de vieţuire să ne întoarcem şi la un alt fel de rapor-
tare la cei din jur. Pocăinţa ca Taină ne va sta la îndemână în curând, 
în cadrul ei poate că vom avea parte de pocăinţa iniţială, în cadrul 
căreia lacrimile vor şterge mulţimea păcatelor şi de aici înainte cine 
ne opreşte să punem început bun pocăinţei ca mod de vieţuire”.

După terminarea cuvântului axat pe pocăinţă ne-am retras într-o 
încăpere mai mică, unde am făcut rugăciunile dinainte de spoveda-
nie şi am început să spovedesc. Deşi eram preot de 5 ani încă nu mai 
spovedisem atâta lume deodată. Deşi spovedisem mulţi oameni până 
la acel moment, totuşi nici pe departe nu s-au vărsat atâtea lacrimi ca 
în acea seară. Deşi în pastoraţia anterioară am avut parte de câteva 
ori să văd, cel puţin pentru moment, cum un alt om se ridică în urma 
spovedaniei, de data aceasta numărul lor covârşea. Cei mai mulţi 
dintre ei au avut parte de o pocăinţă iniţială în cadrul Tainei Pocăin-
ţei, iar o altă parte se slujiseră exemplar de această Taină înfricoşătoa-
re care nu a fost dată nici îngerilor (Sfântul Ioan Gură de Aur), pentru 
regenerarea lor sufl etească. La fi nalul mărturisirii eram un preot 
împlinit, care totuşi îşi conştientiza neputinţa că în mai mulţi ani de 
preoţie nu reuşise să facă ceea ce harul lui Dumnezeu din acele locuri 
a făcut în două zile. Pe cât eram atunci de împlinit pe atât sunt de gol 
acum, deoarece nu mai ştiu nimic despre sufl etele acelor oameni, 
dacă au continuat sau nu să ducă o viaţă în pocăinţă.

La 23.30 am terminat de spovedit ultimul credincios, am alergat 
în cameră după veşminte şi foaia preţioasă emisă de Patriarhia Ie-
rusalimului, după care am mers la autocar, toţi mă aşteptau, eram 
în întârziere. Autocarul ne-a lăsat în acelaşi loc de unde mă luase la 
amiază, aşa că ştiam drumul de intrare în cetate. Spre surprinderea 
mea era foarte puţină lume pe stradă în acel loc şi nu toţi mergeau 
în aceeaşi direcţie, aşa că începeam să îmi fac probleme şi o oareca-
re nesiguranţă şi-a făcut loc în sufl etul meu. Faţa mi s-a luminat 
când am intrat în cetate, zeci de oameni, dacă nu sute ieşeau pâlcuri 
de pe diferite străduţe şi se îndreptau toţi în aceeaşi direcţie. Orice 
îndoială mi-a dispărut atunci când am văzut călugări şi preoţi mer-
gând în aceeaşi direcţie. Nu ştiu dacă am mai avut parte de un 
moment în viaţă când înainte cu mult de a începe Sfânta Liturghie 
să leapăd toată grĳ a cea lumească. Călugării şi preoţii pe care îi 
urmăream se distanţau tot mai mult de noi, parcă zburau, aşa că 
am iuţit pasul, atât de mult încât la un moment dat din urmă am 
auzit un strigăt „mai încet”, am întors capul să văd care este situaţia, 
iar în clipa următoare am conştientizat că îi pierdusem pe cei care 

ieşit din altar prea târziu şi prin urmare m-am aşezat greşit. Ectenia 
dinaintea Fericirilor a fost rostită în limba română de către un dia-
con, aşa că m-am mai liniştit, deoarece în urma intrării primilor 4 
preoţi în altar eram primul din stânga patriarhului. După vohodul 
mic, diaconul care a rostit ectenia în română s-a apropiat de mine, 
m-a întrebat dacă sunt român, am spus că da, iar în următoarea 
clipă m-a luat de mână şi m-a dus în anticamera Sfântului Mormânt, 
acolo era patriarhul, mitropolitul, 4 preoţi şi doi diaconi din când 
în când. Ce-a fost în sufl etul meu în acele clipe şi în cele care au 
urmat numai Dumnezeu ştie, eu doar pot spune sigur că trupul 
mi-a fost prezent permanent acolo, iar atunci când trebuia să ies de 
acolo la diferite momente ale slujbei, abia aşteptam să fi u chemat 
din nou înăuntru. Fiind un om băgător de seamă, în alte împrejurări, 
unele lucruri poate că puteau chiar să mă deranjeze sau marcheze, 
însă în condiţiile prezentate totul a fost perfect. Eram în anticamera 
Sfântului Mormânt, aveam să mă împărtăşesc în acea anticameră 
cu Trupul şi Sângele lui Hristos, ce se mai putea întâmpla mai mult 
decât atât. În timpul slujbei, atât patriarhul, cât şi mitropolitul au 
intrat în Sfântul Mormânt, aşa că după împărtăşirea preoţilor şi 
revenirea în anticameră am întrebat pe preotul care făcuse prosco-
midia dacă pot intra şi eu până ce patriarhul împărtăşeşte pe pre-
oţii care nu au slujit. Mi-a spus că da şi, l-a momentul potrivit, am 
intrat. Pe lespedea Sfântului Mormânt se săvârşise proscomidia, 
am început să plâng multumind lui Dumnezeu pentru toate. Am 
stat acolo vreo 2-3 minute fără să mai aud şi fără să mai văd pe 
nimeni, iar la fi nalul lor am revenit în antecameră. Toate acestea 
m-au marcat atât de profund încât am uitat de credincioşii mei care 
trebuiau să fi e împărtăşiţi. Am observat că imediat după împărtă-
şirea preoţilor s-au pregăitit 7 potire pentru împărtăşirea credincio-
şilor, iar atunci când am ieşit din Sfântul Mormânt s-au dat ultimi-
le două. Când am realizat că nu mai au nici un potir, am spus celui 
care făcuse proscomidia că am şi eu credincioşi pe care trebuie să 
îi împărtăşesc. Vădit încurcat de situaţie m-a întrebat de ce nu am 
spus mai devrme, după care mi-a spus să aştept ca patriarhul să 
termine de împărtăşit preoţii, după care îmi va da acel potir să-i 
împărtăşesc pe credincioşi. Încă buimăcit de toate m-am văzut cu 
potirul patriarhal în mână şi cu diaconul care rostise ecteniile în 
română, chemându-mă să merg după el pentru împărtăşirea cre-
dincioşilor români. Gândul îmi era la cei pe care i-am spovedit, dacă 
au reuşit să mă vadă toţi când am ieşit din anticamera Sfântului 
Mormânt şi m-am îndreptat către un colţ al Bisericii Ortodoxe. Spre 
surprinderea mea în momentul când m-am oprit  şi m-am întors 
aveam o mulţime de oameni în spatele meu. Eu spovedisem până 
în 20 de persoane, iar în faţa mea erau în jur de 100. Cu ochii ume-
zi de bucurie, dar şi cu mintea frământată de întrebări, am început 
să rostesc rugăciunile dinainte de împărtăşanie. În tot acest timp 
năvăleau tot felul de întrebări: Oare s-au spovedit toţi? Oare au 
primit toţi dezlegare? Oare s-au pregătit aşa cum se cuvine? Oare 
sunt conştienţi de unicitatea evenimentului? Oare pot eu să opresc 
pe cineva de la împărtăşanie? Oare mă va ierta acel om vreodată 
dacă nu-l împărtăşesc? Oare va mai avea vreodată şansa să se îm-
părtăşească la Sfântul Mormânt? Cu astfel de gânduri am terminat 
rugăciunile şi m-am trezit spunând următoarele cuvinte: Cei care 
v-aţi spovedit, aţi primit dezlegare şi v-aţi pregătit pentru împăr-
tăşire apropiaţi-vă. Nimeni nu s-a retras însă nu mai era problema 
mea atunci când împărtăşeam, ci problema lor, căci rostisem cu-
vintele cu voce tare şi apăsat, aşa încât să mă audă toată lumea.

Liturghia s-a încheiat, soborul s-a întors în altar, iar eu încă tot 
împărtăşeam. De departe vedeam cum se îndreaptă spre mine destul 
de hotărât unul dintre diaconi, însă eram fericit deoarece mai aveam 
doar o persoană de împărtăşit. A urmat un schimb de vorbe între 
diaconul român, care m-a ajutat, şi cel care venise, am predat potirul 
şi, cu o mulţumire cum nu am mai avut-o nici până atunci şi nici de 
atunci încoace, m-am îndreptat spre altar pentru a mă schimba, şi 
chiar dacă picioarele îmi erau pe pământ aveam senzaţia că zbor. Cu 
cea mai mare largheţe m-am dezbrăcat de veşminte, am mulţumit 
celor care mai erau acolo, m-am închinat şi am plecat să mă întâlnesc 
cu credincioşii mei. Pe drumul de întoarcere cineva din autocar a 
citit rugăciunile de mulţumire de după împărtăşanie.

În timpul zilei urma să mergem pe Drumul Crucii şi să vedem 
cu toţii Biserica Sfântului Mormânt cu tot ceea ce este în ea, primind 
şi indicaţiile potrivite, însă nici pe de parte nu am mai ajuns la in-
tensitatea trăirilor din noaptea care tocmai trecuse. Au mai fost 5 
zile de pelerinaj, însă eu eram atât de împlinit, încât dacă ar fi  tre-
buit să merg acasă nu cred că m-aş fi  supărat prea tare. În zilele care 
au urmat am început să vorbesc şi mai mult şi cu şi mai multă în-
verşunare, astfel încât ghida intervenea doar cu informaţii tehnice, 
însă de fi ecare dată când aveam puţin timp liber meditam cu plă-
cere la ceea ce trăisem în acea noapte la Sfântul Mormânt.

Aşa cum atunci când am plecat de acasă am lepădat treptat 
toată grĳ a cea lumească, tot aşa pe măsură ce se apropia ziua plecă-
rii grĳ ile acestei lumi încercau să-şi găsească loc în sufl etul meu. Pe 
multe dintre ele totuşi am reuşit să le ţin departe de sufl etul meu, 
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Ene Brani te, Explicarea 
tainelor de iniţiere. Botezul, 
Mirungerea şi Sfânta Euha-
ristie în literatura creştină, 
Editura Andreiana, Sibiu, 
2015, 256 p.

U ltimul volum al 
integralei publi-
cistice a pr. prof. 

dr. Ene Braniște, tipărit la 
editura Andreiana de la 
Sibiu, sub coordonarea mi-
tropolitului Laurenţiu Stre-
za, este constituit dintr-o 
serie de studii concepute 
sub forma unor tâlcuiri, 
adresate de marele liturgist 
contemporanilor, a tainelor de iniţiere creștină: Botezul, Mirungerea 
și Euharistia în lumina operelor Sfi nţilor Chiril al Ierusalimului, 
Ioan Gură de Aur, Ambrozie al Milanului și Nicolae Cabasila, și 
respectiv a scriitorului bisericesc Teodor de Mopsuestia. 

Republicarea acestui tom – tipărit iniţial în anul 1990 la Edi-
tura Arhiepiscopiei Bucureștilor1 – într-o haină editorială elegan-
tă este motivată de mitropolitul Laurenţiu, coordonatorul ediţiei, 
atât de dorinţa ducerii la bun sfârșit a „integralei Braniște”, cât 
mai ales de importanţa cercetării academice a operei pr. Ene 
Braniște în teologia liturgică românească de astăzi, precum și 
de utilitatea pastorală a discursului teologic al părintelui Braniște. 
Acest din urmă argument consider că este deosebit de relevant 
mai ales acum în anul 2016 când Biserica noastră și-a propus 
să-și focalizeze atenţia și efortul pastoral cu deosebire asupra 
educaţiei religioase a tineretului ortodox. Or, tainele de iniţiere 
în vieţuirea creștină, după cum remarcă pertinent IPS Laurenţiu 
în Cuvântul înainte, au fost și „rămân până în ziua de astăzi un 
subiect care se cere catehizat și prezentat într-un limbaj viu, clar 
și concis unor credincioși care, deși sunt botezaţi, au fost lipsiţi 
de o cateheză prebaptismală elementară” (p.23). 

Având un limbaj accesibil și fi ind realizat într-un stil didactic, 
volumul le poate fi  de mare folos tuturor membrilor organismului 
eclesial, clerici și mireni deopotrivă, pentru o edifi care catehetică în 
teologia mistagogică a Bisericii și, astfel, pentru o conștientizare și 
creștere duhovnicească a vieţii în Hristos. Tocmai de aceea lucrarea 
pr. Braniște este extrem de actuală și foarte binevenită. Descoperind 
prin lectura volumului rânduielile, explicarea, simbolismul, rolul 
și interpretarea Botezului, a Mirungerii și a Sfi ntei Euharistii în viaţa 
Bisericii primelor veacuri nu pot să nu sesizez și să nu deplâng 
criza în care au ajuns aceste taine ale iniţierii în lumea de astăzi. 
Participând din „strană” și în alte calităţi, de mai bine de un deceniu, 
la săvârșirea acestor sfi nte taine subscriu la constatarea dureroasă 
a părintelui Alexander Schmemann, cel ce a purces la scrierea a 
două din marile sale cărţi (Euharistia Taina Împărăţiei și Din apă și din 
duh) de la două constatări tragice pentru viaţa eclesială de astăzi: 1) 
tainele de iniţiere au fost transformate în ceremonii private, încetând 
de a mai fi  inima Liturghiei și a spiritualităţii Bisericii la care parti-
cipa întreaga comunitate; 2) dintr-un ospăţ al credinţei și o masă a 
comuniunii eclesiale, Sfânta Liturghie a fost adesea redusă la un 
spectacol liturgic în care membrii pleromei Bisericii sunt niște simpli 
spectatori, care nu se mai împărtășesc decât foarte rar din trupul și 
sângele lui Hristos.  

Dacă din fericire părtășia creștinilor la masa împărăţiei a început 
să fi e redescoperită și restaurată, nu la fel stau lucrurile, din păcate, 
cu privire la primele două taine de iniţiere, care nu numai că au fost 
reduse realmente la starea unor celebrări familiale private, ci au 
devenit pentru marea majoritate a creștinilor de astăzi o „tradiţie” 
ce trebuie împlinită pentru „binele și liniștea copilului”, la săvârșirea 
acestora jucând un rol mai important decât actul sacramental în 
sine, locaţia și înfăţișarea locașului de cult, accesoriile vestimentare 
ale copilului, invitaţii și petrecerea de după botez. Ba mai mult, în 
anumite circumstanţe și locuri se încearcă invocarea unor argumen-
te cât se poate de diverse pentru ocultarea cufundării copilului în 
apa cristelniţei și scurtarea slujbei, pe care contemporanii, mai ales 
orășeni, oricum nu o mai înţeleg. 

Iată, așadar, doar câteva dimensiuni ale crizei spirituale a lumii 
seculare moderne la care lucrarea de faţă le iese în întâmpinare, 
oferind o perspectivă patristică autentică asupra tainelor de iniţiere 
care au menirea de a fi  sacramente ale renașterii și re-creaţiei per-
sonale a fi ecărui credincios în trupul lui Hristos, pr. Braniște rea-
mintindu-ne totodată că Botezul, Mirungerea și Euharistia trebuie 
săvârșite și primite cu seriozitate, în urma unei pregătiri catehetice 
și spirituale oneste și conștiente.

Mircea-Gheorghe Abrudan        

1 Preot Profesor Dr. Ene Braniște, Explicarea Sfi ntelor Taine de inițiere (Botez, 
Mirungere, Euharistie) în Literatura creștină. Ediție îngrijită de prof. Ecaterina 
Braniște, Editura Arhiepiscopiei Bucureștilor, 1990, 179 p.

Grecia la feminin

Nicoleta Pălimaru

R ecenta expoziţie a Manuelei Botiş, artistă cu peste 300 de 
lucrări în ţară şi străinătate, îşi întâmpină lectorii-privitori 
cu tainice incursiuni în „mireasma amintirilor” elene.

Vibrantul ţinut al Greciei, pliat pe dialectica revelării şi ocultării, 
oferă o lume deja organizată formal şi cromatic, studiată de artistă 
până în miezul ei spiritual viu şi transpusă în tablourile şi tehnica 
sa mixtă sub forma octogonului şi pătratului, elemente recurente la 
Horia Bernea, Silviu Oravitzan sau Grupul Prolog, care în anul 2013 
vernisa la Bucureşti expoziţia intitulată lapidar, „Prolog. Însemnări 
din Grecia”, fascinantă prin aspectul subiectelor şi simbolurilor 
alese de pictorii Ion Grigorescu, Constantin Flondor, Horea Paştina, 
Paul Gherasim şi Mihai Sârbulescu.

Tot ceea ce înseamnă imagine descifrabilă a Greciei se metamor-
fozează la Manuela Botiş într-un imaginar cromatic inepuizabil, în 
jurul axei văzutelor/ nevăzutelor gravitând spectacolul de forme şi 
culori, cu suita de senzaţii, întâmplări sufl eteşti şi lumina de factură 
taborică, amprentând spaţiul mediteranean, cu rolul de a-i pune 
artistei mai pregnant în evidenţă fi delitatea faţă de tradiţia paulină.

Sub identitatea Manuelei Botiş, hermeneutica universului elen, 
ca şi întreaga ei creaţie, se desfăşoară din perspectiva sensurilor şi 
simbolurilor teologice implicite. Un astfel de gest artistic orientat 
spre profunzimi teologico-simbolice m-a predispus, fără pretenţia 
de a epuiza semantica profund subiectivă a artistei, la a interpreta 
accentele cromatice contrastante din tabloul alăturat acestui text, 
drept o prefi gurare a Bisericii cu dubla ei conotaţie: Biserica de jos, 
luptătoare, în chipul unor sâmburi de rodie (precepută de Sfi nţii 
Părinţi ca semnifi când Biserica însăşi), nu în stare germinativă, ci 
„plesnind de bucurie” – parafrazând un vers al lui Paul Valéry de-
dicat rodiilor –, şi Biserica din cer, triumfătoare, sugerată de lumina 
neînserată a „mântuitului azur”, cum ar spune Ion Barbu, ce subţi-
ază feminitatea amintirilor cromatice din Grecia în siajul veşniciei.

Iar această amintire a veşniciei, propusă privitorului spre hrană, 
urcă suplu, în pictura Manuelei Botiş, la „Memoria lui Dumnezeu”.

Prăznuirea 
Sfântului Apostol Bartolomeu 

la biserica din cartierul Plopilor, 
Cluj-Napoca

Pr. Gavril  Vârva 

P entru comunitatea ortodoxă din zona urbană 
Plopilor-Mănăștur, Cluj-Napoca, și ziua de 11 
iunie are o semnificaţie cu totul deosebită, rămâ-

nând înscrisă în memoria parohiei.
Deși nu este trecută cu roșu în calendarul nostru, suntem 

încredinţaţi că va rămâne înscrisă „cu roșu” în sufletele 
sutelor de credincioși care au participat la dumnezeiasca 
liturghie pentru a serba cel de-al doilea hram al bisericii 
noastre, pe Sfântul Apostol Bartolomeu sub a cărui ocrotire 
a fost pusă această biserica parohială.

Din Sfânta Scriptură știm că Sfântul Bartolomeu a făcut parte din 
soborul celor doisprezece Apostoli aleși de către Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos și trimiși ca martori ai învăţăturii și faptelor Sale. 

Sfântul Apostol Bartolomeu, numit și Natanael, era originar 
din Cana Galileii. Potrivit tradiţiei a propovăduit Evanghelia la 
popoarele din Siria, Asia, Libia, Frigia, Arabia, Persia, India și 
Armenia, unde se spune că l-ar fi  încreștinat pe Împăratul Poli-
mie. Nu după mult timp, fi ind dușmănit de păgâni, a fost prins, 
chinuit și răstignit cu capul în jos, după care a fost decapitat în 
cetatea Albana. Creștinii afl ând cinstitele lui moaște le-au așezat 
într-o raclă și nu după multă vreme văzând păgânii minunile 
săvârșite peste cei bolnavi le-au aruncat în mare. Traversând 
Marea Egee și Marea Adriatică,  racla sfi ntelor moaște a ajuns în 
cele din urmă la ostrovul Lipariei, de unde prin descoperire 
dumnezeiască au fost așezate cu mare cinste într-o biserică nouă 
construită în cinstea Sfântului Apostol Bartolomeu.

După cucerirea cetăţii Lipariei, sfi ntele moaște ajung în cetatea 
Venendei (astăzi Benevento), în biserica San Bartolomeo, iar o altă 
parte în patrimoniul liturgic al Vaticanului. Anul trecut, cu binecu-
vântarea și purtarea de grĳ ă a Înaltpreasfi nţitului Arhiepiscop și 
Mitropolit Andrei, am obţinut un fragment din moaștele Întrutotlă-
udatului Apostol Bartolomeu, pe care parohia noastră le-a primit din 
patrimoniul liturgic păstrat în cetatea Vaticanului, conform docu-
mentului ofi cial emis de către mai-marele ceremoniilor liturgice 
pontifi cale, Monseniorul Guido Marini.

Tot la dimensiunea liturgică a praznicului mai adăugăm și 
prezenţa Preasfi nţitului Episcop-Vicar Vasile Someșanul, care 
după o perioadă îndelungată de suferinţă ne-a împartăşit bi-
necuvântarea sa, precum şi bucuria de a fi  împreună. 

     Soborul sacerdotal a fost alcătuit din zece preoţi și doi diaconi, 
avându-l in frunte ca proiestos pe Preacuviosul Părinte dr. Benedict 
Vesa, delegatul Înaltpreasfi nţitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, 
care au înnobilat și înfrumuseţat prin slujire praznicul nostru, spo-
rind astfel lucrarea harului în această zi binecuvântată.

În cadrul cuvântului de învăţătură Preacuvioşia Sa le-a 
vorbit credincioșilor despre misiunea Sfi nţilor Apostoli în 
vremea Mântuitorului și după Înălţarea Sa la cer, despre misi-
unea şi vocaţia urmașilor lor: episcopi, preoţi și diaconi de-a 
lungul veacurilor până astăzi, iar la urmă a transmis celor 
prezenţi mesajul de binecuvântare al Chiriarhului nostru.

Tot în acest cadru liturgic solemn, dl. acad. Horia Colan a primit 
din partea comunităţii parohiale o icoană cu chipul Sf. Ap. Bartolo-
meu, cu prilejul împlinirii onorabilei vârste de 90 de ani.

Înainte de încheierea dumnezeieștii liturghii, soborul de 
preoţi și diaconi a ofi ciat și slujba parastasului în memoria 
Mitropolitului Bartolomeu Anania, exprimându-și și în acest 
fel prinosul de cinstire și recunoștinţă faţă de vrednicul ierarh 
trecut în lumea drepţilor la data de 31 ianuarie 2011.
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până în momentul aterizării pe aeroportul din Cluj-Napoca, totuşi 
altele chiar şi în acele locuri binecuvântate au reuşit să mă subjuge.

Revenirea cu picioarele pe pământ şi la grĳ ile de fi ecare zi a fost 
imediată şi destul de brutală. Târziu în noapte, înainte de a intra în 
casă, am vizitat toate lucrările care se făcuseră în lipsa mea, a doua zi 
începând cu ora 9.00 eram ghid pentru un autocar de copii de la Cluj 
în “Săptămâna altfel”. Lucrările din jurul bisericii se opriseră deoa-
rece cimentul se terminase, bordurile erau insufi ciente, iar pavajul 
încă nu era comandat. După mai multe ore petrecute la telefon, totul 
era pregătit ca luni să se continue lucrările care erau sistate şi care 
până în Joia Mare trebuiau terminate. Slujbele din sâmbăta lui Lazăr 
şi din Duminica Floriilor au fost o adevărată alinare pentru sufl etul 
meu, deoarece în cadrul lor am căutat să las cât mai mult din grĳ a 
cea lumească, şi să mă hrănesc cât mai mult din traista cu hrană 
duhovnicească pe care o adusesem cu mine din Ţara Sfântă. Şi astăzi, 
la doi ani de la plecare în Ţara Sfântă, dacă mai caut în această traistă 
să mai găsesc multă hrană duhovnicească, care mă ajută să merg mai 
departe indiferent de încercările care vin asupra mea.
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2 martie: Primește la reședinţă pe D-l 
Prof. Dr. Dr. H.C. Heinrich Schnatmann, 
însoţit de D-l Remus Lung. 

6 martie: În Capela Seminarului Teo-
logic Ortodox din Cluj-Napoca, asistă la 
Sfânta Liturghie. 

10 martie: În Biserica Parohiei Pogorâ-
rea Sfântului Duh – Zorilor Cluj-Napoca, 
participă la slujba Vecerniei, precum și la 
programul social “Ospăţul credinţei”.

19 martie: Vizită la Centrul Sfântul Onufrie din cadrul 
Mânăstirii Florești.

20 martie: Participă la Sfânta Liturghie în Capela Seminarului Teologic 
Ortodox din Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări.

25 martie: Participă la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană 
din Cluj-Napoca, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la înfi inţarea Mitro-
poliei și 5 ani de la înscăunarea IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Agenda P.S. Vasile

3 aprilie: Participă la Sfânta Liturghie în Capela Seminarului Teologic 
Ortodox din Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări.

10 aprilie: În Capela Seminarului Teologic Ortodox din 
Cluj-Napoca, asistă la Sfânta Liturghie. 

23 aprilie: La Sfânta Liturghie este prezent în mĳ locul 
credincioşilor  din Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Zo-
rilor, Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări. 

24 aprilie: Participă la Sfânta Liturghie  în Parohia Pogorârea Sfântului 
Duh - Zorilor Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări. 

Aprilie 2016:

1 mai: Cu ocazia Sărbătorii Învierii Domnului participă la Sfânta 
Liturghie în Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Zorilor Cluj-Napoca, 
unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări. 

2 mai: Cu ocazia Sărbătorii Sfi ntelor Paști participă la Sfânta Litur-
ghie în Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Zorilor Cluj-Napoca, unde 
rosteşte ecfonise şi binecuvântări. 

3 mai: Participă la Sfânta Liturghie în Parohia Pogorârea Sfântului 
Duh - Zorilor Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări. 

4 mai: Este prezent la slujba de sfinţire oficiată de IPS Arhiepiscop și 
Mitropolit Andrei a noului sediu a Proiectului Sfântul Dimitrie Basarabov, 
proiect care se adresează persoanelor dependente de alcool și droguri.

6 mai: Participă la Sfânta Liturghie în Capela Seminarului Teologic 
Ortodox din Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări.

Este prezent la Taina Sf. Maslu în Parohia Pomet - Cluj-Napoca, Pr. 
Paroh Ilie Raduţ.

8 mai: Cu ocazia împlinirii a 3 ani de la inaugurarea Centrului de 
Îngrĳ iri Paliative Sfântul Nectarie, participă la Sfânta Liturghie. 

11 mai: Primește în vizită la reședintă pe D-l Manfred Wagner (Germania).
15 mai: Este prezent la Sfânta Liturghie în Parohia Pogorârea Sfântului 

Duh - Zorilor Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări.
18 mai: Primește la reședinţă o delegaţie a Asociaţiei Acţiunea 

Unită pentru România - Berlin.
21 mai: La Sfânta Liturghie este prezent în mĳ locul credincio-

şilor  din Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Zorilor Cluj-Napoca, unde 
rosteşte ecfonise şi binecuvântări. 

22 mai: Participă la Sfânta Liturghie  în Parohia Pogorârea Sfântului 
Duh - Zorilor Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări. 

29 mai: La Sfânta Liturghie este prezent în mĳ locul credin-
cioşilor  din Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Zorilor Cluj-Na-
poca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări. În Parohia Ortodoxă 
cu hramul ”Ioachim și Ana” din cartierul Bulgaria participă la 
Taina Cununiei tinerilor: Ciprian Copaciu și Livia Pop. La Capela 
Seminarului Ortodox participă la Taina Cununiei tinerilor: Petrin-
dean Stelian Viorel și Raţiu Flavia Simona. În Parohia Ortodoxă 
cu hramul ”Sfântul Ierarh Alexandru” - Cluj-Napoca, participă la 
Taina Sfântului Botez al micuţei Maria Popa. 

5 iunie: Participă la Sfânta Liturghie în Capela Seminarului Teologic 
Ortodox din Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări. 

9 iunie: La Sfânta Liturghie este prezent în mĳ locul credin-
cioşilor  din Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Zorilor Cluj-Na-
poca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări.

11 iunie: Participă la Sfânta Liturghie și la slujba de parastas a 
vrednicului de pomenire Bartolomeu Mitropolitul în ziua prăznu-
irii Sfântului Apostol Bartolomeu, al doilea hram al bisericii din 
cartierul Plopilor - Mănăștur din Cluj-Napoca, Pr. Paroh Gavril 
Vârva și preot slujitor Cristian Timar.

12 iunie: În Biserica Parohiei Pogorârea Sfântului Duh – Zorilor, 
Cluj-Napoca, participă la Sfânta Liturghie.

19 iunie: Cu ocazia Sărbătorii Pogorârii Sfântului Duh asistă la Sfân-
ta Liturghie în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca.

Activităţi ale Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din Cluj, 

(iunie 2016)

Dacian But-Căpuşan

Î n perioada 26 mai - 2 iunie 2016 Casa de Cultură a Studenţilor 
din Petroșani a organizat tabăra studenţească de arte vizuale, 
cu secţiunile sculptură și pictură. Din partea facultăţii au par-

ticipat trei studenţi de la specializarea Artă sacră, nivel licenţă și 
master și două cadre didactice: Conf. univ. dr. abil. Marcel Muntean 
și Asist. univ. dr. Marius Dan Ghenescu.

V ineri 3 iunie 2016, în Aula Episcop Nicolae Ivan a Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă a avut loc o reuniune dedicată come-
morării a 70 de ani de la manifestările studenţești din 1946. 

Invitaţi: Prof. univ. dr. Ioan Bolovan, prorector al Universităţii Babeș-
Bolyai, Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, președintele Senatului Universităţii 
Babeș-Bolyai și Pr. dr. Bogdan Inavov. Au participat IPS Părinte Ar-
hiepiscop şi Mitropolit Andrei și unii martori ai evenimentului. Mo-
derator a fost Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii.

C u ocazia împlinirii a 110 ani de la înfi inţarea Corului “Ti-
motei Popovici” din Sibiu, în cadrul manifestării intitula-
te: “In memoriam Timotei Popovici şi Gheorghe Şoima”, 

care s-a desfăşurat într-un parteneriat cultural aniversar între Mitro-
polia Ardealului și Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, 
Corul “Timotei Popovici” al Catedralei mitropolitane din Sibiu, di-
rĳ at de Diac. asist. univ. dr. Dan-Alexandru Streza a concertat la 
Cluj-Napoca, duminică 5 iunie 2016, când a cântat Liturghia de Ti-
motei Popovici în Catedrala mitropolitană, iar Corul Catedralei 
mitropolitane din Cluj-Napoca, dirĳ at de Pr. prof. univ. dr. Vasile 
Stanciu a concertat la Sibiu în 12 iunie 2016, şi a cântat “Liturghia 
dogmatică” de Gheorghe Şoima în Catedrala Mitropolitană. IPS 
Mitropolit Laurenţiu i-a conferit părintelui decan Crucea șaguniană 
pentru preoţi, în semn de preţuire faţă de activitatea coralei Cate-
dralei mitropolitane din Cluj-Napoca, dar şi faţă de legăturile cultu-
rale, academice şi teologice dintre cele două Facultăţi de Teologie.

J oi, 16 iunie 2016, la Casa de Cultură a Studenţilor, sub egida 
Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi a Organi-
zaţiei Creştine „Agape. Preţuim Familia”, a avut loc conferin-

ţa: Dependenţele o sclavie? Alcoolism, droguri, jocuri de noroc… susţi-
nută de Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teolo-
gie Ortodoxă din Cluj-Napoca. 

U niversitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în colabora-
re cu Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană (ILR-
LE) a găzduit, în perioada 17 mai-16 iunie 2016, a-18-a 

ediţie a „Şcolii  de vară ASU (Arizona State University) în Româ-
nia şi Europa Centrală”. Programul este condus de Prof. univ. dr. 
Ileana Alexandra Orlich, Consulul General Onorifi c al României, în 
Arizona, şi coordonatoarea celui mai mare program de Studii ro-
mâneşti din Statele Unite la Universitatea de Stat din Arizona (ASU), 
şi de Conf. univ. dr. Elena Platon de la Facultatea de Litere din cadrul 
Universităţii „Babeş-Bolyai”. La ediţia de acest an au participat 10 
studenţi americani, care au urmat un program ce a cuprins studiul 
unor teme de cultura şi civilizaţia românească, cursuri de limba 
română, activităţi culturale și excursii tematice în locurile de 
importanţă istorică, spirituală și economică din Transilvania. Facul-
tatea de Teologie Ortodoxă a fost invitată să participe cu un modul 
de prelegeri introductive în Teologia, spiritualitatea și misiunea 
Bisericii Ortodoxe. Programul oferit de facultatea noastră a cuprins 
un număr de patru cursuri ce au fost susţinute de Pr. lect. univ. dr. 
Cristian Sonea. Prima prelegere a fost o introducere în istoria și 
Teologia ortodoxă și s-a intitulat Cine sunt creștinii ortodocși?, a doua 
a vizat principiile de bază ale hermeneuticii ortodoxe, a treia s-a 
intitulat Schisma dintre Apus și Răsărit. Cauze și efecte, iar a patra Mi-
siunea Bisericii într-o lume în schimbare. Participarea facultăţii noastre 

a fost foarte apreciată, motiv pentru care invitaţia de a fi  parte în 
programul scolii de vară s-a extins și pentru ediţiile viitoarele.

Î n perioada 22-30 iunie 2016 la Biblioteca Judeţeană “Octavian 
Goga” a fost organizată expoziţia de icoane Iconari clujeni. Au 
expus studenţi, masteranzi şi absolvenţi ai Facultăţii de Teologie 

Ortodoxă din Cluj-Napoca, specializarea Artă sacră şi iconari ai Aso-
ciaţiei Meşterilor Populari Cluj. Vernisajul a avut loc miercuri 22 iunie 
2016, invitat fi ind Conf. univ. dr. abil. Marcel Gheorghe Muntean.

Î ntre 27 iunie şi 4 iulie 2016 s-au desfăşurat examenele de fi na-
lizare a studiilor. În urma probei scrise şi a susţinerii tezelor 
de licenţă au fost declaraţi licenţiaţi în Teologie 59 de absolvenţi 

ai specializării Teologie ortodoxă pastorală, 4 ai specializării Teolo-
gie ortodoxă didactică, 5 ai specializării Teologie ortodoxă asisten-
ţă socială şi 8 ai specializării Artă sacră. De asemenea, prin susţine-
rea disertaţiilor au încheiat studiile ciclului de Master 51 de absolvenţi 
ai programelor de studii la acest nivel. Luni, 4 iulie toţi aceştia au 
depus jurământul de credinţă faţă de Biserica Ortodoxă, în capela 
Facultăţii cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae” din incinta Campusului 
teologic Nicolae Ivan. Momentul solemn s-a desfăşurat în prezenţa 
corpului profesoral al şcolii şi a ÎPS Sale Arhiepiscopul şi Mitropo-
litul Andrei, care a adresat celor prezenţi un cuvânt.

20 iunie: La Sărbătoarea Sfi ntei Treimi este prezent în mĳ locul 
credincioşilor din Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Zorilor, 
Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări. 

24 iunie: Cu ocazia hramului Mânăstirii de la Someșul 
Cald participa la Sfânta Liturghie.

25 iunie: Vizită la Mânăstirea Râșca Transilvană.
26 iunie: În Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-

Napoca, asistă la Sfânta Liturghie 
29 iunie: Participă la Sfânta Liturghie cu ocazia hramului Bise-

ricii “Sfi nţilor Apostoli Petru și Pavel” din Cluj-Napoca, Paroh Pr. 
Beldiman Cristian, iar la fi nal rostește un cuvânt de mulţumire și 
binecuvintează copii de la Clubul Vedetelor, care au susţinut un 
recital de pricesne.

6
Agenda Corului Seminarului 
Teologic Liceal Ortodox din 
Cluj, Anul școlar 2015-2016

Pr. prof. dr. Petru Stanciu
Dirĳ or

15 IX – Participă la slujba de Te Deum cu ocazia începerii anului 
şcolar, ofi ciată de IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei în Catedra-
la Mitropolitană;

22 IX – Recital Coral la Festivitatea de premiere a olimpicilor, 
susţinut împreună cu Corul și Orchestra Liceului de Muzică și 
Corul Liceului Reformat – Auditorium Maximum;

15 XI - 20 XII – organizează grupe corale misionare în parohii-
le programate de Arhiepiscopie (Postul Crăciunului);

21 XI – Participă şi dă răspunsurile la Sfânta Liturghie 
în Catedrala Mitropolitană;

26 XI – Preot Profesor Petru Stanciu participă în calitate de 
membru al juriului la Concursul Naţional de Muzică Bisericească 
“Lăudaţi pe Domnul” Ediţia a VIII-a 2015, secţiunea A, interpreta-
re, București, Sala Radio;

27 XI – Susţine un recital coral cu ocazia Zilei Naţionale a României 
la Biblioteca Centrala Universitară “Lucian Blaga”, sala Ioan Mușlea;

27 XI – Preot Profesor Petru Stanciu participă la Slujba Acatis-
tului Sf. Nicolae și predică la Parohia Someșul Rece,  jud. Cluj;

6 XII – Concert de colinde în Catedrala Mitropolitană;
12 XII – Recital de colinde în cadrul Concertului Caritabil “Sfân-

tul Onufrie” la Casa Universitarilor;
10 XII – Recital de colinde la Liceul “Mihai Eminescu” (parteneriat);
11 XII – Recital de colinde la Spitalul Judeţean Cluj;
12 XII – Susţine concert caritativ de colinde pentru copiii cu 

sindromul Down la Cinematograful Mărăști;   Dirĳ orului Corului 
Preot prof. dr. Petru Stanciu i se acordă Diplomă de Merit din par-
tea Preşedintelui “Asociaţiei Down – Centrul Educaţional Raluca”, 
Preot Ioan Avram; 

12 XII – Recital de Colinde la “Asociaţia Handicapaţilor Motor” 
în Sala Nicolae Ivan (h 14:00);

14 XII - Concert Ecumenic de Colinde, Ediţia a XXII-a, susţinut 
împreună cu Liceul Reformat în prezenţa IPS Arhiepiscop şi Mitro-
polit Andrei şi a Excelenţei Sale, Pápp Geza, episcop reformat, în 
Catedrala Mitropolitană;

16 XII – “Cu Colinda” la Inspectoratul Judeţean Cluj, (h 10:00);
16 XII – concert de colinde în piaţa Unirii organizat de Primăria Cluj;
17 XII – Recital Coral la Liceul Pedagogic “Gheorghe Lazăr” din Cluj;
17 XII – Concert Ecumenic în Catedrala Mitropolitană;
30  I – Participă și dă răspunsurile la Sfânta Liturghie alături de Corul 

Facultăţii de Teologie în Catedrala Mitropolitană; Participă la Liturghia 
Darurilor Înainte Sfinţite în fiecare săptămână din Postul Mare; Organi-
zează grupe misionare pentru duminicile din Postul Mare;

23 V – Susţine  concert coral la Salina Turda având ca auditoriu 
Orchestra Mondială a Medicilor;

2 VI – Curs Festiv clasele a XII-a;
15 VI – Susţine  un program coral în cadrul Momentului Co-

memorativ “Mihai Eminescu”, în faţa Teatrului Naţional, în prezenţa 
IPS Andrei – Arhiepiscop și Mitropolit;

19 VI – Participare la Procesiunea de Rusalii;
Dirĳ orul Corului, Preotul Profesor Stanciu Petru editează cartea 

“Cântări la Cununie și Înmormântare”, autor  Ioan Brie.

Mai 2016:

Martie 2016:

Iunie 2016:
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erul clujean Mănăștur (parohi: Prot. Dan Liviu Hognogi, Pr. 
Dorin Ielciu și Pr. Vasile Roman), participă la festivitatea de 
premiere a elevilor participanţi la concursul pe teme religioase 
„Hristos, ajutorul meu”. Rostește un cuvânt de binecuvântare.

În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie și slujește la Litie. 
9 iunie (Înălţarea Domnului): Pe altarul de vară al mănăstirii 

de la Muntele Rece, cu prilejul hramului, săvârșește Sfânta Litur-
ghie și rostește cuvântul de învăţătură. Hirotonește întru preot, pe 
diaconul Vasile Cătălin Mileșan, pe seama capelei pentru comu-
nitatea persoanelor cu defi cienţe de auz și vorbire din Bistriţa. În 
Cimitirul Eroilor din incinta mănăstirii, cu prilejul Zilei Eroilor, 
săvârșește slujba Parastasului şi participă la ceremonialul militar 
organizat și rostește un cuvânt duhovnicesc.

Face o vizită la mănăstirea de la Someșul Cald.
Face o vizită în localitatea Vlaha, fi lie a parohiei Stolna (paroh: 

Pr. Doru Moldovan), în vederea stabilirii locului pentru construcţia 
bisericii din localitate. Este însoţit de domnul Cristian Moldovan, 
directorul Centrului de Pelerinaje „Renașterea”.

La Sinagoga „Templul deportaţilor” de pe strada Horea, 
participă la manifestările organizate cu prilejul comemorării 
victimelor holocaustului. Rostește un cuvânt duhovnicesc. 

10 iunie: La Căminul Cultural din Someșu Rece (paroh: Pr. 
Ștefăniţă Ele  eriu), participă la festivitatea organizată cu prilejul 
împlinirii a 90 ani de viaţă ai doamnei Lucia Stănescu, originară 
din această localitate, moment în care instituţiei de cultură i-a 
fost atribuit numele renumitei artiste. Săvârșește o slujbă de bi-
necuvântare și rostește un cuvânt duhovnicesc. 

11 iunie: La Facultatea de Teologie îi examinează pe studenţii 
din anul III, la disciplina Spiritualitate.

În biserica din Căianu Mare, protopopiatul Beclean, ofi ciază 
Taina Sfântului Botez pentru pruncul Nicolae, fi ul părintelui paroh, 
Ștefan Octavian Crișan. Rostește un cuvânt de învăţătură.

În localitatea Bichigiu, protopopiatul Năsăud, săvârșește 
slujba de binecuvântare a Centrului Cultural „Sfântul Atanasie 
Todoran”. Rostește un cuvânt de învăţătură. Hirotesește întru 
iconom pe părintele paroh, Gavrilă Tudor Zinveliu. Acordă 
domnului Sever Mureșan, primarul comunei Telciu, Ordinul 
„Sfi nţii Martiri și Mărturisitori Năsăudeni”. 

În Biserica „Sfi nţii Apostoli Petru, Pavel și Andrei” din Bistriţa 
(parohi: Pr. Simion Bretfelean și Pr. Ioan Pintican), ofi ciază Taina 
Sfi ntei Cununii pentru tinerii Alin Georgian Constantin și Deni-
sa Ioana Liana Miheștian. Rostește un cuvânt de învăţătură.

Face o vizită în parohia „Sfântul Ierarh Pahomie de la 
Gledin”din Bistriţa (paroh: Pr. Marius Cîrcu), în vederea stabili-
rii locului pentru construirea noii biserici.

În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie și slujește la Litie.  

12 iunie: Împreună cu PS Părinte Petroniu, Episcopul Săla-
jului, săvârșește slujba de sfi nţire a Bisericii „Pogorârea Duhului 
Sfânt” din Zalău. Slujește Sfânta Liturghie și rostește cuvântul 
de învăţătură. Acordă părintelui paroh, Claudiu Traian Nechita, 
distincţia „Crucea Transilvană”. 

În Catedrala Mitropolitană, slujește Vecernia, Paraclisul Maicii 
Domnului și rostește o cateheză.

În sala mare a Muzeului Mitropoliei, participă la prezentarea 
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În fi ecare luni, între orele 8.00 şi 10.00, conduce şe-
dinţa Consiliului Permanenţei Eparhiale.

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

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

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

1 iunie: Cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului, îi vizi-
tează pe elevii de la Colegiul Ortodox și Gimnaziul Ortodox. 
Rostește cuvânt de învăţătură și împarte daruri celor mici. Este 
însoţit de domnul Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepi-
scopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

În parohia Turda Fabrici (paroh: Pr. Andrei Gavril Mihai), 
participă la programul organizat pentru copiii rromi. Rostește 
un cuvânt de învăţătură și împarte daruri. 

2 iunie: În biserica din Bonţida, protopopiatul Gherla, 
săvârșește Taina Sfântului Botez pentru pruncul Matei, fi ul pă-
rintelui paroh Cătălin Feier. Rostește un cuvânt de învăţătură.

Face o vizită la Mănăstirea Nicula.
În Biserica „Sfântul și Dreptul Lazăr” din Cluj-Napoca (paroh: 

Pr. Ilie Răduţ), săvârșește o slujbă fu-
nebră la căpătâiul diaconului Vasile 
Chebac. Rostește un cuvânt de mân-
gâiere. Este însoţit de PC Pr. Vasile 
Stanciu, decanul Facultăţii de Teolo-
gie din Cluj-Napoca. 

 iunie: La Facultatea de Teologie 
se întâlnește cu doctoranzii la disci-
plina Spiritualitate Ortodoxă.

La Facultatea de Teologie, parti-
cipă la manifestarea organizată cu 
pr i le ju l  comemorăr i i  grevei 
studenţești din anul 1946, condusă 
de ÎPS Părinte Mitropolit de vredni-
că amintire, Bartolomeu. Rostește un 
cuvânt duhovnicesc.

În Catedrala Mitropolitană, 
slujește Vecernia și Acatistul Învierii. 
Rostește un cuvânt de învăţătură. 
Hirotesește întru duhovnic pe părin-
tele Cosmin Florin Biriș, slujitor la 
capela Spitalului de Boli Infecţioase.

4 iunie: În localitatea Sântejude, 
protopopiatul Gherla, săvârșește sluj-
ba de resfinţire a bisericii și Sfânta 
Liturghie. Rostește cuvântul de 
învăţătură. Hirotesește întru iconom 
stavrofor pe părintele paroh, Paul Florin Runcan. Acordă domnului 
Marius Petrina, ordinul „Sfântul Pahomie de la Gledin”. Săvârșește 
slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate la casa parohială. Este 
însoţit de PCuv. Protos. Benedict Vesa, secretarul eparhial al Arhi-
episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului. 

În capela Protopopiatului din Huedin, la iniţiativa PC Pr. 
Prot. Dorel Pușcaș, ofi ciază Taina Sfântului Botez pentru trei-
sprezece copii rromi. Rostește un cuvânt de învăţătură. Este 
însoţit de domnul Liciniu Câmpean, consilierul misionar-social 
al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. 

5 iunie: Săvârșește Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropoli-
tană. Rostește cuvântul de învăţătură. Hirotonește întru diacon 
pe tânărul Vasile Cătălin Mileșan.

Primește la reședinţă pe membrii Coralei „Timotei Popovici” 
de la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. 

În Catedrala Mitropolitană, slujește Vecernia, Paraclisul Mai-
cii Domnului și rostește o cateheză.

6 -7 iunie: La Reședinţa Patriarhală din București, sub con-
ducerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, participă la ședinţa 
de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Participă la slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate la 
clădirea Palatului Patriarhal.

Participă la slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate la 
Complexul „Lebăda” al Patriarhiei Române.  

8 iunie: În Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din carti-

cărţii „Iisus Mântuitorul” a lui Petre Dulfu. Rostește un cuvânt 
duhovnicesc. 

1  iunie: În Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Huedin, 
săvârșește slujba înmormântării adormitului întru Domnul, proto-
pop Dorel Pușcaș, fost paroh. Rostește un cuvânt de mângâiere. 

La Mănăstirea Florești, săvârșește slujba de binecuvântare a 
primelor case ale Centrului Social „Sfântul Onufrie” (coordona-
tor: Protos. Visarion Pașca). Rostește un cuvânt de învăţătură. 
Este însoţit de PC Pr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii de Teo-
logie din Cluj-Napoca și de PC Pr. Nicolae Buda, inspectorul 
eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

14 iunie: În biserica din Călăţele, protopopiatul Huedin 
(paroh: Pr. Aurel Șaitiș), săvârșește slujba înmormântării ador-
mitei întru Domnul, Florica, mama domnului Gheorghe Ioan 
Vușcan, prefectul judeţului Cluj. Rostește un cuvânt de mângâ-
iere.

În biserica din Ciceu Poieni, protopopiatul Beclean, ofi ciază 
Taina Sfântului Botez pentru prunca Antonia, fi ica părintelui 
paroh, Mihai Foarai. Rostește un cuvânt de învăţătură.

La Garnizoana din Bistriţa, participă la ceremonialul militar 
organizat cu prilejul pensionării preotului militar Iustin Iuliu 
Șomodean. Rostește un cuvânt duhovnicesc. Acordă părintelui 
Iustin Iuliu Șomodean, distincţia „Crucea Arhiepiscopală”. 

La cabana militară de la Colibiţa, se întâlnește cu preoţii 
militari din România, convocaţi la întâlnirea anuală. Rostește un 
cuvânt duhovnicesc.

Face o vizită la sediul protopopiatului Bistriţa, în vederea 
soluţionării unor probleme administrative.  

15 iunie: În faţa Teatrului Naţional din 
Cluj-Napoca, participă la festivitatea orga-
nizată cu prilejul împlinirii a 127 ani de la 
mutarea la Domnul a poetului naţional, 
Mihai Eminescu. Săvârșește o slujbă de po-
menire și rostește un cuvânt evocator. Este 
însoţit de PC Pr. Bogdan Ivanov, consilierul 
cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Felea-
cului și Clujului. 

În Catedrala Mitropolitană, slujește Ve-
cernia, Acatistul Mântuitorului și rostește 
un cuvânt de învăţătură. 

16-26 iunie: În Insula Creta din Grecia, 
ca membru al delegaţiei Bisericii Ortodoxe 
Române, participă la Sfântul și Marele Sinod 
al Bisericii Ortodoxe. 

27 iunie: La Facultatea de Teologie, par-
ticipă la susţinerea examenelor absolvenţilor 
studiilor de licenţă și masterat.

28 iunie: La Facultatea de Teologie, par-
ticipă la suţinerea examenelor absolvenţilor 
studiilor de licenţă.

În sala de ședinţe a Centrului Eparhial, 
prezidează comisia de examinare a 
candidaţilor participanţi la examenul pentru 
ocuparea posturilor de preoţi parohi în pa-
rohiile: Jelna (protopopiatul Bistriţa), Dăbâ-

ca (protopopiatul Cluj I), Negreni (protopopiatul Huedin), Ciceu 
Hășmaș (protopopiatul Beclean), Ocniţa (protopopiatul Bistriţa) 
și Plaiuri (protopopiatul Turda).  

29 iunie (Sfi nţii Apostoli Petru și Pavel): Cu prilejul hramu-
lui, pe altarul de vară al mănăstirii de la Rebra-Parva, protopo-
piatul Năsăud. săvârșește Sfânta Liturghie și rostește cuvântul 
de învăţătură. Hirotonește întru diacon pe tânărul Alexandru 
Marian Covaciu. Hirotesește întru duhovnic pe părintele Vasile 
Cătălin Mileșan, de la comunitatea persoanelor cu defi cienţe de 
auz și vorbire din Bistriţa. 

Face o vizită pe șantierul de construcţie a noii biserici din 
localitatea Parva (paroh: Pr. Florin Nalaţ).

Face o vizită în localitatea Salva, protopopiatul Năsăud, în 
vederea construirii unui centru social. Este însoţit de PCuv. 
Arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepisco-
pia Vadului, Feleacului și Clujului.

La Mănăstirea Bârsana, judeţul Maramureș, se întâlnește cu 
ÎPS Arhiepiscop Iustinian și cu PS Episcop Iustin Sigheteanul.

0 iunie (Soborul Sfi nţilor Apostoli): Cu prilejul hramului, 
pe altarul de vară al Mănăstirii Bârsana, în sobor de arhierei, 
săvârșește Sfânta Liturghie și rostește cuvântul de învăţătură. 
Este însoţit de PCuv. Arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăs-
tirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. 

A consemnat, Arhid. Claudiu Ioan Grama
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Un împărat 
în vizită la Patriarhie

Mircea Gelu Buta

Î mpăratul cu lungă domnie ( 930-1974) Haile Selas-
sie al Etiopiei a fost singurul monarh cu acest rang 
suprem care a vizitat în secolul trecut Bucureştiul, 

dat fiind că Nicolae al II-lea al Rusiei, care a petrecut o zi 
pe pământ românesc, venind pe mare, s-a întâlnit cu Rege-
le Carol I la Constanţa, în vara anului 1914.

Haile Selassie era bine văzut de regimurile din Europa de Est, 
întrucât ţara sa fusese invadată în 1936 de Italia mussoliniană. Atunci, 
la Geneva, de la tribuna Ligii Naţiunilor căreia îi fusese în două 
rânduri preşedinte, Nicolae Titulescu a rostit un vibrant rechizitoriu 
împotriva agresorului, fapt pe care monarhul etiopian nu l-a uitat, 
punând ca Titulescu să fi e pictat pe unul dintre pereţii catedralei 
din Addis Abeba. În acelaşi an, după ocuparea Etiopiei, Haile Se-
lassie a fost nevoit să se refugieze; mai întâi în Egipt, apoi în Marea 
Britanie, revenind pe tron în 1944. Trei decenii mai târziu, era 
răsturnat de la putere de către un comando comunist, încetând 
din viaţă pe 7 august 1975, la vârsta de 83 de ani.

Socotit al 225-lea urmaş al Regelui Solomon şi al Reginei 
din Saba, ultimul împărat al Etiopiei a făcut în toamna anului 
1964 vizite în ţări din Răsăritul Europei – Bulgaria, România, 
Iugoslavia, Ungaria –, oprindu-se la Bucureşti între 26 şi 29 
septembrie. Surprinzătoare a părut dorinţa sa, respectată de 
şeful statului, Gheorghe Gheorghiu-Dej, de a-l întâlni pe Patri-
arhul Justinian la reşedinţa acestuia şi a lua parte la un Te Deum 
slujit de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Vizita împăratului etiopian pe Dealul Patriarhiei a constituit, 
la vremea respectivă, un eveniment cu totul aparte, pe care mass-
media epocii nu l-a ocolit, însă nici nu i-a pus în lumină întreaga 
dimensiune. S-a vorbit despre acest episod ieşit din comun, nu o 
dată, şi în presa românească postcomunistă. Astfel, în urmă cu mai 
mulţi ani, pe coperta revistei „Dosarele istoriei” nr. 11 (75) din 2002, 
apărea o fotogramă în care împăratul Etiopiei, avându-l în dreap-
ta pe ministrul român de externe Corneliu Mănescu, săruta cu 
evlavie Crucea întinsă de Patriarhul Justinian. Fotograma respec-
tivă provenind, fără îndoială, fi e din revista „Biserica Ortodoxă 
Română”1, fi e din Fototeca Ortodoxiei2. Din păcate, acei care s-au 
referit la întâlnirea – cu adevărat istorică – dintre Împăratul Etiopi-
ei şi Patriarhul României nu au recurs şi la textul comunicatului 
cuprins în acelaşi număr de revistă bisericească, ce conţine şi alocu-
ţiunile rostite cu acel prilej de protagoniştii evenimentului.

De la început, atrage atenţia titlul comunicatului: Vizita Majestă-
ţii Sale Haile Selassie I, Împăratul Etiopiei, la Prea Fericitul Părinte Patri-
arh Justinian3. După ce se menţionează că monarhul african a venit 
în România la invitaţia lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, care din 1961 
deţinea funcţia de preşedinte al Consiliului de Stat – pe lângă cea 
de prim-secretar al partidului unic –, se spune în text: „Între insti-
tuţiile pe care Majestatea Sa Imperială Haile Selassie şi-a exprimat 
dorinţa să le viziteze în ţara noastră a fost şi Patriarhia Română. // 
În îndeplinirea acestei înalte dorinţe, duminică, 27 septembrie 1964, 
la ora 13, Majestatea Sa Imperială a făcut o vizită la Patriarhia Bise-
ricii Ortodoxe Române (...). // Pe lângă suita sa ofi cială, Înaltul oas-
pete a fost însoţit în această vizită de dl. Gheorghe Apostol, prim-
vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, dl. Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, dl. Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe, precum şi de alte persoane ofi ciale”4. La rândul 
său, Patriarhul Justinian era anturat de cei doi vicari patriarhali 
Antim Nica şi Visarion Aştileanu (un cleric unit revenit la Ortodo-
xie), „de directorii şi consilierii Administraţiei Patriarhale şi Institu-

1 „Biserica Ortodoxă Română”, anul LXXXII, nr. 9-10, septembrie-octombrie 
1964, p. 797.
2 fototecaortodoxiei.ro/1215 – împăratul-haile-selassie-condus-de-patriarhul-jus-
tinian-marina-palatul patriarhal-27 sept. 1964.
3 „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 9-10/1964, p. 798.
4 Ibidem, p. 798.

tului Biblic, de vicarii şi consilierii Centrului Mitropolitan, de rec-
torul şi profesorii Institutului Teologic de grad universitar din Bu-
cureşti, de directorul şi profesorii Seminarului Teologic din Bucureşti, 
de protoiereii şi o parte din preoţii Capitalei. (...) // La sosire, îmbră-
cat în mantia patriarhală, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, 
după rânduiala Bisericii Ortodoxe, a oferit Majestăţii Sale Imperia-
le Haile Selassie Sfânta Cruce şi Sfânta Evanghelie pentru a le 
săruta...”5. Potrivit unui memorialist, adolescent pe atunci: „La 
jurnalul de actualităţi din săptămâna următoare, care se proiecta 
înaintea oricărui fi lm, am văzut secvenţe dintr-un Te Deum slujit 
de patriarh în care nu numai împăratul săruta Crucea şi Evanghelia, 
ci şi Gheorghe Apostol”6. După un Te Deum slujit în paraclisul 
Palatului Patriarhal, a cărui protie a avut-o Justinian, s-a trecut „în 
sala de festivităţi a Adunării Naţionale Bisericeşti”7, unde atât Pa-
triarhul, cât şi Împăratul au rostit alocuţiuni.

Cuvântul Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române este 
lipsit de orice conotaţie sau reverenţă politică – deşi în sală se 
afl au reprezentanţi de prim rang ai regimului –, accentul căzând 
pe ceea ce numim astăzi conştiinţă dogmatică: „Într-adevăr, creş-
tinismul a prins rădăcini în Etiopia încă din epoca Sfi nţilor Apos-

toli (...); în aceeaşi epocă au primit vestea cea bună a credinţei în 
Hristos şi străbunii noştri, de la Sfântul Apostol Pavel, iar tradi-
ţia spune că pe pământul ţării noastre a venit să propovăduiască 
însuşi Sfântul Apostol Andrei. De atunci şi până astăzi, cu toate 
vitregiile istoriei, Bisericile noastre au păstrat acelaşi izvor comun 
de credinţă: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, aceleaşi şapte 
Sfi nte Taine, aceeaşi ierarhie bisericească, organizată soborniceş-
te şi încununată în veacul nostru cu înalta treaptă patriarhiceas-
că, aceeaşi năzuinţă sinceră spre refacerea unităţii Bisericii lui 
Hristos pe care a cunoscut-o epoca ecumenicităţii creştine”8.

Cuvântul de răspuns al Împăratului a fost în aceeaşi tonali-
tate. S-au schimbat apoi daruri, Patriarhul Justinian a fost deco-
rat de către monarh cu ordinul etiopian „Sfânta Treime”, a avut 
loc o agapă, în timpul căreia – se spune în comunicat – „Majesta-
tea Sa Imperială exprimându-şi încă o dată dorinţa ca la confe-
rinţa «vechilor Biserici răsăritene mai mici», care va avea loc la 
începutul anului 1965, să ia parte şi Prea Fericitul Patriarh Justi-
nian, pentru a se ajunge la o înţelegere şi după aceea la unirea 
acestor Biserici cu Biserica Ortodoxă, întrucât atât Biserica creş-
tină etiopiană, cât şi alte Biserici răsăritene care au adoptat o 
poziţie comună faţă de hotărârile Sinodului de la Calcedon sunt 
animate de cea mai sinceră dorinţă de unire cu Biserica Ortodo-
xă, de care nu s-au simţit despărţite niciodată”9.

5 Ibidem, pp. 798-799.
6 Dan Ciachir, Când moare o epocă, ediţia a şaptea (completă), Iaşi, 2013, p. 
101.
7 „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 9-10/1964, p. 799.
8 Ibidem, p. 801.
9 Ibidem, p. 806.

Această declaraţie a Împăratului constituia un mare pas îna-
inte pe drumul restabilirii comuniunii dintre Ortodoxie şi Biseri-
cile necalcedoniene. Un succes pentru Biserica noastră îl constitu-
ia şi următorul proiect enunţat la aceeaşi agapă: „Tot în timpul 
acesta, Majestatea Sa Imperială şi-a manifestat dorinţa ca Patriar-
hia Română să primească un număr de studenţi etiopieni, care să 
urmeze cursurile la institutele teologice ale Bisericii Ortodoxe 
Române; de asemenea, Majestatea Sa a propus ca un număr de 
călugări ai Bisericii creştine din Etiopia să viziteze mânăstiri din 
Patriarhia Română, pentru a cunoaşte mai de aproape felul de 
organizare şi funcţionare a vieţii monahale şi mai ales pentru a 
cunoaşte cum este organizată munca în mânăstirile Bisericii Or-
todoxe Române. Prea Fericitul Părinte Patriarh a acceptat cu bu-
curie atât trimiterea de studenţi etiopieni pentru a urma cursurile 
de teologie în ţara noastră, cât şi trimiterea de călugări”10.

Interesul manifestat de Haile Selassie faţă de monahismul ro-
mânesc, în prezenţa a trei înalţi demnitari ai regimului, ca şi faţă de 
viaţa cenobitică de la noi, era bine-venit la cinci ani după pustiitorul 
Decret 410 din 28 octombrie 1959, care lovise crâncen obştile noas-
tre călugăreşti. De altfel, schimburile preconizate – mai ales cele de 
teologi – au constituit o realitate atât în anii ’60 ai secolului trecut, 
cât şi în deceniul următor, până în 1973, când monarhul – aşa cum 
am menţionat – a fost răsturnat de la putere. 

Nu ştim dacă acea conferinţă programată să aibă loc la 
Addis Abeba în 1965 s-a desfăşurat sau nu, însă Patriarhul 
Justinian nu a călătorit în acel an în Etiopia. A făcut-o însă 
patru ani mai târziu, în 1969, respectiv în 1971. În bine cunos-
cuta-i sinteză, părintele profesor Mircea Păcurariu menţionea-
ză: „Relaţii foarte vii s-au stabilit şi cu Biserica Etiopiei: vizita 
locţiitorului de Patriarh Theophilos în România, în 1968, urmat 
de alte delegaţii etiopiene, vizitele Patriarhului Justinian în 
Etiopia, în 1969 şi 1971, studenţi şi elevi etiopieni la Institutul 
şi Seminarul Teologic din Bucureşti”11. Merită reţinut faptul că 
între membrii delegaţiei care l-a însoţit în 1969 în Etiopia pe 
Patriarhul Justinian s-a numărat şi viitorul Mitropolit Bartolo-
meu Valeriu Anania, care, în volumul său de memorii, a descris 
în câteva pagini remarcabile călătoria respectivă12.

 *
*     *

În anul 2011 a apărut un volum în care sunt transcrise de pe 
benzi de magnetofon o suită de amintiri ale Patriarhului Justinian13. 
M-am mai referit la această carte conţinând informaţii importan-
te într-un articol14 în care arătam că preotul Ion Marina, viitorul 
întâistătător bisericesc, a călătorit în anii ’30 ai secolului trecut la 
Geneva şi la Paris în calitate de membru al Consiliului Naţional 
Antifascist. Atunci l-a întâlnit prima oară pe Împăratul Haile Se-
lassie al Etiopiei şi cred că mărturia sa în acest sens poate fi  cea 
mai potrivită încheiere a demersului nostru: „Acum câţiva ani, 
când împăratul Etiopiei a vizitat ţara noastră, a venit şi la Palatul 
Patriarhiei, unde a avut loc şi un cocktail. După ce s-au ţinut cu-
vântările ofi ciale, m-am apropiat de Negus şi l-am întrebat dacă-şi 
mai aduce aminte de şedinţa Comitetului Internaţional Antifascist. 
«Acum aveţi puţin păr alb, dar în 1936, la Geneva, eraţi mai tânăr.» 
Negusul s-a uitat la mine şi mi-a spus: «Ei, de atunci au trecut 30 
de ani! Dar d-ta unde ai fost atunci?». I-am răspuns: «Eu sunt 
acela pe care revistele îl prezentau în caricatură alături de Majesta-
tea Voastră, cu barbă, ţinuţi de mână de către Titulescu.» Atunci 
el şi-a adus aminte, şi-a cerut scuze că nu m-a recunoscut mai 
dinainte; i-a chemat pe miniştrii care-l însoţeau şi le-a spus că pe 
tabloul care se afl ă în palatul imperial cu membrii Comitetului 
Internaţional Antifascist este şi numele L’abbé Jean Marina»”15.

10 Idem.
11 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 3, Bucureşti, 1997, 
p. 518.
12 Valeriu Anania, Memorii, Iaşi, 2008, pp. 445-450.

13 Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Amintiri, ediţie, studiu intro-
ductiv şi note de prof. dr. Remus Rus şi drd. Dorin-Demostene Iancu, Editura 
Enciclopedică, Bucureşti, 2011.
14 Mircea Gelu Buta, O întâlnire neaşteptată, „Tabor”, nr. 
9/2014.
15 Justinian, Amintiri, pp. 60-61.
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părinţilor de aici, am continuat urcușul spre Mănăstirea Pătrunsa, 
un traseu nu atât de anevoios pe cât de frumos. De la Schitul Paho-
mie am pornit pe un drum forestier, continuând apoi pe cărări de 
munte din ce în ce mai abrupte, am ajuns la mănăstire uluiţi de 
frumuseţea locurilor. Din cele două biserici ale mănăstirii, cea mare 
este recent construită, iar biserica veche, cu hramul „Cuvioasa Pa-
rascheva“, datează din 1740 și este monument istoric. Din cuvinte-
le părintelui stareţ am înţeles că în această biserică se întâlnesc 
noaptea la Sfânta Liturghie pustnicii ascunși în munţii din apropi-
ere. Afl ând despre existenţa acestora, crucea așezată pe vârful Ma-
sivului Buila, la poalele căruia este așezată mănăstirea, ne conferea 
impresia unei colosale catedrale. 

Pe același drum ne-am întors la Schitul Iezer afl at la o distanţă 
de aproximativ 13 kilometri. După un urcuș de aproximativ 500 de 
metri am vizitat peștera Sfântului Antonie de la Iezer și ne-am 
continuat periplul spre Schitul Bradu. Drumul ni s-a părut anevoios, 
cu multe urcușuri și coborâșuri difi cil de parcurs din cauza ploii 
care le-a făcut alunecoase. Se apropia înserarea și eram osteniţi iar 
cei 3 kilometri parcă nu se mai sfârșeau, însă a fost spre folosul 
nostru pentru că nu ne-am mai încrezut în forţele proprii și am 
cerut mai insistent ajutorul lui Dumnezeu. Ne-am bucurat când am 
ajuns la schit, locul mirifi c și liniștea din jur dându-ne impresia că 
am ajuns într-un spaţiu în care lumea parcă este mai aproape de 
Dumnezeu. Fără semnal la telefon, ne-am adaptat repede la atmo-
sfera de aici. A doua zi, duminică am participat la Sfânta Liturghie 
și ne-am bucurat împreună cu obștea care a făcut cu noi o mică 
repetiţie pentru hramul din data de 24 iunie.

Cu forţe proaspete am revenit la Schitul Iezer, de unde 
am plecat spre Mănăstirea Cozia și apoi spre o mănăstire 
foarte frumoasă, de curând ctitorită, cu hramul Sfi nţii Trei 
Ierarhi, din localitatea Gruiu Lupului, unde se afl ă și moaștele 
Sfântului Gherasim cel Nou din Kefalonia. 

Ne-am întors la Cluj puţin osteniţi, însă foarte bucuroși, 
convinși că a meritat din plin efortul. Cu siguranţă fi ecare 
dintre noi a devenit mai puternic după acest pelerinaj. 

Întâlnire în duh cu 
Sfântul Antonie de la Iezer 

Florin Onica

Î n zilele de 11 și 12 iunie, ASCOR Cluj-Napoca a organizat 
un pelerinaj pe jos în nordul Olteniei. Debutul pelerina-
jului pe jos și cu bicicleta a avut loc la Schitului Iezer situ-

at în apropiere de Bǎile Olǎneşti, la o distanţǎ de 5 km de satul 
Cheia, pe valea râului cu acelaşi nume. După ce ne-am închinat la 
moaștele Sfântului Cuvios Antonie de la Iezer, cel care a rectitorit 
schitul atestat documentar încă din anul 1495, am continuat itine-
rariul spre masivul Buila-Vânturariţa din Munţii Căpăţânii. Intonând 
Paraclisul Maicii Domnului, urcușul n-a fost foarte anevoios până 

la Schitul Pahomie, a cărui istorie începe la 1520. Înainte de a intra 
în incinta schitului am admirat o cascadǎ superbă care curge în zeci 
de fi ricele pe un perete de stâncǎ acoperit de mușchi. Alături de 
mulţimea rândunicilor care își aveau cuiburile lipite de stânca gi-

gantică sub care e așezată bisericuţa schitului erau prezenţi și câţiva 
corbi care ne-au adus aminte de Sfântul Prooroc Ilie, sub patronajul 
căruia se află așezământul. Lăsând poverile din spate în grija 

Tabără studențească de vară în 
Ținutul Pădurenilor

Tatiana Onilov

A SCOR Cluj-Napoca organizează și anul acesta ta-
bără studenţească de vară. Evenimentul se va 
desfășura în perioada 2-13 august 2016, în Ţinutul 

Pădurenilor, în satul Ghelari, judeţul Hunedoara.

Tema taberei –  Comorile de omenie şi credinţă din lada de 
zestre a satului românesc. Satul românesc – între moarte şi 
renaştere – este profund legată de fenomenul părăsirii satelor şi a 
gospodăriilor româneşti care se înregistrează în prezent. Prin aban-
donarea localităţilor rurale, se atestă și o îndepărtare de adevărata 
înţelegere a credinţei pe care omul de la sat o cuprindea prin simpli-
tatea inimii. Organizatorii taberei intenţionează să efectueze cercetări 
sociologice care vor aborda subiectul părăsirii satelor românești, 
mergând prin localităţile din apropierea taberei și vorbind cu ţăranii 
din regiune. De asemenea, se dorește să se meargă prin satele din 
împrejurimile Mănăstirii Prislop, pentru a vorbi cu oamenii care l-au 
cunoscut pe Părintele Arsenie Boca, cu scopul de a aduna noi măr-
turii despre lucrarea marelui duhovnic al poporului nostru. 

Așa cum s-a obișnuit, tinerii vor putea participa zilnic la Sfânta 
Liturghie, Vecernie (Paraclisul Maicii Domnului) și la discuţiile cu 
Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul și îndrumătorul membri-
lor ASCOR Cluj și ai comunităţii Bisericii Studenţilor din campusul 

universitar din Cluj-Napoca. De asemenea, vor fi  organizate dife-
rite ateliere, precum dezvoltarea îndemânării de a bate toaca, cu-
sături pe pânză, litografi i, metaniere, cioplituri în lemn, modelaj de 
Fimo, lectură etc. Totuși, spre deosebire de alţi ani, activitatea prin-
cipală a taberei din Ţinutul Pădurenilor va fi  legată de drumeţiile 
și cercetările sociologice.

Din program nu vor lipsi întâlnirile cu invitaţi deosebiţi. Subiec-
te diverse vor fi  abordate de către: ÎPS Andrei Andreicuţ, ÎPS  Sera-
fi m Joantă, PS Gurie Georgiu și PS Macarie Drăgoi, Părintele Andrei 
Coroian, Părintele Vasile Vlad și etnograful Rusalin Ișfanoni.

6
Impresii din pelerinaj

Elena Mihalache

C u gândul la Dumnezeu, cu voioşie şi voinţă, echipaţi ca de 
drumeţie, am pornit în pelerinajul care ne-a pregătit mul-
te trăiri, impresii şi surprize neaşteptate. Plecarea a fost 

vineri noapte spre sâmbătă, la ora 2:00 din faţa Casei de Cultură, 
aşa cum ne-am obişnuit. Bucuroşi, ne-am strâns la autocar şi la 
mașina ASCOR, care ne-au dus la Iezer, prima oprire. Şi drumul 
până aici a fost neaşteptat, pentru că o porţiune de drum a fost în-
gustă şi mulţi ne doream să o luăm deja la pas, tot văzând râpe, 
porţiuni surpate, râul Cheia care parcă voia să mai mănânce din 
drum. Dar ce bine că a fost aşa, pentru că rugăciunea interioară 
sporea şi nădejdea creştea. 
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pe acelaşi drum. Ştiind acum ce traseu ne aşteaptă, am pornit cu 
voioşie înapoi spre Iezer, ploaia însoţindu-ne din nou, uneori mai 
tare, alteori doar picurând, însă spre dimineaţă plouase bine, deci 
pământul era umezit bine. Deja „făceam surf” prin pădure, după 
cum a spus cineva, căci acolo era mai greu de înaintat. Drumul 
părea şi era din ce în ce mai greu, pentru că era deja foarte alunecos 
şi asta ne făcea să ne simţim că trecem prin adevărate probe. Rupţi 
fi ind de lume, la Bradu nu am avut semnal, la întoarcere, ne-am 
trezit cu multe apeluri nepreluate şi mesaje abia primite. 

Ajunşi în sfârşit la Iezer, am mai trecut încă o dată să ne închinăm 
la peştera Sfântului Antonie ca semn de mulţumire pentru că ne-a 
ajuta să ajungem cu bine. Am pornit apoi cu autocarul spre Cozia 
şi spre Mănăstirea Sfi nţii Trei Ierarhi de la Gruiu Lupului, unde ne-a 
aşteptat părintele stareţ Macarie cu un cuvânt viu şi care ne-a spus 
că este frumoasă jertfa noastră, dar e important ce facem noi după 
acest pelerinaj şi cum luăm folos din ce trăiri am avut şi din ce am 
cunoscut. Am luat cina şi ne-am întors spre Cluj, obosiţi dar plini 
de mulţumire. În autocar am cântat cu toţii de bucurie. Ne-am 
gândit apoi cum ar fi  fost acest pelerinaj dacă totul era aşa după 
cum ne doream noi să fi e, adică să nu plouă şi să ţină vremea cu 
noi, să ştim exact câţi kilometri avem de parcurs, ne întrebam dacă 
mai mergeam în voia cea bună. 

Slavă Domnului că a fost totul exact aşa cum a fost, căci roade-
le se cunosc după ce treci prin anumite nevoinţe , iar Dumnezeu nu 
ne lasă nicio clipă. Slavă Domnului că am întâmpinat greutăţi, care 
erau de fapt nişte daruri pentru a înainta în rugăciune, a ne cunoaş-
te pe noi înşine mai bine şi a vedea cât de neputincioşi suntem şi 
cât e de fi ravă fi rea noastră fără Dumnezeu. Căci, într-adevăr, ne 
venea să spunem: „cine îmi dă mie aripi ca de porumbel, ca să zbor 
şi să mă odihnesc?”…

Terapia unei sfinte deprimate

Dumitru Fişcu

C uvioasa Olimpiada diaconiţa, așa cum este con-
semnată în Sinaxarul zilei de 25 iulie, s-a născut la 
Constantinopol într-o familie de demnitari impe-

riali. Rămasă de timpuriu orfană, ajunge moștenitoarea 
unei averi imense. Devine foarte cunoscută şi apreciată 
pentru virtuţile sale. Sfântul Grigorie de Nazianz îi dedică 
un poem de ziua nunţii. Sfântul Grigorie de Nyssa îi dedi-
că Comentariul la Cântarea Cântărilor. S-a măritat la 20 de 
ani, dar a rămas văduvă după un an și jumătate. După acest 
eveniment se dedică ascezei și milosteniei. Când Olimpi-
ada avea 35 de ani, în februarie 398, vine la Constantinopol, 
ca patriarh, Sfântul Ioan Gură de Aur. Între el și Olimpia-
da se naște o frumoasă prietenie. Despre această prietenie 
ne-au rămas mărturie scrisorile Sfântului Ioan Gură de Aur 
scrise din exil. Când acesta a fost exilat, Cuvioasa Olimpi-
ada a început să sufere de ceea ce Sfântul Ioan numește 
athymia. Traducătorii moderni ai scrisorilor au tradus ter-
menul prin depresie nervoasă, deprimare.

Sfântul Ioan Gură de Aur repetă de câte ori este nevo-
ie – cauzele deprimării Olimpiadei nu sunt atât eveni-
mentele exterioare ce tulbură Biserica sau faptul că el este 

Iată-ne ajunşi la schitul Iezer, în jurul orei 8:00, unde ne-a întâm-
pinat fratele Constantin, „omul munţilor”, după cum i-am spus 
unii dintre noi, văzând curajul său şi încrederea cu care bătea cu 
picioarele pădurile şi dealurile. Crescând de la 2 ani în mănăstire la 
Frăsinei, şi ştiind locurile din zonă, ne-a condus cu râvnă şi bucurie 
pe drumul ce avea să ne arate frumuseţea creată de Dumnezeu, 
rugăciunea sinceră, pustietatea plină de viaţă şi cunoaşterea de sine. 
Ne-am închinat la Schitul Iezer, după care am pornit spre Pahomie. 
Până aici am mers 7 km, timp în care ne-am bucurat de drumeţie, 
de poveşti, de rugăciune şi de cântat, căci pelerinajul fără rugăciu-
ne e ca stiloul fără cerneală. Aşadar am cântat Paraclisul Maicii 
Domnului şi alte cântări, care să ne unească în rugăciune şi să ne 
sporească paşii spre mai departe. Am fost uimiţi şi bucuroşi să 
vedem şi să gustăm puţin din simplitatea vieţii monahale şi să ne 
închinăm în bisericuţa construită în stâncă, prin 1509. Ne aştepta, 
în biserică la binecuvântare, stareţul schitului, Părintele Siluan, care 
a intrat în mănăstire la 33 de ani. Înaintând în anii pământeşti, acum 
era cu părul şi barba albă şi cu o privire atât de senină în care parcă 
vedeai albastrul cerului. 

Luând cu noi în inimă această privire şi strângerea lui de mână 
care ne-a dat putere, poposind apoi la masă, am pornit spre schitul 
Pătrunsa. „Un colţişor de Rai”, cum l-a numit fratele Constantin, 
era la 5 km distanţă de Pahomie. Traseu pitoresc şi „o preafrumoa-
să pustie”, am trecut prin pădure şi-am mers pe dealuri, picurii de 
ploaie răcorindu-ne să nu ne moleşim. Părintele Varsanufi e de la 
Pătrunsa ne-a întâmpinat cu un cuvânt, şi apoi am cântat mai mul-
te cântări încheind cu psalmul 102 de Slavă lui Dumnezeu, care ne-a 
copleşit inima de bucurie. După o masă gustoasă şi o cafea binepri-
mită, am pornit înapoi spre Pahomie şi Iezer, ploaia însoţindu-ne 
pe acest parcurs. Ajunşi înapoi la Iezer, am poposit puţin, după care 
am urcat prin pădure către peştera Sfântului Antonie, căruia i-am 
simţit puternic rugăciunile pe tot parcursul pelerinajului. Un drum 
destul de anevoios din cauza pământului bine umezit de ploaie, 
însă roditor pentru voinţa noastră de a ajunge la peşteră. 

După închinăciune, ne-am luat rămas bun de la cei ce urmau 
să se întoarcă sâmbătă seara spre Cluj. Ne-am luat şi celelalte baga-
je de la autocar, trebuincioase pentru şederea peste noapte la Bradu 
şi am pornit hotărâţi să ajungem cât mai repede, ştiind că mai avem 
de parcurs 3 km. Aici a apărut surpriza, sau mai degrabă încercarea 
voinţei, a răbdării, a tăriei…Oboseala era deja instalată, cu încă un 
rând de bagaje după noi, Sfântul Antonie parcă ne mai uşura din 
greutate. Drumul devenea din ce în ce mai anevoios şi mai greu, 
ploaia nu înceta, urcând şi coborând, prin păduri înaintând şi pes-
te dealuri cutreierând, speram să ajungem odată. Porţiuni greu de 
parcurs mai ales prin pădure unde erau multe râpe şi pante abrup-
te, ne ajutam unii pe alţii  dându-ne mâna şi rugându-ne unii pen-
tru alţii. Tensiunea s-a instalat la un moment dat, însă rugăciunile 
nu ne-au lăsat şi aşa am mers mai departe. Cu impresia că suntem 
în „Amazon” cum au spus unii, ne bucuram, râdeam sau plângeam, 
nici nu mai ştiam, clar era faptul că Dumnezeu ne însoţea!

Iată-ne ajunşi în sfârşit la Bradu, unde vom rămâne peste noap-
te. Aici ne aşteptau măicuţele atât senine şi ocrotitoare, încât am şi 
uitat de oboseală, fi ind copleşiţi şi realizând că am ajuns în sfârşit. 
Ne-au cazat, ne-au pus la masă, între timp a venit şi părintele Por-
fi rie care slujeşte aici, salutându-ne călduros cu un cuvânt de pri-
mire. Aici am cunoscut viaţa în simplitatea ei frumoasă. Ne-a fost 
de ajuns un pat să ne odihnim, căci în rest natura şi locul plin de 
viaţă era tot ce bucura şi tot ce aveam nevoie ca să putem să deschi-
dem mai larg portiţa sufl etului nostru pentru Hristos. 

Duminica ce urma era încă o zi dăruită de Domnul spre a ne 
bucura. În bisericuţa veche de aproape 300 de ani, am participat la 
Sfânta Liturghie cântând şi Slăvind pe Domnul, alături de monahii 
şi de părintele. Bisericuţa era foarte mică, dar atât de călduroasă 
prin simplitatea ei şi pictura minunată reprezentând pe sfi nţii care 
parcă toţi zâmbeau. După predica părintelui care ne-a întărit serios 
şi după binecuvântarea dânsului, am luat masa de prânz, ne-am 
bucurat de cafeaua atât de bună făcută de maica Isidora şi am făcut 
câteva poze în faţa bisericii, care să ne rămână ca amintire vizuală, 
căci în sufl et totul era deja întipărită. Ne-am pregătit de întoarcere 
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exilat, cât gândurile libere și modul greșit de a interpreta 
aceste evenimente: „Pentru că cele ale voişiei nu stau în 
legile imuabile ale firii pe care ne este cu neputinţă să le 
îmblânzim şi schimbăm, ci în gândurile libere ale alegerii 
voinţei noastre pe care ne este uşor să le mânuim. Știi 
doar, dacă-ţi aminteşti, că şi mai înainte – căci nu s-a scurs 
mult timp de atunci – multele şi lungile cuvinte în care 
m-am cheltuit pentru aceasta, când am adăugat neconte-
nit şi istoriile pe care le-am citat. Fiindcă cele ale voioşi-
ei stau în chip firesc nu în firea lucrurilor, cât în opinia 
oamenilor [s.n.]” (Sfântul Ioan Gură de Aur, Scrisori din 
exil, trad. I. Ică jr., Edit. Deisis, Sibiu, 2008, p. 183).

Sfântul Ioan pornește de la principiul după care se ghi-
dează şi psihoterapiile moderne de orientare cognitivă – 
oamenii nu sunt afectaţi numai de ceea ce li se întâmplă, ci 
în primul rând de modul în care interpretează evenimente-
le. El găsește în Biblie modalităţi de a interpreta orice eve-
niment negativ din viaţă, astfel încât omul să-şi păstreze 
seninătatea în cele mai difi cile împrejurări: Ţi s-au luat ba-
nii? Spune: «Gol am ieșit din pântecul maicii mele, gol voi 
pleca de aici» [Iov 1, 21]. Adaugă și cuvântul Apostolului: 
«Nimic n-am adus în lume; și este vădit că nu putem nici 
scoate ceva din ea» [1 Tim. 6,7]. Ai auzit numai rele și unii 
te-au umplut de mii de ocări? Adu-ţi aminte de vorba care 
zice: «Vai vouă când vă vor vorbi toţi oamenii de bine» [Lc. 
6, 26] și «Bucuraţi-vă și săltaţi când vor scoate un nume rău 
împotriva voastră» [Mt. 5,11]. Ai fost strămutat în exil? 
Gândește-te că n-ai nici patrie, ci, dacă vrei să fi i iubitor de 
înţelepciune, ţi s-a poruncit să socotești străin orice pământ. 
Ai fost predat unei boli cumplite? Spune cuvântul Aposto-
lului: «Cu cât omul nostru dinafară se strică, cu atât cel di-
năuntru se înnoiește din zi în zi» [2 Co. 4, 16]. Cutare a su-
ferit o moarte violentă. Gândește-te la Ioan și la capul său 
tăiat în închisoare, purtat pe tavă și făcut răsplată pentru 
dănţuirea unei desfrânate. Gândește-te la răsplătirile care 
au urmat de aici. Fiindcă atunci când sunt aduse de cineva 
pe nedrept asupra altuia, aceste pătimiri desfi inţează păca-
tele și lucrează dreptatea. Măreţia folosului lor este pe mă-
sura celor ce le suportă cu nobleţe” (Ibidem, p. 241).

Dacă, în ciuda acestor sfaturi, deprimarea revine, Sfântul 
Ioan găseşte totuşi o modalitate de raportare la depresie care 
poate duce la suportarea ei cu mai mare uşurinţă. Mai întâi, 
descrie deprimarea ca fiind mai rea decât moartea. Apoi, 
concluzionează că acela care o va suporta cu răbdare și mul-
ţumire va dobândi răsplată mai mare decât a mucenicilor. La 
gândul acesta o îndeamnă pe Olimpiada să se bucure, și 
astfel starea de deprimare să se amelioreze: „Deci dacă păti-
mirile au mari răsplătiri, iar deprimarea e mai cumplită şi 
mai dureroasă decât toate pătimirile, gândește-te cât de mari 
sunt răsplătirile ei. Căci nu voi înceta să-ţi cânt această cân-
tare, ca ceea ce am făgăduit în introducere să împlinesc acum, 
ţesând din însăși deprimare gândurile care nasc mângâierea 
deprimării” (Ibidem, p. 195.) 

Afl at departe de Olimpiada, Sfântul Ioan Hrisostom tra-
tează depresia ei prin leacul cuvântului: „Deşi suntem într-un 
singur loc, fără instrumente, leacuri, hrană, băutură şi bani, și departe, alungăm totuși această boală. Cum și în ce mod? 
Pregătind leacul cuvântului care se face pentru bolnavi toate 
aceste lucruri, și mai mult decât cele zise. […] Pregătind deci 
acest leac, îl trimitem tuturor și știu că toţi se vor bucura de 
tratamentul lui, dacă vor lua aminte cu exactitate și cu minte 
teafără la cele spuse.”(Ibidem, p. 263) Leacul cuvântului pre-
gătit pentru Cuvioasa Olimpiada a devenit foarte necesar şi 
actual astăzi, când boala pe care încearcă s-o trateze e mai 
răspândită ca oricând, chiar şi în Biserică. Pentru că orice 
creştin, pe lângă împărtăşirea de Cuvântul întrupat, mai are 
nevoie şi de interiorizarea cuvântului Său, de însuşirea unei 
concepţii de viaţă care să întemeieze casa sufl etului pe stâncă, 
iar nu pe nisipurile mişcătoare ale gândurilor. 
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