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Un Patriarh harismatic pentru vremuri atipice
e 22 iulie 2020, Părintele Patriarh Daniel împlinește 69 de ani. De aici din Cluj, de lângă zvelta catedrală ridicată de episcopul Nicolae Ivan, gândurile noastre bune se îndreaptă către Preafericirea Sa,
iar pe Bunul Dumnezeu Îl rugăm să-i dăruiască ani mulţi cu sănătate.
Pe 4 noiembrie 1933, în ajunul sfinţirii monumentalei Catedrale din Cluj, Episcopul Nicolae Ivan i se
adresa Patriarhului Miron Cristea cu următoarele cuvinte: „este cu adevărat o minune că aici, în acest oraş al
excluderii, în oraşul umilinţelor şi suferinţelor noastre pământeşti, vedem în mod real crucile acestei impunătoare
Catedrale ortodoxe înălţate spre cer...”1. Eparhia se reînfiinţase încă din 1921, iar readucerea ei la viaţă fusese
anticipată de înfiinţarea Consistoriului Eparhial al Clujului, în 1919, după Marea Unire.
Tot atunci, în 1919, s-a înfiinţat şi Universitatea românească de la Cluj „cea mai de seamă instituţie românească a începutului noii epoci istorice”2. În cursul inaugural, Vasile Pârvan creiona, folosinduse de graiul epocii, intenţia spirituală programatică a acestei Universităţi: „Cântăreţii divini ai frumosului, profeţi incomparabili ai adevărului vor da viziunea sublimului, în formă transcendental ritmată
română, tuturor popoarelor şi tuturor timpurilor ... Desfăţi, dar aripile, suflet al naţiunii mele, loveşte cu ele
puternic şi larg aerul lumii de jos şi ia-ţi ca un vultur sborul în zările senine şi curate”3.
Acum, în aceste vremuri dificile, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a ridicat „ctitorie pentru
veșnicie”, pentru că ea, Catedrala Naţională, va grăi peste ani despre credinţa, jertfelnicia și dragostea faţă de valorile spirituale ale unei generaţii.
De fapt şi personalitatea Preafericirii Sale este pe măsura acestei ctitorii şi de aceea mi-am intitulat unul din cuvintele mele: „Patriarh puternic pentru vremuri dificile”. Și n-am fi sinceri dacă
n-am recunoaşte că vremurile pe care le trăim sunt dificile. Sunt dificile nu numai când ne referim
la situaţia economică precară, care-i evidentă, ci şi când ne referim la cea spirituală. Referindu-se
la aceste vremuri, Sfântul Apostol Pavel zicea: „În zilele din urmă, vor veni vremuri grele; că vor fi
oameni iubitori de sine, iubitori de arginţi, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără cucernicie” (2 Timotei 3, 1-2).
Avva Pamvo, în acelaşi spirit, spunea profetic: „în astfel de vremuri se va răci dragostea multora şi va fi mult necaz... va intra încă şi în norod necredinţă, desfrânare, urâciune, vrajbă, zavistie,
întărâtări, furtişaguri şi beţie”4.
Atât profeţiile biblice cât şi cele patristice se referă la patimile dominante astăzi: lăcomie, senzualitate şi individualism exacerbat. Omul care-şi pune problema spirituală se luptă împotriva
acestei stări de lucruri, ştiind că lupta lui „nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduhuri” (Efeseni 6, 12). Lumea în care trăim noi trebuie exorcizată de rău şi
îndreptată pe calea binelui.
Purtătorul de steag în această luptă este Preafericitul Părinte Daniel, Patriarh puternic pentru
vremuri dificile. Iar unul dintre bastioanele pe care le ridică în calea valului vremelniciei ce ne
poate îneca este Catedrala Mântuirii Neamului.
Spiritul în care acţionează şi se roagă Preafericirea Sa este cel care l-a animat pe Miron Cristea, primul Patriarh al României, care la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia se ruga aşa: „Doamne,
Dumnezeul nostru, Tu eşti Părintele nostru, Tu ai văzut strâmtorarea părinţilor noştri şi ai auzit strigarea lor, căci se făcuseră ei ca floarea în brumă şi plecat spre pulbere era sufletul lor, şi trupul lor lipit de
pământ”5. Și dacă primul Patriarh, şi cei patru care au urmat, datorită strâmtorărilor de tot felul,
n-au putut ridica această ctitorie pentru veşnicie, o ridică ce de-al şaselea Patriarh.
Cu toată deschiderea sa înspre lume, înspre valorile europene şi ecumenism, Patriarhul nostru
rămâne înrădăcinat în Tradiţia înaintaşilor săi. Crede şi mărturiseşte, aşa cum au crezut şi mărturisit moşii şi strămoşii noştri. Crede în Dumnezeu, Unul în fiinţă şi întreit în Persoane, Care i-a
creat pe ei şi pe noi, Care ne-a ocrotit şi înălţat peste veacuri în glia pe care ne-a dăruit-o ca să ne
rodească tărie trupului şi înţelepciune minţii.
Patriarhul este „figura impunătoare, înţeleaptă, fermă, aşezată, senină, limpede în gând, uşor profetică,
afabilă, legată de neamul său cu pecetea şi rostul credinţei, bun până la eminent, teolog, umanist desăvârşit,
în stare să renunţe la privilegiul voluntarismului, iluziei şi libertăţii exterioare, ordonându-şi întreaga viaţă
în aşa fel încât, în lumea pe care o slujeşte, să nu rămână greşeli care să nu mai poată fi îndreptate”6.
Mai mult ca oriunde, aici, la Cluj-Napoca, capitala Transilvaniei, realizăm că Patriarhul este
semnul de normalitate şi fiinţare a unui Neam, garantul şi apologetul „valorilor destinale”,
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precum Credinţă, Patrie, Limbă, Popor, Sfinţenie şi Nemurire. El, Patriarhul este destinat, consacrat, afierosit să fie
pentru Biserică şi Poporul nostru rostul moral, amintirea
arhetipului, atunci, „când ne-a fost dat să ne scriem viaţa cu
prea multe tăceri şi prea încruntată vreme”7.

În lupta cu provocările contemporaneităţii secularizante şi materialiste, el este purtătorul de steag al păstrării tradiţiei ortodoxe şi a valorilor naţionale. Pe Patriarh îl întristează şi-l doare tot ceea ce-L poate întrista şi
durea pe Mântuitorul. Și multe-L dor pe Mântuitorul,
pentru că mult este păcatul şi suferinţa din lume. „Se
săvârşesc crime, sinucideri, furturi, apostazii, profanări şi
nedreptăţi. Se urăşte, se înşeală, se minte, se calomniază, se
jură strâmb, se doreşte bunul altuia; unii se îmbată, alţii se
învrăjbesc, se ceartă, se bat, se duşmănesc, soţii se despart, se
corup tinerii şi copiii, se înjoseşte în mulţi oameni «chipul şi
asemănarea lui Dumnezeu»”8.
Patriarhii, spune Nichita Stithatul, au pe pământ o
slujire asemănătoare cu a cetei îngereşti a Scaunelor,
devenind purtători de Dumnezeu în demnitatea lor,
apropiaţi de Apostoli9. Sub inspiraţia Duhului Sfânt,
atunci când învaţă, se arată dimpreună slujitori cu Dumnezeu. Mutându-se în eternitate se odihnesc întru slavă,
dimpreună cu Scaunele cereşti, pentru că în ierarhia
pământească le-au ţinut locul.
Un cuvios părinte, meditând la slujirea arhierească,
scria: „Episcopilor li s-a dat un mare har al Sfântului Duh.
Ei sunt aşezaţi mai sus decât toţi: ca vulturii ei se ridică în
înălţimi şi de acolo văd întinzându-se depărtări nesfârşite.
Prin cunoaşterea lui Dumnezeu pasc ei turma lui Hristos.
Duhul Sfânt a aşezat în Biserică episcopi ca să pască turma
lui Hristos (Fapte 20, 28). Dacă credincioşii şi-ar aduce aminte de aceasta, ei i-ar iubi pe Păstorii lor cu o mare iubire şi s-ar
bucura din toată inima la vederea unuia dintre ei”10.
În România, cel aşezat mai sus decât toţi, privind cu
agerime de „vultur duhovnicesc” modul în care se desfăşoară viaţa spirituală a poporului român, este Patriarhul Daniel. În zbuciumatele vremuri ale reaşezării lucrurilor pe un făgaş normal, atitudinea fermă a Preafericirii Sale ne este de mare folos. Amintesc doar câteva
din ele: reintroducerea religiei în şcolile de stat, Legea
cultelor, legi ce prevedeau recuperarea proprietăţilor
Bisericii, salarizarea clerului şi multe, multe altele.
Nici o problemă majoră a lumii contemporane nu
i-a scăpat Patriarhului Daniel. De aceea, din iniţiativa
Preafericirii Sale, fiecare an liturgic este dedicat unei
frământări ce preocupă societatea. Anul acesta a fost
dedicat familiei creştine care este în suferinţă şi, implicit, celor două Taine importante legate de soarta
familiei: Botezul şi Cununia.
Într-o comunicare la un congres internaţional,
Preafericirea Sa afirma, pe bună dreptate, că „familia
creştină este speranţa României”. Și, de fapt, familia este
speranţa pentru întreaga lume. Cu multă dreptate
sublinia faptul că „totdeauna au existat crize în familie.
Astăzi însă familia naturală, tradiţională se află în criză,
în mutaţie spre un viitor confuz şi incert”11.
Ne arată şi calea de ieşire din această situaţie: apropierea de Dumnezeu. „Din cauza crizei spirituale profunde
a civilizaţiei contemporane, mai ales europene şi nord-americane, în care descreştinarea şi secularizarea devin o notă dominantă a vieţii umane individuale şi sociale, lumea se
prăbuşeşte”12. Cu toată dificultatea, nu există altă soluţie
decât întoarcerea la o viaţă spirituală normală.
Nu ne permite iconomia spaţiului să facem o retrospectivă exhaustivă a biobibliografiei Preafericirii Sale, dar
câteva repere tot vom da.
S-a născut la 22 iulie 1951 în Dobreşti, judeţul Timiş.
A făcut liceul la Lugoj, Institutul Teologic la Sibiu, Doctoratul la Bucureşti şi studii de înaltă teologie la Strasbourg şi Freiburg im Breisgau.
Mentorul tânărului Dan Ilie Ciobotea a fost marele
teolog Dumitru Stăniloae care, la susţinerea tezei de
doctorat, afirma: „Examenul tezei a dovedit Comisiei de
examinare că are în faţa sa un candidat bine pregătit, bine
informat şi mai ales pătruns de dorinţa şi râvna de a trăi o
Ibidem.
Prof. Teodor M. Popescu, Îndrumări pentru preoţi, Îndrumătorul Pastoral,
„Reîntregirea”, vol. XVII, Alba Iulia, 1993, p. 44.
9
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viaţă teologică de adâncime duhovnicească. Nouă asemenea
oameni ne trebuie, oameni care să trăiască învăţătura Bisericii
noastre. Spiritualitatea adevărată a preotului aceasta este: Să
trăiască în aşa fel încât să poată răspunde întrebărilor omului
de azi, dar să rămână un preot adevărat”13.
Cu doctorate în teologie la Strasbourg şi Bucureşti,
s-a validat ca un profund şi fin teolog la şcolile din Bossey, Bucureşti şi Iaşi. Însă, cum rar se întâmplă, teologul
de marcă a fost dublat şi de un excepţional om cu harismă pastorală şi administrativă.
S-a călugărit la Sihăstria, a fost Consilier Patriarhal,
pentru scurtă vreme Episcop Vicar la Timişoara dar, mai
ales, un Mitropolit de marcă al Moldovei şi Bucovinei.
Devine Patriarh al României într-o blândă zi de toamnă,
pe 12 septembrie 2007.
Când, la sfârşit de ianuarie 2011, Dumnezeu l-a chemat la Sine pe vrednicul de pomenire Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, cu multă înţelepciune şi echilibru a
gestionat interimatul şi alegerile ce au urmat. De această atitudine duhovnicească şi binevoitoare a beneficiat
Arhiepiscopia noastră, Mitropolia noastră şi semnatarul
acestor rânduri.

Pe lângă misiunea bisericească prodigioasă ce o desfăşoară în ţară şi-n diaspora românească, Preafericirea
Sa a făcut şi face parte dintr-o sumedenie de organisme
internaţionale cum ar fi: Consiliul ecumenic al Bisericilor,
Conferinţa Bisericilor Europene şi multe altele. Este
membru titular al Academiei Internaţionale de Ştiinţe
Religioase de la Bruxelles şi Preşedintele Fundaţiei Internaţionale „Omenia”.
A fost onorat cu multe distincţii şi titluri, dintre care
amintim: Ordinul Serviciului Credincios în grad de Mare
Cruce, acordat de către Preşedintele României, Premiul
„Pro Humanitate” acordat de Fundaţia Europeană pentru
Cultură „Pro Europa”, Berlin, Doctor Honoris Causa al
Universităţii Catolice „Sacred Heart”, Fairfield, Connecticut – S.U.A., Senator de onoare al Universităţii „Dunărea
de Jos”, Doctor Honoris Causa al Universităţii de Arte
„George Enescu” din Iaşi, Ordinul Naţional Steaua României în Grad de Mare Cruce, Bucureşti, acordat de către
Preşedintele României, Membru de onoare al Academiei
Române, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu, Doctor Honoris Causa al Universităţii
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, Doctor Honoris Causa al Institutului de Teologie Ortodoxă „Sfântul
Serghie” din Paris, Doctor Honoris Causa al Universităţii
„Eftimie Murgu” din Reşiţa, Doctor Honoris Causa al
Universităţii din Oradea, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Doctor Honoris Causa al
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj.
A fondat multe şcoli şi instituţii de cultură, dintre care
pomenim: Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru
Stăniloae”, din Iaşi, Seminarul Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva” din Agapia, Seminarul Teologic Ortodox
din Botoşani, Seminarul Teologic Ortodox din Dorohoi,
Şcoala Teologico-Sanitară Post-Liceală din Piatra Neamţ,
Academia „Sf. Ioan de la Neamţ” din Mănăstirea Neamţ,
Şcoala Teologico-Sanitară Post-Liceală din Iaşi, Centrul
† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Teologie şi Spiritualitate,
Editura „Basilica”, Bucureşti, 2009, p. 10.
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Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R. din Iaşi, Centrul
Cultural-Pastoral „Sf. Daniil Sihastru” de la Durău, Biblioteca Ecumenică „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, Seminarul
Teologic Ortodox Sf. Vasile” din Iaşi, Seminarul Teologic
Ortodox din Piatra Neamţ, Institutul Ecumenic „Sf. Nicolae” din Iaşi, Institutul Cultural-Misionar TRINITAS
(Editura Trinitas, tipografie şi Radio Trinitas) din Iaşi,
Centrul de Presă „Basilica” (Radio Trinitas, TV Trinitas,
Ziarul Lumina, Agenţia de ştiri „Basilica” şi Biroul de
Presă al Patriarhiei Române) Bucureşti, Editura „Basilica”
a Patriarhiei Române, Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei; şi multe altele.
În spiritul Evangheliei Mântuitorului Hristos a înfiinţat multe aşezăminte sociale: Cabinetul stomatologic
„Sf. Pantelimon” din Iaşi, Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor Ortodocşi din România, Departamentul sociocaritativ „Diaconia”, din Iaşi, Cantine pentru săraci la
Iaşi, Paşcani, Dorohoi şi Hârlău, Dispensarul policlinic
„Sf. Ap. Petru şi Pavel” din Iaşi, Centrul de diagnostic şi
tratament „Providenţa” din Iaşi, Fundaţia „Solidaritate
şi Speranţă” din Iaşi, Institutul social-caritativ „Diaconia”
din Iaşi, Centrele Social-Culturale din Mănăstirile Neamţ
şi Miclăuşeni, la care am putea adăuga multe altele.
A iniţiat proiectul „Niciun sat fără biserică şi casă
parohială”, program din care s-au născut sute de biserici
şi s-au organizat peste 300 de parohii. S-au înfiinţat în
Arhiepiscopia Iaşului cinci noi protopopiate şi s-au întemeiat peste 40 de mănăstiri.
Pentru revigorarea vieţii bisericeşti, Preafericirea Sa
a organizat pelerinaje cu moaşte, întruniri naţionale şi
internaţionale ale tinerilor, programe educative şi proiecte de impact, dacă ar fi să amintim doar „Hristos
împărtăşit copiilor” şi „Alege şcoala”.
Pe lângă acestea, cu toate obligaţiile pastorale, s-a implicat în viaţa academică scriind cărţi şi studii de mare folos
pentru bunul mers al instituţiilor noastre teologice şi misionare. Mai putem adăuga că a tradus în franceză din Părintele Dumitru Stăniloae, că a scris în franceză 45 de studii
şi articole, 35 de studii şi articole în limba engleză, 19 studii
în limba germană, 14 studii şi articole în alte limbi. Și, cu
siguranţă, vor apărea alte lucrări de mare valoare.
Toate acestea sunt o dovadă a deschiderii Preafericitului Daniel înspre frământările lumii contemporane,
dar demonstrează, în acelaşi timp, o puternică înrădăcinare în Tradiţia vie a Bisericii. De fapt, la instalare a şi
declarat răspicat că va continua misiunea şi tradiţia binecuvântaţilor înaintaşi ai Preafericirii Sale. În plus, faţă
de aceştia, folosindu-se de mĳloacele moderne, radioul
şi televiziunea, cu neclintita convingere a Sfântului Pavel,
ştie că din auzire este credinţa, iar auzirea prin cuvântul
lui Hristos (Romani 10, 17).
Ca Părinte duhovnicesc suprem al Bisericii Ortodoxe
Române se preocupă în mod special de „foamea şi setea
după Dumnezeu” a poporului său, aşa cum îşi intitulează o carte de predici pentru Postul Mare14. Preocupările
spirituale sunt o necesitate şi singură credinţa dă sens
existenţei noastre efemere, afirmă Părintele Patriarh în
„Făclii de Înviere”: „Omul vede şi simte că totul în jurul său
este schimbător şi trecător, că el însuşi este trecător şi e oarecum
obligat să constate că existenţa însăşi este trecere, transformare, venire de undeva, din necunoscut şi mergere spre undeva,
tot spre necunoscut. Credinţa însă, ca legătură vie a omului
cu Dumnezeu Creatorul a toată existenţa, dă sens şi conţinut
spiritual existenţei ca trecere”15.
De fapt, de când existăm noi, românii, ca popor creştin,
dăinuim tocmai pentru că ne-am dăruit lui Dumnezeu
prin jertfelnicia noastră. Punctează această realitate Preafericitul Părinte Patriarh, urmărind veacurile de încercare
biruitoare, în volumul intitulat „Dăruire şi Dăinuire”16.
Și dacă este să interpretăm stăruinţa Patriarhului
nostru pentru implicarea în slujirea socială, ar fi de observat că este tot o dăruire pentru dăinuirea semenului
nostru aflat în nevoi. Mai ales în aceste vremuri marcate
de o acută criză economică, care are în spate o şi mai
mare criză spirituală, slujirea filantropică este foarte
necesară. „Contrastul dintre sărăcia materială a multora
dintre români, pe de-o parte – spune Preafericirea Sa – şi
bogăţia spirituală şi frumuseţea ţării pe care aceştia o părăsesc
† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Foamea şi setea după
Dumnezeu, Editura „Basilica”, Bucureşti, 2008, p. 11.
15
† Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Fălcii de înviere, Trinitas,
Iaşi, 2005, p. 5.
16
† Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Dăruire şi dăinuire. Raze şi chipuri
de lumină din istoria şi spiritualitatea românilor, Trinitas, Iaşi, 2005, p. 5.
14
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dintre această ultimă posibilitate și cea precedentă este lipsa în acest caz a
oricărui ţel sau a unui plan conștient. Uneori, cuiva i se poate face urât de
Bistriţeanul
prea mult bine în casa părinţilor săi, încât acest „bine fără măsură”, oferit
Episcop Vicar al
sau poate chiar impus, să-i devină sursă de revoltă și motiv de plecare cât
vezi cu ochii. Pe un astfel de tânăr nu îl interesează nici ce rămâne în urmă,
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului
nici ce va afla în viitor. Ceea ce simte acum ca foarte important este să plece,
oriunde și în orice condiţii, fără să se uite înapoi, fără remușcări, fără nici
un gând. Dacă se poate chiar și cu o brumă de avere, care să-i ofere siguranţa
unei zile de mâine pentru viitorul foarte apropiat.
Oricare dintre cele trei variante am accepta, toate par să aibă legăturagmentul evanghelic dedicat parabolei fiului risipitor începe cu ră cu casa părintească și, mai ales, cu percepţia pe care feciorul cel mic
imaginea unui om care are doi fii. Acest cadru iniţial generează o are asupra ei. Neavând nici o informaţie cu privire la atmosfera din
întreaga desfășurare a povestirii, descrisă într-un limbaj specific, casă, întreaga vină pare să fie așezată pe umerii copilului. La baza unei
care se reia într-o succesiune de momente, toate puse în slujba unei con- astfel de decizii se poate intui o anumită părere, înţelegere sau raportacluzii deschise de importanţă vitală. Pornind de la nivelul unei exprimări re la casa părintelui său și la timpul petrecut acolo. Casa părintească nu
simple, de la cea mai elementară evidenţă, cel care are copii se numește însemna și acasă. Se simţea străin în sânul familiei sale. Această stare
părinte. Și această calitate pe care o dobândește se verifică, crește în inten- exprimă o tristă realitate prezentă în foarte multe familii. Copiii se simt
străini în casa părinţilor lor și așteaptă cu nerăbdare momentul în care
sitate, dar îi și generează o personalitate în consecinţă.
Avem un părinte, și, de aici, avem o casă și un posibil „acasă”, un cămin să se elibereze din această stare apăsătoare. Pe parcursul adolescenţei,
familial, un loc al creșterii și al devenirii copiilor și al părinţilor deopotrivă. mai ales, dau semne că nu se simt acasă în căminul familial, iar, la un
Raportul dintre „casă” și „acasă” revelează și dovedește dinamismul vieţii. moment dat, pur și simplu pleacă, fără să se uite în urmă. Părăsirea faEste drumul de la un dat la acţiune, de la chip la asemănare, de la dar la miliei se face în orice condiţii și se interpretează ca un act necesar și
lucrare. Calitatea unui părinte se verifică având în vedere această mișcare curajos. Numai că, pornind cu această „moștenire”, feciorul rebel își
permanentă – cineva este părinte nu doar născând, ci, mai ales, născând poate perpetua aceeași stare și în afara casei părintești. Obișnuit cu înși renăscând mereu. Ca să fii părinte e nevoie să o dovedești permanent. străinarea nu face altceva decât, aproape instinctiv și, bineînţeles,
Nu poate nimeni pretinde dragostea copiilor săi doar în virtutea faptului inconștient, să o caute mereu și să o proiecteze în situaţiile pe care le va
întâlni. Se străduiește să își vindece durerea în dezmierdări voluptoase,
că i-a născut. Acest dinamism transformă, de fapt, „casa” în „acasă”.
Parabola pornește, așadar, de la casa părintească. Autorul biblic nu ne în prietenii costisitoare, în împrăștieri risipitoare, sau în alte experienţe
oferă nici o informaţie cu referire la acest topos referenţial. Însă avem posi- extreme. Doar că golul dinăuntru nu dispare, ba, mai mult, se află într-o
bilitatea de a pune întrebări, pornind de la dorinţa fiului cel mic de a-și continuă creștere. Străin înăuntru, dar străin și în afară.
În tot acest itinerariu vine,
părăsi părintele și căminul faînsă,
un moment, ce-i drept
milial. Voi aduce aceste întrebări
generat
de frică și deznădejde
în contemporaneitate, pentru a
(„Sculându-mă, mă voi duce la
oferi povestirii un caracter practatăl meu şi-i voi spune: Tată, am
tic, imediat. Dorinţa de plecare
greşit
la cer şi înaintea ta”, Luca
ar putea fi generată de cel puţin
15, 18), în care își aduce amindouă realităţi, ambele valide. Pe
te, chiar și vag, că a existat o
de-o parte, nu în puţine situaţii,
casă părintească și un tată, care
casa părintească nu este și „un
stă
la temelia unei realităţi oriacasă”. Te trezești într-o realitaginare și de referinţă chiar și
te pe care nu tu ai ales-o, într-o
pentru el. Singurul lucru care
istorie care ţi se propune porîi mai dă stabilitate este acest
nind de la un moment dat și
gând. Este important să pleci,
destul de mult din traiectoria ta
să cunoști, să te așezi în inima
ţi-e determinată, poate nefast,
lumii și să-i simţi pulsul, însă
de acest topos și timp originar.
fără să uiţi, nici măcar pentru
În această situaţie, fie accepţi și
o clipă, punctul de referinţă,
te „faci complice sorţii”, trăind
tata și casa părintească, care îţi
cu tristeţe, resemnare și, eventual, deznădejde, fiecare modau o identitate, un nume și,
ment al vieţii, fie „o iei la sănăîn cele din urmă, o siguranţă
toasa”, în căutarea izbăvirii,
necesară. Ca să existăm, toţi
mișcat de speranţa că există
avem nevoie de un părinte, pe
chiar și pentru tine șansa unei
tot parcursul vieţii, de care să
altfel de vieţi. Avem de-a face
ne bucurăm și pe care, dacă e
aici cu un curaj salutar, necesar
cazul, să-l iertăm. Iar casa păși eliberator, care trebuie descorintească rămâne punctul de
Fiul Risipitor. Gravură de Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669).
perit la vreme. Atmosfera, unereferinţă, cu sincopele ei cu tot,
ori toxică, din casa părintească
dar și momentul final în devenirea noastră. Acest topos ne dezvăluie
nu ar trebui să ne conducă la o obișnuinţă cu o astfel de viaţă, trăită la limi- taina împreună-locuirii, ca proiect și posibilă realitate în această viaţă, dar
ta de jos a supravieţuirii. Nici unui copil nu i se cere să accepte să facă deplin realizabilă în cea viitoare. Părintele nostru și casa părintească,
parte dintr-un astfel de proces, acceptând la nesfârșit un tratament neadec- odată devenite acasă, ne oferă șansa descoperirii noastre ca persoane,
vat și nefiresc din partea propriilor săi părinţi. Este pe de-a-ntregul justificat locuind una într-alta, după modelul lui Dumnezeu – „Eu și Tatăl una
un gest de bărbăţie, săvârșit la vreme, de eliberare din chingile unui fals suntem” (Ioan 10, 30), prin locuirea Lui Însuși în noi – „Dacă Mă iubește
cămin familial și o casă părintească pe care nu are de ce să și-o dorească.
cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi, și vom veni la el și vom
Pe de altă parte, o altă posibilă explicaţie pentru dorinţa sa de a părăsi face locaș la el” (Ioan 14, 23).
casa părintească, realistă și ușor acceptabilă, poate să fie asociată unei cutuDar și fiul cel mare rămâne în aceeași înţelegere. El nu părăsește casa
me sociale, care prevede, ca parte din procesul de maturizare, o experienţă, părintească și îi este fidel tatălui său, însă nu se simte acasă. Este nemulţumit
de la o anumită vârstă, în afara familiei. Sau nu doar ca expresie a unei cu itinerariul lui și, pe deasupra, invidios pe curajul fratelui său de a se
convenţii sociale, ci făcând parte din procesul firesc al vieţii, în general. înfrupta, fie și pătimaș, din viaţă. La fel ca și acesta din urmă, și el s-a simţit
Pentru ca să te simţi înăuntru e nevoie să stai, măcar și pentru o vreme, străin în casa părintelui său, însă n-a avut curajul să plece, ci a suferit în
afară. Acest principiu este exprimat în tradiţia ascetică drept o cale de tăcere, fără să reproșeze, dar arzând pe dinăuntru. A fi cuminte, ascultător
cunoaștere prin intermediul contrariilor. Și îl exprimă pe om în starea lui de și supus nu presupune de la sine și maturizare. „Cuminţenia” poate să
după cădere. E dificil să simţi binele fără să ai experienţa greului, să te bucuri însemne sau să ascundă multe. Poate chiar să aducă cu sine împietrire și
fără să simţi tristeţea și durerea, să simţi puterea dragostei fără să trăiești
irosire într-o înţelegere strâmbă asupra vieţii însăși, pe o perioadă mai
singurătatea, și altele asemenea. În această logică, pentru a se simţi înăuntru,
scurtă sau mai lungă de timp. Fiul cel mare dovedește faptul că poţi să te
feciorul cel mic avea nevoie de experienţa vieţii în afară, cu ambivalenţa pe
simţi străin și înăuntru, la fel de bine cum poţi să te simţi străin în afară.
care o presupune – voluptatea plăcerii, bucuriile zilei, tovărășiile de conDorul după „acasă” se intuiește în cazul amândurora. Și deznodăjunctură, exuberanţa trăirii, dar și durerile patimilor, tristeţea dezamăgirilor,
mântul ar putea fi fericit pentru amândoi, de vreme ce finalul povestirii
părăsirea, însingurarea și chiar deznădejdea. Toate acestea puteau să coneste deschis. Tatăl iese în întâmpinarea feciorului cel mic, dar face același
tribuie la o mai bună plasare a lui în viaţa reală.
lucru și cu feciorul cel mare. Atâta timp cât avem un tată și o casă părinLa cele două poziţii mai poate fi adăugată o a treia explicaţie – plecarea
tească cu porţile deschise, înseamnă că mai sunt șanse să fim reprimiţi
feciorului cel mic este determinată de un dor nebun de ducă. Diferenţa
înăuntru sau să ne simţim nu doar în casă, ci și acasă...

† Benedict

În casă și acasă
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pentru a lucra în alte ţări, pe de alta, trebuie
să fie principala preocupare atât a Bisericii, cât
şi a liderilor politici din România”17.
Preocuparea pentru emigraţia română şi faţă de copiii rămaşi acasă este o
frământare aparte a Părintelui Patriarh.
Aşa se face că, pe toate meridianele
globului, s-au creat structurile eclesiastice necesare pentru o bună păstorire a
creştinilor ortodocşi români.
Este greu de rezumat într-un text
aniversar o activitate atât de variată şi
de profundă. Cred că alocuţiunea rostită la întronizare de către Preafericirea
Sa este un adevărat cuvânt programatic: „Cea dintâi dorinţă şi cea dintâi datorie
a noastră, ca nou Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, constă în păstrarea, preţuirea şi cultivarea moştenirii spirituale luminoase pe care ne-a lăsat-o fericitul întru
adormire Părintele nostru Patriarhul Teoctist, pildă de înţelepciune şi răbdare, de
iubire frăţească faţă de toţi creştinii ortodocşi, pildă de bunătate, faţă de toţi creştinii, faţă de toţi oamenii credincioşi şi faţă
de toţi oamenii făcători de pace şi de
bine”18.
Un al doilea gând era cel al comuniunii frăţeşti în Biserică: „Datoria noastră
constantă este promovarea comuniunii
frăţeşti, a coresponsabilităţii şi conlucrării
cu toţi ierarhii din Sfântul Sinod, pentru a
păstra şi apăra credinţa ortodoxă şi unitatea Bisericii noastre, precum şi pentru a
găsi împreună cu Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile lor, împreună cu clerul şi credincioşii mireni ortodocşi mĳloace corespunzătoare pentru adâncirea şi îmbogăţirea
vieţii spirituale şi a lucrării misionare în
parohiile, mănăstirile, şcolile teologice,
instituţiile culturale şi instituţiile socialcaritative ale Bisericii noastre”19.
Și, în sfârşit, spune Preafericitul, „o
altă dorinţă a noastră, care devine o datorie,
este intensificarea misiunii spirituale a
Bisericii în societate, dincolo de zidurile
locaşurilor de cult, prin intermediul a două
reţele bisericeşti ortodoxe la nivel naţional
şi anume: radio şi televiziune, precum şi
un cotidian al Bisericii”20. Într-o lume în
care mass-media revarsă în spaţiu mult
venin şi mediocritate e nevoie, pentru
omul care caută, şi de izvoare curate şi
dătătoare de viaţă.
Din motivele subliniate şi multe altele ne dăm seama câtă nevoie avem de
un Patriarh puternic. Într-o lume în care
aproape că nu mai sunt repere, pentru
noi românii şi, în mod special, pentru
noi transilvănenii, Patriarhul Daniel este
un reper şi un Părinte.
Este Părinte în sensul pe care bătrânii
de odinioară îl dădeau acestui cuvânt,
înţelegând că Întâistătătorul, cunoscător
fiind al lucrurilor dumnezeieşti, are faţă
de lucrurile omeneşti o dreaptă judecată, datorită căreia ştie să-i călăuzească
pe oameni pe calea lui Dumnezeu21.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel,
Părintele neamului, ne arată că „numai
fiind ancorat în fiinţa unui neam și loc, în istoria unei Patrii, poţi aduce roadă”22. Noi, fiii
săi spirituali, la acest soroc sărbătoresc, îi
zicem dimpreună cu Sfântul Ioan Teologul: „Să mergeţi bine cu sănătatea, precum
bine mergeţi cu sufletul” (III Ioan 1, 2).
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nu numai „a muta”, „a strămuta”, „a schimba locul”, ci şi „a preface”,
„a transforma”, a trece ceva sau pe cineva dintr-o stare de existenţă
în alta.
Sf. Grigorie Palama, vorbind despre intrarea Maicii Domnului
în Sfânta Sfintelor, spune: „ L-a mutat pe Enoh Dumnezeu. Dar
Pr. Dr. Florin Claudiu Daniel oare la ceruri? Nicidecum. „Căci nimeni nu poate urca la ceruri decât
numai Cel Ce S-a pogorât din cer” (In 3,13)... Aşadar dacă este scris că
mul a fost creat pentru viaţă, pentru deplinătatea vieţii.
Enoh de pe pământ a fost mutat de Dumnezeu, cu siguranţă i-a fost
Din această cauză omul trăieşte bucuria existenţei şi se
rezervat un loc cu totul inferior faţă de cel acordat acum Fecioarei”7.
cutremură în faţa morţii, această cruntă şi totodată tainică
Sf. Teofilact al Bulgariei vorbește la fel de apofatic despre soarta lui
realitate pe care nu o poate pătrunde cu mintea. Regele David a
Enoh: „Că Enoh a fost mutat în viaţă și că este încă în viaţă știm, dar
cuprins în cuvinte simple acest destin uman, zicându-i fiului său
unde sau cum, asta nu ştim, pentru că Scriptura nu vorbește despre
Solomon: „Iată, eu mă duc pe drumul pe care toţi pământenii se duc” (3
acest lucru”8.
Rg. 2, 2), iar Heidegger vorbea despre om ca despre „o fiinţă ce se
În Vulgata, traducerea latină a Bibliei, pasajul din Iisus Sirah
îndreaptă spre moarte”1. Până şi Domnul Hristos, dincolo de divicare face referire la Enoh este lămurit prin cuvinte suplimentare,
nitatea Lui, fiind om adevărat asemenea nouă afară de păcat, a
astfel: „Dumnezeu l-a răpit în paradis”9.
acceptat această cale spre lucrarea mântuirii noastre.
Aşadar, istoria patriarhului Enoh, succintă în Scriptură, dar
Cu toate acestea, Scriptura ne vorbeşte despre doi oameni care
îmbogăţită de cultura iudaică, este una deosebit de interesantă, iar
nu au gustat moartea, două personalităţi emblematice ale Vechiului
strămutarea sa la cer învăluită de taină.
Testament, patriarhul Enoh şi profetul Ilie, care, din adâncurile isÎn schimb, informaţiile scripturistice despre Sf. Ilie Tesviteanul
toriei, sfidează această fatalitate a morţii.
sunt mult mai numeroase. Lucrarea profetului este relatată în 3Rg.
În analiza de faţă vom observa felul în care au exprimat autorii
17-19; 21; 4 Rg. 1-2. Aceste naraţiuni sunt scrise în cea mai pură
biblici sfârşitul vieţii lor, dar şi maniera în care aceste două persoebraică clasică, „de tipul celei care cu greu ar fi putut fi scrisă mai
nalităţi au fost receptate în iudaism şi creştinism.
târziu de secolul al VIII-lea”10.
În memoria umanităţii, Enoh a rămas ca fiind un om de o sfinDupă ce profetul Maleahi anunţase că lucrarea lui Ilie va fi
ţenie deosebită. Potrivit Apostolului Iuda (1, 14), el a fost al şaptelea
reluată „înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfripatriarh de la Adam, fiind fiul lui Iared şi tatăl lui Matusalem (Fc.
coşată” (Maleahi 4, 5-6) venirea lui Ilie a ajuns un subiect obişnuit
5,18,21). Apropierea deosebită pe care el o avea cu Dumnezeu este
de discuţie în timpul propovăduirii Mântuitorului Hristos (subiect
redată în text prin cuvintele „Enoh a umblat cu Dumnezeu”. Această
preluat, şi amplu dezbătut, în Mişna iudaică). Prin urmare, Noul
însoţire a lui cu Dumnezeu e tradusă înţelegerii noastre de SeptuTestament îl menţionează pe profetul de aproape 30 de ori11, arătând
aginta prin expresia „a plăcut Enoh lui Dumnezeu” (Fc. 5, 24)2.
influenţa tradiţiei evreiești târzii care îl socotea pe acesta un fel de
Sfârşitul pământesc al lui Enoh este amintit de Scriptură în două
înaintemergător al lui Mesia12.
fraze. Moise precizează că: „a
Sf. Ilie apare subit în relataplăcut Enoh lui Dumnezeu şi apoi
rea
re biblică, fără a-i fi precizată
nu s-a mai aflat, pentru că l-a mutat
genealogia.
ge
Misiunea lui e una
Dumnezeu” (Fc. 5, 24). Iar Sf.
precisă,
pr
aceea de a apăra creApostol Pavel afirmă: „Prin credinţa
di poporului lui Dumnezeu
dinţă, Enoh a fost luat de pe pământ
când
câ identitatea lui religioasă
ca să nu vadă moartea, şi nu s-a mai
era
er ameninţată de politica libeaflat, pentru că Dumnezeu îl strărală
ra ale lui Ahab, care, după
mutase, căci mai înainte de a-l străcăsătoria
că
cu Izabela, a promovat
muta, el a avut mărturie că a binecredinţa
cr
în Baal-Melcart, zeul
plăcut lui Dumnezeu” (Evr. 11, 5)3.
protector
pr
al Tirului13.
Este interesant de observat că în
Fără a zăbovi asupra celor
nici unul din aceste două texte
ci
cinci tablouri din activitatea
nu se foloseşte cuvântul „cer”. Se
pr
profetului, ne vom opri doar
vorbeşte doar despre faptul că
as
asupra felului în care el îşi înSfinții Enoh și Ilie.
a fost „luat de pe pământ”, a fost
cheie activitatea pe pământ.
„mutat de Dumnezeu”, fără o altă
Asemeni lui Enoh, despre
precizare.
Ilie se spune că „a fost luat de Dumnezeu”. Momentul fusese deja
Dacă zăbovim asupra felului în care iudaismul l-a perceput pe
revelat proorocilor din Betel şi Ierihon, care l-au avertizat pe uceEnoh, observăm că aici aura legendară a patriarhului a fost mult
nicul Elisei: „Ştii oare că Domnul ia pe stăpânul tău şi-l înalţă deasupra
îmbogăţită. Potrivit Cărţii Jubileelor, Targumului Pseudo-Jonathan
capului tău?” Şi el a răspuns: „Ştiu şi eu, dar tăceţi!”(4Rg 2, 3,5). Iar
şi Sefer Yuhasin, surse preluate apoi în Cronica lui Bar Hebraeus
mai apoi, după ce au trecut în chip minunat Iordanul, „pe când
sau Praeparatio Evangelica a lui Eusebiu de Cezareea, Enoh a fost
mergeau ei aşa pe drum şi grăiau, deodată s-a ivit un car şi cai de foc şi,
un închinător evlavios al adevăratului Dumnezeu , care a primit
despărţindu-i pe unul de altul, a ridicat pe Ilie în vârtej de vânt la cer”
numele „Safra Rabba” - Marele Scrib, pentru curăţia lui, el fiind luat
(4Rg.2,11).
la cer dintre locuitorii de pe pământ. Lui Enoh i se atribuie invenţia
Momentul a avut loc în jurul anului 852 î. Hr., după alţi exegeţi
artei de a scrie, noţiuni introductive în astronomie și aritmetică, fapt
în jurul anului 89514. Analiza fragmentului poate deschide perpentru care era socotit „iniţiat”4.
spective interesante de înţelegere. Dacă textul masoretic vorbeşte,
Potrivit legendelor iudaice, patriarhul a fost dus la cer și numit
scurt, despre ridicarea profetului Ilie în vârtej de vânt, Septuaginta
păzitor al tuturor comorilor cerești, conducătorul arhanghelilor şi
precizează că a fost ridicat „aşa cum era”, textul sugerând o ridiapropiat al tronului lui Dumnezeu. El cunoaște toate tainele și
care în aer a lui Ilie, nu neapărat o înălţare la cer15. Numeroşi Părinţi
misterele şi îndeplinește tot ceea ce iese din gura lui Dumnezeu. El
ai bisericii au ţinut să precizeze că Mântuitorul Hristos s-a înălţat
conduce sufletele la locul fericirii, fiind cunoscut ca „Prinţul feţei lui
cu desăvârşire la cer, „în sânurile Tatălui”, în timp ce profetul Ilie a
Dumnezeu”, „Prinţul Torei”, „Prinţul înţelepciunii”, „Prinţul raţiunii”
avut parte doar de o înălţare „ca la cer”.
și „Prinţul gloriei”5. Sefer Hekalot sau Cartea a 3-a a lui Enoh , o
Spre exemplu, Sf. Ioan Gură de Aur afirmă: „Ilie s-a înălţat ca
apocrifă iudaică din secolele III-V, redă înălţarea lui Enoh astfel:
și cum ar fi în Rai, pentru că era un rob, dar Hristos a urcat chiar
„Ca urmare a coruperii pământului de către spiritele rele Shamhaîn Rai , pentru că El a fost Domnul”. Sf. Chiril al Ierusalimului
zai și Azael, Enoh a fost mutat la cer pentru a fi un martor al lui
precizează de asemenea: „Ilie este ca și cum ar fi în cer, dar Hristos
Dumnezeu. Acolo toate porţile înţelepciunii i-au fost deschise, iar
7
corpul său material a fost schimbat într-unul de lumină”6.
Sf. Grigorie Palama, „Omilia 53”, în Omilii, vol. 3, (Bucureşti: Anastasia,
p. 225.
Revenind la textul scripturistic, verbul „metatithemi” înseamnă 2007),
8

Enoh și Ilie două provocări exegetice
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GEORGES FLOROVSKI, Creaţie şi răscumpărare, (Belmont, Massachusetts,
1976) 119.
2
R.J. BAUCKHAM, „Enoh”, accesat 15 iunie 2020, http://dictionarbiblic.blogspot.
com/p/lista-autorilor:html. Expresia „a umblat cu Dumnezeu” poate fi analizată în
paralel cu Facere 6, 9; Miheia 6, 8; Maleahi 2, 6.
3
Patriarhul este cunoscut şi prin prisma cărţii care îi poartă numele.
Cartea lui Enoh este o operă apocrifă, scrisă în limba aramaica, în secolul III î.Hr. Cartea conţine relatarea pe care ar fi făcut-o Enoh despre
călătoriile sale, precum şi sfaturile pe care acesta le-ar fi dat fiului său,
Matusalem.
4
Emil G. Hirsch, Solomon Schechter, „Enoch”, http://www.jewishencyclopedia.com/articles/5772-enoch, accesat 17 iunie 2020
1

5

Ibidem.

6

Ibidem.

Peter Mikhalev, “Did Enoch and Elĳah Ascend into Heaven?”, http://
orthochristian.com/105525.html, accesat 15 iunie 2020.
9
Teodor Danalache, „Cartea lui Enoh”, pe https://anapa-lastochka.ru/
automotive/cartea-lui-enoh.php, accesat 17 iunie 2020.
10
W. F. Albright, From the Stone Age to Christianity, (John Hopkins Press,
1967), p. 307.
11
Mark W. Chavalas, „Elĳah”, în Baker’s Evangelical Dictionary of Biblical
Theology, https://www.biblestudytools.com/dictionary/elĳah, accesat 16
iunie 2020.
12
Așteptarea întoarcerii lui Ilie apare frecvent în Evanghelii (Mt. 17, 10;
Mc. 9, 11). Mulţi erau convinși că fie Iisus (Mt 16, 14; Mc. 6, 15; 8, 28;
Lc. 9, 8, 19), fie Ioan Botezătorul (In. 1, 21, 25) era profetul așteptat.
13
B. L. Smith, „Ilie” în Dicţionar biblic, https://dictionarbiblic.blogspot.
com/p/lista-autorilor.html, accesat 15 iunie 2020.
14
Ibidem
15
Peter Mikhalev, idem.

este direct în ceruri”. Aceeaşi înţelegere o găsim la Sf. Fotie, Theodoret de Cir, Sf. Maxim Grecul, Sf. Simeon Noul Teolog sau în
imnele Sf. Roman Melodul şi Andrei Cretanul16.
Dacă locul în care au fost înălţaţi profetul Ilie şi patriarhul Enoh
este altul decât cel în care s-a înălţat Mântuitorul, rămâne întrebarea: cum putem înţelege acest loc? Biblia folosește cuvântul „cer”
pentru a descrie trei locuri diferite: atmosfera Pământului (Fc. 1,
20); universul fizic cu stele și planete (Ps. 8, 3); și, totodată, locul
slavei lui Dumnezeu (Evr. 8, 1)17. Se poate demara de la această
întreită înţelegere o direcţie exegetică corectă? Sf. Grigorie Dialogul
încearcă o explicaţie în acest sens: „Ilie a fost dus în cer, în cel aerian (material), care este distinct de cel nematerial, a fost aşezat într-o
regiune tainică a pământului, unde ar trebui să locuiască până când,
la sfârșitul lumii, va apărea din nou pe pământ pentru a plăti datoria morţii”18.
Oricâte eforturi raţionale am face, sfârşitul pământesc al patriarhului Enoh şi al profetului Ilie rămân învăluite în mister. La fel
de greu de cuprins cu mintea este şi revenirea lor în lume, la sfârşitul istoriei. Apoc. 11, 3-11 vorbeşte despre doi martori ai lui Dumnezeu, care vor înfrunta Fiara 1260 de zile. La modul general, cei
doi martori sunt socotiţi Enoh şi Ilie, reîntorşi pe pământ pentru a
trece şi ei prin moarte.
Dacă dimensiunea istorică a evenimentelor rămâne tainică,
trebuie înţeleasă dimensiunea lor teologică. Înălţarea cu trupul la
cer a celor două personalităţi vechitestamentare a fost înţeleasă ca
o prefigurare a înălţării Mântuitorului Hristos, între aceste momente fiind percepută o relaţie de tip-antitip19. Dacă Enoh şi Ilie au fost
înălţaţi prin intervenţie divină, exterioară, Mântuitorul se înalţă
prin Sine Însuşi, manifestându-şi divinitatea şi, totodată, atotputernicia. Pentru creştini, felul în care cei doi au depăşit momentul
morţii poate fi arvună a veşniciei şi reper al nădejdii.
16

Ibidem
Apostolul Pavel vorbeşte despre răpirea până la „al treilea cer” (2 Cor. 12, 2-3).
18
Peter Mikhalev, idem.
19
Mathew Henry, Commentary, https://www.ccel.org/study/2_KGS_2#, accesat 18 iunie 2020.
17

6
Politica și făţărnicia

Elena Pârvu
m rămas stupefiaţi de ceea ce s-a abătut peste lume la începutul acestei primăveri. Covid 19, nu este un organism
viu, ci o moleculă de proteine care a provocat moartea a
mii de oameni și care a bulversat evoluţia firească a omenirii. Sigur,
nimic nu este perfect în viaţă, dar de la democraţie, europenism,
globalizare, cucerirea spaţiului cosmic, ecologizare, și chiar poluare...
să trecem la ravagiile provocate de „o moleculă”, este parcă, prea
mult. Mai trist este că marii politicieni ai lumii contemporane se
acuză reciproc de vinovăţie, pe când noi, muritorii de rând, nu știm
ce să mai credem. Ba sunt americanii de vină, ba chinezii..., ba... nici
nu mai contează...
În ciuda încercărilor apăsătoare pe care le trăim, Credinţa rămâne forţa morală care ne întărește, nu ne lasă să deznădăjduim.
Și vorbim de credinţa care ne va conduce la adevăr. Dar nu numai
credinţa, ci și Fapta noastră contează mult în lupta cu forţele răului,
pentru că simţim cum vibrează atmosfera unui nou timp istoric pe
care va trebui să ni-l asumăm. Dar un rol important în această
schimbare vor avea politicienii. Ne punem întrebarea firească... ce
trebuie să se schimbe în politică, ce fapte ale politicienilor trebuie
eliminate? Greu de prevăzut... De ce? Pentru că politicienii sunt
precum fariseii, pe care îi mustra și Iisus: „Așa și voi, pe din afară
vă arătaţi drepţi oamenilor, înăuntru însă sunteţi plini de făţărnicie
și de fărădelege” (Mt 23, 28). Da, au așadar un comportament cinic
și histrionic. Și noi i-am perceput astfel, dar semne de schimbare nu
sunt, în ciuda criticilor care li se aduc în ultima vreme. Speranţa
noastră e în tineret și dorim să nu ne înșelăm. Preţuirea și respectarea virtuţilor morale, patriotismul sincer și susţinerea ideilor unei
vieţi cu adevărat democratice, va face posibilă aderarea la o politică
naţională a tuturor oamenilor de bine, dar mai ales a celor ce au
construit o Românie, ce s-a prăbușit în lupta pentru putere a politicienilor. Așadar, tineretul să ne redea încrederea în cei ce hotărăsc
destinele noastre, să impună acţiuni cu impact istoric și fapte de
viaţă care animă. E adevărat, tinerii care vor intra în politică trebuie să ţină cont și de specificul etno-spiritual al poporului român, dar
raportându-se mereu și la valorile de libertate și democraţie. În
deviza noii politici trebuie să subliniem nevoia a două lucruri
esenţiale: moralitatea și eleganţa verbală, elemente care trebuie să
anime, nu să demoleze. Doamne ajută!

A

I NC U R SI UNI SPIR I T UA L E * PA S TOR A L I A

Sfântul Sofronie Saharov sau
intensitatea adevărului
Dr. Eugen Adrian Truţă
fântul Siluan Athonitul câștigă din ce în ce mai mult o aureolă
supra-confesională chiar în virtutea Ortodoxiei lui reale. Cel care
a tradus intelectual trăirea adâncă a acestui mare sfânt athonit este
arhimandritul Sofronie1, ucenicul său apropiat, un fost pictor conectat la
pulsiunile artei și filosofiei ce influenţa Europa începutului de secol XX.
Întocmai cu părintele său duhovnicesc, arhimandritul Sofronie simte și
mărturisește că „o viaţă cu adevărat dreaptă este condiţionată de adevăratele
concepţii despre Dumnezeu, despre Sfânta Treime”2. Privită în ansamblu, coerenţa
acestei credinţe nu acceptă schimburi complementare sau negocieri faustice: „dacă
mi s-ar fi oferit un secol de viaţă fericită, n-aș fi primit această ofertă. Duhul meu
avea nevoie de veșnicie”3.
Existenţa noastră se developează sub imperativul unor certitudini apriorice
care locuiesc în adâncul nostru și despre care putem afirma că o anumită experienţă
a vieţii cere cristalizarea lor. Sentimentul e undeva între nostalgia Paradisului și
profetismul eshatologiei și doar îngrĳirea atentă de suflet ne ajută să descoperim
în străfundurile inimii noastre gânduri gata alcătuite, nu de noi inventate; în acele
gânduri se cuprind anticipările revelaţiilor ce vor urma să vină de la Dumnezeu4.
E susţinută astfel centrarea pe adevărul că o credinţă dogmatică dreaptă aduce cu
sine o simţire dreaptă a credinţei-profesiune, dar mai ales a credinţei-existenţă.
Ancorat în aceasta, omul credincios primește un răspuns canalizat prin propriile
exigenţe și reușește să asimileze datele Revelaţiei5 divine ca pe o evidenţă ce se
așează în făgașul fiinţei noastre după renunţarea la orgoliul autodeterminării și
justificării. Pe urmele erminiei Sfinţilor Părinţi (Sf. Maxim Mărturisitorul), suntem
invitaţi să ne asemănăm lui Melchisedec și să dobândim prin har împlinirea îndumnezeirii6, adică să devenim fără tată, fără mamă, fără genealogie, fără început,
fără sfârșit, preot în veac, ducând existenţa noastră integrală peste îndatorările
perenităţii.
Mișcarea aceasta a sufletului către Dumnezeu înseamnă o anumită înţelepciune
a vieţii (Ps. 110, 10) dată de frica lui Dumnezeu, și ea nu poate fi decât consecinţa
unei iluminări duhovnicești. Natura acestei iluminări nu poate fi explicată de psihologie7, întrucât nu corespunde unor scheme identificabile sau mecanisme obiectivizante care să poată fi semnalate clinic. Frica lui Dumnezeu este o binecuvântată
re-poziţionare pe drumul căutării Lui. În mod spontan, frica lui Dumnezeu ne
locuiește așezându-ne pe albia optimă, la sfârșitul căreia se află Însuși Cel Căutat.
Efortul continuu al oamenilor de a urma această cale este însoţit de borne ale
iluminării8. Spre exemplu, sihaștrii plâng când „contemplă înlăuntrul lor bezna
întunecoasă; când văd rădăcinile adânci ale «cunoașterii răului», pe care nu le pot
smulge cu propria lor putere”9. Neputinţa ontologică de a restabili cu propriile
mĳloace un paradis pierdut, confirmat universal de prea multele religii, iscă în
cei doritori hotărârea unei lupte neîntrerupte purtate cu armele rugăciunii. Nobila știinţă10 a duhului nu este asigurată în câţiva ani de studii academice sau de
viaţă meritorie moral, ci respiră în întreaga noastră viaţă întrucât nu vom putea
niciodată să atingem plinătatea iubirii lui Hristos11, și în acest sens putem spune, la
limită, că adevăratul creștinism nu a fost propovăduit aproape nicăieri12.
Doar religia re-leagă omul de misterul ultim al transcendenţei și
subţiază umanitatea animalizată, pentru că doar Dumnezeu
încredinţează mĳloace pentru această apropiere: „darul pocăinţei
este răpirea sufletului la Dumnezeu, când este atras de apariţia Luminii. La început, această lumină nu este încă vizibilă, dar la căldura ei inima începe să-și piardă duritatea”13.

S

1

continuare, între altele, Preasfinţia Sa ne-a vorbit
despre faptul că numele Bartolomeu este un patronimic de origine aramaică însemnând fiul lui Tolomai
(forma aramaică al numelui Ptolomeu). În mod
tradiţional Natanael (Cf. Ioan I, 43-51; Matei X, 3) a
fost identificat cu Apostolul Bartolomeu.
De asemenea, ierarhul nostru a mai menţionat că
Pr. dr. Gavril Vârva
Sfântul Apostol Bartolomeu rămâne pentru noi un
iua de 11 iunie înseamnă zi de sărbătoare și bu- nume important și sonor și pentru faptul că l-a purtat
curie duhovnicească pentru comunitatea eclesi- fostul Mitropolit Bartolomeu, care a rămas în conștiinţa
ală din cartierul Plopilor – Mănăștur. Chiar dacă credincioșilor noștri ca o personalitate de mare forţă ce
nu este înscrisă ca atare în calendarul nostru bisericesc s-a și-a dăruit întreaga viaţă slujirii bisericii lui Hristos și
impus deja ca zi de praznic în rândul credincioșilor prezenţi, neamului nostru românesc și de Dumnezeu iubitor.
care și în acest an, marcat de așa-numita pandemie s-au
ostenit și au venit, cu mic cu mare în straie de sărbătoare,
să-l serbăm pe Sfântul Apostol Bartolomeu, sub a cărui
ocrotire a fost pusă biserica noastră în urma cu șase ani,
cu binecuvântarea Chiriarhului nostru, Înaltpreasfinţitul
Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.
Cu acest prilej a fost comemorat și părintele
Mitropolit Bartolomeu Anania, care a târnosit
lăcașul sfânt ce se profilează pe cerul celui de-al
treilea mileniu de istorie creștină ca un semn al
statorniciei noastre în credinţă și al speranţei în
purtarea de grijă a lui Dumnezeu.
Bucuria sărbătorii a fost marcată de slujirea
Preasfinţitului Episcop-Vicar Benedict Bistriţeanul, care
prin evlavie și sobrietate, eleganţă și solemnitate liturPreasfinţia Sa la timpul potrivit a rostit rugăciunea
gică a imprimat întregii comunităţi un suflu de rugăciune și trăire duhovnicească, aducând împreună cu specială pentru bolnavii care se află în spitale, pentru
soborul de preoţi și diaconi jertfa euharistică într-un încetarea noii pandemii, pentru personalul medical, cât
și pentru cei aflaţi în slujirea aproapelui.
cadru de comuniune și iubire sfântă.

Zi de Sărbătoare la Parohia
din cartierul Plopilor,
Cluj-Napoca

Z

Soborul sacerdotal a fost alcătuit din Preacucernicii preoţi: Pc. Prof. Ioan Chirilă, Pc. Inspector Vasile
Nemeș, Pc. Protopop Alexandru Ciui, Pc. Marcel
Andreica, Pcuv. Protos Siluan Farcaș, Pc. Alexandru
Vidican, Pc. Vasile Soporan, Pc. Gavril Vârva, Pc. Cristian Timar și Pc. Diacon Sergiu-Iustin Pop.

După citirea pericopei evanghelice, părintele
Episcop Benedict le-a vorbit credincioșilor despre
misiunea Sfinţilor Apostoli, aleși de către Domnul
nostru Iisus Hristos și trimiși în lume ca martori și
propovăduitori ai faptelor și învăţăturii Sale mântuitoare, stăruind în mod deosebit asupra pasajului
de la începutul evangheliei după Ioan în care ni se
relatează momentul întâlnirii minunate a lui Filip și
Natanael cu Domnul Iisus Hristos ( Ioan I, 43-51). În

Tot în cadrul sfintei liturghii, Preasfinţitul
Benedict a hirotonit întru diacon pe Dl. Prof.
Alexandru Nelu Hales, cadru didactic la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, care
în urma examenului organizat la Centrul nostru Eparhial a fost numit preot paroh la Parohia Sfântul Ioan Botezătorul din Municipiul
Cluj-Napoca.
Răspunsurile la dumnezeiasca liturghie au
fost date de către corul bisericii, condus de
tânărul dirijor Sergiu Stanciu, de la Catedrala
noastră mitropolitană.
La partea liturgică a sărbătorii parohiei
noastre s-a adăugat și un moment de împlinire și bucurie spirituală: recitalul de pricesne
și cântece populare susţinut de câţiva artiști
consacraţi, care au făcut o bună impresie auditoriului. De reţinut că acest program artistic
l-am legat de faptul că anul în curs este dedicat Anului omagial al pastoraţiei părinţilor și copiilor și Anului comemorativ al filantropilor
ortodocși români.
În încheiere am mulţumit părintelui Episcop
Benedict Bistriţeanul pentru slujirea arhierească și pentru alesul și înălţătorul cuvânt de
învăţătură. De asemenea, mulţumiri le+au fost
adresate onoraţilor membri ai soborului clerical
și, bineînţeles, dragilor credincioși care au luat
parte la bucuria hramului bisericii noastre.
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Sofronie Arhimandritul, Rugăciunea - experienţa Vieţii Veșnice, trad. Ică jr. Ioan, Editura Deisis, Sibiu, 2007.
2
Arhimandritul Sofronie, Mistica vederii lui Dumnezeu, traducere de Irineu Slătineanul,
Editura Adonai. Izvoarele Spiritualităţii Ortodoxe, București, 1995 p. 8.
3
Ibidem, p. 17.
4
Ibidem, p. 18.
5
Arhimandritul Sofronie, Rugăciunea - experienţa Vieţii Veșnice, p. 195.
6
Sf. Maxim Mărturisitorul, Părinţi și Scriitori Bisericești. Ambigua. Tâlcuiri ale unor locuri
cu multe și adânci înţelesuri din Sfinţii Dionisie Areopagitul și Grigore Teologul, vol. 80,
trad. Pr. Dumitru Stăniloae, E.I.B.M.B.O.R., București, 1983, p. 262: „Ajuns aici, omul
se află întreg și în chip integral într-o întrepătrundere cu Dumnezeu întreg, devenit
tot ce este și Dumnezeu, afară de identitatea după fiinţă. El Îl are pe Dumnezeu Însuși
întreg în locul său însuși și agonisește ca premiu unic al urcușului pe Dumnezeu
Însuși ca ţintă finală a mișcării celor ce se mișcă și stabilitatea neclintită și nemișcată a
celor purtate spre el, și ca graniţă și margine nehotărnicită și nesfârșită la toată graniţa
și regula și legea, raţiunea și mintea și firea”.
7
Arhimandritul Sofronie, Mistica vederii lui Dumnezeu, p. 20.
8
Pelerinul rus. Mărturisirile sincere către duhovnicul său ale unui pelerin rus cu privire la
rugăciunea lui Iisus, trad. Arhim. Paulin Lecca, Editura Agnos, București, 2009, p. 53:
Se întâmpla să nu intru în nicio locuinţă omenească câte trei zile și trei nopţi și, în extazul
meu, simţeam că parcă sunt singur pe pământ, un ticălos păcătos singur în faţa milostivului
și iubitorului de oameni Dumnezeu. Această singurătate mă mângâia și dulceaţa rugăciunii
era de data aceasta atât de viu simţită, încât lucra mai cu putere decât atunci când eram între
oameni.
9
Arhimandritul Sofronie, Mistica vederii lui Dumnezeu, p. 21.
10
André Scrima, Duhul Sfânt și Unitatea Bisericii. Jurnal de Conciliu, Editura Anastasia,
București, 2002, p. 134: cu cât crede că poate exista în sine, abătându-se de la taina care o
întemeiază, cu atât își pierde puterea vitală de a se raporta la Realitatea semnificată. Statutul
teologiei riscă astfel să se confunde - capcană tipică pentru nominalismul conceptual - cu
statutul afirmaţiilor despre teologie.
11
Arhimandritul Sofronie, Rugăciunea - experienţa Vieţii Veșnice, p. 117.
12
Ibidem, p. 127.
13
Arhimandritul Sofronie, Mistica vederii lui Dumnezeu, p. 32.
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Cum îmi poate revitaliza
Teologia proiectul de viață? (I)
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I

nterviu cu Preacuvioşia Sa Arhim. Teofil Tia, Decanul
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, realizat
de către Cătălin Bărăian.

Cătălin Bărăian: - Între întâiul fondator al Facultăţii de
Teologie Ortodoxă din Cluj, vrednicul de pomenire Episcop
Nicolae Ivan, și fondatorul noului sediu al ei, IPS Părinte
Mitropolit Andrei, s-a creat o punte peste ani, ambii ierarhi
încercând din răsputeri să răspundă nevoilor școlare și
duhovnicești ale studenţilor teologi clujeni. De când funcţionează
noul sediu al Facultăţii și prin ce se remarcă acesta în arealul
universitar clujean?
Arhim. Teofil (Tia): - Evaluările internaţionale de
calitate a învăţământului universitar iau în calcul, printre alţi coeficienţi, numărul de metri pătraţi alocaţi pe
student în clădirile „spaţiu de învăţământ”. La acest
capitol, suntem profund recunoscători Înaltpreasfinţitului
Părinte Andrei care a construit campusul universitar
unde ne desfășurăm activitatea; dacă, instituţional ctitorul școlii noastre este episcopul Nicolae Ivan (după
Unirea cea Mare), edilitar, ctitorul facultăţii noastre este
ÎPS Andrei, care ne-a construit un sediu teologic unic
în tot Estul european. A fost
inaugurat acum 8 ani, și este
o clădire generoasă construită special cu această
destinaţie: șapte nivele, săli
de curs, laboratoare pentru
artă sacră, patrimoniu informatic de ultimă oră, o aulă de
congrese care este folosită și
ca sală de spectacole, și ca cinematograf, o biserică pictată
în stil bizantin, atelier de vitralii, săli de fitness, o cafenea
culturală-cofetărie etc.
Este foarte importantă
baza materială a unei facultăţi,
căci patru sunt coloanele care
susţin sau definesc un
învăţământ universitar de
mare performanţă: 1. Prestigiul cadrelor didactice, 2.
Performaneţele studenţilor și
ale absolvenţilor, 3. Seriozitatea derulării procesului
didactic și 4. Baza materială. Înaltpreasfinţitul a investit
enorm din punct de vedere afectiv și material pentru a
crea cele mai prielnice condiţii de studiu și formare
pentru tinerii dornici să-L cunoască pe Dumnezeu. Noi
ne străduim doar să întreţinem şi să ducem mai departe
ceea ce am primit...
Cred că, până la darea în folosinţă a campusului, la
capitolul „bază-materială”, cel mai vizibil în Transilvania
era edificiul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul
Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – o universitate „simbol” (fiind în Cetatea Marii Uniri) –, care
avea un sediu nou, construit tot de Înaltpreasfinţitul Andrei pe vremea când era episcop de Alba Iulia. Rankingurile internaţionale pun obligatoriu în corelaţie baza
materială cu numărul de studenţi. Dar, de când avem la
Cluj cele două edificii ale campusului, am dobândit întâietate. S-a investit enorm în baza materială, și sperăm să
se obţină rezultate în resursele umane ale lumii de mâine!
Avem speranţa că va fi totul de mult folos tinerilor, și
așteptăm, în rugăciune, construcţia celui de al treilea
edificiu al campusului, căminul pentru fete, căci totuși,
cam între 35% și 40% din studenţii noștri sunt fete, cu
precădere la specializările Artă Sacră, Didactică și Asistenţă
Socială. Deocamdată, pentru cazarea lor apelăm la căminele Universităţii.
C.B.: - Vreme de aproape 9 ani, începând cu toamna anului
2011 și până în aprilie 2020, când aţi fost desemnat Decanul
FTO de către domnul Rector Daniel David, în urma alegerii de
către cadrele Facultăţii, aţi fost îndrumătorul spiritual al
studenţilor teologi clujeni, pe care i-aţi primit și i-aţi ascultat
de dimineaţa și până târziu în noapte. Acum, pentru unii în

calitate de duhovnic și pentru toţi în calitate de decan, vă întrebăm care sunt planurile de viitor și cum vedeţi continuitatea
lucrării misionare și poate chiar edilitare a Facultăţii?
Arhim. Teofil (Tia): - Coloana vertebrală a Teologiei, spre deosebire de alte știinţe umaniste, nu este
– cum ar crede mulţi – structura intelectual-raţională
și cerebral-cognitivă a unei cunoașteri exterioare, ci
demersul mistic, psiho-emoţional și spiritual-duhovnicesc. E o mare diferenţă între „cunoaștere” și
„înţelegere”. Înţelegerea e o formă de interiorizare și
amprentare a fiinţei interioare cu o descoperire exterioară care ni s-a făcut, de care am beneficiat. Adevărul exterior trebuie să aibă rezonanţă în fi inţa mea
interioară unică și irepetabilă, respectându-mi profilul psihologic și cultural unic și inconfundabil. Adevărul care nu are nici o legătură cu mine nu există!
De aceea, noi dorim să ajutăm pe fiecare student să-și
regăsească identitatea sa cea mai adâncă, să-și descopere locul propriu în planul lui Dumnezeu, să se
împlinească pe sine în contextul social mai amplu al
epocii postmoderne. Acest demers e imposibil fără o
călătorie duhovnicească în adâncurile sinelui pentru
întâlnirea, acolo, în intimitatea cea mai adâncă, a lui
Dumnezeu. Dumnezeu este și în afara noastră, este
un „Tu”, dar este și în adâncurile cele mai insondabile ale fiinţei noastre. Trebuie avansat în ambele
direcţii...

Paraclisul rămâne laboratorul de o importanţă
capitală al unei școli teologice, și noi, la Cluj, avem
un paraclis generos, cu o pictură de mare calitate și
sobrietate, perfect adaptat demersului sacramental
specific promovării unei credinţe „profesioniste”.
Trăirea credinţei pe care noi o propunem studenţilor
– considerăm – este una de excepţie, o trăire în care
mintea și inima, cognitivul și emoţionalul se întrepătrund, se fertilizează reciproc, reconstruind umanul de dinainte de cădere, restaurându-l, sfinţindu-l,
înnoindu-l transfigurator. Civilizaţia postmodernă e
bulversată la acest capitol, e colindată de duhuri nevrotice și se simte frustrată permanent pentru că nu
a investit în descoperirea interiorităţii. Întreaga
civilizaţie postmodernă pare o imensă conspiraţie
contra oricărei formă de viaţă interioară. Noi, la Teologie, vrem să reparăm acest neajuns.
Noi încercăm să-i ajutăm pe studenţi să-și creioneze un proiect de viaţă entuziasmant, să-și construiască, împreună cu Dumnezeu, un viitor luminos,
senin și realist. Încercăm să le coborâm Transcendenţa
în viaţă. Pentru aceasta însă trebuie să știe să-și vertebreze prezentul cu un program de rugăciune consistent și eficient, și să-și reinterpreteze corect trecutul. E foarte importantă metabolizarea corectă a durerilor trecutului și fortificarea duhovnicească în faţa
provocărilor viitorului.
Dorim să-i învăţăm să deprindă „tehnica” rugăciunii adevărate, căci în lumea noastră extrem de
puţini oameni mai știu să se roage. Omul care nu se
știe ruga se plictisește la sfintele slujbe și este foarte

vulnerabil în faţa provocărilor vieţii. Fără să te știi
ruga nu ai cum să „construiești” o intimitate cu
Dumnezeu, care este fundamentală pentru vieţuirea
de zi cu zi a creștinului și pentru minimalul său
confort psihic. Rugăciunea este singurul instrument de acces la supranatural în lumea noastră
copleșită de imanent și hipnotizată, parcă, doar
de material și de trecător. Noi propunem, întradevăr, o direcţie de mers diferită de cea pe care
o propune lumea, dar care te pune pe traiectoria
eternităţii. Întâlnirea cu Dumnezeu e momentul
fundamental al vieţii și suprema realizare posibilă a oricăruia dintre noi, și contemporaneitatea
ignoră acest adevăr.
C.B.: - Părinte decan, de ce ar trebui ca un absolvent de liceu sau, de ce nu, un om de rând, în
fond oricine dintre noi, să urmeze cursurile
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj?
Arhim. Teofil (Tia): - Întrebarea pare generalistă, dar pretinde un răspuns complex, poliedric.
Aș zice, „...pentru a ajunge la seva vieţii”, pentru
a-și rearticula existenţa; pentru a urma sensurile
cele mai adânci ale propriului destin; pentru a-și
regăsi sinele; pentru a-și reorienta viitorul; pentru
un plus de disciplinare interioară; pentru a păși
într-o manieră profesionistă pe traseul mântuirii.
Una din marile probleme ale Ortodoxiei contemporane este blocarea trăirii
religioase a unor credincioși
la un anumit nivel cultural,
care se hrănește ulterior
doar din anumite lecturi.
Omul ajuns duhovnicesc
simte mediocritatea fardată
religios. Absolvenţii de Teologie știu face selecţia în
bibliografie, evită „banalul”, consumând savoarea
propusă de Sfinţii Părinţi ai
Bisericii, se imunizează în
faza superstiţiosului și a
magicului. Omul duhovnicesc este deja un om supranatural, care lucrează zi de
zi cu supranaturalul. El știe
merge mult dincolo de materie și de temporal.
În sinteză, aș spune că
noi le propunem tuturor 4
(sau 3) ani trăiţi cu maxim folos: ani în care să
deprindă „tehnica” rugăciunii curate, adevărate,
în care să dobândească un deplin echilibru psihoemoţional, în care să atingă o robustă maturitate
interioară, și care să deprindă intelectual tezaurul
bibliografic moștenit de la Sfinţii Părinţi. În plus,
nu trebuie ignorat nici demersul în act de digitalizare a Teologiei. Tot mai multe cursuri pot fi audiate în direct, pe platforma Zoom, fără a fi necesară o deplasare cotidiană la cursuri. Astfel,
studenţii au șansa progresului și în plan informatic, învăţând accesul la biblioteci online, cărţi PDF
de mare valoare etc.
Noi ducem o luptă discretă cu analfabetismul
duhovnicesc și religios ce mutilează lumea noastră,
în ciuda orei de religie din învăţământul pre-universitar: oamenii de astăzi știu cu toţii să citească, dar
nu mai știu ce merită citit. Beneficiarii noștri învaţă
să facă o selecţie inteligentă între volumele propuse
de piaţa cărţii, pentru a consuma nectar... putem
afirma, fără să fim totalitariști sau exclusiviști, că
Teologia este singura știinţă care-ţi deschide porţile
Cerului și care se merită, cu adevărat, să fie cunoscută. Omul a fost făcut de Dumnezeu pentru o dilatare ontologică, la infinit, și cei care-și ratează acest
traseu devin nefericiţi, fără să-și dea seama de ce. Iar
cei care-și trăiesc viaţa în consens cu acest ideal, al
creșterii în iubire, devin fericiţi chiar și când, privind
lucrurile din exterior, nu ar avea multe motive
pământești să fie. Doar Dumnezeu, Dragostea supremă, ne poate învăţa traseul spre fericire!
(continuare în numărul următor)
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Optzeci de ani de la
28 iunie 1940:
„O zi a rușinei naționale”, când
România Mare s-a prăbușit
„fără să tragă o împușcătură”
Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan

S

Prin urmare, în 28 iunie 1940, Consiliul de Coroană în frunte cu regele Carol al II-lea a răspuns afirmativ ultimatumului
sovietic din 26-27 iunie 1940 de cedare a Basarabiei, a nordului
Bucovinei și a Herţei (50.762 km²) Uniunii Sovietice, abandonând,
fără luptă, în ghearele fiarei roșii din Răsărit 3.776.309 locuitori,
dintre care 54% etnici români. Efectele tragice ale acelei lașe
decizii politice se resimt până în ziua de astăzi. De aceea cred că
ziua de 28 iunie ar fi trebuit să fie una de doliu naţional, nu atât
pentru teritoriile pe care le-am cedat, cât mai ales pentru cei
peste 100.000 de români deportaţi și exterminaţi în gulagul sovietic între vara anilor 1940-1941 și a celorlalţi 100.000 care au
îmbrăţișat calea refugiului dincoace de Prut și la sud de Siret,
luând cu sine „doar ce puteau să ducă în mână”2. Zeci de mii de
vieţii frânte din cauza lașităţii și trădării celor 20 de bărbaţi, în
frunte cu suveranul, care s-a ascuns după Consiliul de Coroană
ca după un paravan pentru a-și masca propria ipocrizie și lașitate,
notând în jurnalul său următoarele: „Consiliul are loc și am ieșit
din el amărât și dezgustat. Numai 6 voturi din cei 26 prezenţi
au fost pentru rezistenţă. Numele lor merită să fie înscrise cu
litere de aur în cartea demnităţii românești: Nicolae Iorga, Victor
Iamandi, Silviu Dragomir, Traian Pop, Ștefan Ciobanu, Ernest
Urdăreanu. Toţi ceilalţi, cu oarecare nuanţe, au fost pentru acceptarea ultimatumului. (...) E o zi a rușinei naţionale. Restul
nopţii, cu Duduia, am plâns amarnic. Și ea vede dezastrul ce ne
1

Expozeul istoric pe baza următoarelor volume: Istoria românilor, vol. III.
România întregită (1918-1940), ediţia a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Enciclopedică, București, 2010, p. 543-658; Florin Constantiniu, O istorie sinceră a
poporului român, ediţia a IV-a revăzută și adăugită, Ed. Univers Enciclopedic
Gold, București, 2011, p. 361-371; Keith Hitchins, Scurtă istorie a României,
Ed. Polirom, 2015, p. 218-224.
2
Despre drama lor vezi: Golgota românească. Mărturiile bucovinenilor deportaţi
în Siberia, texte culese de Dumitru Covalciuc, ediţie și note de Liliana Corobca, Ed. Vestala, București, 2015; Să nu ne răzbunaţi! Mărturii despre suferinţele
românilor din Basarabia adunate de monahul Moise, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia,
2012; Valeriu Pasat, Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS
Moldovenești. 1940-1950, Ed. ROSSPEN, Moscova, 2006; Viorica Olaru-Cemârtan, Deportările din Basarabia. 1940-1941, 1944-1956, Chișinău, 2017; Alexandrina Cernov (red.), Fântâna Albă. Golgota Neamului, Ed. Nicodim Caligraful, Mănăstirea Putna, 2018.

așteaptă.”3 Pentru cei ce aţi fi tentaţi că credeţi că sunt prea aspru
cu Carol al II-lea, trebuie să precizez că, potrivit Constituţiei din
februarie 1938, regele era „capul statului” (art. 30) și „capul oștirii”
(art. 46), Consiliul de Coroană având un rol pur consultativ!
Așadar, regele Carol II nu și-a asumat prerogativele pe care însuși
și le acordase o dată cu instalarea dictaturii sale regale în 1938,
putând fi etichetat, împreună cu toţi ceilalţi, drept trădător, cum
de altfel i-a și caracterizat în acea zi Nicolae Iorga, într-o scurtă
declaraţie rostită tare și răspicat chiar în palatul regal în faţa tânărului moștenitor al tronului Mihai4. Trebuie subliniat că marele istoric fusese principala voce care s-a opus cedării, vorbea
nu numai savantul, ci morala și conștiinţa unui vajnic bărbat al
naţiunii române: „se impune rezistenţa ca o datorie de onoare,
chiar cu siguranţa că vom fi învinși”. Să reţinem, de asemenea,
exclamaţia fruntașului basarabean Ștefan Ciobanu, care votase
unirea din 27 martie 1918 în calitate de membru al Sfatului Ţării:
„Ne batem, blestem pe noi dacă nu ne batem!”5. Din nefericire
nu ne-am bătut și nu ne-am apărat onoarea...
Desigur, decizia a fost justificată atunci prin incapacitatea ţării
de a ţine piept confruntării militare cu URSS, căreia i s-ar fi putut
alătura Ungaria revizionistă și Bulgaria, ceea ce ar fi dus la
desfiinţarea statalităţii românești. Astăzi, datorită istoriografiei
noastre și a celei străine, știm că atât Ungaria, cât și Bulgaria nu ar
fi atacat România, iar Germania nazistă nu ar fi permis ocuparea
integrală a României de către sovietici, deoarece avea propriile ei
interese economice în zonă, petrolul și grânele românești fiind
vitale pentru efortul de război al celui de-al treilea Reich. Prin
urmare apelativele de „trădători”, „lași” sau „vinovaţi” la adresa
lui Carol al II-lea și a consilierilor săi sunt îndreptăţite în faţa
judecăţii istoriei! Dar, dincolo de frustările și manifestările ipocrite schiţate în acele împrejurări, unele poate și ca
simple
sim justificări în faţa posterităţii, nu ei sunt cei
ce au suferit atunci, ci sutele de mii de români basa
sarabeni și bucovineni, cetăţeni ai aceleiași Români
nii, pe care generaţia lui Carol al II-lea n-a fost în
st
stare să o apere și să o ofere ca moștenire copiilor
și nepoţilor lor.
Dintre zecile de mii de refugiaţi, preotul
cărturar Paul Mihail (1905-1994) surprinde în
că
jurnalul
său din zilele de vineri-sâmbătă, 28-29
ju
iunie
1940, poate cel mai sugestiv clipele
iu
sfâșietoare
prin care a trecut ţara și românii basf
sarabeni
atunci: „E Vinerea Patimilor României
sa
Mari!
Sfârșitu-s-a! Ceea ce generaţii întregi au
M
luptat,
au sângerat, au muncit, s-a risipit, s-a
lu
distrus
și s-a năruit. Este oare de crezut aceasta,
di
ca în câteva ceasuri să se prăbușească o provincie,
ci să se răpească milioane de oameni și să se
sfârșească o religie creștină de două mii de ani? (...) Un cer
plumburiu și un zgomot înăbușit care plutește în văzduh.
Ceasul despărţirii de mormintele părinţilor, de pământul
natal, de casă, de agoniseala materială, de documente, cărţi și
icoane a sunat. Glasul strămoșilor vorbește în mine. Iau drumul pribegiei cu câteva cărţi, însemnări, o pâine și încălţat în
bocanci pornesc. (...) Mi se spune că trenul nu mai merge spre
Iași. Aștept o bucată de timp, apoi pornesc pe jos pe linia ferată. Înaintea mea sunt atâţia. Întâlnesc geamantane părăsite,
buccele și bagaje. Toţi fug, toţi cu spaimă. (...) Seara ajung la
Iași. Trenurile veneau unul după altul. (...) Gara Iași e un haos.
Mii de refugiaţi, bagaje, copii și vagoane. (...) O stare de nervi
cum n-am mai avut. Nu pot sta o minută locului. Îmi tremură
mâinile și picioarele”. Iar fix o lună mai târziu, pe 28 iulie 1940,
avea să scrie: „Lacrimi, lacrimi. Genea povestește zile întregi
amănunte din viaţa trăită sub rușii sovietici”, întrebându-se
cu durere: „Se împlinește o lună de la marea tragedie, ca un
stat naţional cu armată la graniţă, cu fortificaţii și depozite, să
părăsească o provincie moldovenească și armata să se retragă
fără să tragă o împușcătură. Oare cine sunt vinovaţii?”6.
Vinovaţii căutaţi de părintele Paul Mihail nu sunt greu
de identificat, dar nu asupra lor aș dori să ne oprim astăzi,
ci a celor ce au fost lăsaţi atunci de izbeliște de către statul
ai cărui cetăţeni erau, asupra memoriei lor și a urmașilor lor.
De aceea în aceste clipe voi aprinde o lumânare și voi îndrepta un gând spre Dumnezeu, asigurându-i că nu i-am uitat și
nu voi renunţa să cred în reîntregirea ţării, reiterând în acest
sens o frază a lui Mihai Eminescu: „poporul român niciodată nu a renunţat la drepturile sale asupra Basarabiei și prin
urmare nici astăzi nu are dreptul de a renunţa”.
3
Carol al II-lea regele României, Însemnări zilnice, vol. III, Ed. Scripta,
București, 1998, apud Historia, an XX, nr. 221, iunie 2020, p. 23-25.
4
Mircea Ciobanu, Convorbiri cu Mihai I al României, ediţia a treia, Ed.
Humanitas, București, 2008, p. 135.
5
Historia, an XX, nr. 221, iunie 2020, p. 19, 32
6
Paul Mihail, Reconstituiri. Jurnal. Corespondenţă, ediţie îngrĳită de
Zamfira Mihail și Mihai Papuc, Ed. Știinţa, Chișinău, 2018, p. 167-169..
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e împlinesc în vara acestui an opt decenii de la prăbușirea
României Mari, întregite cu atât de mult efort și atâtea
sacrificii în anul 1918. Dacă 1918 a intrat în istoria și în
mentalul nostru colectiv drept anul astral al împlinirii aspiraţiilor
de unitate politică ale românilor și al reîntregirii neamului în
hotarele sale politice firești, anul 1940 trebuie reţinut drept anul
crizei și al celor mai mari dezastre succesive din istoria noastră
modernă și contemporană, când ţara a pierdut o treime din
teritoriul său naţional și o populaţie de 7,5 milioane locuitori
fără a trage un foc de armă. Da, este o istorie dureroasă, chiar
foarte dureroasă dacă ne gândim la suferinţa sutelor de mii de
deportaţi și refugiaţi, dar și a urmărilor politice extrem de nefaste care au venit peste ţară la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și care au făcut ca nici până în ziua de astăzi graniţa
artificială, trasată de regimul totalitar sovietic, cu concursul larg
al celui criminal nazist, în vara anului 1940 să nu fie ștearsă, iar
românii de pe cele două maluri ale Prutului să nu se regăsească încă într-o singură Românie liberă, demnă și independentă,
pe care străbunicii lor au întemeiat-o în mod democratic în
cursul anului 1918.
Cele două regimuri totalitariste criminale,
comunist și nazist, care au cauzat sute de milioane de victime în secolul XX, au fost posibile datorită complicităţii și pasivităţii aliaţilor occidentali, învingători în Primul Război Mondial și
dornici de a pedepsi o Germanie mândră care va
deveni în scurtă vreme terenul fertil în care Adolf
Hitler își va construi cel de-al treilea Reich. Incapabile și lipsite de o reacţie potrivită în momentele în care Hitler a violat prevederile tratatelor
de pace de la Paris-Versailles din anii 1919-1920,
Franţa, Marea Britanie și aliaţii lor europeni (Polonia, România, Jugoslavia, Grecia și Turcia) au
primit cu stupoare vestea semnării pactului de
neagresiune germano-sovietic, parafat la Moscova în 23 august 1939, și cunoscut ulterior după
numele celor doi miniștri de externe, von Ribbentrop și Molotov. Ceea ce n-a știut lumea atunci, ci avea să afle
abia un deceniu mai târziu, când americanii au descoperit în
arhivele germane o copie a pactului, a fost existenţa unui protocol adiţional secret prin care Hitler și Stalin își delimitau cu
claritate „sferele de interese” și urmau apoi, în nici un an de zile,
să-și împartă Europa Central-estică și de Sud-est, violând, anihilând și amputând prin forţa armelor Finlanda, Ţările Baltice,
Polonia, Cehoslovacia și România.
Uniunea Sovietică nu a recunoscut niciodată unirea Basarabiei cu România prin hotărârea Sfatului Ţării din 27 martie 1918,
guvernul lui Lenin rupând relaţiile cu guvernul român în primăvara lui 1918. Relaţiile bilaterale au cunoscut evoluţii sinuoase după preluarea puterii de către bolșevici, reluarea relaţiilor
diplomatice petrecându-se abia în anul 1934 și părând a intra pe
un făgaș pozitiv datorită eforturilor abilului diplomat Nicolae
Titulescu, care izbutise să negocieze un pact de asistenţă mutuală în 1936, dar îndepărtarea sa din fruntea Ministerului de
Externe, în 29 august 1936, va duce din nou la o răcire a relaţiilor
româno-sovietice, ele devenind tensionate după 1 septembrie
1939, când Germania a invadat Polonia cu concursul și asistenţa
URSS. Blitzkrigul german de pe frontul de vest din mai-iunie
1940, care a dus la ocuparea rapidă a Ţărilor de Jos și a Belgiei,
apoi la capitularea Franţei, în 22 iunie 1940, și la bombardarea
năprasnică a Marii Britanii au spulberat alianţele și garanţiile de
securitate ale României, ţara noastră găsindu-se singură în faţa
colosului sovietic, care încă din mai 1937, prin vocea ministrului
de externe, Maksim Litvinov, îl avertizase pe Titulescu că „vom
încerca să reluăm Basarabia prin toate mijloacele juridice și
militare care ne vor fi posibile”. Pactul Ribbentrop-Molotov din
23 august 1939 a creat mĳloacele juridice, iar prăbușirea Franţei
și invazia iminentă a Marii Britanii a generat contextul militar
de care Stalin a profitat imediat. Astfel a doua zi după anihilarea
Franţei, Molotov i-a comunicat ambasadorului german la Moscova, Friedrich von Schulenburg, că „rezolvarea problemei basarabene nu mai suferă amânare”, iar URSS era decisă să recur-

gă la forţă armată dacă România nu dădea curs cererii sovietice.
Iritarea lui Hitler și sugestia lui Schulenburg către Molotov de
a renunţa la pretenţiile asupra Bucovinei, care nu făcuse parte
din Imperiul ţarist și nu era prevăzută în zona de interes sovietică a protocolului adiţional secret al pactului de neagresiune, a
determinat Moscova să-și reducă pretenţiile la Basarabia și nordul Bucovinei. La scurt timp, pe 25 iunie 1940 la ora 22.00, Molotov l-a convocat pe Gheorghe Davidescu, ministrul României
la Moscova, și i-a înmânat nota ultimativă a guvernului sovietic
care clama să „se înapoieze cu orice preţ Uniunii sovietice Basarabia și să transmită Uniunii Sovietice partea de Nord a Bucovinei cu frontierele potrivit cu harta alăturată”. De reţinut
atitudinea demnă și lipsită de echivoc a ministrului Davidescu,
care a demontat punctual tezele lui Molotov, acesta răspunzând
evaziv că „nu dorește a discuta argumentele mele”, ambii concluzionând că „Istoria va judeca”. Termenul pe care Moscova îl
oferise Bucureștiului pentru a emite un răspuns a fost de 24 de
ore. Din cauza opreliștilor sovietice, Davidescu a reușit să transmită la București textul complet al ultimatumului abia la 6
dimineaţa în 27 iunie 1940. Pentru că era ziua în care principele
Mihai susţinea examenul de bacalaureat, regele Carol II a convocat Consiliul de Coroană abia la ora 12.00. Format din 26 de
membri, foști prim miniștri, membrii guvernului în funcţie și
câţiva generali, consiliul s-a întrunit de două ori, între ele fiind
consultate Germania, Italia, Grecia, Iugoslavia și Turcia, care au
transmis un răspuns asemănător: îndemn la cedare. Dacă la
prima ședinţă 11 membri au votat pentru respingerea ultimatumului și rezistenţă armată, 10 pentru acceptarea lui, 5 pentru
discuţii și unul rezervat, la a doua ședinţă, derulată de la orele
21.00, votul a fost unul covârșitor în favoarea cedării1.

7

PROFESORUL DE R ELIGIE

8

E

a erea Nr. 7 / Iulie (2020)

cunoștinţelor. Bazându-mă pe acest feedback, am reușit să-i
motivez și să-i mobilizez în formarea unei echipe de 70 de
profesori care să lucreze la realizarea unei platforme online.
Inspectorul general din Ministerul Educaţiei Naţionale, domnul conf, univ. dr. Vasile Timiș, a acceptat să ne fie referentul
știinţific al acestei Platforme. Din mărturisirile dumnealui,
această Platformă e-learning, este unică nu numai la nivel
naţional, ci și international. De asemenea, este unică, la nivelul tuturor disciplinelor școlare. Disciplina religie a făcut pionierat în această privinţă.
Lansarea proiectului s-a făcut la începutul lunii martie.
De atunci săptămânal, sau chiar mai des, avem videoconferinţe
online, la care participă și domnul inspector general, Vasile
Timiș. În cadrul acestor întâlniri punem la cale toate modalităţile
didactice, pedagogice și tehnologice, în vederea realizării
acestei platforme. Ea este structurată în felul următor: fiecare
lecţie, începând de la clasa pregătitoare până la clasa a douăsprezecea, are cel puţin două exerciţii de consolidare a
cunoștinţelor, lucrate în diferite aplicaţii moderne: e-learningapps, Kahoot, Mentimeter, Puzzle. De asemenea, fiecare
unitate de învăţare, are un formular de evaluare, care cuprinde toate lecţiile unităţii respective. Unitatea de evaluare este
realizată pe baza formularelor google forms, care permite
elevului, după rezolvarea itemilor și trimiterea lor, să primească instantaneu rezultatul, arătându-i unde a scris corect
sau greșit, oferindu-i feedback-uri de încurajare și apreciere.
De asemenea, pe baza unor setări, și profesorul primește
punctajul elevilor, dar și răspunsurile acestora. Este o moda-

Cu toate că mulţi nu s-au priceput într-ale tehnologiei,
i-am instruit, împreună cu excelenta și priceputa doamnă
profesoară, Carmen Oprea, de la Craiova, care, alături de soţul
dumneaei, de specialitate IT-ist, ne-a sprĳinit în descifrarea
tainelor noilor tehnologii. De asemenea, specialist pe didactică, am avut-o pe doamna inspector de religie Daniela BuzaProf. dr. Ioniţa Timiş
tu de la Timișoara, care, prin experienţa de autor de manual
Colegiul Naţional Pedagogic „Gh. Lazăr” Cluj-Napoca
școlare, ne-a pus la dispoziţie structura fișelor de lucru și a
ducaţia a vizat, de-a lungul timpului, formarea permaterialelor realizate. Familia Oprea ne-a creat spaţiul virtusonalităţii omului, în funcţie de particularităţile fieal și a creat Platforma în care au fost încărcate toate aceste
căruia, dar şi în funcţie de dinamica socială, de moexerciţii de consolidare și formulare de evaluare.
bilitatea profesiilor prin integrarea dinamică a omului în soDin judeţul Cluj s-au înscris următorii profesori: Vasile
cietate. Tocmai de aceea şcoala a jucat întotdeauna un rol
Călușer, Lioara Petru, Maria Ciceo, Mariana Ilea, Felicia Băresenţial în orice epocă, iar astăzi, în contextul actual al unei
bos, Cristina Sima, Mihaela Roba, Ionela Tămaș, Rodica
societăţi structurate printr-o cunoaştere informaţională şi
Mureșan, Alina Tomoiagă, Ionuţ Hens, Armancă Iustiniana,
eficienţă tehnicizată, orientate spre pragmatism, relevanţa
Ioana David, Carmen Ţandea, Loredana Tușa, Petreuș Adina,
educaţiei este una şi mai mare. În această perspectivă, există
Silviu Rad și Ioniţa Timiș. Restul echipei, până la șaptezeci,
riscul ca educaţia să fie redusă la dimensiunea informaţionaau fost profesori din diverse judeţe ale ţări, toţi cu experienţă
lă. Actul educaţional nu poate fi epuizat însă în ceea ce îndidactică deosebită, cu gradul didactic I, cu doctorat, autori
seamnă transmiterea unui set de informaţii şi de abilităţi
de manuale școlare, inspectori, formatori, experţi etc. Aceștia
practice, oricât de performante ar fi acestea.
sunt: Costea Dorina (Caransebeș), insp. Elena Cocârlea (BrăEducaţia nu trebuie să se rezume doar la aspectul informativ
ila), Tamara Bujorea (Suceava), Maria Lucaci (Suceava), Ana
şi la cel pragmatic. Procesul educaţiei se desăvârşeşte doar atunci
Luca (Galaţi), Maria Chira (Satu-Mare), Maria Păduraru
când luăm în discuţie şi componenta sa formativă. Caracterul
(Galaţi), Roxana Jipa (Brăila), Silvia Poenar (Bistriţa-Nasăud),
formativ al educaţiei implică, în general, dobândirea de atitudini
Geta Chiriloiu (Brașov), Elena Ungureanu (Vaslui), Viorica
la nivel moral, civic, estetic şi, în mod cu totul special, valorificaJolopciuc (Sighetul-Marmaţiei), Irina Leonte (Bacău), Roxana
rea educaţiei religioase. În cadrul acestui tip de educaţie, omul
Matei (Buzău), Cosmin Sava (Neamţ), insp. Daniela Buzatu
învaţă cine este Dumnezeu şi cum să se apropie de El, dobân(Timișoara), Șteluţa Andrei (Gorj), Vera Bindiul (Rădăuţi),
deşte stabilitatea emoţională şi, totodată,
Gabriela Grădinaru (Neamţ), Cornel
duhovnicească. În absenţa educaţiei reliD
Duma (Caraș Severin), Simona Căprescu
gioase, omul nu prinde rădăcini puterni(T
(Teleorman), Petruș Dorobanţu (Brăila),
ce, stabile, şi la orice mică pală de vânt se
V
Violeta Boldea (Deva), Zaharioiu Danipoate clătina. 1
el
ela (Buzău), Mișu Spiroiu (Călărași),
Trăim vremuri fără precedent, în care
A
Adrian Muntean (Covasna), Gabriela
educaţia, alături de multe sectoare ale
M
Marinescu (Buzău), Daniela Semian
vieţii sociale și spirituale, a avut de sufe(N
(Neamţ), Felicia Păuneascu (Gorj), Sirit în această perioadă. Educaţia este
m
mona Necșoiu (Mehedinţi), Corina Scrisegmentul care leagă generaţiile prin
do
don (Bistriţa), Florin Boldea (Deva),
cultură și spiritualitate, și fără de care,
A
Angela Gabon (Satu-Mare), Angela Honicio societate nu poate subzista. Modaba
ban (Satu-Mare), Mihaela Gurzu (Galaţi),
litatea în care se transmit valorile
A
Angel Păunescu (Gorj), Oprea Carmen
educaţiei, diferă de la o epocă la alta.
(C
(Craiova), Leonid Stăiculescu (Drobeta
Prima, și cea mai eficientă educaţie a fost
Tu
Turnu Severin), Liliana Stănescu (Brăila),
cea directă, de la mamă la copil, mai
A
Angel Stăiculescu (Craiova), Adriana
întâi în pântecele matern, iar apoi în sânul
A
Argatu (Constanţa), insp. Iuliana Ghefamiliei. Trecând prin educaţia antică,
or
orghe (Craiova), Floricica Morariu (Iași),
transmisă de la maestru la ucenic, și prin
V
Viorica Popa (Galaţi), Marian Dobrescu
educaţia clasică, de la învăţător la elev,
(D
(Dâmboviţa), Ana Conţ (Maramureș),
azi, prin forma în care ni se propune,
Li
Liana Pașca (Bistriţa-Năsăud), Daniela
tehnologia ia locul părinţilor, și chiar al
Fr
Friciu (Mureș), Victoria Ferescu (Brăila),
dascălilor, fără să se cunoască consecinţele Rugăciunea de seară.
seară Acuarelă și tempera pe carton de Ignat Bednarik (1882–1963),
(1882 1963) 34,5
34 5 x 49,5
49 5 cm.
cm
IIonuţ Bolog (Alexandria), Lazăr Stancope termen lung a acestui fenomen.
vici (Timișoara), Natașa Docineţi
Datorită ritmului alert în care s-a
litate eficientă de a studia ora de religie într-o manieră mo- (Sighetu-Marmaţiei), insp. Robert Roșioru (Buzău).
mișcat educaţia în aceste vremuri de restriște, tehnologia a dernă, atrăgătoare, plăcută și ușoară. Fiecare item și variantă
Materialele virtuale au fost transformate și în materiale
fost intermediarul prin care educaţia a ajuns la mintea, și mai de răspuns este însoţit / ă de imagini educative. Itemii folosiţi word, acestea având ca scop realizarea a treisprezece auxilipuţin la inima copiilor. Nici religia nu a avut alte strategii, sunt diverși, după cum urmează: cu alegere simplă, cu ale- are didactice, care să fie puse la dispoziţia profesorilor și a
deși, în vremuri, nu demult apuse, nu vedeam în tehnologie gere multiplă, cu completare de spaţii, cu creare de elevilor, ca fișe de lucru, în cazul în care internetul sau apao metodă care să acapareze atât de mult viaţa culturală, dar corespondenţă, cu varianta de fals sau adevărat, cu inserare ratura ar putea juca feste în diverse unităţi școlare. Toţi proși cea spirituală. Un proiect inedit, pentru disciplina religie, de videoclipuri etc. Numărul itemilor variază, în funcţie de fesorii din întreaga ţară vor fi beneficiarii acestor auxiliare,
a prins viaţă în urmă cu trei luni. Este vorba despre o Platfor- nivelul de studiu. De regulă se încadrează între minim zece deoarece vor fi publicate în format electronic și încărcare pe
mă e-learning la religie, care se află la următoarea adresă: și maxim douăzeci de itemi. Formulare sunt concepute, în așa Platforma Religieonline.ro. Această Platformă și Auxiliarele
http://religieonline.ro/.
fel încât elevii să le aprecieze, să le găsească utile, plăcute, didactice urmează a fi depuse la Ministerul Educaţiei Naţionale
Această platformă s-a născut din dorinţa de a veni în spri- interesante, moderne și dorite. De asemenea, exerciţiile de spre a fi evaluate și avizate.
jinul profesorilor de religie, în această perioadă de educaţie consolidare, prin diversitatea lor, sunt foarte atrăgătoare.
Din toamna acestui an, profesorii de religie din întreaga
online, și nu numai. Iniţiativa acestui proiect s-a născut chiar
Am gândit această platformă într-o manieră didactică, care să ţară vor avea acces la materialele din această Platformă.
înainte de a intra în perioada de educaţie online. Punctul de acopere toată programa școlară, toate unităţile și toate conţinuturile. Datorită generozităţii și muncii asidue, depuse de acești
pornire a fost experienţa a patru ani de concursuri online la Dacă aș fi încercat să realizez singură aceste exerciţii de consolida- oameni inimoși, o ţară întreagă va beneficia de roadele acesdisciplina religie. „Alături de Hristos în Europa secolului XXI” re și de evaluare, chiar dacă mi-aș fi dat toată silinţa, nu aș fi reușit, tei strădanii. Acești oameni, au lucrat cu timp și fără timp,
este un concurs pe care l-am iniţiat în anul 2016, la care au deoarece cantitatea de muncă este imensă și ar fi necesitat foarte în aceste trei luni, pentru a sprĳini munca a mii de profesori
participat în fiecare an, elevi români din diverse ţări ale Europei. mult timp. Cele douăsprezece clase, la care se adaugă și clasa pre- din întreaga ţară, pentru a apropia elevii, și mai mult de
Încă din primul an, s-au înscris copii din 13 ţări ale Europei. gătitoare, au un total de 65 de unităţi, respectiv, aproximativ 260 de disciplina religie, prin această modalitate virtuală, plăcută
Formularele folosite la aceste concursuri au constituit o provo- lecţii. Fiecare profesor a primit câte o unitate în vederea realizării și atractivă, dar și pentru a sprĳini Biserica neamului româcare pentru colegii din întreaga ţară, pe care le-au considerat a formularului google forms pentru evaluare și a exerciţiilor de con- nesc. Chiar dacă, din toamnă, învăţământul clasic ar reveni
fi ideale pentru această nouă strategie de învăţare.
solidare pentru cele 3-4 sau 5 lecţii care aparţin acestei unităţi. Toţi la normal, această Platformă va rămâne valabilă și absolut
În primăvara acestui an, în urma concursului pe care l-am cei care au acceptat ceastă provocare, au considerat că este înţelept necesară. Din feedback-urile primite de la elevii din întreaorganizat pentru cei 1500 de copii români din Italia, după să lucrăm în echipă, câtă vreme, dacă eu lucrez o unitate, pe care o ga ţară, cărora li s-au distribuit o parte din aceste formulare
finalizarea acestuia, formularele au fost distribuite profesori- pun la dispoziţia colegilor de echipă, primesc în schimb 64 de unităţi și exerciţii, în ultimele două luni din anul școlar, ce tocmai
lor de religie, dintr-un grup naţional, pentru a le folosi în lucrate, dacă predau la toate nivelurile. De asemenea, dacă eu lucrez, a trecut, am constatat plăcuta impresie pe care au avut-o
perioada pascală, conform programei analitice. Au fost extrem 4-5 lecţii pentru exerciţiile de consolidare, primesc în schimb, 255 aceștia vis-à-vis de această modalitate de a face religia, care,
de încântaţi de această metodă online de evaluare a de lecţii cu exerciţii. Tuturor celor 70 de profesori din întreaga ţară, cu toate că rămâne fidelă tradiţiei, este diacronică și se adaple-a surâs această idee.
tează oricăror timpuri și oricăror vremuri.

Prima platformă educațională
e-learning pentru religie

1

http://patriarhia.ro/educatia--lumina-edificatoare-pentru-viata-7888.html.

CRONIC A

Activităţi ale Facultăţii de
Teologie Ortodoxă din
Cluj-Napoca
(mai-iunie 2020)
emnalăm apariţia editorială: Caiete de Dogmatică,
vol. I: Arhitectonică și apofatism, Editura Presa Universitară Clujeană, 2020, 158 pp., în format e-book,
cuprinzând texte semnate de Pr. lect. univ. dr. Grigore
Dinu Moș și Florin Octavian.
*
ncepând cu 1 mai 2020, Pr. prof. univ. dr.
Vasile Stanciu a fost ales în funcţia de director al Școlii Doctorale de Teologie „Isidor
Todoran” din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și confirmat de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat al universităţii.

S

Î

*
iercuri, 6 mai 2020, cu binecuvântarea IPS
Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Pr.
prof. univ. dr. Vasile Stanciu a săvârșit la Mânăstirea „Sfânta Treime” din Breaza (com. Suciu de Sus,
jud. Maramureș), respectând restricţiile de distanţare
socială, împreună cu Arhim. Gavriil Burzo, duhovnicul
mânăstirii, slujba parastasului pentru Pr. dr. Florea
Mureșanu, fost cadru didactic al Academiei Teologice
Ortodoxe din Cluj, continuând astfel tradiţia începută
de părintele Dorel Man.

M

*
n cadrul Școlii Doctorale de Teologie „Isidor
Todoran” din cadrul Facultăţii de Teologie
Ortodoxă a UBB a avut loc joi, 14 mai 2020
susţinerea tezei de abilitare cu titlul Orizontul apofatic al apologiei creștine. Dialogul cu filosofia a Conf.
univ. dr. Nicușor Turcan. Din comisia de abilitare,
prezidată de Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, au
făut parte: Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad), Pr. prof.
univ. dr. Gheorghe Remete (Facultatea de Teologie
Ortodoxă - Universitatea „1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia) și Pr. prof. univ. dr. Valer Bel (Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „BabeșBolyai” din Cluj-Napoca).

Î

M

*
n zilele de 25 şi 26 mai 2020 a avut loc în sistem
online, în organizarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a Arhiepiscopiei Vadului,
Feleacului şi Clujului, a Societăţii Române de Bioetică,
a Centrului de Bioetică al UBB, a Societăţii Române de
Istoria Medicinii, a Asociaţiei Medicale Române - Filiala Bistriţa și a Consiliului Consilierilor Juridici BistriţaNăsăud, Seminarul Internaţional de Medicină şi Teologie, ediţia a XIX-a, cu tema: Provocări medicale, teologice,
sociale și culturale, întâlnite în contextul marilor epidemii.
Lucrările s-au desfăşurat pe mai multe secţiuni: I. Pandemie și cultură, II. Medicină legală- Bioetică, III. PsihologieSociologie, IV. Terapie medicală și spirituală, V. Istorie, VI
Artă sacră.
Participanţi au fost teologi, medici, psihologi şi
specialişti din ţară şi străinătate.
În deschiderea Seminarului au rostit alocuţiuni:
ÎPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Prof. univ.
dr. Daniel David, Rectorul Universităţii „BabeșBolyai” din Cluj-Napoca, Prof. univ. dr. Anca Buzoianu, Rectorul Universităţii de Medicină și Far-

Î

*
n cadrul Școlii Doctorale de Teologie „Isidor
Todoran” din cadrul Facultăţii de Teologie
Ortodoxă a UBB a avut loc marţi, 2 iunie 2020
susţinerea tezei de doctorat cu titlul Misiune în
modul lui Hristos. Implicaţiile slujirii misionare în
lumina Sfintei Scripturi a pr. Nicolae Muntean, elaborată sub îndrumarea. Pr. prof. univ. dr. Valer Bel,
la specializarea Misiologie și ecumenism.

Î

Î

*
n noaptea de vineri spre sâmbătă, 19-20 iunie
2020, Preasfinţitul Părinte lect. univ. dr. Benedict Bistriţeanul, Episcopul-vicar al Arhi-

episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor restrâns
de clerici, la Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, cu hramul Sf. Ierarh Nicolae.
Preasfinţitul Benedict s-a rugat pentru încetarea noii
pandemii, pentru cei bolnavi, pentru personalul medical,
precum și pentru toţi elevii și studenţii care susţin examene în această perioadă. Răspunsurile la strană au fost
date de Corul „Sfântul Lavrentie al Cernigovului” al
Asociaţiei Studenţilor Creștini Ortodocși Români (ASCOR) din Cluj-Napoca.
*
n seara zilei de marţi, 23 iunie 2020, în ajunul
sărbătorii Nașterii Sfântului Proroc Ioan
Botezătorul, la Biserica „Sfinţii Apostoli
Petru și Pavel” din cartierul Mănăștur (municipiul
Cluj-Napoca), după slujba Vecerniei, în cadrul
zilelor hramului a avut loc lansarea celui de-al doilea
volum al trilogiei Iisus Hristos, Iubirea trădată, intitulat
Singurul Dumnezeu, ce-l are ca autor Pe pr. prof. univ. dr.
George Remete, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă
a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. În
cadrul evenimentului au luat cuvântul: Înaltpreasfinţitul
Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, autorul și
Conf. univ. dr. Nicolae Turcan.
În seara zilei de vineri, 26 iunie 2020, după
slujba Acatistului Sfinţilor Apostoli Petru și Pavel a fost lansată cartea cu titlul: Cu moartea pe
moarte călcând a Diac. lect. univ. dr. Răzvan Brudiu
(Facultatea de Teologie Ortodoxă - Universitatea
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia). Au prezentat
Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultăţii
de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (alocuţiunea
intitulată: „Noi nu murim, atunci când murim!”. Despre „cei cuminţi de sub glie, învăluiţi în mantie de cer
și-n rânduiala firii”) și drd. Gabriel Noje.
La Sfânta Liturghie de Duminică, 28 iunie 2020
a slujit și a predicat Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană.

Î

*
n zilele de 25 şi 26 mai 2020 a avut loc în sistem
online, în organizarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Simpozionul Naţional
Studenţesc Pastoraţia părinţilor și a copiilor în context postmodern. Filantropia - dimensiune a misiunii Ortodoxiei
românești contemporane. Au participat studenţi de la nivel
licenţă li master de la Facultatea de Teologie Ortodoxă
din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă a
Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Universităţii
„Aurel Vlaicu” din Arad, Departamentul de Teologie din
Caransebeș al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reșiţa
și Departamentul de Teologie al Universităţii de Vest din
Timișoara.
Reprezentanţii facultăţii noastre au susţinut
următoarele referate:
Alexandru-Ioan Circa, Pastoraţia familiei și a
copiilor din perioada prenatală până la examenul
de capacitate în contemporaneitate,
Alexandru Lazăr, Îndrumarea părinţilor spre
creșterea sănătoasă a copiilor în primii ani de viaţă,
Dorin-Liviu Onciuleanu, Filantropia, o misiune
veche și mereu nouă în Biserica lui Hristos,
Mircea-Mihai Ciurdar, Impactul psiho-afectiv al
actelor filantropice ecleziale asupra persoanelor defavorizate din mediul rural, în contextul pandemiei,
Doru-Denis Sălăjan, Sfântul Vasile cel Mare, modelul filantropului prin excelenţă,
Sergiu-Vlad Meleg, Spiritul filantropic în închisorile din perioada regimului comunist,
Dorin-Liviu Onciuleanu, Familia creștină modern,
Alexandru Lazăr, Salvarea universală. Noi opinii
în teologia contemporană.
În deschiderea simpozionului au adresat
alocuţiuni: P. S. Părinte Episcop Vicar, lect. univ.
dr. Benedict Bistriţeanul și Arhim. prof. univ. dr.
Teofil Tia, decanul facultăţii organizatoare.
Dr. Dacian But-Căpușan

Î
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*
arţi, 19 mai 2020, Pr. prof. univ. dr. Ștefan
Iloaie, directorul Departamentului de Teologie Ortodoxă a participat la seminarul internaţional on line al Asociaţiei Bioeticienilor din
Europa centrală (Viena).

macie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca și amfitrionul evenimentului, Prof. univ. dr. Mircea Gelu
Buta.
Facultatea noastră a fost reprezentată de următoarele cadre didactice care au susţinut referate:
Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Lecţiile pandemiilor: depășirea fundamentalismelor și echilibrarea comunioanala a firilor (a naturilor),
P. S. lect. univ. dr. Benedict Bistriţeanul, Problema fricii în vreme de pandemie. O perspectivă teologicoascetică,
Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, „Defilarea”
imaturităţilor psiho-afective, în vremuri de pandemie,
în arealul subteran multimedia. Criterii de lectură pastorală și psihiatrică a fenomenului,
Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, Gestionarea familială a universului psiho-emoţional al copilului în
contextual pandemiei, din perspectivă psiho-duhovnicească, împreună cu drd. Dan Nemeș,
Pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, Comportamente
etice controversate, în timpul epidemiilor. O perspectivă teologică,
Prof. univ. dr. Mircea-Gelu Buta, Criza medicinei
– criza credinţei,
Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb, Epidemiile în
istorie și actualitate,
Prof. univ. dr. Marcel-Gheorghe Muntean, Măslinul biblic și beneficiile extractului din frunzele de
măslin în afecţiuni inflamatorii, împreună cu: Ramona-Niculina Jurcău, Ioana-Marieta Jurcău, NicolaeAlexandru Colceriu, Cornelia Popovici, GheorgheFlorin Trif,
Prof. univ. dr. Marcel-Gheorghe Muntean, Aspectul estetic și taumaturgic al icoanei. Studiu de caz
- Icoane făcătoare de minuni din ţara noastră, împreună cu Lect. univ. dr. Claudia Cosmina Trif,
Prof. univ. dr. Marcel -Gheorghe Muntean, Pietà
în iconografia creștină – Jertfă și nădejde, împreună
cu Ramona Jurcău,
Prof. univ. dr. Constantin Măruţoiu, Imagini
artistice care prezintă pandemiile în decursul istoriei
împreună cu Olivia-Florena Nemeș, Teofil Tia, Victor-Constantin Măruţoiu, Dan Nemeș, Ioan Bratu,
Pr. conf. univ. dr. Gabriel Gârdan, Ciuma lui
Iustinian: efectele unei pandemii de la sfârșitul
antichităţii și începutul evului mediu,
Pr. conf. univ. dr. Marin Coteţiu, Restaurarea
icoanei Arhanghelul Mihail, de la Rona de Jos, din
colecţia Muzeului Mitropoliei Clujului,
Pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, Răspunsul Bisericii în social-media la dezinformarea mainstream. Un exerciţiu de pastoriaţie digitalizată,
Pr. lect. univ. dr. Paul-Bogdan Ivanov, Biserica
și epidemiile în Europa premodernă,
Pr. lect. univ. dr. Cosmin Cosmuţa, Molime care
au bântuit Ţările Române în
secolele XVIII-XIX,
Lect. univ. dr. Alin-Răzvan Trifa, Catacombele din Milos,
Lect. univ. dr. Marius-Dan Ghenescu, Exerciţiu de
resuscitare,
Mircea-Gheorghe Abrudan, Gripa a bântuit groznic”
– pandemia de gripă spaniolă
din 1918 în memorialistica și presa din Transilvania.
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Iunie 2020

17 iunie: Program de audienţe la birou; de la ora 1500,
examinează în mediul online studenţii anului III, secţia
pastorală, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ClujNapoca.
18 iunie: Vizită pastorală în Protopopiatul Beclean,
la Mănăstirea Petru Rareș (Ciceu-Corabia) și în Protopopiatul Dej, la Mănăstirea Vad.
19 iunie: Program de audienţe la birou; de la ora
23 00, săvârșește Sfânta Liturghie și rostește cuvânt de
învăţătură la Paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
20 iunie: De la ora 17 00, slujește Vecernia cu Litie și
Utrenia la Mănăstirea Salva (Protopopiatul Năsăud).
21 iunie: De la ora 900, în Duminica Sfinţilor Români,
săvârșește slujba de resfinţire a bisericii și Sfânta Liturghie
la Mănăstirea Telcișor-Buscatu (Protopopiatul Năsăud);
rostește un cuvânt de învăţătură; face o vizită pastorală în
Parohiile Telcișor și Bichigiu din Protopopiatul Năsăud.
22 iunie: De la ora 730, slujește Sfânta Liturghie la Paraclisul Episcopal; de la ora 900 participă la ședinţa de lucru a
Permanenţei Consiliului Eparhial.
23 iunie: Face o vizită pastorală în Parohiile Dezmir,
Dezmir Aerodrom, Apahida II și Apahida I din Protopopiatul Cluj I. Este însoţit de PC Pr. Dan Hognogi, Protopop
de Cluj I; de la ora 1800, slujește Vecernia cu Litie și Utrenia
sărbătorii Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul la Mănăstirea
Mihai-Vodă (Protopopiatul Turda).

1 iunie: De la ora 1000, slujește Sfânta Liturghie și predică la Parohia Sfântul Iustin Martirul și Filosoful din municipiul Cluj-Napoca, cu ocazia hramului. În cadrul slujbei,
hirotonește diacon pe teologul Alin Ciupeiu. La slujbă
participă PC Pr. Vicar Iustin Tira și PC Pr Protopopi Dan
Hognogi (Cluj I) și Alexandru Ciui (Cluj II).
2 iunie: De la ora 10 30, participă la concursul pentru
ocuparea parohiilor vacante de pe luna mai; de la ora 1500,
examinează în mediul online studenţii anului III, la disciplina Spiritualitate Ortodoxă; de la ora 1700, predă online,
seminarul de Spiritualitate Ortodoxă, secţia Teologia Pastorală, anul III.
3 iunie: De la ora 800, slujește Sfânta Liturghie la Paraclisul episcopal; program de audienţe la birou.
4 iunie: Predă online cursul de „Spiritualitate ortodoxă”,
anul III, cursul de „Limbă și literatură siriacă”, anul II, și
cursul de „Teologie, viaţă social-politică și relaţii interreligioase în spaţiul siriac”, Master anul I, Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.
5 iunie: Program de audienţe la birou.
6 iunie: De la ora 1800, slujește Vecernia cu Litie și Utrenia Rusaliilor la Paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă
Cluj-Napoca.
7 iunie: La praznicul Rus a l i i l o r, d e l a o r a 1 0 0 0 ,
săvârșește Sfânta Liturghie și
rostește un cuvânt de
învăţătură în Parohia Sfinţii
Apostoli Petru și Pavel din
cartierul clujean Mănăștur; de
la ora 1800, slujește alături de
IPS Mitropolit Andrei „Vecernia plecării genunchilor” pe
altarul amenajat în faţa Catedralei Mitropolitane.
8 iunie: A doua zi de Rus a l i i , d e l a o r a 1 0 00,
liturghisește și predică în Parohia Gherla III.
Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului,
9 iunie: De la ora 10 00 ,
Feleacului
și Clujului, înconjurat de părinții împreună-slujitori la Sfânta Liturghie de Rusalii,
săvârșește Sfânta Liturghie și
în biserica cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul clujean Mănăștur, 7 iunie, 2020.
predică în Parohia Ciosa, Filia
Iliuţa Bozghii (Protopopiatul
Bistriţa). La slujbă participă și PC Pr. Alexandru Vidican,
24 iunie: De sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan
Protopop de Bistriţa.
Botezătorul, săvârșește Sfânta Liturghie și predică
10 iunie: Program de audienţe la birou.
la Mănăstirea Salva (Protopopiatul Năsăud), cu oca11 iunie: De la ora 10 00, slujește Sfânta Liturghie și zia hramului bisericii vechi.
predică în Parohia clujeană Înălţarea Sfintei Cruci, prăz25 iunie: Face o vizită pastorală în Protopopiatul Turda
nuind pe Sfântul Apostol Bartolomeu, cel de-al doilea la parohiile Câmpia Turzii IV, Viișoara, Urca, Tritenii de Jos
hram al parohiei; în cadrul slujbei, hirotonește întru și la Mănăstirea Pădureni. Este însoţit de PC Pr. Alexandru
diacon pe profesorul de Teologie Nelu Alexandru Hales, Rus, Protopop de Turda; de la ora 1930, participă online și
viitorul preot paroh al Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul, rostește un cuvânt introductiv la conferinţa susţinută de
din cartierul Mărăști, Cluj-Napoca; de la ora 15 00, exaPCuv Pr. Efrem, Stareţul Mănăstirii Vatopedu (Muntele
minează în mediul online studenţii din anul III, de la
Athos).
Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, la disci26 iunie: De la ora 830, slujește Sfânta Liturghie la Paraplina Spiritualitate.
clisul Episcopal; program de audienţe la birou.
12 iunie: De la ora 1000, de sărbătoarea Sfântului Onufrie
27 iunie: De la ora 1800, slujește Vecernia cu Litie la Cacel Mare, săvârșește Sfânta Liturghie și predică la
tedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.
Așezământul de copii „Sfântul Onufrie” din apropierea
28 iunie: De la ora 10 00, în a treia Duminică după
Mănăstirii Florești. În cadrul slujbei, sfinţește clopotele noii
biserici din incinta Așezământului. La slujbă participă și Rusalii, săvârșește Sfânta Liturghie și predică în Parohia
Sfinţii Apostoli Petru și Pavel de pe Valea Chintăului,
PC Pr. Alexandru Ciui, Protopop de Cluj II.
00
13 iunie: Face o vizită pastorală la Mănăstirea Ilva Mare Protopopiatul Cluj II; de la ora 18 , alături de ÎPS Miși la parohia din aceeași localitate (Protopopiatul Năsăud); tropolit Andrei, participă la slujba Vecerniei cu Litie în
de la ora 19 00, participă la slujba Vecerniei cu Litie și a Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.
29 iunie: de la ora 10 00, slujește Sfânta Liturghie și
Utreniei Duminicii Tuturor Sfinţilor la Mănăstirea Cormapredică, cu ocazia hramului, în Parohia Sfinţii Apostoli
ia (Protopopiatul Năsăud).
00
14 iunie: De la ora 10 , în Duminica Tuturor Sfinţilor, Petru și Pavel din cartierul clujean Mănăștur; de la ora
săvârșește Sfânta Liturghie și predică la Mănăstirea Strâmba 18 30, participă online la ședinţa Departamentului de
(Protopopiatul Bistriţa), cu ocazia hramului de vară; de la ora Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
1430, participă la slujba înmormântării răposatului Maximi30 iunie: participă online la susţinerea disertaţiilor
nian Vasile, în satul Dumbrăviţa (Protopopiatul Beclean).
absolvenţilor de Master din cadrul Facultăţii de Teologie
15 iunie: De la ora 900, participă la ședinţa de lucru a Ortodoxă Cluj-Napoca; face o vizită pastorală în ParoPermanenţei Consiliului Eparhial;
hiile Fundătura, Bonţida (Protopopiatul Gherla) și Răs16 iunie: Vizită pastorală în Protopopiatul Huedin la Mănăs- cruci (Protopopiatul Cluj I).
tirea Piatra Craiului, la Mănăstirea Ciucea și la Parohia Poieni.
A consemnat Diac. Sergiu Iustin Pop

† ANDREI
MITROPOLITUL CLUJULUI, MARAMURE|ULUI |I
S{LAJULUI
În fiecare luni, între orele 8.00 şi 10.00, conduce şedinţa Consiliului Permanenţei Eparhiale.
În zilele de miercuri, vineri și sâmbătă predă on line
cursul de Spiritualitate pentru studenţii din anii III şi IV
de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.
În fiecare miercuri, între orele 20.30 şi 21.00, realizează emisiunea „Cuvântul Ierarhului – spiritualitate creştină
pe unde hertziene”, pentru postul de radio „Renaşterea”.
În fiecare miercuri şi vineri, între orele 10.00 şi 15.00,
acordă audienţe clerului şi credincioşilor.

Iunie 2020
1 iunie: La Chilia „Sfinţii Cuvioşi Părinţi Atoniţi Siluan şi
Sofronie” de la Lăzeşti, judeţul Alba, îl vizitează pe Ieromonahul Rafail Noica.
2 iunie: La Muzeul Mitropoliei de la demisolul Catedralei,
face o inspecţie în vederea redeschiderii după perioada în care
a fost declarată stare de urgenţă. Este însoţit de PC Pr. Bogdan
Ivanov, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
În sala de şedinţe a Centrului Eparhial, prezidează comisia de
examinare a candidaţilor participanţi la concursul pentru ocuparea posturilor de preot la parohiile „Sfântul Ioan Botezătorul” din
cartierul clujean Mărăşti, Ocna Dej I (protopopiatul Dej), Ghinda
(protopopiatul Bistriţa), Câmpia Turzii V (protopopiatul Turda).
3 iunie: Pe scena din faţa Catedralei Mitropolitane, slujeşte
je Vecernia, Acatistul Înălţării Domnului şi rosteşte un
cuvânt
de învăţătură.
cu
4 iunie: Face o vizită în nou înfiinţata parohie „Sfânta Mironosiţă
Ioana” din cartierul clujean Voroneţ (paroh: Pr. Marius
no
Bolbos), în vederea stabilirii noului loc pentru construcţia biseriBo
cii. Este însoţit de domnul Sorin Câlea, consilierul economic al
ci
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
A
5 iunie: Face o vizită la Mănăstirea „Sfântul Vasile cel Mare”
de la Someşul Cald, protopopiatul Huedin.
Face o vizită pe şantierul Centrului misionar-social „Sfântul
Apostol Andrei” de pe Calea Turzii din Cluj-Napoca.
A
6 iunie: În capela Seminarului Teologic din Cluj-Napoca
(slujitor: Arhim. Samuel Cristea), oficiază Taina Sfântului
(s
Botez pentru pruncul David Serafim Negrean. Rosteşte un
Bo
cuvânt de învăţătură.
cu
Pe scena din faţa Catedralei Mitropolitane, slujeşte Vecernia
Mare cu Litie şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.
M
7 Iunie (Pogorârea Duhului Sfânt): Pe scena din faţa Catedralei Mitropolitane, slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul
de învăţătură. Hirotoneşte întru preot, pe seama parohiei Aghireş
sat, protopopiatul Huedin, pe diaconul Alin Ciupeiu.
Pe scena din faţa Catedralei Mitropolitane, împreună cu PS
Părinte Benedict Bistriţeanul, slujeşte Vecernia Plecării Genunchilor, sfinţeşte spicele de grâu şi rosteşte o cateheză.
8 Iunie (Sfânta Treime): Cu prilejul hramului, pe altarul de
vară al mănăstirii de la Soporu de Câmpie, protopopiatul Turda,
slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Hirotoneşte întru preot, pe seama parohiei Valea Mare, protopopiatul
Năsăud, pe diaconul Aurel Bîrta. Hiroteseşte şi instalează ca stareţ
al mănăstirii pe PCuv. Arhim. Ilie Hanuschi.
În biserica parohiei Soporu de Câmpie, protopopiatul Turda,
oficiază Taina Sfântului Botez pentru prunca Alexia, fiica părintelui paroh Ionuţ Someşan. Rosteşte un cuvânt de învăţătură. Este
însoţit de domnul Darius Echim, corespondentul TV Trinitas în
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului.
9 iunie: Oficiază slujba de resfinţire a bisericii din Bichigiu,
protopopiatul Năsăud. Pe o scenă special amenajată în curte,
slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură.
Hiroteseşte întru iconom stavrofor pe părintele paroh Gavrilă-Tudor Zinveliu. Conferă domnului Sever Mureşan, primarul comunei Telciu, Ordinul „Mihai Vodă”. Conferă domnului
Vasile Ciherean, Ordinul „Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni”, iar domnului Luca Pupeză, Ordinul „Sfântul Ierarh
Pahomie de la Gledin”.
În localitatea Coşbuc, protopopiatul Năsăud (paroh: Pr. Iuliu
Morariu), se întâlneşte cu domnul primar Ioan Pavelea, în vederea
analizării proiectului de construire a noii Capele Mortuare.
În localitatea Salva, protopopiatul Năsăud (paroh: Pr. Grigore
Mureşan), face o vizită pe şantierul centrului social. Este însoţit
de domnul Darius Echim, corespondentul TV Trinitas în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului.
10 iunie: Face o vizită pe şantierul Centrului misionar-social
„Sfântul Apostol Andrei” de pe Calea Turzii din Cluj-Napoca.



AGENDA IER A R HULUI

11



a erea Nr. 7 / Iulie (2020)

25 iunie: La sediul Brigăzii Mobile de Jandarmi Cluj, la invi20 iunie: În capela Seminarului Teologic din Cluj-NapoPe scena din faţa Catedralei Mitropolitane, slujeşte Vecernia, Acatistul Pogorârii Duhului Sfânt şi rosteşte un cuvânt ca (slujitor: Arhim. Samuel Cristea), oficiază Taina Sfântului taţia domnului comandant Sebastian Florin Cliţan, săvârşeşte
de învăţătură.
Botez pentru pruncul Albert, fi ul domnului Alin Păunel slujba de binecuvântare a lucrărilor realizate la clădirea în care se
11 iunie: Face o vizită în protopopiatul Cluj I. Vizitează Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj. Rosteşte un află birourile administrative. Rosteşte un cuvânt de felicitare.
În curtea Brigăzii Mobile de Jandarmi Cluj, oficiază slujba de
parohia Jucu Gară (paroh: Pr. Marius Focşanu) şi parohia cuvânt de învăţătură.
Răscruci (paroh: Pr. Dan Balog). Este însoţit de PC Pr. ProÎn Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie, slujeşte la Litie sfinţire a unei noi Troiţe ridicată cu sprĳinul jandarmilor din cadrul
U.M. 0827. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc şi asistă la ceremonitopop Dan Liviu Hognogi.
şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.
12 iunie: Face o vizită pe şantierul Centrului misionar-social
21 iunie: În curtea Bisericii „Adormirea Maicii Dom- alul organizat cu acest prilej.
Face o vizită în protopopiatul Dej. Vizitează parohiile Nima
„Sfântul Apostol Andrei” de pe Calea Turzii din Cluj-Napoca.
nului” din Turda, slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuFace o vizită în Cheile Turzii, rezervaţie naturală inclusă în vântul de învăţătură. Hiroteseşte întru iconom stavrofor (paroh: Pr. Daniel Cristian Câmpean), Mănăstirea (paroh: Pr.
patrimoniul mondial U.N.E.S.C.O.
pe PC Pr. paroh Marius Gheorghe Cocan şi pe PC Pr. slu- Marcel Coroian) şi Nireş (paroh: Pr. Alexandru Fărcaş). Este înPe scena din faţa Catedralei Mitropolitane, asistă la jitor Ioan Aurel Rău. Este însoţit de domnul Darius Echim, soţit de PC Pr. Ioan Buftea, protopopul Dejului.
26 iunie: Cu prilejul Zilei Drapelului Naţional, în Catedrala
Vecernie, slujeşte Acatistul Pogorârii Duhului Sfânt şi ros- corespondentul TV Trinitas în Arhiepiscopia Vadului,
Mitropolitană, săvârşeşte slujba de sfinţire a unei pânze Tricolor.
teşte un cuvânt de învăţătură.
Feleacului şi Clujului.
În Piaţa Avram Iancu din Cluj-Napoca, participă la cere13 iunie: Primeşte la reşedinţă pe PS Părinte Macarie, EpiscoÎn Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Paraclisul
pul Ortodox Român al Europei de Nord.
Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză. Hiroteseşte întru monialul religios şi militar organizat cu prilejul Zilei DrapePe scena din faţa Catedralei Mitropolitane, slujeşte Vecernia duhovnic pe PC Pr. Alin Ciupeiu de parohia Aghireş sat, lului Naţional. Binecuvintează înălţarea pe catarg a Tricolorului şi rosteşte o alocuţiune.
Mare şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.
protopopiatul Huedin.
Face o vizită la Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului” de
14 iunie: Săvârşeşte slujba de resfinţire a Bisericii „Intrarea
22 iunie: Face o vizită pe şantierul Centrului misionar-social
la Piatra Fântânele, protopopiatul Bistriţa.
în Templu a Maicii Domnului” din cartierul clujean Cordoş. „Sfântul Apostol Andrei” de pe Calea Turzii din Cluj-Napoca.
La Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, se înFace o vizită la Mănăstirea „Mihai Vodă” de la Turda.
Oficiază slujba de sfinţire a noului Altar de vară din curtea bisetâlneşte cu ÎPS Părinte
ricii. Slujeşte Sfânta Liturghie şi
Teofan, Mitropolitul
rosteşte cuvântul de învăţătură.
Moldovei şi Bucovinei
Hirotoneşte întru preot, pe seaşi locţiitor de Arhiepima Bisericii „Sfântul Ioan Boscop al Sucevei şi Rădătezătorul” din cartierul clujean
uţilor şi cu PS Părinte
Mărăşti, pe diaconul Nelu AleDamaschin Dorneanul,
xandru Hales. Hiroteseşte întru
Episcopul vicar al Arhiiconom stavrofor pe părintele
episcopiei Sucevei şi
paroh Viorel Sima. Conferă
Rădăuţilor.
Ordinul „Sfinţii Martiri şi Măr27 iunie: Pe o scenă
turisitori Năsăudeni” domnuspecial
amenajată în curlui Marin Mihali.
tea Mănăstirii „Sfântul
Pe scena din faţa CatedraIoan cel Nou” de la Sulei Mitropolitane, slujeşte Veceava, Catedrala Arhiecernia, Paraclisul Maicii Dompiscopală, în sobor de
nului şi rosteşte o cateheză.
arhierei, sub protia ÎPS
15 iunie: Primeşte la reşePărinte Teofan, Mitropodinţă pe PS Părinte Ignatie,
litul Moldovei şi BucoviEpiscopul Huşilor.
nei, şi locţiitor de ArhieÎmpreună cu PS Părinte
piscop al Sucevei şi RăIgnatie, face o vizită la Mădăuţilor, slujeşte la Sfânnăstirea „Sfântul Vasile cel
ta Liturghie şi rosteşte
Mare” de la Someşul Cald,
cuvântul de învăţătură.
protopopiatul Huedin.
Împreună cu ierarhii
16 iunie: Face o vizită
prezenţi, la Mănăstirea
pastorală în protopopiatul
„Sfântul Ioan cel Nou”
Huedin. Vizitează parohiile
din Suceava, oficiază slujMihăieşti, cu filia Topa Mică
ba Parastasului la împli(paroh: Pr. Aurel Duca), Benirea a 40 zile de la murindu (paroh: Pr. Ioan Petru
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei împreună cu domnul Prof. Univ. Dr. Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române, întâmpinați în curtea
tarea la Domnului a ArPop), Sânpaul (paroh: Pr. Libisericii monument istoric din Tăuţi, protopopiatul Cluj I, cu ocazia participării la cea de-a II-a ediţie a manifestării culturale „Tihna de la Tăuţi”, 19 iunie 2020.
hiepiscopului Pimen.
viu Borşa) şi Nădăşelu (paLa Mănăstirea Sihăsroh: Pr. Ciprian Marc).
Face o vizită în parohia Buru, protopopiatul Turda (pa- tria Putnei, în sobor de arhierei, slujeşte Parastasul pentru Arhi17 iunie: Face o vizită pe şantierul Centrului de tineret „Sfânroh: Pr. Radu Miclăuş). Este însoţit de PC Pr. Alexandru episcopul Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor. Se reculege preţ de
tul Ioan Valahul” de la Câmpeneşti, protopopiatul Cluj I.
câteva clipe la mormântul Părintelui Arhiepiscop Pimen.
În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie, slujeşte Aca- Rus, protopopul de Turda.
28 iunie: Săvârşeşte slujba de binecuvântare a lucrărilor efec23 iunie: Face o vizită în protopopiatul Turda. Vizitează
tistul Mântuitorului Hristos şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.
Cu prilejul primei slujbe oficiate în interiorul locaşului de cult parohia Ploscoş (paroh: Pr. Emil Baranga), filia Crairât a pa- tuate la biserica din Viile Dejului, protopopiatul Dej. În curte, pe
în prezenţa credincioşilor, după perioada de interdicţie, rosteş- rohiei Triteni Colonie (paroh: Pr. Mihail Crişan), parohia Pă- o scenă special amenajată, slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte
te un cuvânt de îndemn la respectarea măsurilor de siguranţă dureni (paroh: Pr. Dorin Moldovan) şi Mănăstirea „Sfântul cuvântul de învăţătură. Hiroteseşte întru iconom stavrofor pe
Apostol şi Evanghelist Ioan” de la Pădureni. Este însoţit de PC părintele paroh Călin Gelu Prunean. Este însoţit de domnul Darius
recomandate de autorităţile civile şi bisericeşti.
Echim, corespondentul TV Trinitas în Arhiepiscopia Vadului,
18 iunie: La Facultatea de Teologie, în calitate de îndru- Pr. Alexandru Rus, protopopul de Turda.
În Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din cartierul Feleacului şi Clujului.
mător, asistă la susţinerea în catedră a Tezei de Doctorat de
În Catedrala Mitropolitană, împreună cu PS Părinte Benedict,
către PC Pr. Emanuel Căşvean de la Biserica „Sfântul Evan- clujean Mănăştur (parohi: Pr. Dan Dorian Cismaş, Pr. Vasile Bancoş, Pr. Nicolae Maja şi Pr. Radu Onac), în deschide- Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului,
ghelist Matei” din cartierul clujean Mănăştur.
Face o vizită în protopopiatul Cluj II. Vizitează parohi- rea manifestărilor dedicate sărbătoririi hramului, slujeşte slujeşte Vecernia Mare cu Litie şi rosteşte o cateheză. Hiroteseşte
întru duhovnic pe PC Pr. Aurel Bîrta, de la parohia Valea Mare,
ile clujene „Sfânta Mironosiţă Ioana” din cartierul Voroneţ Vecernia Mare şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.
În Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din cartierul protopopiatul Năsăud.
(paroh: Pr. Marius Bolbos), „Sfântul Ioan Botezătorul” din
29 Iunie (Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel): Cu prilejul hracartierul Borhanci (paroh: Pr. Mircea Man), „Învierea Dom- clujean Mănăştur, în cadrul manifestărilor dedicate sărbănului” din cartierul Zorilor (paroh: Pr. Coriolan Dura) şi toririi hramului, asistă la momentul festiv al lansării volu- mului, pe altarul de vară al mănăstirii de la Parva, protopo„Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan” din cartierul Grigo- mului al II-lea „Singurul Dumnezeu” al lucrării „Iisus Hris- piatul Năsăud, slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul
rescu (paroh: Pr. Călin Matei Popovici). Este însoţit de dom- tos, Iubirea trădată” a părintelui profesor George Remete de învăţătură. Este însoţit de domnul Darius Echim, corespondentul TV Trinitas în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului
nul Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei de la Alba Iulia. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc.
Vadului, Feleacului şi Clujului şi de PC Pr. Protopop Ale24 Iunie (Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul): Cu prilejul şi Clujului. În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia şi
xandru Constantin Ciui.
hramului, pe altarul de vară al mănăstirii de la Someşul Cald, rosteşte un cuvânt de învăţătură.
30 iunie: Face o vizită de lucru în protopopiatul Beclean.
19 iunie: La ceas de seară, în curtea bisericii monument protopopiatul Huedin, slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul
istoric din Tăuţi, protopopiatul Cluj I (paroh: Pr. Florin Paras- de învăţătură. Conferă domnului comisar şef Ciprian Vasile Rus, Vizitează parohiile Chiochiş, Manic (paroh: Pr. Vasile Filipaş),
ca), participă la conferinţa cu titlul „Educaţia patriotică în comandantul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj, Ordinul Beudiu (paroh: Pr. Gavril Emilian Mureşan), Nuşeni (paroh:
familie şi şcoală, temei al iubirii universale”, susţinută de „Mihai Vodă”. Este însoţit de domnul Darius Echim, coresponden- Pr. Ioan – Dacian Antal) şi „Sfântul Andrei” din Beclean
(paroh: Pr. Claudiu Zinveliu). Este însoţit de PC Pr. Protopop
domnul Prof. Dr. Ioan Aurel Pop, Preşedintele Academiei tul TV Trinitas în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului.
Române, în cadrul celei de-a II-a ediţii a manifestării culturaÎn Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie, slujeşte Acatistul Vincenţiu Doru Zinveliu.
A consemnat Arhid. Claudiu Ioan Grama
le „Tihna de la Tăuţi”. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc.
Sfântului Ioan Botezătorul şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.
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Predoslovie la centenar

Jurnal
(noiembrie 1996)

Pr. Iustin Tira
Dr. Nicoleta Pălimaru
8 noiembrie 1996
upă Sfânta Liturghie, mi-am transcris în caietul de evenimente culturale fragmente din conferinţele lui Yves Leclair, „Lisons Flaubert”, din Colocviul ce a avut loc în 17, 18 şi 19 oct. dedicat lui
Georges Perec, precum şi din conferinţa Mariannei Perahim despre „Tzara şi A. Breton”.
Pornind de la cartea IPS Bartolomeu, Rotonda plopilor aprinşi, m-am gândit la profesorii mei de la Teologie şi din Litere.
Cu smerenie, fără a exagera, pr. prof. Ică senior şi pr. Ică junior ar putea ţine – prin pregătirea şi orientarea lor – o facultate de teologie.
La toţi profesorii mei am remarcat una sau mai multe calităţi. În timp ce scriu, ochii îmi cad peste mascota
copilăriei mele, ursuleţul panda, cu cele două contraste ale sale: albul şi negrul, care m-au fascinat dintotdeauna, ca şi clapele pianului din clasa a IV-a. Părintele Chirilă are o adâncă sensibilitate poetică, pr. Tofană manifestă o ancorare sinceră în adevărul Scripturii; pe pr. Bel şi pr. Moraru, pe lângă pregătirea cursurilor, i-am
urmărit şi în grĳa lor familială; la pr. Leb am văzut echilibrul, iar la pr.
Stanciu dorinţa de a pune în valoare talentul muzical al studenţilor.
La facultatea de Litere, unde învăţ ştiinţa citirii şi interpretării unui
text literar, figura prof. Ion Pop, format în spaţiul academic francez,
domină prin intransigenţa universitară. E un veritabil păstrător şi
continuator al valorilor culturale. La fel este şi prof. Mircea Muthu,
cu lecturi savante şi o aparte calitate umană. La prof. Liviu Petrescu
iese în evidenţă pedanteria. La Corin Braga, delicateţea academică;
are ceva din versurile de vârf ale lui N. Stănescu. Este soţul Ruxandrei
Cesereanu, o poetă rafinată. Sanda Cordoş e un ocean de bunătate şi
ştiinţă. Ştefan Borbely, ca şi Călin Teutişan, manifestă multă eleganţă
în scris, vorbire şi îmbrăcăminte.
De la catedra de franceză le simt aproape de inima mea pe doamnele Livia Titieni, M. Hopârtean, I. Braica, Yvonne Goga, C. Moldovan şi Maria V. Căpuşan.
Dar modelul meu, încă din perioada liceului, rămâne prof. Doina
Curticăpeanu, o doamnă cu stil, graţioasă în toate, cu orizonturi largi şi
subţirime interpretativă. Mă bucur că şi IPS Bartolomeu o apreciază.

D

10 noiembrie 1996
IPS Bartolomeu nu a slujit astăzi la catedrală, întrucât a fost la
mănăstirea Sâmbăta să-l sărbătorească pe IPS Antonie Plămădeală,
la împlinirea vârstei de 70 de ani.
15 noiembrie 1996
Sunt la mănăstirea Antim în Bucureşti. Am participat la Sfântul
Maslu. M-a miruit părintele Sofian Boghiu (are, după câte ştiu, câteva doctorate şi a făcut 9 ani de închisoare).
Aici, la Antim a fost tuns în monahism părintele Anania, în 2 feb 1942.
În atmosfera Antimului citesc versuri din vol. Anamneze al IPS Bartolomeu.
17 noiembrie 1996
Am fost la catedrală. A slujit şi a predicat IPS Bartolomeu despre bogatul căruia i-a rodit ţarina. După Sfânta Liturghie
am fost să o vizitez pe maica Galineea. Am servit împreună prăjituri, cremeş şi diplomat, preferatele IPS Bartolomeu.

a erea Nr. 7 / Iulie (2020)

18 noiembrie 1996
Azi, am avut discuţii culturale şi duhovniceşti cu IPS Bartolomeu. Reviste literare, cărţi. În privinţa problemelor duhovniceşti, am insistat mai mult pe călugărie şi căsătorie. Părintele îmi amintea faptul că nu se
amestecă în alegerile pe care le are cineva de făcut şi să mă concentrez acum pe terminarea facultăţii.
Pe el nimeni nu l-a îndrumat în viaţa călugărească. Mama lui a vrut să-l căsătorească cu o fiică de preot
şi să stea preot la ţară, însă el a refuzat.
Cu trei zile înainte de a se călugări, nici prin cap nu i-a trecut acest gând. Totul a fost instantaneu.
La plecare, mi-a spus cu atâta smerenie: „Nu am experienţa unui duhovnic”, „Duhovnicul meu este peste mări şi ţări”.
Cu sănătatea nu se simţea prea bine...
24 noiembrie 1996
IPS Bartolomeu este plecat la Argeş, la înmormântarea părintelui Gherasim Bica, fost duhovnic de-al său
în tinereţe, la mănăstirea Polovragi, aşa încât nu va predica la Evanghelia după Luca, a dregătorului bogat.

Comitetul de redac ie:
Preşedinte:
IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei Andreicu
Vicepreşedinte:
PS Episcop-Vicar Benedict Bistri eanul
Vicepreşedinte onorific
PS Episcop-Vicar Vasile Someșanul
Membri:
Consilier cultural Pr. dr. Bogdan Ivanov,
Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, Pr. prof. dr. Liviu Vidican-Manci
Director:
Pr. dr. Cătălin Pălimaru

ărintele arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din
Arhiepiscopia Clujului, ne-a obișnuit ca de ziua sa de naștere
(18 martie) să-și cinstească prietenii, colegii, cunoscuţii și
numeroșii fii duhovnicești, cu câte o carte pe care o pregătește și o
scoate de sub tipar la mijloc de lună martie. Anul acesta ne-a bucurat
mintea și sufletul cu un volum consacrat Mitropolitului Bartolomeu
Anania (1921-2011), chiriarhul nostru vreme de 18 ani (1993-2011).
„Bătrânul cărturar și tânărul mitropolit: Bartolomeu Valeriu Anania” se
intitulează volumul apărut la editura „Renașterea”, în condiţii grafice
elegante, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Mitropolit Andrei și un
cuvânt înainte al doamnei lector univ. dr. Diana Moţoc.
O carte, precum cea de care pomenim,
este un fericit prilej de reînprospătare a memoriei mitropolitului și cărturarului Bartolomeu Anania. Sigur că el nu a fost și nu
poate fi uitat, dar o reiterare a parcursului
vieţii și lucrării sale este de natură să pună
și mai bine în lumină rolul său benefic, uneori chiar decisiv, în viaţa și istoria Bisericii
noastre, la sfârșit de secol și de mileniu și la
începutul celui de-al treilea mileniu.
Părintele Dumitru face parte dintre cei,
foarte puţini, care l-au cunoscut destul de
bine pe omul, monahul și arhiereul Bartolomeu. Spun „destul de bine” pentru că foarte
bine l-a cunoscut doar duhovnicul său. Cei 9 ani de stăreţie la mănăstirea
de la Nicula, urmaţi de alţi ani ca exarh al mănăstirilor și slujitor al Catedralei, s-au constituit în ani de ucenicie pe lângă un ilustru dascăl, care,
la un moment dat, a devenit, pentru autor, și înţelept părinte duhovnicesc.
Acest statut, dobândit în timp, conferă cărţii și calitatea de mărturisire a
ceea ce a văzut și cunoscut în mod nemĳlocit.
Volumul înmănunchează conferinţe susţinute în cadrul unor
manifestări culturale dedicate mitropolitului Bartolomeu (la Universitatea de Stat din Chișinău, la Memorialul Bartolomeu Valeriu Anania de la Vâlcea), cuvântări ocazionale rostite, fie în Catedrala mitropolitană, fie în alte locaţii, precum și câteva referate susţinute la Școala
de Doctorat a Institutului de Istorie „George Bariţiu” al Academiei
Române, filiala Cluj-Napoca, unde autorul își pregătește teza de
doctorat. O parte dintre ele au fost publicate în periodicele noastre
eparhiale (revista „Renașterea” și revista „Tabor”), iar altele în volumele de predici ale autorului. Adunate și tipărite acum într-un singur
volum, înviorează lumina portretului ilustrului ierarh. Amintirile
personale ale autorului, presărate inspirat în conferinţe sau cuvântări,
dau farmec și prospeţime textului și-l transformă într-o lectură relaxantă și captivantă în același timp.
Celor ce i-am fost, precum autorul, în imediata apropiere în cei 18 ani
de chiriarhat la Cluj, mitropolitul Bartolomeu ni s-a imprimat adânc nu
numai în minte, ci și în suflet, în caracter, în modul de a gândi sau reacţiona
în anumite împrejurări din viaţa Bisericii sau a societăţii. Auzim și astăzi,
la aproape 10 ani de la plecarea sa, întrebarea multora: „ce ar fi spus” sau
„ce ar fi făcut mitropolitul Bartolomeu?”. Bună parte din întrebări își pot găsi
răspunsul în ceea ce a scris și în ceea ce a spus în acei ani de la amvon.
Răspunsurile sale de atunci sunt actuale și astăzi, pentru că, așa cum
spune părintele Dumitru, a avut „puterea de a se fi făcut el însuși instrumentul prin care Dumnezeu a lucrat în lume”, iar o astfel de lucrare își păstrează
mereu actualitatea.
Demersul părintelui arhimandrit Dumitru este cu atât mai meritoriu cu cât el precede centenarul mitropolitului Bartolomeu, pe
care îl vom aniversa în 1921. Așa se face că volumul este un fel de
predoslovie la centenar.
Autorul merită toate laudele nu numai pentru fidelitatea lui faţă
de dascălul și părintele său, ci și pentru consistenţa și nivelul academic al cărţii.
O recomandăm, cu toată inima, spre lectură.
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Foaie editată de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, filiala Cluj-Napoca

Sfântul Nichifor Leprosul –
Făcătorul de minuni
(1890-1964)
Romina Sopoian
fântul Nichifor Leprosul a început să se descopere
credincioșilor din comunitatea Bisericii Studenţilor
din Hasdeu în urmă cu doi ani, când icoana acestui
sfânt încă puţin cunoscut și-a făcut apariţia surprinzătoare
într-unul dintre cele mai de cinste locuri din biserică, aproape
de Iconostas. Mulţi s-au întrebat atunci cine era acest sfânt al
cărui nume nu transmitea prea multă familiaritate și a cărui
icoană fusese așezată în preajma Altarului.
Un an mai târziu, cu ocazia unui pelerinaj în Turcia și Grecia,
pe urmele Bisericilor Apocalipsei, am avut marea șansă de a vizita,
printre altele, și insula Chios (sau Hios) în care a trăit și s-a nevoit
într-o leprozerie Sfântul Nichifor alături de duhovnicul său, Sfântul
Antim. Cu acea ocazie ne-am apropiat și mai mult de personalitatea
și măreţia acestui om al lui Dumnezeu, care s-a sfinţit prin asumarea crucii răbdării și a suferinţelor trupești cauzate de lepră.
Așa cum se întâmplă în viaţă, când tocmai greutăţile inevitabile sunt cele care îi apropie și mai mult pe oameni, Sfântul Nichifor
Leprosul ni s-a descoperit ca un prieten grabnic ajutător în special
în perioada pandemiei, care a acaparat întreaga lume în scurt timp.
Am simţit în cel mai concret mod posibil că acest sfânt ne știa dinainte și că ne-a ocrotit cu rugăciunile sale.
Pentru a contura chipul duhovnicesc al acestui mare sfânt grabnic ajutător și tămăduitor mai ales a bolilor contagioase de care a
suferit la rândul său, ne-am gândit să prezentăm câteva scurte mărturii scrise de oameni care l-au cunoscut pe Sfântul Nichifor când încă
era în viaţă, dar și minuni trăite de credincioși după plecarea sa la
Domnul. Am preluat aceste mărturii din cartea Sfântul Nichifor Leprosul – Făcătorul de minuni (1890-1964) scrisă de Simon Monahul și
publicată în anul 2017 la editura Iona din București.

S

6
Despre momentul potrivit

*
Un tânăr și evlavios creștin, care din motive personale a dorit să păstreze anonimatul, a mers într-o zi la Părintele Evmenie și i-a spus: „PăMircea Mareş
rinte, am auzit că aveţi moaștele duhovnicului vostru, ale Părintelui Nichifor. Aș vrea să îmi daţi și mie o părticică, ca binecuvântare, pentru
iaţa nu este un șir linear și continuu. Viaţa de fapt este
ocrotirea familiei mele.”
formată din momente, frânturi, care nu se mai pot repeta la
Părintele Evmenie i-a dăruit o părticică. El a luat-o, a înfășurat-o cu
fel, ci doar asemănător. Din acest motiv, momentul și ceea
mare evlavie și a pus-o în buzunarul de la piept al cămășii fiindcă era vară,
ce ne dictează el că trebuie să facem nu trebuie pierdut. Există niște
apoi a pornit cu motocicleta spre casă.
unelte prin care ne putem da seama ce este corect să facem în fiecare clipă, ceva pus în om de Dumnezeu. Acel lucru, care nu este spre
rău și vine că o adiere de gând, este ceea ce trebuie să facem noi.
Dacă nu-l facem atunci când vine, când simţim acea idee cu o încărcătură de resurse care ne dă imboldul să realizăm un anumit
lucru, foarte probabil că nu îl vom mai putea împlini niciodată în
același fel. Se poate încerca sa refacem din nou tot contextul, locul,
timpul, dar pare că împrejurările nu se mai leagă, pentru că acela
era momentul providenţial.

V

Pe drum, cu toate că mergea cu o viteză destul de mare, simţea necontenit o mireasmă puternică. Și, deși era firesc, ne-a spus el, „ca acea mireasmă să fie risipită de vânt, din pricina vitezei”, s-a întâmplat dimpotrivă, l-a învăluit cu totul.
Însă, cel mai important este următorul lucru: Ajungând acasă, i-a zis
soţiei: „Vino repede să săruţi sfintele moaște pe care le-am adus.” Când a
mers să le sărute soţia lui, a sărit speriată îndărăt și a strigat: „M-a ars,
m-a ars!”. Mai târziu, ea însăși a mărturisit: „Când mi-am apropiat buzele de sfintele moaște să le sărut, am simţit o căldură puternică, ca și cum
m-ar fi ars, de aceea m-am speriat și am sărit înapoi.”
Din momentul acela, femeia s-a întors la credinţă, căci până atunci
fusese nepăsătoare faţă de cele duhovnicești. Au așezat pe urmă sfintele
moaște în micul lor proschinitar, unde aprind în fiecare zi candela.
***
Cele mai recente minuni și descoperiri ale Sfântului Nichifor au avut loc tocmai în această perioadă marcată de
pandemie când sfântul s-a arătat unor credincioși din Grecia
și Bulgaria, spunându-le: „Dacă cineva se va îmbolnăvi, să se

Momentele sunt file de aur pe care noi trebuie să le însemnăm cu condeiul, căci a două zi acelea vor fi scrise în
piatră, și a două oară nu se vor mai putea scrie. Această
cunoaștere a dinamicii înlănţuirii clipelor firelor vieţii este
esenţială, iar cine pricepe cum vin și pleacă acestea și știe cum
să le folosească are mare înţelepciune și are șansa să pătrundă cel mai adânc sens al vieţii. Momentul este poarta prin
care vine Dumnezeu, iar, dacă noi nu suntem capabili să-l
recunoaștem, pierdem. Mare parte din tragedia omului și a
ratării sale existenţiale și a îmbolnăvirii lui spirituale se trage
din faptul că nu reușește să înţeleagă felul în care aceste
momente relaţionează cu fiinţă lui lăuntrică. Dumnezeu
trimite telegrame neîncetat, doar că omul a fost învăţat să
privească oriunde, mai puţin în direcţia de unde vine ceea
ce este mai esenţial și mai dorit pentru existenţa lui.
Aceasta este hrana cea reală: să prinzi adevărul din fiecare moment. În rest, omul, teoretic vorbind, poate trăi fără alte
feluri de hrană: „Mâncarea mea este să fac voia celui ce M-a
trimis pe Mine” (Ioan 4, 34).
Hristos reușește să prindă fiecare moment în care Tatăl
îi vorbește. De fapt, la Hristos această cunoaștere este
desăvârșită, căci prinde esenţa fiecărei șoapte a Tatălui din
fiecare clipă și o împlinește.
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roage mie, iar eu îl voi vindeca. Nu vă temeţi! Va trece.” În
Bulgaria i-a apărut în vis unei femei căreia i-a spus: „Avertizaţi
pe toţi creştinii să se roage mie, în mod repetat. Să citească şi
slujbele. Există un leac (pentru COVID-19) şi acesta este Sfânta Împărtăşanie”. De asemenea i-a indicat acelei persoane o
plantă care o va putea ajuta să-și întărească imunitatea, și
anume cimbrul (https://www.parohiaserbanvoda.ro/actualitati/cuviosul-nichifor-leprosul-prietenul-tuturor-in-nevoi/).
Troparul (glasul al 3-lea): „De luptele lui Nichifor Leprosul
și de bărbăţia-i cea întru nevoinţă și îngerii s-au uimit, căci ca
un alt Iov, întru răbdare și mai presus de fire pătimiri pre
Dumnezeu L-a slăvit, pentru care și acum cu slavă și darul
puterilor s-a încununat. Acestuia cu credinţă să-i strigăm:
Bucură-te, povăţuitorul monahilor; bucură-te stâlp de lumină
al Bisericii; bucură-te, că sfinte moaștele tale bună-mireasma
nădejdii au dobândit".

Filocalia, Supliment

***
Scria cineva odată despre Părintele Nichifor: „Duhul Domnului odihnea pe chipul acela...”
Înaltpreasfinţitul Nichifor de Lefkada și Ithaca povestea: „Când mergeam
la chilia lui, la începutul anilor 60, îl vedeam râzând din toată inima, de
parcă Îl vedea pe Hristos lângă el. Era un om profund duhovnicesc.”
Părintele Maxim de la Chilia „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
din Sfântul Munte, spunea: „Din câte îmi amintesc, Părintele Nichifor
era un om îndelung răbdător, o pildă de vieţuire duhovnicească pentru noi,
un sfânt ascuns.” [...]
Teodor Giannakis, [...] ne-a relatat: „Eu am plecat din Hios la 1 iunie
1950 și am venit la Spitalul de Boli Infecţioase „Sfânta Varvara” din Aigaleo. Părintele a venit în 1957. Aici au fost aduși și ceilalţi bolnavi din
Hios, dar Părintele Nichifor era dragostea și mângâierea mea. Mergeam în
camera lui și vorbeam acolo. Binecuvântările și poveţele pe care mi le-a dat
au fost o comoară nepreţuită pentru tot restul vieţii mele. Era un om foarte plăcut.”
Haralambie Manidakis, unul dintre bolnavii spitalului și un om
îmbunătăţit, a declarat: „Mergeam adeseori în chilia Cuviosului deoarece
aflam mare odihnă lângă el. Deși era nevăzător, aproape paralizat, cu răni,
cu dureri, nu se plângea niciodată, în timp ce pe noi ne mângâia, ne odihnea. Era dulce, blând, surâzător.” [...]
Domnul Constantin Catzura din Patras ne-a povestit: „Mergeam
foarte des la spitalul din Atena să-l văd pe Părintele Nichifor; alături de el
aflam odihnă. Cred că avea harisma străvederii. Când băteam la ușa camerei lui, înainte de a spune cine sunt, îmi zicea: «Bine ai venit, Constantine!»,
și asta atunci când nu mai vedea deloc cu ochii trupești. Mi-a spus că
odată, îmbolnăvindu-se grav ucenicul său, Părintele Sofronie, mai târziu
Evmenie, s-a rugat fierbinte pentru acela, zi și noapte. Diavolii s-au mâniat pe el atât de tare, încât l-au atacat cu sălbăticie. Atunci a ajuns la
luptă trupească cu ei, alungându-i cu mâinile sale schilodite.”
Domnul Dimitrie Asimakopulos își amintește din vizitele făcute Părintelui Nichifor: „Vedeai un Sfânt al cărui chip luminos răspândea bucurie și pace, primind putere de la un om care părea neputincios.” [...]

După adormirea în Domnul a Sfântului Nichifor, tot mai mulţi
credincioși au început să simtă ajutorul său grabnic, uneori chiar
fără a fi auzit de sfânt înainte. Totuși, cel care a trăit primele minuni
cu ajutorul Sfântului Nichifor a fost tocmai ucenicul său, Părintele
Evmenie, cel care și-a îngrĳit părintele duhovnicesc cu multă dragoste și dăruire până la trecerea acestuia la Domnul.
Părintele Evmenie a povestit că într-o seară după mulţi ani de la
adormirea Părintelui Nichifor, pentru că avea mulţi ţânţari și alte insecte
în chilie, s-a gândit că ar fi mai bine să închidă ușile și fereastra și să golească înăuntru o sticlă întreagă de insecticid puternic ca să le omoare. Apoi
s-a întins să doarmă. Nu s-ar mai fi trezit niciodată daca nu i s-ar fi arătat
Părintele Nichifor care l-a trezit, l-a luat de mână și l-a scos din chilie.
Înainte ca Părintele Evmenie să-și dea seama ce se petrecuse, acela i-a spus:
„Copilul meu, să nu intri în chilie dacă mai întâi nu deschizi ușile și fereastra ca să se aerisească bine.” Îndată după aceea a dispărut.
Când, după un oarecare timp, Părintele Evmenie și-a revenit și a înţeles
minunea, i-a mulţumit din toată inima Părintelui său drag că îl scăpase
de la moarte sigură.
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Ștefan cel Mare și Sfânt
Henorel Nica
scrie despre viaţa unui sfânt este o mare provocare
pentru un creştin şi, cu atât mai mult, pentru un om
de rând. Dar a scrie despre viaţa unuia ca Ştefan cel
Mare şi Sfânt este, poate, o provocare cu atât mai mare, cu cât
personalitatea acestuia trece peste tiparele obişnuite!
Când aflăm despre un sfânt, ne aşteptăm să auzim în
primul rând despre minunile săvârşite de acesta. În cazul
lui Ştefan cel Mare însă pornim cei mai mulţi dintre noi
cu anumite prejudecăţi căpătate în primul rând în şcoală şi mai apoi din folclorul care circulă din abundenţă
printre noi, uitând de apărătorul creştinătăţii care a fost
şi care, din acest punct de vedere, nu este cu nimic mai
prejos de Constantin cel Mare.
Ştefan cel Mare şi-a închinat toată viaţa apărării creştinătăţii, fapt cu atât mai meritoriu cu cât era un ortodox într-o
mare lume catolică, un urmaş demn al împăraţilor bizantini
(cu care, de altfel, s-a şi înrudit prin a doua soţie a sa, Maria
de Mangop, descendentă a Comnenilor). Rolul crucial de
apărător al creştinătăţii este recunoscut în epocă, chiar papa
Sixt al IV-lea fiind nevoit a-l recunoaşte ca „Athleta Christi atlet al lui Hristos” [1]! Acel creştinism catolic din care mai
târziu se va naşte ideea morţii lui Dumnezeu, acei fraţi catolici
care l-au trădat de atâtea ori.
Da, e adevărat că avem, pe de o parte, un Ştefan obişnuit, care, cu cei 47 de ani de cârmuire, are cea mai extinsă
domnie a evului mediu românesc. Are trei soţii legitime şi
una de suflet. Ulterior, îi vor muri două dintre soţii şi trei
dintre copii. Pe de altă parte, aceluiaşi Ştefan uităm să-i acordăm cinstea care i se cuvine pentru faptele de care s-a învrednicit de cununa sfinţeniei, pentru faptele sale de apărător al lui Hristos pentru Europa şi pentru Ortodoxie pe
plaiurile româneşti. Astfel, Sigismund al Poloniei, într-o
scrisoare către arhiepiscopul catolic de Leapolle, recunoaşte
în Ştefan un „patron al Ortodoxiei în regiunile ucrainene de
sub stăpânirea polonilor catolici” [2].
Sfântul Ştefan a purtat 44 de expediţii sau lupte împotriva turcilor, tătarilor, polonilor şi ungurilor, relatează arhidiaconul Paul de Alep, amintind totodată de acelaşi număr de
ctitorii ale domnitorului, informaţii ce se regăsesc şi la Grigore Ureche. Potrivit pisaniilor, până în prezent au dăinuit
18 biserici din cele ctitorite de el. Aceste ctitorii sunt închinate cu predilecţie sfinţilor militari, precum Sfântul Gheorghe,
Sfântul Procopie, Arhanghelul Mihail, dar şi Sfintei Cruci,
Maicii Sfinte sau Persoanelor Treimice. Tradiţia orală a poporului spune că, în bătălie, de-a dreapta voievodului era
întotdeauna un arhanghel cu sabie de foc care îl păzea şi îl
apăra; de aceea zidea biserici şi mănăstiri, iar Dumnezeu era
mereu în ajutorul lui şi nu îl părăsea.
Căsătoria domnitorului cu Maria de Mangop din neamul
Paleologilor la 14 septembrie 1472 este probabil o cununie
pusă sub semnul Înălţării Sfintei Cruci, având speranţa că
Suceava va fi un nou Constantinopol. Acest fapt este legat şi
de atribuirea denumirii de „ţar” al Moldovalahiei, o formulă întâlnită în corespondenţa grecească, unde este numit „tis
Moldovlahias”, precum şi de faptul înrudirii sale directe cu
neamul împăraţilor bizantini.
În acest context trebuie menţionat faptul că Sfântul
Ştefan atribuia atât victoriile, cât şi înfrângerile voii divine şi rânduielii lui Dumnezeu, aşa cum în Vechiul Testament găsim această atitudine la dreptul Iov. „Eu şi
curtea mea am făcut ce mi-a stat prin putinţă şi s-a întâmplat ceea ce ştiţi. Pe care lucru îl socot că a fost voinţa lui Dumnezeu ca să mă pedepsească pentru păcatele
mele, şi lăudat să fie numele Lui” [3].
Credinţa şi evlavia domnitorului se descoperă şi în pocăinţa ce o face după lupta de la Vaslui, când timp de patru zile
ţine un post aspru de pâine şi apă şi face un pelerinaj cu picioarele desculţe, după care ridică biserica de la Războieni în
memoria soldaţilor ce s-au jertfit, chiar pe locul osemintelor
acestora, ca un mausoleum de sfântă cinstire a martirajului
lor. Iar pentru ca portretul acestuia să fie deplin, ar fi bine de
subliniat caracterizarea elogioasă pe care i-o face însuşi papa
Sixt al IV-lea la 13 ianuarie 1477 prin Bula Redemptor noster
– Răscumpărătorul nostru:
„…Cum deci, precum o ştiu toate naţiile pământului,
neamul fără de lege al turcilor nu încetează a unelti în contra
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credinţei ortodoxe şi […] şi mai ales în contra iubitului fiu,
nobilul bărbat, Ştefan voievod şi a stăpânirilor sale care se află
în regiunile mărginaşe cu turcii, pentru ca, supunându-le aceste
spurcatei lor tiranii, să li se deschidă mai uşor drumul spre ţările
celorlalţi creştini şi deşi sus-numitul Ştefan, ca un adevărat atlet
al credinţei creştine, e dispus să reziste perfidiei şi atacurilor
turcilor înşişi, totuşi, pentru susţinerea unei poveri atât de grele şi
pentru a o duce la bun sfârşit, singurele lui puteri nu sunt suficiente, ci către acelea sunt necesare nu puţin averile şi ajutoarele creştinilor, care sau să contribuiască cu bunurile date lor
de Dumnezeu sau să se alăture personal, mergând să lupte în
armata pregătită de însuşi Ştefan, pentru ca, în sfârşit, câineasca turbare a turcilor să poată fi înfrântă şi alungată de la
hotarele creştinilor şi ca să li se taie aceloraşi turci curajul şi
îndrăzneala blestemată de a prigoni pe creştini…”
Calitatea lui Ştefan de apărător al credinţei lui Hristos îl
va face pe arhidiaconul catolic din Polonia, Maciej Staryjkowski, să consemneze în 1574-1575: „din cauza nespusei
sale vitejii îl socotesc ca sfânt” [4], idee pe care o reia mai
târziu şi Grigore Ureche în a sa Cronică: „Ce după moartea
lui, până astăzi îi zice sveti (sfântul) Ştefan Vodă, nu pentru
sufletu, ce este în mâna lui Dumnezeu, că el încâ a fostu om
cu păcate, ci pentru lucrurile lui cele vitejeşti, carile nimeni
din domni, nici mai nainte, nici dupa aceia n-au ajunsu” [5].
Este aici o adevărată canonizare populară.

Primul care menţionează din tradiţie că Sfântul Ştefan ar
fi avut 71 de ani la sfârşitul vieţii, este istoricul grec Dionisie
Fotino, stabilit în Ţara Românească la începutul secolului al
XIX-lea [6]. După care aflăm şi că „s-a strămutat la viaţa
veşnică Marţi 2 iulie 1504, ca la trei ceasuri din zi”, după relatarea precisă a cronicii domneşti [7], adică la orele 8:30 dimineaţa, chiar dacă pe acoperământul de mormânt este indicată o altă oră a morţii marelui domnitor „ceasul al patrulea din zi”, adică ora 9:30 [8]. Iar atunci „…pe mormântul lui
a ars timp de trei zile şi trei nopţi, o lumină pe care n-o aprinsese nimeni”, o mărturie care se poate constitui într-o adeverire vizibilă a sfinţeniei sale [9].
Ultimele cuvinte ale lui Ştefan cel Mare se constituie întrun minunat testament: „Doamne, numai Tu singur ştii ce a
fost în inima mea. Nici eresurile cele înşelătoare, nici focul
vârstei tinereşti nu au putut-o sminti, ci am rămas pe piatra
care este însuşi Hristos, pe a căruia cruce de-a pururi îmbrăţişată la piept ţinând, viaţa mea am închinat-o, nădejde nesmintită printr-însa la părintele veacurilor având, prin care
pe toţi vrăjmaşii am gonit şi am înfrânt” [10].

Note:
[1] Al. Husar, Atletha Christi, în M. M. S. 7-8-1979,
pp. 503-529. „Ma sebbene che Stefani, come un vero
atleta della fede cristiana, e disposto a resistere alla
perfidia ed agli attacchi dei Turchi.”
[2] Constantin Rezachevici, Bogdan al II-lea în
Cronologia domnilor din Ţara Românească și Moldova,
vol. I, București, 2001, pp. 513-521.
[3] Nicolae Iorga, Istoria lui Ștefan cel Mare povestită neamului românesc, București, 1904, p. 179.
[4] Călători străini despre Ţările Române, vol. I,
București, 1968, p. 149; Călători străini despre Ţările

Române, vol. II, București, 1968, pp. 449-450.
[5] Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ediţie îngrijită de P. P. Panaitescu, București,
1958, p. 310.
[6] Dionisie Fotino, Istoria generală a Daciei,
vol. III, București, 1859, p. 38.
[7] Ion Bogdan, Cronicile slavo-române din
secolul XV-XVI, București, 1959, p. 13, p. 22.
[8] Repertoriul monumentelor și obiectelor de
artă din timpul lui Ștefan cel Mare, București, 1958,
p. 310.
[9] Nicolae Iorga, Istoria lui Ștefan cel Mare,
București, 1966, p. 247.
[10] Vartolomeu Măzăreanu, Cuvânt de pomenire vechiului Ștefan cel Mare, domnul Moldovei,
București, 1904, p. 29.
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Cerneală
Mircea Mareş
Atunci când este timp, nu este voinţă
Când locul e potrivit, e greșit momentul
Pe alocuri clinchetul sclipirii momentului potrivit
și melodia sa
E singurul care vibrează când timpanul tace
Și deasupra tuturor e ceea ce m-a făcut să cred,
De dinainte de-a se ivi gândul,
Pentru că eu cred.
Și din acest motiv am încetat să mai exist în timp
Și nu mai petrec în spaţiu pentru că de „acolo” e
altfel
Și lumea, și viaţa, și omul, și vremea
Crezi? E aici, deschide ochii și vezi.
În spate e numai ce-a mai rămas, sortit sfârșitului
Dar ceea ce nu a-nceput, unde să se ducă?
Pe aceleași urme de nedeslușit pe nisip bat alizee și
se izbesc valuri
Pe nicio scrisoare n-a rămas vreo literă, sau vreun
semn, sau vreun cuvânt
E numai timpul care nu mai e…
Și-o lumânare ce străbate întunericul de aici până
dincolo,
De unde se reflectă metalic o peniţă de argint
Și câteva zgârieturi… pe foi
Căci cerneala… e noaptea, ce s-a stins peste zări
Și lumea-i călimara, prin care ea se scurge spre zori
Albastru, albastru, zorii apar pe cerul măiestru
Peniţa se-mbibă din cer și alunecă în depărtări
S-a rupt linia orizontului, e o privighetoare-n
fereastră
Din ochi se reflectă o pată de azur
E scris în iris cu sclipire albastră.
E un singur drum mai sigur ce duce spre casă
E o oglindă pe scaun și o lentilă pe masă
În faţă e un nou început
Dar ceea ce nu are sfârșit, unde să plece?
Pe aceleași urme înghiţite de pământuri străine
Și scrisori fără urme
S-a aprins un soare, încet, ca o lumânare
Iar prin marginea de sticlă a unei călimări
Au rămas doar zorii să se mai strecoare…
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