
a
erea N

r. 7 / Iulie (2022)

F O N D A T O R :  E P I S C O P Preţul: 5 lei

Anul XXXIII
Serie nouă

Iulie 
2022

7
(387)

NICOLAE IVAN 1919
RENA| EREA
E d i t a t ă d e  A r h i e p i s c o p i a  O r t o d o x ă a  V a d u l u i ,  F e l e a c u l u i Ş i  C l u j u l u i

– Proorocii Ilie \i Elisei, experien@[ \i continuitate

     – † PS BENEDICT BISTRI#EANUL.........(p. 3)

– Memento: „Iubirea \i Occidentul” – DR. EUGEN-ADRIAN TRU#A.........(p. 4)

-– „Dialoguri la Agapia” – PROF. DR. MIRCEA-GELU BUTA........(p. 4)

– Cine este Iisus? - „Eu sunt P[storul cel Bun” (Ioan 10, 11.14) - Partea 1  
          – PR. PROF. UNIV. DR. STELIAN TOFAN{..........(p. 5)

– G[rzile Na@ionale Române - Garda militar[ din Chintelnic 

                                                – PR. DR. GRIGORE LINUL...............(p. 7)

Sfântul Prooroc Ilie. Icoană portabilă din secolul XV, Petrozavodsk, Muzeul de artă din Carelia.

DIN SUMAR:

Protest ascetic 
împotriva corupției din lume

P e 20 iulie îl sărbătorim pe Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul. Îmi aduc aminte 
cu nostalgie de sărbătoarea Sfântului Ilie din anul 1989, de la Mănăstirea 
Toplița. Hramul acestei mănăstiri, ctitorită de Patriarhul Miron Cristea, este 

Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul.
Era prezent la hram și poetul Ioan Alexandru. El era un bun vorbitor și i s-a 

îngăduit să predice. Predica lui a fost un protest străveziu la adresa relelor ce 
erau prezente în România. Și rezum din memorie conținutul predicii: „Tu, Ilie, 
stai, mănânci și bei, la văduva din Sarepta Sidonului. Și poporul moare de foame. Auzi, 
tu, Ilie, poporul moare de foame!”.

Când s-a sfârșit Liturghia, ca să dreagă busuiocul, episcopul Emilian Birdaș a 
subliniat: „domnul Ioan Alexandru a fost prea aspru cu Sfântul Prooroc Ilie”. Poporul 
înțelesese de cine era vorba și a consimțit cu tot ce a spus Ioan Alexandru.

Sfântul Prooroc Ilie a trăit cam cu 800 de ani înainte de Mântuitorul Hristos, 
pe vremea când în regatul de nord al lui Israel era rege Ahab. Soția acestuia, 
Izabela, era păgână și s-a folosit de toate mijloacele pentru a-i îndepărta pe 
oameni de dreapta credință.

Și, din punct de vedere social, Ahab și Izabela îi apăsau pe oameni. Este cunoscut 
din Sfânta Scriptură faptul că Nabot, care avea o vie lângă palatul regal, pentru că n-a 
vrut să i-o dea regelui care o dorea, a fost omorât pe baza unei mărturii mincinoase. 
Iar în ce privește moralitatea, lucrurile stăteau rău de tot.

Începând cu capitolul 18 din Cartea a III-a a Regilor, îl vedem pe Ilie folosindu-se 
de o serie de mijloace pedagogice pentru a îndrepta lucrurile. La rugăciunea lui a fost 
secetă trei ani și jumătate și, în sfârșit, pentru a le demonstra care-i adevăratul Dum-
nezeu, a făcut două altare pe Carmel. Jertfa lui Ilie a fost aprinsă cu foc din cer, și, 
totuși, Izabela cu ceilalți idolatri n-au fost convinși.

Ce mijloc de protest a ales Ilie? Protestul ascetic! Atât la pârâul Cherit, cât și pe 
Muntele Horeb, unde a trăit în post și rugăciune, a fost hrănit de un corb, iar apoi de 
un înger. Sfârșitul? O experiență mistică extraordinară: „A zis Domnul: «Ieși și stai pe 
munte înaintea feței Domnului! Că iată Domnul va trece; și înaintea Lui va fi  vijelie năprasnică
ce va despica munții și va sfărâma stâncile, dar Domnul nu va fi  în vijelie. După vijelie va fi  
cutremur, dar Domnul nu va fi  în cutremur; după cutremur va fi  foc, dar nici în foc nu va fi  
Domnul. Iar după foc va fi  adiere de vânt lin, și acolo va fi  Domnul»” (3 Regi 19, 11-12).

Troparul sărbătorii Sfântului Ilie referindu-se la ascetismul său este grăitor: „Cel 
ce a fost înger în trup, temeiul proorocilor, al doilea înainte mergător al venirii lui Hristos, Ilie 
măritul, care a trimis de sus lui Elisei dar, gonește bolile, și pe cei leproși curățește. Pentru 
aceasta, și celor ce-l cinstesc pe dânsul le izvorăște tămăduiri”1.

Viața Sfântului Ilie în pustie, în munți și ajunarea sa austeră sunt un protest 
ascetic împotriva corupției lumii. În confl ictele sale cu suveranii lui Israel, el 
este glasul conștiinței, campionul apărării drepturilor desconsiderate ale lui 
Dumnezeu și ale oamenilor.

Nu numai atunci, dar și astăzi sunt desconsiderate drepturile lui Dumnezeu și 
ale oamenilor. Sfântul Pavel, referindu-se la vremurile noastre spune că „vor fi  oameni 
iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, 
nemulțumitori, fără cucernicie, lipsiți de dragoste, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, cruzi, 
neiubitori de bine, trădători, necuviincioși, îngâmfați, iubitori de desfătări mai mult decât 
iubitori de Dumnezeu” (2 Timotei 3, 2-4).

Cuvântul Bisericii în fața lor este desconsiderat. Ce ne rămâne? Ca și lui Ilie: un 
protest ascetic împotriva corupției din lume. O viață de rugăciune, o viață plină de 
bunătate și altruism, grăiește de la sine. Pe bună dreptate, avva Pimen defi nește credința 
că se concretizează în „a petrece cu smerita cugetare și a face milostenie”2. 

Ernest Bernea ne spune că astăzi „a fi superior cuiva înseamnă a-l întrece în 
dragoste, în libertate, în înțelegere ca act moral complex, în putere de jertfă, a-l 
întrece adică în bogăția spirituală”3.
1 Mineiul pe Iulie, E.I.B.M.B.O.R., Bucureș  , , p. .
2 Patericul, Alba Iulia, , p. .
3 Ernest Bernea, Îndemn la simplitate, Editura Anastasia, Bucureș  , , p. .

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului,
Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului

† Andrei
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Ședinţă de lucru a 
Sinodului Mitropoliei Clujului, 

Maramureșului și Sălajului,
 20 iunie 2022

Darius Echim

I
erarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și 
Sălajului s-au întrunit luni, 20 iunie 2022, în ședință
de lucru, la reședința mitropolitană din Cluj-Napo-

ca, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, 
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitro-
politul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Alături de Înaltpreasfi nțitul Părinte Arhiepiscop și 
Mitropolit Andrei, la ședință au participat și ceilalți mem-
bri ai Sinodului Mitropolitan: Preasfi nțitul Părinte Iustin, 
Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Preasfi nțitul 
Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Preasfi nțitul Pă-
rinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepi-
scopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și Preasfi nțitul 
Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul-vicar al Episco-
piei Maramureșului și Sătmarului.

Printre subiectele afl ate pe ordinea de zi, în cadrul întâl-
nirii au fost discutate și analizate probleme de ordin misio-
nar-pastoral, cultural, social-fi lantropic și administrativ, care 
privesc viața bisericească din cuprinsul mitropoliei.

S-a luat act de înfi ințarea a două noi mănăstiri pe terito-
riul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Este vor-
ba de Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la 
Dej și Mănăstirea „Sfi nții Arhangheli Mihail și Gavriil” din 
localitatea Legii, comuna Geaca.

Au fost discutate și analizate aspecte legate de pro-
iectele de texte liturgice întocmite în vederea canoniză-
rii părintelui profesor Liviu Galaction Munteanu, măr-
turisitor și pătimitor al închisorilor comuniste, pentru 
cauza catehizării tineretului. 

În ședința de lucru din 25 februarie 2021, Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române a decis începerea demersurilor 
de canonizare a unor mărturisitori și mari duhovnici misio-
nari români persecutați sau martirizați de regimul comunist. 
Aceștia vor fi  canonizați în anul 2025, cu prilejul împlinirii a 
140 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Româ ne (1885) 
și a 100 de ani de la înfi inț area Patriarhiei Române (1925). 

Liviu Galaction Munteanu – preot și profesor 
mărturisitor

S-a născut la data de 16 mai 1898, într-o familie de 
învățători, fi ind originar din localitatea Cristian, județul 
Brașov. S-a format ca teolog la Liceul „Andrei Șaguna“ 
din Brașov și la Institutul teologic-pedagogic din Sibiu, 
apoi la Facultatea de Teologie din Cernăuți, unde a obținut 
și doctoratul. La 17 februarie 1927 a fost hirotonit preot, 
de Episcopul Nicolae Ivan, care l-a numit profesor la Aca-
demia Teologică din Cluj, ajungând astfel titularul cursu-
lui de Noul Testament, duhovnic, apoi chiar rector al 
acestei instituții. În anul 1958 a fost numit vicar adminis-
trativ, de către Episcopul Teofi l Herineanu, care avea un 
proiect de relansare a catehizării în Eparhia Clujului. Ast-
fel, părintele Galaction a întocmit o programă pentru 
catehizarea copiilor și adulților, care l-a adus în atenția 
Securității. A fost anchetat, iar în 1959 condamnat la opt 
ani de închisoare pentru „uneltire contra ordinii sociale”. 
A fost închis în penitenciarele Aiud și Gherla. A murit în 
8 martie 1961, la închisoarea Aiud, ca urmare a tratamen-
tului inuman la care a fost supus de regimul comunist.

6

Constituirea noii 
Adunări Eparhiale a 

Arhiepiscopiei Vadului, 
Feleacului și Clujului, 
mandatul 2022-2026

Darius Echim

Ș edința de constituire a Adunării Eparhiale a Arhiepi-
scopiei Vadului, Feleacului și Clujului, pentru mandatul 
2022-2026, a avut loc sâmbătă, 25 iunie 2022, la Faculta-

tea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-
Napoca, sub președinția Înaltpreasfi nțitului Părinte Andrei, 
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul 
Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Întrunirea a fost precedată de un Te Deum, ofi ciat de 
Preasfi nțitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-
vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, 
începând cu ora 10:00, în Paraclisul Facultății de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Napoca, în prezența chiriarhului lo-
cului, a membrilor Permanenței Consiliului Eparhial, a 
celor nouă protopopi și a noilor membri ai Adunării 
Eparhiale.
Ședința de constituire a noii Adunări Eparhiale s-a 

desfășurat în Aula Facultății, unde, în deschidere, Părin-
tele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, 
în cadrul căruia a vorbit despre importanța acestui for 
deliberativ în viața Bisericii și a subliniat faptul că „Bi-
serica este trupul lui Hristos”, pornind de la cuvântul 
Sfântului Apostol Pavel: „Ținând adevărul, în iubire, să
creștem întru toate pentru El, Care este capul – Hristos. 
Din El, tot trupul bine alcătuit și bine încheiat, prin toa-
te legăturile care îi dau tărie, își săvârșește creșterea, 
potrivit lucrării măsurate fi ecăruia din mădulare, și se 
zidește întru dragoste” (Efeseni 4, 15-16), iar conform 
părintelui prof. Dumitru Stăniloae: „Biserica este Hristos 
extins cu trupul Lui îndumnezeit în umanitate”. 

Un nou vicar eparhial

De asemenea, Înaltpreasfi nția Sa l-a prezentat pe 
noul vicar administrativ eparhial, preotul Dumitru 
Boca. Acesta a fost profesor la Seminarul Teologic Or-
todox din Cluj-Napoca (actualul Colegiu Ortodox „Mi-
tropolitul Nicolae Colan”), la catedrala de Tipic și Li-
turgică, în perioada 1 martie 1989 – 1 mai 2008. Între 
anii 1990-2008 a fost preot slujitor la Parohia „Sfânta 
Treime” din Baciu, Protopopiatul Cluj I, iar din data de 
1 mai 2008 până în prezent este paroh al aceleași paro-
hii. Totodată, părintele vicar este realizatorul emisiunii 
„Ghidul creștinului” de la Radio Renașterea. 

În cadrul ședinței au fost verifi cate și validate man-
datele celor 30 de membri, 10 clerici și 20 de mireni 
din cele două județe ale eparhiei: Cluj și Bistrița-
Năsăud, aleși de cele zece circumscripții electorale 
bisericești, constituite la nivelul Arhiepiscopiei Vadu-
lui, Feleacului și Clujului. Apoi, noii membri au fost 
împărțiți în cele cinci comisii de lucru permanente 
(Comisia administrativ-bisericească; Comisia cultura-
lă și educațională; Comisia economică, bugetară și 
patrimonială; Comisia social-filantropică; Comisia 
organizatorică, juridică și de validare) și au fost aleși 
membrii Consiliului Eparhial, membrii Consistoriului 
Eparhial și Monahal, precum și câte un membru de-
legat pentru Consistoriul Mitropolitan.

Totodată, Adunarea Eparhială a delegat trei dintre mem-
brii săi, un cleric și doi mireni, ca reprezentanți în Adunarea 
Națională Bisericească: pr. Dan-Constantin Iftimi, prof. univ. 
dr. Vasile Pușcaș și prof. univ. dr. Ioan Bolovan.

La fi nal, au luat cuvântul mai mulți membri, în frunte 
cu Preasfi nțitul Părinte Benedict Bistrițeanul, care a spus 
că „Biserica este o comuniune a clericilor și a mirenilor”, 
conform Sfântului Apostol Pavel, care în prima Epistolă
către Corinteni, capitolul 12, spune că noi suntem Biserica 
Dumnezeului Celui viu și unii altora mădulare.

La ședință au participat, pe lângă membrii titulari, 
membrii onorifi ci și alți invitați.

Noi hotărâri ale Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române

Î
n ziua de marți, 5 iulie 2022, în Aula Magna „Teoctist 
Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Prea-
fericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința 

de a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preasfi nțitul Părin-

te Ieronim Sinaitul, vicar patriarhal, în demnitatea de Episcop 
al Daciei Felix. Acest scaun episcopal a fost vacantat în data de 
17 februarie 2022  prin transferarea Preasfi nțitului Părinte Epi-
scop Daniil Stoenescu în postul de Arhiereu-vicar al Episcopi-
ei Devei și Hunedoarei, cu titulatura Densușeanul.

Episcopia Daciei Felix este o eparhie a Bisericii Ortodoxe 
Române, cu sediul la Vârșeț, care are jurisdicție asupra comu-
nităților ortodoxe românești din Serbia și este direct subordo-
nată Patriarhiei Române. Biserica „Înălțarea Domnului” din 
Vârșeț este catedrală episcopală.

În cadrul aceleiași ședințe, au mai fost luate următoarele
hotărâri:

- Înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a 
sărbătorii Aducerea Moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou 
la București, în ziua de 13 iulie, începând cu anul 2024;

- Aprobarea textelor Sinaxarului, Acatistului și Slujbei Sfân-
tului Cuvios Varsanufi e de la Optina (zi de sărbătorire – 1
aprilie) ;

- Aprobarea textelor Slujbei și Paraclisului Sfântului Ierarh 
Grigorie Palama (zi de sărbătorire – 14 noiembrie);

- Aprobarea textului rugăciunilor pentru pace, care se va 
introduce în Liturghier, Molitfelnic și în Cărțile de rugăciune.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

6
Lista parohiilor vacante 

în Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului și Clujului 

pe luna iulie 2022 

P
osturi clericale categoria examen:

Preot paroh la Parohia „Întâmpinarea Dom-
nului” Cluj-Napoca, Protopopiatul Cluj II, 2500

suflete, categoria I.

Posturi clericale categoria numire:

Preot paroh la Parohia Ardan, Protopopiatul Bistrița, 680
sufl ete, categoria a II-a.

Preot paroh la Parohia Șintereag, Protopopiatul Beclean, 
580 sufl ete, categoria  a II-a.

Pentru posturile de la categoria examen se pot înscrie preoții cu 
vechime de cinci ani.

Examenul se va desfășura după programa pentru parohiile 
de oraș.

Pentru interviu se pot înscrie preoții cu vechime de cinci ani, 
precum și tinerii licențiați în teologie care au susținut examenul de 
capacitate. Interviul va consta în susținerea a trei probe orale: pre-
dică, cateheză și liturgică.

Dosarele candidaților se vor depune la biroul consilierului 
administrativ bisericesc până în data de 29 iulie 2022.
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experiența cotidiană a deznădejdii. Proorocul reușește să trăiască
într-un sens transformator această criză, la capătul căreia se arată
întâlnirea cu sine, dar, mai ales, dorința de a-L întâlni pe Dumne-
zeu aievea. Abisul prăpastiei poate însemna și sfârșitul stării co-
rupte proprii și transferul dinspre încrederea în sine către abando-
nul în brațele Domnului. Potrivit relatării biblice, „Cineva s-a atins 
de el” și i-a oferit puțină hrană, pentru a-l întări pentru pelerinajul 
de patruzeci de zile pe care avea să-l facă către Dumnezeul cel Viu 
pe muntele Său, acolo unde și Moise primise Tablele Legii. Hrana 
primită, în accepțiunea Părinților, trimite direct la Sfânta Euharis-
tie în experiența de mai târziu a Bisericii. 

Proorocul Ilie este chemat să iasă din amorțeala, oboseala și 
nelucrarea deznădejdii, către o stare de trezvie, anticamera întâl-
nirii cu Domnul: „Ce faci aici, Ilie?... Ieși și stai în fața Domnului pe 
munte” (3 Regi 19, 9, 11). Era momentul pentru o transformare-
convertire la capătul căreia să se întâmple întâlnirea „față către 
față” cu Domnul, pentru a-L vedea „așa cum este” (1 Ioan 3, 2). 
Pentru a se săvârși acest lucru, proorocul urcă, într-un pelerinaj 
de patruzeci de zile, același munte pe care l-a urcat și Moise, 
socotit drept „așternutul tronului lui Dumnezeu”. Și, la fel ca el, are 

parte de o teofanie pe modelul „înfricoșător lucru este să cazi în 
mâinile Dumnezeului Celui Viu” (Evrei 10, 31). Experiența lui Dum-
nezeu este precedată de o vijelie năprasnică, deslușită paradig-
matic sub chipul suferințelor, al necazurilor, al durerii, în general, 
care își au aparent rolul de a destabiliza sau, mai degrabă, de a 
muta încrederea dinspre sine înspre Domnul. Urmează apoi 
imaginea cutremurului, care să strice credințele, certitudinile și 
siguranța omenească, socotite drept mijloace de separare de 
Domnul. Mai apare și elementul focului, care trimite la purifi ca-
re, dar și la reducere la esențial, împotriva oricărei rămășițe de 
încredere mincinoase în sine. În cele din urmă, Domnul se arată
în „adiere de vânt lin” (3 Regi 19, 12), anunțând blândețea și sme-
renia lui Hristos (Matei 11, 29), experiență confi rmată, mai târziu, 

Proorocii Ilie și Elisei, 
experiență și continuitate

Î n conștiința poporului Israel, dar și în tradiția creștină
ulterioară, Proorocului Ilie i s-a atribuit o existență miste-
rioasă și o biografi e în consecință. Petrecerea sa pămân-

tească stă undeva între pământesc și ceresc și, tocmai de aceea, 
icoana sa a fascinat și continuă să fascineze. Însuși Domnul a fost 
confundat cu Ilie Tesviteanul de către unii din jurul Său (Matei 16, 
13-14), iar despre Sfântul Ioan Botezătorul se afi rmă că va merge 
înaintea Domnului „cu duhul și cu puterea lui Ilie” (Luca 1, 16-17). 
Mai mult decât atât, la Schimbarea la Față, alături de Petru, Iacov și 
Ioan, apare și Ilie într-un mod tainic, întovărășit 
de Moise (Matei 17, 3; Marcu 9, 4; Luca 9, 30).

În pelerinajul nostru duhovnicesc prin 
intermediul paginilor Vechiului Testament 
vom face în rândurile care urmează o lectură
narativă a biografi ei sale, continuată de cea a 
ucenicului său, Elisei, în  paradigma anunțată
în titlu – experiență și continuitate. Ca și în 
alte rânduri, termenul cheie care stă la baza 
lecturii este cel de întâlnire cu Dumnezeul cel 
Viu, capăt al unui pelerinaj personal către 
„muntele lui Dumnezeu”. 

Proorocul Ilie se naște în ținutul Tesvi, în 
Israelul secolului al VIII-lea î. Hr., iar datele 
istorice privind biografi a sa sunt cuprinse în 3
Regi (17-21) și 4 Regi (1-2). Ilie este trimisul lui 
Dumnezeu către un popor care „desfrâna” în 
masă, închinându-se la idoli. Începutul activității 
sale se leagă de vestirea unei secete mari în fața 
Regelui Ahab. Acesta din urmă nu primește 
cuvântul proorocului, ci, dimpotrivă, îl află
vinovat pentru această stare. Ilie se refugiază
în pustie, apoi în casa unei văduve din Sarepta 
Sidonului. Momentul său culminant este do-
vedirea adevăratului Dumnezeu în jertfa mis-
tuită și denunțul închinării false zeului Baal. 
Slujitorii acestuia sunt uciși. O astfel de întâm-
plare provoacă și mai tare mânia stăpânirii și, 
mai ales, a soției împăratului, Izabela. Ilie se 
refugiază singur în pustie, dezamăgit de 
„eșecul” misiunii sale în mijlocul poporului. 
Încrederea, curajul și siguranța care l-au însoțit 
mai înainte sunt înlocuite de conștiința unei 
vulnerabilități asfi xiante. Părea că Dumnezeu 
și-a abandonat pe slujitorul Său. Acest moment, 
dintr-o perspectivă duhovnicească, se cere lec-
turat împreună cu biruința în fața preoților lui 
Baal și a Împăratului, în consecință. Ipoteza pe 
care o evocăm aici se poate exprima în terme-
nii unei încrederi în sine însuși, însoțită de o 
presupusă conștiință a fi delității și desăvârșirii 
în credință, ambele în fața „unui succes”, care 
nu este al său, ci al lui Dumnezeu. Iar de aici, 
intervenția discretă a lui Dumnezeu pentru ca 
Ilie să-și recunoască limitele și să conștientizeze 
că Dumnezeu este sursa binelui și a biruinței, 
iar omul, fi e el și înconjurat de victorii, nu este 
nimic fără însoțirea lui Dumnezeu. „Eu singur 
am rămas profet al Domnului” (3 Regi 18, 22). 
Această conștiință poate mereu să-l însoțească
pe cel cu părere de sine și încrezător în propriile-i forțe. Însă, și atunci 
ca și acum, Dumnezeu „ne liniștește” că încă mai sunt mulți cei care 
nu se închină la dumnezei străini, „eliberându-ne” de povara unicității 
și a responsabilității trufașe mincinoase (3 Regi 19, 10-14). Nu avem 
dreptul să ne considerăm singurii luptători împotriva răului și a 
păcatului, înțelegând că, tainic, mulți sunt cei pe care Dumnezeu 
și-I păstrează curați și rugători, la Sine și pentru Sine.

Urmarea imediată a unei astfel de stări, pe care o îngăduie pe-
dagogic Dumnezeu, este „căderea” în luciditate, ba chiar în deznă-
dejde (akedie). Formele care însoțesc această experiență sunt fuga 
și însingurarea în pustie, frica, ba chiar și dorința ca totul să se 
sfârșească: „Îmi ajunge acum, Doamne! Că nu sunt mai bun decât părinții 
mei!” (3 Regi 19, 4). Exprimarea poate să fi e una comună pentru 

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Vadului, Feleacului și Clujului

† Benedict Bistrițeanul
pe Muntele Tabor. Vederea față către față îl așază pe Proorocul Ilie 
într-o prietenie tainică, însă nu ușoară cu Domnul. El și devine 
paradigmă pentru experiența întâlnirii tainice, lăuntrice, dar și 
năvalnice, a omului cu Domnul, cu precădere a monahilor. Râvna 
lui Ilie este acum domolită de pacea pe care o aduce adierea tai-
nică a vântului lin al descoperirii dumnezeiești, dar și împlinită, 
pentru că ea își are rostul de a conduce către întâlnire. 

După ce coboară muntele, îl întâlnește pe Elisei, un om simplu, 
lucrător al pământului. Se apropie de el și, într-un gest simbolic, își 
aruncă cojocul peste el (3 Regi 19, 19-20). Gestul acesta presupune 
în contextul specifi c a investi pe cineva cu o misiune specială, pre-
lungire a unei persoane prin mandatarea propriei lucrări în persoa-
na unui ucenic. Este vorba de o chemare profetică, și, în cele din 
urmă, de vocație. Elisei se afl a în această vreme în locul său obișnuit, 
la fel ca mai târziu ucenicii pescari, iar chemarea pe care o primește 
este directă, rapidă, fără spațiu de analize și fără posibilitatea de a 
întârzia răspunsul. Se cere o disponibilitate totală pentru o astfel de 
misiune, o ieșire din obișnuit, geografi e sau istorie personală, urmând 
calea Domnului. Identifi căm aici trei principii esențiale în această
ucenicie-continuitate: întotdeauna părintele își alege ucenicul; apoi 

acesta din urmă pornește la drum și săvârșește 
lucrarea cu puterea părintelui său (sau despre 
cum copiii devin părinți; continuarea 
experienței părintești); ordinea chemării este 
tot timpul de la Dumnezeu, prin părinte, că-
tre ucenic. Concluzia la acest moment este că
Domnul „ne pescuiește”, ceea ce presupune 
difi cultate, de vreme ce peștii sunt lunecoși, 
argumentele sunt multe și refuzurile în 
consecință, până ce Domnul ne câștigă pentru 
El. Același principiu se transferă către facerea 
de ucenici în rândul lumii: „Drept aceea, mer-
gând, faceți ucenici (mathitevsate), botezându-le 
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” 
(Matei 28, 19), le spune Domnul Apostolilor, 
misiune transferată Bisericii.

Și plecarea lui Ilie din această lume a 
fost tainică, „în vârtej de vânt, ca și cum ar fi  
la cer” (4 Regi 2, 1). „Ofițerul lui Dumnezeu 
se retrage în rezervă”1, iar Dumnezeu face 
acest lucru respectându-i personalitatea 
năvalnică: „cu râvnă am râvnit”. Înălțarea la 
cer se întâmplă „în iureș și-n slavă”, în ochii 
lui Elisei și a celor prezenți, la fel cum se va 
întâmpla cu Domnul în văzul ucenicilor, 
garanție în ambele situații a venirii din nou. 
De aceea, Sfântul Ilie va deveni chip al lui 
Hristos în icoană eshatologică. 

Elisei, care nu s-a lăsat de maestrul său, 
smulge de la acesta, înainte de înălțarea la 
cer, o favoare – duhul său să fi e îndoit în el 
(4 Regi 2, 9), ceea ce va și primi, însoțit de un 
gest simbolic – mantaua lui Ilie s-a așezat 
peste Elisei. Cei din jurul său vor da mărturie 
despre faptul că duhul lui Ilie (4 Regi 2, 15) 
se regăsește în Elisei, iar faptele sale ulterioa-
re vor dovedi lucrul acesta. El va deveni vă-
zător și făcător de minuni, continuator fi del 
al lucrării părintelui său.

Socotesc că putem identica cu ușurință
trei lecții importante în această narațiune, 
lecturată în cheie duhovnicească. în primul 
rând, chemarea pe care ne-o face Dumnezeu 
nu se datorează vredniciei personale, ci ale-
gerii dumnezeiești. De aceea, în consecință, 
și resortul pentru misiunea noastră nu re-
zidă în propriile puteri sau calități, ci în 
însăși garanța alegerii, față de care ne 
încredințăm cu totul. La capătul unei astfel 
de conștiințe stă posibilitatea prieteniei cu 

Domnul, dovedită de întâlnirea cu El față către față. Iar cel de-al 
treilea element ne indică drumul unei părtășii de chemare și de 
viață, prin intermediul lucrării paternității spirituale, în tradiție 
și libertate, sub forma experiență-continuitate. Această ultimă
dimensiune descoperă, de fapt, însăși taina credinței, descrisă
drept transmitere personală și comunitară a experienței întâlnirii 
cu Domnul, din generație în generație, făcând ucenici, purtători 
de duh ai Părinților lor, în devenirea lor de părinți de ucenici. 
Există o chemare la experiență: „Ieși și stai în fața Domnului pe 
munte!” (3 Regi 19, 11), dar există și o chemare la continuitate: 
„Du-te și întoarce-te, că am treabă cu tine” (3 Regi 19, 20). 
1 Preot Alexandru Moldovan, Propedeutică biblică, de la primordiu la răs-
coala macabeilor. Cărțile cu caracter istoric II, Alba Iulia, Reîntregirea – 
Felicitas, Stockholm, 2019, p. 303.
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„Dialoguri la Agapia”

Prof. dr. Mircea Gelu Buta

Î n urmă cu trei ani mă opream asupra unui volum al Mai-
cii Benedicta (Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga) intitulat
Chipuri de lumină de la Mănăstirea Vărătec. Convorbiri cu 

Fabian Anton. O carte pe care am citit-o cu 
mult interes și am scris despre conținutul 
ei cu admirație și plăcere. Maica Benedicta, 
așa cum se știe, a fost un prestigios om de 
cultură, care în ultima etapă a vieții a dorit 
să dobândească „chipul îngeresc” închinovi-
indu-se într-o mânăstire. Dialogurile au fost 
înregistrate chiar la Văratec. 

De curând am avut prilejul să citesc tot 
o suită de dialoguri, purtate, de asemenea, 
la o mânăstire de maici din Moldova de 
mare notorietate, Agapia. Volumul este 
intitulat chiar Dialoguri la Agapia, discuțiile 
fi ind purtate de un strălucit intelectual, 
istoric literar și scriitor, profesorul Mihai 
Zamfi r, și de poetul Gheorghe Șimon, au-
tor exclusiv de poeme religioase, care se 
consideră pe sine „un fi u al Agapiei”. 

Dialoguri la Agapia nu este un volum 
corpolent, iar convorbirile din paginile sale 
au fost purtate pe parcursul a 15 ani, așa încât nu e de mirare că
multe formulări ale profesorului Mihai Zamfi r au strălucirea afo-
rismului. Înainte de a ne apleca asupra câtorva subiecte și mai ales 
idei din această carte, se cuvine spus că profesorul Mihai Zamfi r 

este unul dintre intelectualii români proeminenți care cunosc și 
recunosc jertfele Bisericii noastre naționale din timpul fostului regim 
și este cel dintâi care face următoarea observație în acest sens: refe-
rindu-se la prigoana asupra mânăstirilor ortodoxe din România 
decurgând din Decretul 410 din 1959, prin care au fost desfi ințate 
multe chinovii, scriitorul arată că această samavolnicie n-a avut 
parte de niciun protest al Occidentului. Aspectul acesta nu l-au 
semnalat, evident, în perioada postcomunistă, nici istoricii Româ-
niei și nici istoricii Bisericii.

Să ne oprim în continuare asupra unei observații fundamentale 
a profesorului Mihai Zamfi r, aceea că literatura română începe cu 
Mitropolitul Dosoftei. Observația este cât se poate de importantă și 
se cuvine să detaliem: „Pentru mine, literatura română a început, poate, 
mai târziu decât se crede, adică a început atunci când am avut și noi primul 
mare poet: pe Dosoftei. Până la sfârșitul secolului al XVII-lea, de fapt, la noi 
nu a existat ceea ce numim o literatură propriu-zisă... // După mine, litera-
tura română începe odată cu Dosoftei, continuă cu câțiva mari scriitori și 
se articulează sub forme recognoscibile, adică forme care există în toate lite-
raturile europene, abia la sfârșitul secolului al XVIII-lea.”

Profesorul Mihai Zamfi r introduce și o observație de bun-
simț, spunând: „Nu de când durează o literatură contează, contează
ceea ce ea a dat”, adăugând că literaturi de reverberație mondia-
lă, cum ar fi  literatura americană și cea braziliană, sunt mai re-
cente decât literatura română. 

Să revenim însă la Dosoftei și la remarcabilul raționament 
al profesorului Zamfi r: „Nu durata unei literaturi contează, ci ma-
rii scriitori pe care ea i-a propus. Dosoftei nu a făcut decât să traducă, 
într-un anumit fel, un text preexistent, Psaltirea; dar și-a reliefat in-
dividualitatea proprie cu atâta forță, încât de multe ori textul tradus 
cade pe planul doi, în favoarea inovațiilor autorului. Așa a început, de 
fapt, literatura. Dar mai este ceva, în cazul nostru. După ce am studi-
at ani și ani de zile literatura română, îmi dau seama că marile ei rea-
lizări se situează cu deosebire în domeniul poetic... Nu prea avem 
dramaturgie; avem o proză interesantă, dar care a început târziu și 
care, de multe ori, apare limitată de tematici obsesive.”

În continuare, pe linia aceluiași raționament, autorul afi r-
mă concluziv: „La români, poezia este mai importantă decât cele-
lalte forme ale artei” (pp. 49-51).

Un aspect tratat cu puțin patetism – inexistent altminteri la 
Mihai Zamfi r – privește etica scriitorului. De obicei, abordarea 
acestei teme la noi lasă o impresie de pledoarie suspectă. La Mihai 
Zamfi r, ea este cât se poate de autentică și merită reținută: „Scri-
itorul care, fi ind inteligent, talentat, nu a spus cu adevărat ceea ce credea 
e pedepsit in aeternum, se descalifi că în ochii cititorului: și nu ai citito-
rului de acum, care citește prima oară cartea, ci ai cititorilor dintotdea-
una. Instanța supremă este valoarea pe care el o va avea în ochii celor 
care îl vor citi peste zece ani, cincizeci de ani, două sute de ani, dacă îl 
vor mai citi. La acei cititori ipotetici trebuie să se gândească; orice nesin-
ceritate, orice minciună, orice tranzacționare făcută cu scrisul lui acum, 
nu rămâne niciodată, absolut niciodată, ascunsă, necunoscută. Până la 
urmă, se descoperă și este sancționată fără milă... Singura avere, absolut 
singura avere a scriitorului este opera proprie: Nu-ți voi lăsa drept bunuri, 
după moarte,/ Decât un nume adunat pe-o carte, spunea un autor care, 
din păcate, a fost destul de tranzacțional, a câștigat bani vânzându-și de 
multe ori sufl etul, deși era unul din marii poeți pe care i-a dat România; 
aceste versuri ale lui Arghezi arată că o etică există, chiar dacă Arghezi 
n-a respectat-o; dar, ca poet genial, și-a dat seama că se află un prag etic 
spre care omul trebuie să tindă, deși nu-l atinge. Pragul etic... Dacă aici 
păcătuiești, ai ratat eternitatea.” (p. 55-57).

Profesorul Mihai Zamfi r este autorul 
unei cărți apărute în 1976, intitulată Ima-
ginea ascunsă. Structura narativă a romanu-
lui proustian, considerată de specialiști una 
din cele mai temeinice monografi i despre 
Proust apărute la noi. De asemeni, Mihai 
Zamfi r este un specialist în literatură lu-
sitană și a fost și ambasadorul țării noas-
tre în Portugalia la sfârșitul secolului 
trecut. O paralelă întreprinsă în Dialoguri 
la Agapia între temperamentul românesc 
și cel portughez este demnă de tot intere-
sul, ca și în perspectiva asupra a ceea ce 
scriitorul numește individualismul românesc, 
element care subminează sentimentul de 
solidaritate la nivelul unui popor. Speci-
alist și în literatură braziliană – a și predat 
la o universitate din Brazilia –, Mihai Zam-
fir aduce în acest concentrat volum de 

dialoguri date despre o lume și o literatură
deosebit de interesante, mai puțin cunoscute la  noi. 

Dialoguri la Agapia este o carte substanțială, apărută la 
editura ieșeană Timpul în admirabile condiții grafi ce în urmă
cu un an, într-un cuvânt, o carte de excepție.

desfășurări de forță și pentru că ulterior am acceptat don-
juanismul și alte comportamente psihice ca structuri ale 
îndrăgostirii. Asta explică de ce 90% dintre romanele de 
dragoste sunt poveștile unor adultere.

Până la aceste ultime concluzii, cartea gravitează în 
jurul legendei lui „Tristan și Isolda” ca fi ind cea mai repre-
zentativă punere în lucru a ereziei catare. De Rougemont 
explică pas cu pas mitul „iubirii pasiune” exemplifi când 
cum dorința lor exista doar în conjunctura separării lor. În 
momentul când cei doi reușesc să fuge împreună în pădu-
rea mitică, sabia va sta între cei doi în permanență ca semn 
al uniunii incomplete. După trei ani, cei doi se reîntorc la 
obligațiile lor sociale, iar dorința unuia pentru celălalt va 
reizbucni doar afl ându-se în separație și în alte mariaje. 
Uităm deseori că acest uimitor fel de a iubi nu ne aparține 
nouă, celor de azi, ci s-a născut în secolul al XII-lea pe fon-
dul unor interpretări religioase specifi ce.

Volumul înregistrează dezvoltările 
literare europene ulterioare, precum și 
disoluția conceptuală a „iubirii pasiune” 
până la sentimentalismul ieftin și necon-
vingător al romanelor și fi lmografi ei de 
azi. Romanțarea și psihologismul intrate 
în uzul iubirilor cotidiene nu pot face 
obiectul unor profunde sentimente, ci sunt 
doar triste dramolete de duzină.

Nu vreau să mă transform în lupul 
moralizator al subiectului, doar am 
semnalat că anumite partituri compor-
tamentale sunt consecințele unui fel de 
gândire generalizat și inconștient. An-
vergura intelectuală, profunzimea 
abordării și tonul degajat fac din amin-
titul volum o lectură esențială în de-
criptarea unei realități de a cărei origi-
ne nu am fost mereu conștienți, deși 
intuiam existența unor idei generatoa-

re de structuri. Practic, nu putem simți în afara limitelor 
ideii căreia subsumăm („Și veți cunoaște adevărul, iar 
adevărul vă va face liberi”, Ioan 8, 32). 

În încheiere, sper să vă bucurați de acest memento 
care subliniază anumite moșteniri în felul de a iubi. De 
fapt, o să închei gândindu-mă la Ana Blandiana care scria 
că în fața fi ecărei căsătorii Dumnezeu face economie de 
îngeri: din doi îngeri pentru fi ecare mire, Dumnezeu 
păstrează doar unul (al noii familii) pentru că cei doi 
îndrăgostiți sunt de acum una. Una și sfântă.

Memento: 
„Iubirea și Occidentul”

Dr. Eugen-Adrian Truţa

D enis de Rougemont este cunoscut publicului românesc 
prin excelenta sa apologie „Partea diavolului”, care 
descrie excepțional jocul silogismelor care au îndepărtat 

din conștiința publică europeană credibilitatea forței demonice, 
transformând-o într-un apendice istoric și cultural depășit.

În prezent, sunt traduse și publicate în limba română
foarte interesantele jurnale ale biografi ei sale intelectuale. Cu 
toate acestea, opera sa cea mai reprezentativă cu care s-a re-
marcat în mod cert în rândurile istoricilor, fi losofi lor, fi lolo-
gilor și teologilor rămâne „Iubirea și Occidentul”. Acest eseu, 
totalizând peste 400 de pagini de lectură istorică profundă și 
fecundă, dezvoltă nașterea „iubirii-pasi-
une” ca pe un concept care a schimbat 
radical fi zionomia amoroasă și religioa-
să a Europei medievale, cu consecințe 
vădite și poate pe nedrept uitate în 
ambianța dezbaterilor actuale. Această
carte-reper a fost reluată cu destul succes 
sub penița lui Aurel Codoban în volumul 
Amurgul iubirii. De la iubirea pasiune la 
comunicarea corporală” (Editura Idea 
Print, 2019, Cluj Napoca), unde îndrăgi-
tul profesor clujean rescrie critic aceeași 
epopee conceptuală a iubirii trecând-o 
de data aceasta pe sub furcile caudine 
ale platonismului, freudismelor autori-
tariste și îndreptând discuția înspre cor-
poreism (azi „nu mai căutăm sufletul 
pereche, ci trupul pereche”) și teoria co-
municării ca paradigmă pentru volatili-
tatea relațională și identitară a zilei.

Să revenim însă la originala lucrare a gânditorului elvețian 
care ultima dată a fost publicată în limba română în traduce-
rea Ioanei Cândea-Marinescu, cu o prefață de academicianul 
Virgil Cândea la Editura Univers, București, 1987.

Rememorând lectura extrem de benefi că a lui de Rouge-
mont, descoperim o fascinantă punere în scenă a ce înseam-
nă înțelegerea lumii sub auspiciile gândirii religioase și în 
speță discutăm despre erezia bogomilismului (ivită la sud de 
Dunăre prin preluarea și dezvoltarea unui maniheism de 
sorginte iraniană), care transformă sudul Franței secolului al 
XII-lea în zonă catară. 

Atmosfera religioasă din epocă era departe de a fi  așezată
sau liniară, părând mai degrabă un conglomerat de infl uențe 
mai mult sau mai puțin salutare pentru pacea și prosperitatea 
erei. În aceeași atmosferă se înscrie literatura trubadurilor care 
certifi că în opinia gânditorului invocat prezența ereziei.

Pentru cei afectați de fenomen, din care nu lipseau nobilii, 
doamnele de curte, clericii, cavalerii și poeții, lumea se împărțea 
între cei „desăvârșiți”, care trăiau dincolo de orice materiali-
tate și legătură amoroasă, într-un univers intens spiritualizat, 
și „credincioșii” de rând ai ereziei, care deși împărtășeau 
frivolitatea materiei și concupiscența lumii, știau să recunoas-
că și să respecte calea celor „aleși”. Oricât de atractivă sună
descrierea ereziei, urmarea imediată este contestarea căsăto-
riei creștine care unea și unește contrariile oricăror sensibilități. 
În epoca menestrelilor, căsătoria avea însă și o puternică
amprentă patrimonială ceea ce făcea ca unirea celor doi să
pară o afacere de succes mai mult decât o iubire reală. 

Aceasta și altele au contribuit la nașterea „iubirii-pasiu-
ne”, adică materializarea catarismului într-o practică în care 
trubadurii și poeții de curte preamăreau dragostea pe care 
nu puteau să o aibă și cu cât o dorință era mai imposibil de 
făptuit, cu atât devenea mai dezirabilă, întrucât cel și cea 
implicați „pătimeau” prin neîmplinire, prin nerealizarea ei. 
Catarii au generat ideea că doar ceea ce dorești fără a obține 
(în mod concret, dragostea pentru celălalt) este dragoste 
veritabilă. În momentul în care atracția dintre doi îndrăgostiți 
devenea realizabilă, precum în doctrina creștină a uniunii 
consensuale unde Dumnezeu unește pe vecie două sufl ete 
într-o singură biografi e, atunci - considerau catarii, și unii 
continuă să adere inconștient la aceasta - nu mai e dragoste. 
Reformulat: dragostea e dragoste doar în patima dorinței 
fără consumare. Evident, nu putem afi rma sigur dacă prac-
tica vremii întreținea episoade accidentale de iubire pentru 
a relua și dezvolta ulterior alte pasiuni față de alte persoane, 
dar în mod subtil modernii au aderență față de astfel de 
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turmei Sale, creștinii, și care sunt păziți, ocrotiți de către 
slujitorii Lui, preoții, de furi și tâlhari, adică de diavol și de 
toți lucrătorii lui, care umblă, ca un „leu răcnind, căutând 
pe cine să înghită” (cf. 1 Pt. 5, 8). Așadar, este cât se poate 
de evidentă intenția accentuării mesajului eclesiologic al 
discursului lui Iisus, din partea Evanghelistului, folosind 
metaforele „staul”, „păstor”, „fur”, „ușă”. 

Nu este fără un sens anume nici prezența adjectivului ὁ
καλός, articulat, și care determină substantivul „Păstor”, 
particularizându-l. În folosirea clasică, adjectivul καλός
descrie ceva „vizibil”, „frumos”, „excelent”, „perfect”, un 
„caracter deosebit”. În greaca veche, cuvântul καλός mai 
era folosit și pentru a exprima frumuseţea morală sau nobleţea 
cuiva.5 Așadar, epitetul kalόs, aplicat păstorului, definește 
bunătatea şi nobleţea acestuia, presupunând și aprecierea 
lui prin respect şi afecţiune din partea celor care-i văd și îi 
cunosc lucrarea. Aceste atribute se aplică, prin excelență, 
Persoanei lui Iisus Hristos și lucrării Sale răscumpărătoare. 

În continuare, Mântuitorul face o caracterizare a 
relației dintre „turmă” și adevăratul și falsul ei păstor. 
Iată ce spune El: „Acestuia (păstorului care intră pe ușă)
portarul îi deschide și oile ascultă de glasul lui, și el își chea-
mă oile pe nume și le scoate afară. Și, când pe toate ale lui le 
scoate afară, el merge înaintea lor și oile îl urmează, fi indcă-i 
cunosc glasul. Dar pe un străin ele nu-l urmează, ci fug de 
el, fi indcă ele nu cunosc glasul străinilor” (In. 10, 3-5).

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvintelor lui Iisus, 
din acest paragraf, trebuie să cunoaștem confi gurația unui 

astfel de staul, din vremea aceea, din Israel. În 
curtea împrejmuită cu un zid, de lângă o casă, 
de care vorbește Iisus, puteau să-și adăposteas-
că oile, prin acceptul gazdei, mai mulți păstori. 
Așadar, într-un astfel de staul puteau să se gă-
sească mai multe turme. Când unul din păsto-
rii angajați, vine la turmă, acestuia portarul îi 
permite să intre în staul. El își cheamă oile, care 
sunt ale lui, pe nume, le scoate afară din staul și, 
mergând înaintea lor, le duce la pășune. Oile merg 
după el, fi indcă îl cunosc și pentru că știu că le 
va duce la pășunea cu hrană. 

Acum totul devine clar vizavi de intenția Evan-
ghelistului, care a consemnat acest episod. Sfântul 
Ioan voia să comunice cititorilor săi, și creștinilor 
din toate timpurile, ceea ce Iisus urmărea să trans-
mită prin această pildă, și anume: nevoia autenticității 
misiunii „păstorilor” în slujirea turmei!

Dar autorul Evangheliei a IV-a mai avea, însă, 
în vedere încă ceva când a inserat în scrierea sa 

aceste cuvinte ale lui Iisus: să sublinieze și dimensiunea sacra-
mental-simbolică a acestora: staulul simbolizează Biserica; 
chemarea pe nume simbolizează Botezul în care cel botezat 
primește numele adevăratei sale identități, cea de creștin. 
Sintagma „le cheamă pe nume” nu are nici ea doar sensul ca, 
prin pronunțarea unui nume, oița respectivă să fi e numită, 
ci, în același timp, era și expresia autorității păstorului asupra 
turmei, precum și a apartenenței acesteia la un proprietar. 
Asta însemnând că existența oiței respective, aparținând 
cuiva, nu era întâmplătoare! Așadar, numele de „creștin”, 
dobândit prin Botez, exprimă și ideea că cel botezat intră din 
acel moment în propietatea lui Dumnezeu, în familia cereas-
că, adică în grija și atenția lui Dumnezeu.

Pe acești creștini, „păstorii” „staulului”, adică ai Bisericii, 
îi cunosc după nume; dar și creștinii îi cunosc pe aceștia 
pentru că i-au născut, prin Botez, în noua statură și condiție, 
cea de creștin. Pe aceștia creștinii îi urmează, pentru că știu 
că îi conduc spre „pășune”, adică spre adevărata hrană, care 
rămâne spre viața veșnică, și anume, Sfânta Euharistie.

Așadar, mesajul misionar și sacramental al pildei „Păstorul 
cel Bun” trebuie să însemne un punct de refl ecție atât pntru 
creștini, care trebuie să-și urmeze „păstorii”, cei ce i-au 
născut la o nouă viață, cât și pentru „păstori” care, prin 
autenticitatea slujirii lor, să se facă cunoscuți și recunoscuți 
ca demni de urmat de către creștini.

Prin urmare, în acord cu mărturia Evangheliei a IV-a, 
Iisus este Păstorul mesianic, prin excelență, promis în 
Vechiul Testament, și făcându-și actuală „păstorirea” 
prin veșnica Sa lucrare răscumpărătoare, actualizată
permanent în Biserica Sa, „staulul” spiritual al creștinătății, 
care îi adăpostește pe toți, și de pretutindeni.   

(Va urma)

5 A se vedea amănunte legate de semnifi cația cuvântului καλός, în 
lumea elenistică și iudaică a epocii Noului Testament, Georg Bertram; 
Walter Grundmann, art. „Kαλός”, în Theologisches Wörterbuch zum Neun 
Testament, Band III, Stutt gart-Berlin-Köln, 1990, pp. 539-546.

dintre cele mai solemne pasaje din Vechiul Testament, în care 
păstorii sufl etești ai lui Israel apar ca necredincioși, astfel că
trimisul Domnului îi înfi erează drastic. Aceștia s-au gândit 
doar la interesele lor proprii și s-au hrănit din turmele popo-
rului, au neglijat datoria lor de păstori de a purta de grijă
turmei, săvârșind crime și fapte nelegiuite (Iez. 34,18-21). 

Dumnezeu, însă, va aduna turma din nou, îi va judeca pe 
păstori și va așeza un alt păstor peste turmă. Iată ce spune 
proorocul: „Și Păstor voi ridica peste ele, și le va paște robul Meu 
David, și El le va fi  păstor” (Iez. 34, 23). Întreg pasajul aceasta 
are conotație mesianică, aluzie făcând la așteptatul Mesia.

Imaginea negativă a păstorilor din vremea Vechiului 
Legământ nu a fost, însă, preluată în textul Noului Tes-
tament. Din contră, devoțiunea păstorilor pentru grija 
turmei este ilustrată în diferite aspecte pozitive ale atitu-
dinii lor (cf. In. 10, 3 ș.u.; Lc. 15, 4 ș.u.; Mt. 18, 12 ș.u.)2, 
cu toate că, indirect, păstorii cei răi au ajuns exemplifi cați 
în atitudinea dușmanilor lui Iisus, mai marii religioși ai 
lui Israel, cu precădere, fariseii și cărturarii.

2. Relevanța expresiei „Păstorul Cel bun” în 
cuvintele lui Iisus 

Mântuitorul Hristos folosește El însuși metafora „păs-
torului”, defi nindu-se pe Sine chiar cu acest apelativ: „Eu 
sunt Păstorul cel Bun” (Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός - In. 
10, 11). Când au fost rostite aceste cuvinte, nu se știe 
precis; foarte probabil nu mult timp după vindecarea 
orbului din naștere (cf. In. 9, 1 ș.u.), la Ierusalim. 

Afirmația Sa este precedată de o pildă (In. 10, 1-5), în 
care Domnul folosește diferite metafore și expresii 
provenind din domeniul păstoritului, ca spre exemplu: 
„ușă”, „staulul oilor”, „le cheamă afară”, „merg după el” 
(oile) ș.a. (cf. In. 10, 2-4). Toate celelalte afirmații ale lui 
Iisus, din jurul acestor metafore, au ca scop final conturarea 
chipului Său ca singur „Păstor” eshatologic, autentic.3

Dar, înainte de a Se defini pe Sine ca fiind „Păstorul cel 
Bun”, Iisus vorbește despre diferența dintre adevăratul și 
falsul păstor. Iată cuvintele Sale: „Adevăr, adevăr vă spun: Cel 
ce nu intră pe ușă în staulul oilor (τὴναὐλὴν τῶνπροβάτων), 
ci sare pe aiurea, acela este fur și tâlhar. Dar cel ce intră pe ușă este 
păstorul oilor” (In. 10, 1-2). 

Pentru a înțelege mesajul cuvintelor lui Iisus trebuie 
să lămurim sensul expresiei „staulul oilor” (ἡ αὐλή): Se 
va fi  referit Iisus la un „țarc” al oilor dintr-un câmp oare-
care, sau va fi  avut în vedere o curte înconjurată cu ziduri, 
de lângă o casă trainică, în care se adăpostesc oile unei 
familii? Expresia ἡ αὐλή se referă clar la o curte, înconju-
rată de ziduri, care are ușă, din preajma unei case, unde 
sunt adăpostite oi, păzite de un „portar”, care veghează
permanent la siguranța lor.4 Prin ușă, cel care este păstor, 
și recunoscut de portar, poate să intre în staul. Acesta le 
scoate afară, le duce la pășune, le adapă, într-un cuvânt, 
poartă grijă de ele. Hoțul, pentru a intra în satul să fure 
din oi, trebuie să sară prin altă parte, pentru a nu fi  obser-
vat de portar. Pentru el, ușa rămâne închisă.

Folosind expresia „staulul oilor” (ἡ αὐλή) este cât se 
poate de evident faptul că Evanghelistul voia să transmită
un mesaj cititorilor săi, și anume acela că Iisus avea în ve-
dere prin discursul Său, Biserica, înțeleasă ca adăpost al 

2 A se vedea amănunte în acest sens și din perspectiva Evangheliștilor sinoptici, 
Joachim J , art. „ὁ ποιμὴν”, în Theologisches Wörterbuch zum Neun Tes-
tament (Hers. Gerhard Kittel), Band VI, Stuttgart-Berlin-Köln, , pp. - .
3 Vezi Gerhard M , Evanghelia după Ioan (Comentariu Biblic), vol. - , 
Ed. „Lumina lumii”, Oradea , p. .
4 Vezi detalii Georges Z , Commentaire spirituel de L’Evangile de Jean, 
vol. , Paris, , p. și Gerhard M , Evanghelia după Ioan, p. .

Cine este Iisus?
Eu sunt Păstorul cel Bun

(Ioan 10, 11.14) 

- Partea I -

Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană

1. Sintagma „Păstorul Cel bun” în Vechiul 
Testament 

Patriarhii poporului ales au fost nomazi, îndeletnicindu-
se cu păstoritul, având turme de oi, capre și vite. Înainte ca 
Israel să se așeze în Canaan, viața fi ecărui trib depindea, ca 
bunăstare materială, în mare măsură, de turmele lui. Înda-
torirea păstorească era preluată, în cea mai mare parte, de 
către membrii familiei, uneori chiar de fetele ei. Însă acestea 
păstoreau turmele doar în imediata apropiere a casei. 

Fugind din fața lui Faraon, Moise ajunge în pământul 
Madian. Poposind la o fântână, întâlnește acolo fetele preo-
tului Ietro, care veniseră cu oile tatălui lor să le adape. Mai 
târziu, una dintre fetele acestuia, Sefora, îi va fi  dată chiar de 
soție. Iată ce ne spune textul biblic: „Preotul din Madian avea 
șapte fete, care pășteau oile tatălui lor, Ietro. Și venind ele acolo, au 
scos apă până ce-au umplut adăpătorile, ca să adape oile lui Ietro, 
tatăl lor...Și a rămas Moise la omul acela, iar el i-a dat-o pe Sefora, 
fi ica sa, de soție” (Ieș. 2, 16, 21). 

În verile uscate, într-un pământ săracăcios nu 
era foarte ușor să găsești o pășune. Uneori turme-
le mergeau distanțe foarte lungi, în zone pustii, 
pentru a se hrăni, a se adăpa sau pentru a se odih-
ni. În astfel de situații, îndepărtate fi ind de casă, 
îngrijirea turmelor era dată în sarcina unor păstori, 
care, în cea mai mare parte, erau plătiți pentru 
munca lor, fiind un fel de angajați ai familiilor 
respective. Păstorul trebuia să poarte grijă deose-
bită de animale, apărându-le de animale sălbatice 
(Ezec. 34, 1 ș.u.), de hoți sau de alte primejdii. 

În scrierile Vechiului Testament, poporul lui 
Israel era prezentat ca fi ind turma lui Iahve. 
Astfel, Domnul Dumnezeu este socotit a fi  sin-
gurul păstor al poporului Său. Dus fi ind în exil, 
poporul lui Israel este plâns de către Profetul 
Ieremia ca turma lui Iahve care este strivită în 
suferință și robie. Iată ce spune proorocul: „Dar, 
dacă nu veți auzi, sufl etul vostru va plânge-n taină
pe seama semeției, iar din ochii voștri lacrimi vor curge, că
turma Domnului e strivită în durere” (Ier. 13, 17). 

Purtarea de grijă a lui Iahve față de turma sa, Israel, este 
descrisă de același Profet în cuvinte alese. Iată ce spune el:  
„...așa grăiește Domnul Domn: Iată, Eu Îmi voi căuta oile și le 
voi cerceta. Așa cum păstorul își socotește turma la vreme de 
negură și nor, când el se află-n mijlocul oilor răzlețite, tot astfel 
Îmi voi căuta Eu oile Mele și le voi mâna din fi ece loc unde s-au 
risipit la vreme de nor și de negură. Și le voi scoate de printre 
neamuri și le voi aduna de prin țări și le voi duce în țara lor și le 
voi paște în munții lui Israel și-n văi și-n fi ece loc locuit al pă-
mântului. La pășune bună le voi paște, în muntele cel înalt al lui 
Israel; și stânele lor acolo vor fi , și ele acolo se vor culca și acolo 
se vor odihni întru desfătarea cea bună și vor paște pășune grasă
în munții lui Israel. Eu Îmi voi paște oile Mele și le voi odihni, 
iar ele vor cunoaște că Eu sunt Domnul – așa grăiește Domnul 
Domn –; pe cea pierdută o voi căuta, pe cea rătăcită o voi întoar-
ce, pe cea zdrobită o voi lega în feși, pe cea slabă o voi întări și pe 
cea tare o voi păzi; și cu dreptate le voi paște… Voi sunteți oile 
Mele, chiar oile turmei Mele, iar Eu sunt Domnul, Dumnezeul 
vostru, zice Domnul” (Iez. 34, 11-16.31). 1

Pentru prima oară, în Biblie, Iahve este caracterizat 
ca „Păstor” în episodul binecuvântării fi ilor lui Iosif de 
către tatăl său, Iacob, când purtarea de grijă arătată
patriarhului din vechime este defi nită cu sintagma „păs-
torire”. Iată ce spune textul sfânt: „Și i-a binecuvântat, 
zicând: Dumnezeul în fața Căruia au umblat părinții mei 
Avraam și Isaac, Dumnezeul Care m-a păstorit pe mine de 
când mă știu până-n ziua de azi” (Gen. 48, 15). 

Dar, păstorii lui Israel, adică conducătorii lui religioși, 
s-au purtat cu nevrednicie față de popor, neglijându-l și 
abandonându-l adesea, astfel că profetul Iezechiel le face un 
portret total nefavorabil. Capitolul 34 din cartea sa este unul 

1 Vezi și alte texte care Îl prezintă pe Dumnezeu ca fi ind Păstorul lui Israel, iar întreg 
poporul, ca fi ind turma Sa aleasă (Mih. , ; Zah. , ; Ps. , ; , ; , ).

Păstorul cel Bun, pictură din catacomba Domitilla / Domatilla, Roma, din anul 200 d.H.
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Despre pastorație și 
duhovnicie... 

cu Arhimandritul Teofil Tia (II)

A rhim. Andrei Coroian: Recomandați viitorilor preoți și 
fi ilor duhovnicești, să practice „Rugăciunea lui Iisus”? 
Care este folosul practicării ei?

Arhim. Teofil Tia: Desigur! Este rugăciunea regală, calea 
„imperială” de acces la Dumnezeu. E scurtă, practică și de 
maxim efect. Propun să fi e spusă pe respirație, cu ajutorul 
metanierului, pentru a se implementa în inconștientul fi e-
căruia. Ea aduce un calm fără margini, o bucurie interioară
permanentă, un echilibru emoțional profund și multă pute-
re de a iubi. Ne scutește de seceta afectivă, de tentaculele 
întristării și chiar ale depresiei.

Pentru civilizația noastră frenetică și solicitantă continuu, 
isihasmul e cea mai bună formă de a răspunde provocărilor. 
Decât să faci observații altora, mai bine roagă-te pentru el cu 
Rugăciunea inimii. Isihasmul ne poate introduce într-o lume 
paralelă, ne poate ridica în alt plan existențial, pur duhovnicesc, 
ne poate ocroti de toată toxicitatea unei lumi care ne-ar vrea 
prizonier doar al ei, gustând și inhalând numai chestii pur ima-
nente, trecătoare, perisabile. Universul întreg emoțional poate 
fi  reglat de Rugăciunea inimii.  

Arhim. Andrei Coroian: Cum se deprinde arta pastorală, ca 
îmbinare armonioasă a trăirii personale cu vestirea Evangheliei? Cum 
se însușește arta de a converti, de a face ucenici (cf. Matei 28, 19), de 
a forma duhovnicește și călăuzi ?

Arhim. Teofil Tia: Arta aceasta este, de fapt, arta de a-i învăța 
pe oameni să se îndrăgostească. Îndrăgostirea e un proces mi-
nunat, când omul ajunge să iubească și să se lase iubit, să simtă
că este iubit, și acest fapt îl face fericit, împlinit, cu o stimă de 
sine sănătoasă și bine vertebrată religios. De la căderea în păcat, 
noi numai știm să ne iubim pe noi înșine cu o iubire sănătoa-
să, ci cu una patologică, desfi gurantă, mutilantă. A face ucenici 
înseamnă, de fapt, a revărsa dragostea peste oameni, și de a-i 
ajuta pe oameni să se aprindă de dragoste, devenind ei înșiși 
mici „dumnezei”, făpturi care dăruiesc dragoste și se împlinesc 
primind dragoste. Aceasta este hora Sfi ntei Treimi, în care sun-
tem chemați cu toții: să iubim și să ne lăsăm iubiți, respirând în 
fi ecare clipă dragoste, energia cea mai presus de fi re dăruită
lumii de Sfânta Treime. Adevărata Veste Bună este aceea că
Dumnezeu ne iubește în ciuda neperfecțiunilor și nu ține minte 
răul. El e mai bun decât ne închipuiam noi. Arta pastorală con-
stă tocmai în încercarea de a-i convinge pe oameni acest lucru. 

Arhim. Andrei Coroian: În Omiliile Sfântului Grigorie 
Palama3, aflăm  că sfântul  tâlcuia păstoriților săi textele evanghe-
lice într-un mod fi localic, chemându-i la trăire duhovnicească. Cum 
se poate reinstaura duhovnicia în societatea de astăzi, bântuită de 
secularism, neo-comunism și alte subtile anormalități, însă setoasă
de curăție și normalitate? Cum se poate transmite astăzi,   învățătura 
și viața duhovnicească autentică ?

Arhim. Teofil Tia: Trăirea duhovnicească înseamnă pă-
trunderea fi inței noastre cu dragostea dumnezeiască. Pentru 
aceasta am fost creați, pentru fericire în dragoste și nemu-
rire. De aceea trebuie să fi m permanenți atenți la cei doi 
vectori: pe de o parte cel vertical, lucrarea unei intimități cu 
Dumnezeu, pe de altă parte cel orizontal, exersarea în dra-
goste cu semenii, prin fapte concrete, potrivite propriei 
harisme și propriei vocații din lume. Dacă nu ne-am desco-
perit vocația și locul, încă nu suntem cu adevărat pe trase-
ul mântuirii. Fiecare avem un loc unic și inconfundabil pe 
harta de mântuire a lumii, și dacă am alunecat în alt loc, nu 
„adunăm” împreună cu Mântuitorul, ci risipim.  Cuvântul 
divin e clar: „Cel care nu adună cu Mine, risipește!”. Ceea 
ce nu facem din dragoste, nu ne va fi  de folos cu adevărat. 

Mai înainte de a restaura duhovnicia în lume să o instaurăm 
în fi ința noastră. Cuvântul Părintelui Arsenie Papacioc e conclu-
dent: „Vreau să schimb o lume întreagă, schimbând un singur 
om: pe mine!”. Prioritatea numărul unu este sfi nțirea mea, și 
apoi voi avea energie pentru a-i ajuta și pe alții. Dacă încep cu 
alții, nu voi mai ajunge niciodată la mine. Aceasta este adevăra-
ta ordine pe traseul sfi nțirii de sine. 

Arhim. Andrei Coroian: Enumerați câteva metode de a trans-
mite mesajul evanghelic și a chema la viață duhovnicească pe tinerii 
elevi și studenți ?

Arhim. Teofil Tia: Prima dată trebuie să-i ajutăm să-și cre-
ioneze un proiect de viață inteligent. Ce i-ar face pe ei fericiți? 
Care sunt căile prin care pot ajunge împliniți? Pe lângă aborda-
rea pozitivă, trebuie să fi m atenți la pericole, la negativul lumii 
noastre: se pot ei imuniza la falsele valori pe care le propune 

uneori mass-media? Banii, averea, prestigiul personal, materia
sunt zeități care guvernează civilizația consumistă. Umblă și ei 
după acestea cu disperare? Ce vor să facă „din” viața lor și „cu” 
viața lor? Toată bătălia se realizează în jurul unui unic obiectiv: 
acela de a deveni fericiți! Ce ne va face fericiți: materia, prestigiul, 
averea, instinctele satisfăcute supraabundent, sau echilibrul, trăirea 
interioară, accentul pe sufl et și sensibilitatea față de Religie? 

Religia vine cu o ofertă de dincolo de lume, transcendentă, 
eternă. Dacă ei își vor ști vertebra proiectul de viață și din punct 
de vedere religios, vor avea un câștig enorm. Din păcate, societa-
tea neo-marxistă ar vrea să elimine, să evacueze tot ceea ce este
sacru din viața lor. Însă doar în spatele sacrului se ascunde iubirea. 
Oferta pe care o face lumea este de concurență, agitație și poftă de 
a benefi cia doar de o „satisfacție instantanee”. Religia lucrează cu 
valori ce acționează pe termen lung și e conștientă că acestea nu 
se asimilează instantaneu, ci etapizat. Dar ele pot genera apoi o 
fericire consistentă, durabilă, eternă chiar. 

Tinerii trebuie deci săfi e foarte atenți din ce direcție vine seducția 
și ce este, cu adevărat, în interesul lor.

Arhim. Andrei Coroian: Care sunt cerințele transmiterii mesaju-
lui evanghelic pentru mediile intelectuale?... Perioada interbelică ne 
oferă modele de intelectuali creștini, practicanți și apologeți ai credinței. 
Cum se poate poate realiza aceasta, astăzi și în viitor ? 

Arhim. Teofil Tia: Intelectualul este omul care și-a exersat 
etajul cerebral-rațional prin pregătire mai consistentă decât 
ceilalți oameni, care, de obicei, are pregătire universitară și 
post-universitară și are un loc de muncă în care, de obicei, nu 
depune eforturi fizice mari. Dar, la nivel emoțional, el are 
aceleași nevoi ca și orice altă făptură umană. Nevoia de sens, 
de logică, de congruență este însă și mai prezentă. 

Intelectualul este produsul bibliografiei sale. Contează mult 
ce a citit, cum a interpretat ceea ce a citit și cum își selectează lec-
turile. Intelectualul gustă textele religioase care sunt vertebrate 
rațional, e sensibil la raționalitatea credinței; dar, atenție, și pentru 
el, credibilitatea credinței stă și cade în funcție de modelul care 
propune credința. Dacă preotul este un model adevărat, cu trăire 
și preocupări pastorale corespunzătoare, intelectualul se va folosi 
de prezența lui. Dacă nu, intelectualul va fi foarte dezamăgit. 
Impact asupra omului cu pregătire are doar un preot consistent 
pregătit în școală, care practică formarea continuă, care citește cărți 
de actualitate, nu unul care desconsideră perimetrul intelectual al 
vieții. Pentru acest segment social special, preotul este dator să
continue pregătirea sa. 

Intelectualii creștini din perioada interbelică au valoarea lor, 
dar postmodernitatea cunoaște alții, nu mai prejos. Totul este să
fie cunoscuți și să îi lăsăm în casa noastră grație Internetului: 
conferințe audio-video pe youtube, lansări de carte etc. Aș enume-
ra câțiva din acești intelectuali cu mare impact religios cultural: 
Andrei Pleșu, Horea Patapievici, Sorin Mihalache etc. 

Arhim. Andrei Coroian: Ce responsabilitate au  preoții față de 
starea generală de decădere (de  „corupție spirituală”) în care se află so-
cietatea noastră ? Cum ar putea interveni efi cient?

Arhim. Teofil Tia: Societatea are preoții pe care-i merită. 
Tot așa cum are și liderii politici pe care-i merită. Așa că nu e 
duhovnicește să ne prea lamentăm că nu avem lideri vrednici. 
Sunt dintre noi, pe măsura noastră. Să ne răsune în minte per-
manent cuvintele Părintelui Arsenie Papacioc: „Vreau să schimb 
o lume întreagă schimbând un singur om: pe mine!”. Deci, să
încetăm să criticăm și să ne lamentăm de calitatea slabă a 
celorlalți, și să ne uităm la noi înșine; mai întâi să ne convertim 
și să ne înnoim pe noi înșine, să exorcizăm răul din fi ința noas-
tră, și apoi să-i mai analizăm pe alții. Să practicăm pocăința 
perpetuă, căci aceasta ne poate sfi nți enorm! 

Fiecare generație are nevoie de lucrare pastorală pentru 
a se putea mântui. Deci, preoții de astăzi sunt responsabili 
pentru generațiile de astăzi. Tot răul, de la Adam și Eva până

la sfârșitul lumii, nu este decât o picătură de otravă în 
fața unui ocean de „apă vie”, care este dragostea divină. 
Deci, ar putea picătura să otrăvească oceanul? Nu! Deci, 
pentru a ne păstra elanul pastoral nu privim la câtă de-
gradare e în jur, ci la cât bine putem noi consolida, răs-
pândi, revărsa în lumea în care trăim. 

Metodele de intervenție sunt diferite, în funcție de pro-
filul fiecărui preot. Depinde de înclinațiile sale personale: 
interacțiuni constante cu tinerii sau cu cei mici (copiii); sau 
poate organiza grupuri de dialog creștin cu intelectualii paro-
hiei; sau poate organiza seri de fi lm cu interpretarea creștină
a producțiilor cinematografi ce; sau poate organiza seri biblice 
cu enoriașii dornici de a cunoaște mai amănunțit Scriptura; 
sau poate organiza excursii și drumeții pe la mănăstiri, adică
pelerinaje; fi ecare preot trebuie să se focalizeze pe ceea ce i se 
pare că va corespunde mai mult profi lului său interior. 

Arhim. Andrei Coroian: Cum se formează o personalitate 
duhovnicească cu infl uență transformatoare în comunitate și 
societate? Ce calități duhovnicești trebuie să aibă o comunitate 
(creștină) pentru a „produce” preoți, teologi și duhovnici de 
adâncime duhovnicească, cu  înrâurire binefăcătoare asupra 
conștiințelor omenești? (Așa cum au fost în secolul trecut părinți 
ca: Stăniloae, Galeriu, Sofi an, Arsenie Boca,  Cleopa și alții).

Arhim. Teofil Tia: O astfel de personalitate se naște prin 
rugăciune și în suferință. În comoditate și indiferență religi-
oasă se nasc doar mediocrități bârfi toare și iubitoare de scan-
dal. Să privim în jur și să constatăm realitatea. Mediul socio-
cultural în care trăim naște fi ințe cu alte interese și tendințe 
decât cele duhovnicești. Soluția ar fi  să ne separam parțial, să
fi m selectivi cu prietenii și grupurile din care acceptăm să
facem parte, să fi ltrăm cu multă atenție mesajele transmise de 
emisiunile de la televizor. Tot ceea ce pătrunde în intimitatea
vieții noastre poate fi  terapuetic sau toxic. Noi facem selecția.
Cu cât ne vom integra într-un mediu religios autentic și vom 
ști extrage esențialul pentru viața noastră, se va crea și cadrul 
pentru nașterea de titani, cu mare adâncime duhovnicească. 

Arhim. Andrei Coroian: Care trebuie să fi e lucrarea preotului 
spre a realiza în comunitate o emulație culturală creștină? Cum 
poate să-i aducă preotul în Biserică, pe slujitorii artei și culturii: 
poeți, scriitori, pictori, artiști, sculptori, etc... ? 

Arhim. Teofil Tia: Primul pas este non-excluziunea, al 
doilea este „curtarea”, al treilea este integrarea. Aceștia trebu-
ie să se regăsească în comunitate și în spațiul eclezial, nu să se 
simtă rejectați de ea. Noi nu avem frați de lepădat! Greșește 
preotul care practică triajul, considerând iremediabil pierduți 
pe cei care nu par a fi  în consens deplin cu mesajul creștin.

Mesajul creștin este policromatic, multifactorial, poli-
edric, și greșesc cei care îl limitează. Parohia pulesează de 
viață dacă organizează și manifestări culturale ce pun în 
valoare personalitățile existente pe raza ei. Miezul orică-
rei culturi este religia. Minunat este când parohia are și 
un spațiu de interacțiune pe lângă locașul de cult, un „cen-
tru” sau o clădire pentru activitățile cu impact public. 
Acolo preotul se poate desfășura organizând evenimente 
culturale cu fi bră creștină. Rolul preotului este să fl uidi-
zeze, să dinamizeze, să coordoneze, nu să stopeze sau să
blocheze inițiativele membrilor parohiei. 

Arhim. Andrei Coroian: Cum poate realiza un preot co-
munitate euharistică vie? O comunitate în care să domnească
duhul, pacea și iubirea  jertfelnică a lui Hristos? Care să devină
un mediu terapeutic și restaurator, pentru cei bolnavi, răniți de 
păcate, răvășiți și slăbiți sufl etește ?

Arhim. Teofil Tia: Aceasta este o preocupare pe termen 
lung, este o „construcție” de durată, iar ambițiile de a o reali-
za într-un timp record demonstrează imaturitate duhovni-
cească. O viață de om este necesară uneori să-i convingi pe 
oameni că... „știe Domnul mai bine decât noi regulile fericirii 
și ale bucuriei”, căci El ne-a creat. Dragostea este molipsitoare 
și lentă. Doar cele diavolești sunt nerăbdătoare și aprige. Tot 
cea ce agită și tulbură nu este de la Domnul. Tot ceea ce liniștește 
și unge la sufl et este duhovnicesc. 

Oricum, există cercuri concentrice în orice parohie. Con-
tează însă dimensiunile acestor cercuri. De multe ori, cercul 
prim, din epicentru, care cuprinde credincioșii foarte atașați 
Bisericii și care se împărtășesc săptămânal este foare fi rav, 
iar cercul celor care vin la Biserică doar de Paști și de Crăciun 
este de mari dimensiuni, fi ind chiar strivitor numeric ra-
portat la celelalte cercuri. De aceea, sarcina prioritară a 
preotului este să facă mai consistent cercul primar, din 
epicetru, pe acesta să-l crească în consistență și cresibilitate, 
iar ulterior și celelalte cercuri vor fi  afectate pozitiv. Pentru 
aceasta este nevoie de multă muncă, dăruire, patos, în esență, 
dragoste multă revărsată între oameni. 
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Gărzile Naționale Române – 
Garda militară din Chintelnic 

Pr. dr. Grigore Linul

G ărzile Naționale Române au fost organe de asigurare a ordinii publice dar și 
de apărare a drepturilor naționale, constituite în 1918, lunile noiembrie-de-
cembrie, în ținuturile locuite de românii dintre Carpați, Tisa și Dunăre. Ele 

au fost organizate de către Consiliul Național Român Central și subordonate acestuia, 
și alături de Consiliul Dirigent au avut calitatea de organisme executive.

   Un moment crucial în ampla ridicare a românilor din toamna anului 1918 a 
fost înfi ințarea la Budapesta, la 18/31 octombrie, a Consiliului Național Român 
Central (Sfatul Național Român). Acesta era compus din șase reprezentanți ai Parti-
dului Național Român (Vasile Goldiș, Aurel Lazăr, Teodor Mihali, Ștefan Cicio-Pop, 
Al. Vaida Voievod, Aurel Vlad) și șase ai socialiștilor (Tiron Albani, Ion Flueraș, Enea 
Grapini, Iosif Jumanca, Iosif Renoiu, Basiliu Surdu). La începutul lunii noiembrie 
,sediu se mută la Arad, Biserica Ortodoxă recunoscând Consiliul  ca ,,guvern provi-
zoriu al națiunii noastre’’ și ,,cea mai înaltă autoritate a poporului român’’.

  La 6 noiembrie 
1918 Consiliul lansea-
ză un Manifest prin 
care  români i  erau 
chemați să fie mari la 
suflet în acele vremuri 
deloc ușoare. Se cerea 
printre altele consti-
tuirea imediată a găr-
zilor locale,  dar ș i 
abținerea de la jafuri 
și omoruri ce compro-
mit cauza sfântă  a 
democrației. 

 Consiliul Național Român Central și-a înfi ințat Consiliul Militar, care avea în 
subordine consiliile militare și gărzile militare, numite și legiuni. Au făcut parte din 
gărziile militare ofițeri și militari întorși de pe front, la care s-au adăugat și alți tineri 
capabili de a purta arme, din diferite pături sociale. Mai mult decât atât, prin grija 
Sfatului Ostașilor Români din Viena, organizat de sublocotenentul în rezervă Iuliu 
Maniu, românii din fosta armată imperială erau îndreptați spre țară. Organizarea 
mișcării naționale se realiza astfel pe mai multe planuri.

 Au făcut parte din Garda militară din Chintelnic (localitate din Bistrița 
Năsăud) ofițeri dar și soldați întorși de pe front, cei mai mulți din localitate, 
dar și din localitățile învecinate, cu purtare exemplară în cadrul serviciului 
militar, dar și în viața civilă. Această gardă a avut ca jurisdicție pe lângă loca-
litatea Chintelnic și localitățile învecinate: Șieu Sfîntu și Șieu Cristur.

Toți membrii gărzilor militare, înainte de înrolare, depuneau un jurământ  de 
fi delitate față de Consiliul Național Român:  „Jurăm pe atotputernicul și atotștiutorul 
Dumnezeu și pe sfînta Cruce că vom păzi disciplina și ordinea bună, că vom îm-
plini fără șovăire toate poruncile consiliului national român.

Ne supunem numai poruncilor comandanților și ofi cerilor noștri români. 
Numai acestui consiliu îi recunoaștem dreptul de a da porunci în numele națiunii 
române. Poruncile consiliului nostru national  le vom împlini cu cea mai mare 
însufl ețire ziua și noaptea pe orice vreme și între orice împrejurări, ca fi i credincioși 
și cinstiți ai națiunii române. Așa să ne ajute Dumnezeu ! Amin!”.

 Amplul proces de înființare a consiliilor naționale române, în județe, 
orașe și comune, de înființare a gărzilor naționale române, depășirea unor 
probleme referitoare la subordonarea consiliilor locale Consiliului Național 
Român Central, au scos în evidență complexitatea momentului, greutățile 
ce trebuiau imediat depășite, dar mai ales participarea masivă a cetățenilor, 
baza populară a luptei pentru Unire.

În „Frații Karamazov“, crima joacă un rol similar, 
creând intriga acțiunii și reprezentând principalul 
punct de cotitură în evoluția personajelor. Spre de-
osebire de „Crimă și pedeapsă“, aici este ucis un 
personaj important, tatăl fraților Karamazov, Feodor 
Pavlovici, iar asasinul se bucură de anonimat pentru 
o perioadă de timp, nu este dezvăluit de la început. 
Nici în acest caz Dostoievki nu se axează pe actul 
paricid, ci pe personaje; omuciderea nu face decât 
să releve complexitatea fi ecărui personaj, oameni în 
care se întâlnesc paradoxuri ale fi rii. De exemplu, 
Dmitri, presupusul ucigaș, este impulsiv, iute la 
mânie, violent, răzbunător, dar, în același timp, este 
un calofi l, un sentimental, un copil, din punct de 
vedere sufl etesc. Ivan și Aleoșa, ceilalți doi frați Ka-
ramazov, sunt personaje aparent diametral opuse, 
de fapt, complementare, reprezentând tipuri umane: 
Ivan este gânditorul, raționalul, în vreme ce Aleoșa 
este „sfântul“, inocentul, evlaviosul. Interesantă este, 
de asemenea, relatarea evenimentelor: există un 
narator de persoana întâi, care, totuși, nu este per-
sonaj, și, deși semi-obiectiv, posedă omnisciența 
specifică unui narator de persoana a III-a. Unele 
episoade sunt redate în mod obiectiv, naratorul pare 
să cunoască în detaliu toate acțiunile, gândurile, 
trăirile personajelor, în special ale lui Dmitri, pe care-l 
urmărește atent înainte și după ceea ce avea să se 
considere a fi  momentul crimei. Alte pasaje, însă, 
dezvăluie o doză de subiectivitate, pe alocuri nara-
torul chiar exprimă opinii personale.

Crima din „Frații Karamazov“ poate fi  privită
din două perspective (și cred că tocmai demonstra-
rea acestei dualități a constituit intenția autorului): 
există perspectiva societății, a procurorului, care este 
eronată, dar acceptată ca fi ind validă, și cea a lui 
Dmitri și a fraților săi, a avocatului, cea reală, care 
nu este, însă, validată de societate. Ce se remarcă aici 
sunt discursurile din cadrul procesului lui Mitea, 
Dostoievski este genial în a se plia pe diverse men-
talități și a exprima, prin personajele sale, chiar punc-
te de vedere complet opuse, cu aceeași putere de 
convingere, cu același patos, cu aceeași elocvență. 

Există și o perspectivă creștină aspra crimei, 
redată de părintele Zosima în relatarea vieții sale: 
în tinerețe, viitorul stareț întâlnește un om care se 
dovedește a fi  ucigaș și care, după ce-și mărturiseș-
te păcatul, moare. Zosima continuă să se roage 
pentru el, fără a se sinchisi în mod exagerat de sta-
tutul său de criminal, explicând: „Iubirea nu poate 
fi  prilej de supărare pentru Hristos“. Acest exemplu 
îl urmează apoi Aleoșa, care, deși nu se afi rmă că l-ar 
iubi pe Smerdeakov, ucigașul, totuși nu îl urăște, ci se 
concentrează pe dragoste, după cum îi spune fratelui său: 
„Există, totuși, pe lume atâta dragoste, Ivan, și dra-
gostea asta, știu bine, se apropie foarte mult de cea 
a lui Hristos, te rog să mă crezi pe cuvânt...“

În acest roman, așadar, crima este un factor esen-
țial întrucât reliefează complexitatea personajelor.

În fi ne, în „Idiotul“, avem de-a face cu o crimă
care se petrece la fi nalul acțiunii, reprezentând cel 
din urmă punct culminant. Victima este iubita „idi-
otului“, Nastasia Filippovna, care este ucisă de 
prietenul și rivalul lui Mîșkin, Rogojin. De data 
aceasta, crima apare nu atât ca un element declan-
șator, cât ca unul care închide, rotunjește un cerc: 
Mîșkin își începe evoluția de la statutul de „idiot“, 
fi ind un epileptic aproape vindecat. El se dezvoltă
până aproape de a deveni un om de societate: moș-
tenește o mare avere, își face prieteni, se îndrăgos-
tește platonic de Nastasia Filippovna, apoi își mută
atenția spre tânăra Aglaia Ivanovna, fi ica genera-
lului Epancin, cu care chiar se logodește. Legătura 
sa amoroasă cu Aglaia constituie apogeul evoluți-
ei sale; de aici, regresează, ajungând din nou la un 
pas de nunta cu Nastasia Filippovna, iar când aceas-
ta este ucisă de amicul Rogojin, își pierde mințile, 
redevine un „idiot“, de această dată, însă, irecupe-
rabil. Traseul evolutiv al prințului este, deci, unul 
circular, încheiat cu această ucidere a iubitei lui.

Crima este, așadar, un leit-motiv în epica 
lui Dostoievski, un element recurent folosit 
pentru a scoate în evidență anumite trăsături 
marcante ale personajelor sale. 

Un laitmotiv revelator al 
complexității sufletești în 

epica lui Dostoievski

Maria Daisa

F eodor Dostoievski este cunoscut nu ca 
autor de romane polițiste, ci, pur și sim-
plu, ca un geniu al literaturii ruse și uni-

versale din toate timpurile; cu toate acestea, crima 
reprezintă unul dintre principalele leit-motive 
constitutive ale operei sale. În romanele care au 
făcut obiectul lecturii mele, „Crimă și pedeapsă“, 
„Frații Karamazov“ și „Idiotul“, omuciderea joa-
că un rol esențial, atât în construcția acțiunii, cât 
și în parcursul evolutiv al personajelor.

„Crimă și pedeapsă“, poate cea mai faimoasă
scriere dostoievskiană, introduce asasinatul încă
din titlul care creează un orizont de așteptare; 
crima nu este deci neașteptată și nu ar trebui să
constituie o surpriză pentru cititor. Omorârea se 
petrece în prima din cele șase părți ale cărții și 
apare, datorită anticipării, ca un eveniment fi resc 
în desfășurarea acțiunii, lipsește elementul sur-
priză, atât de exploatat în literatura de factură
polițistă. Crima devine, plasată fi ind atât de de-
vreme, intriga narațiunii, factorul declanșator al 
evoluției personajului principal, Raskolnikov, 
punctul-cheie al cărții. Acesta, un fost student care 
se zbate într-o sărăcie lucie, ucide o cămătăreasă
bogată și pe sora ei cu o totală lipsă de profesio-
nalism, nefiind în stare nici de a jefui locuința 
victimelor. Ucide în baza unui impuls și sub im-
periul unei obsesii. El nu vede crima ca pe un act 
personal, de răzbunare sau de ură, ci o comite 
dintr-un deviant simț al onestității, al dreptății. 
Raskolnikov este un grandoman, împărtășește o 
opinie conform căreia umanitatea se constituie 
din două categorii distincte: oamenii obișnuiți, 
„materialul uman“, și aceia pe care el îi aseamănă
cu Napoleon I, persoane cărora li s-ar ierta încăl-
carea legii, chiar crima, în numele marelui bine 
pe care l-ar aduce societății cu acest preț. Tânărul 
se consideră ca făcând parte din această elită a 
umanității, iar ideea omorârii unei fi ințe insigni-
fi ante pentru a-i obține banii pe care, apoi, să-i 
folosească într-un scop benefi c i se pare perfect 
justifi cată; iată, deci, mobilul crimei. Prin ce este 
acest act de asasinat elementul fundamental al 
întregii narațiuni? Prin faptul că declanșează fră-
mântările sufl etești ale personajului, un zbucium 
interior descris cu maximă minuțiozitate, consti-
tuind, de fapt, pedeapsa sa, cea de-a doua com-
ponentă a titlului și a romanului. Ca o sinteză a 
întregii cărți apare auto-sentința lui Raskolnikov 
extrasă dintr-una din discuțiile cu Porfi ri Petrovici: 
„Cine are conștiință, să sufere, dacă devine con-
știent de greșeala lui. Asta-i va fi  pedeapsa – în 
afară de ocnă, bineînțeles“.

De asemenea, este explorată perspectiva creștină, re-
dată prin Sonia, care îi spune lui Raskolnikov, când aces-
ta o întreabă cum ar fi  procedat în locul lui: „Cum s-ar 
putea face ca viața cuiva să atârne de hotărârea mea? 
Și cine m-a pus pe mine judecător peste viața și 
moartea oamenilor?“. De altfel, Sonia este un personaj 
mai mult decât interesant, căci, deși practică prostituția, 
ea nu este atinsă de patima desfrânării, ci rămâne inocen-
tă, un simbol al purității; pentru Raskolnikov, ea apare ca 
un înger al dreptății divine: „Sonia însemna verdictul 
necruțător, sentința irevocabilă“.

Trebuie să remarcăm o altă trăsătură interesan-
tă a epicii lui Dostoievski: naratorul, în aparență
obiectiv, relatând la persoana a III-a, este totuși foar-
te intruziv, confundându-se adesea cu gândurile și 
sentimentele personajului; autorul se folosește intens 
și inteligent de stilul indirect-liber pentru a contura 
cât mai viu zbuciumul interior al protagonistului. 
Astfel, „Crimă și pedeapsă“, roman construit ca o 
confesiune, prezintă omuciderea ca pe un act aparent 
de dreptate, legat indisolubil de pedeapsa conștiin-
ței, pedeapsă purifi catoare.
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Activităţi ale 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă 

din Cluj-Napoca
(iunie 2022)

S emnalăm apariții editoriale:
- Studia Theologica Orthodoxa Doctoralia Na-

pocensia, an IV (2021), nr. 1. 
*

Î n perioada 1 mai - 13 iunie 2022, la sediul Facultății de Te-
ologie Ortodoxă a putut fi  vizitată expoziția: În/semn creștin
- Bienala Internațională de Artă Sacră (Galeria Ermineia).

*

Î n perioada 1-3 iunie 2022 în Belgia a avut loc întru-
nirea Echipei Europene de Cateheză, întrunire ce are 
loc la interval de doi ani. Singurii invitați din rândul 

Bisericilor Ortodoxe au fost Pr. conf. univ. dr. Vasile Crețu 
(București) și Pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci.

Întrunirea a fost una cu impact puternic, în fiecare zi 
având loc două comunicări și mai multe ateliere, respec-
tiv, după masa, vizite în parohiile bruxeleze sau la or-
ganismele internaționale, demonstrații catehetice și lă-
muriri de ordin administrativ.

Participanții au fost cei mai importanți profesori de 
Catehetică din institutele catolice din Europa, din centre 
ca Paris, Leuven (Belgia), Vatican, Roma, Verona, Braga, 
Stockholm, Munster etc. Foarte importantă a fost prezența 
episcopului Franz-Peter Tebartz-Van Elst, responsabilul 
Vaticanului în probleme de catehizare. Viitoarea conferință
a Echipei Europene de Cateheză va fi la Cluj, datorită
profesorilor Facultății de Teologie Greco-Catolică.

*

Î n perioada 2-4 iunie 2022, un grup de profesori (Pr. 
conf. univ. dr. Patriciu-Dorin Vlaicu, Pr. conf. univ. dr. 
Cristian Sonea, Pr. conf. univ. dr. Grigore-Dinu Moș, 

Pr. lect. univ. dr. Paul Siladi, Ierom. Grigorie Foltiș - duhov-
nicul facultății) și studenți din cadrul Facultăților de Teolo-
gie Ortodoxă din Cluj-Napoca și Iași au vizitat capitala Bel-
giei, în cadrul unui proiect inițiat de Centrul de Studii Mi-
sionare și Nomocanonice al Facultății de Teologie clujene. 

*

V ineri, 3 iunie 2022, a avut loc, în sistem on line, 
conferința ROOTS: Rugăciunea în Vechiul Testament 
- chemarea numelui lui Dumnezeu, modele de rugători 

/ rugăciune și cultul divin public, organizatori: Pr. prof. univ. 
dr. Ioan Chirilă și Diac. lect. univ. dr. Stelian Pașca-Tușa.

Au susținut comunicări:
Pr. conf. univ. dr. Remus Onișor (Facultatea de Teolo-

gie Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 
Iulia), Confesiunile lui Ieremia, rugăciune sau imprecație ?

Pr. lect. univ. dr. Cezar Hârlăoanu (Facultatea de 
Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Dimensiunea duhovni-
cească a rugăciunii Anei, mama lui Samuel

Lect. univ. dr. Eusebiu Borca (Departamentul de Te-
ologie Ortodoxă din Baia Mare), Rugăciunea lui Avraam 
pentru Abimelec, un prim model vechitestamentar de rugă-
ciune pentru aproapele.

Pr. lect. univ. dr. Iosif Stancovici (Facultatea de Lite-
re, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara), 
Μνήστητί μου καὶ ἐπίβλεψον έπ’έμὲ Tob 3,3 izvoarele 
psalmice ale rugăciunilor bătrânului Tobit

Pr. lect. univ. Ion Resceanu (Facultatea de Teologie 
Ortodoxă a Universității din Craiova), Psaltirea și creațiile 
literare populare românești

Diac. lect. univ. dr. Stelian Pașca-Tușa, Doamne, miluiește!, 
paradigmă psalmică pentru rugăciunea neîncetată.

*

Î n seara zilei de luni, 6 iunie 2022, în Aula Magna a 
facultății a avut loc, cu participarea IPS Arhiepiscop și 
Mitropolit Andrei, lansarea cărții: Dorul, condiția româ-

nească a fi inței a Pr. prof. univ. dr. George Remete, recent 
apărută sub egida editurii Paideia. Au prezentat: poetul 
Horia Bădescu și Conf. univ. dr. Nicolae Turcan. Moderato-
rul evenimentului a fost Arhim. prof. univ. dr. Teofi l Tia.

*

Î n perioada 8-11 iunie 2022 s-a desfășurat Cea de-a cin-
cea ediție a Summitului de la Halki, Istanbul intitu-
lată: Sustaining the Future of the Planet Together. Au 

participat Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, Directorul Școlii 

Doctorale „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Orto-
doxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Pr. 
prof. univ. dr. Ioan Chirilă și drd. Cristiana Sporea.

*

J oi, 9 iunie 2022, Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia a 
participat la festivitatea de lansare a CD-ului de 
pricesne „A venit un om la Domnul” aparținând 

interpretei Ioana Roman, la Sala „Reduta” a Muzeului 
Etnografic al Transilvaniei și a rostit o alocuțiune.

*

V ineri, 10 iunie 2022 a avut loc în Sala „Reduta” 
a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, cu par-
ticiparea IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, 

vernisajul expoziției Monahul Ilarion Mureșan, o viață
dedicată icoanei niculene și lansarea albumului cu icoane-
le pe sticlă ale arhidiaconului Ilarion Mureșan, editat de 
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Cluj și apărut la Editura „Tradiții 
Clujene”. Albumul se deschide cu două texte introduc-
tive, semnate de pr. conf. univ. dr. Ioan Bizău (care a 
fost prezent și a rostit o alocuțiune) și Prof. univ. dr. 
habil. Marcel-Gheorghe Muntean. Corul de cameră „Psal-
modia Transylvanica” al Facultății de Teologie Ortodo-
xă din Cluj-Napoca, dirijat de Arhid. lect. univ. dr. Da-
niel Mocanu a susținut un recital.      

*

L a Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din 
cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad s-a întrunit 
Colegiul Decanilor Facultăților de Teologie din Patriar-

hia Română , lucrările desfășurându-se în perioada 14-15 iunie 
2022. A participat Arhim. prof. univ. dr. Teofi l Tia.

Rectorul Ramona Lile și Pr. prof. univ. dr. Cristinel 
Ioja, decanul Facultății de Teologie din Arad, le-au con-
ferit tuturor decanilor instituțiilor de învățământ teolo-
gic ortodox din România medalia și diploma aniversară
Bicentenarul Teologiei arădene, în semn de apreciere 
pentru promovarea Teologiei în Universitate. Distincția 
omagiază buna colaborare academică dintre instituțiile 
teologice din țară și Facultatea de Teologie din Arad,

*

Î n zilele de 14 și 15 iunie 2022, Facultatea de Teolo-
gie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad a organi-
zat Simpozionul internațional intitulat: The Signi-

ficance of Theology in Today’s Society and Culture 
(Semnificațiile Teologiei în societatea și cultura de azi). 
Au participat: Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană care a 
susținut referatul: Mai are Teologia un viitor? Reflecții, 
ipoteze, provocări și Pr. conf. univ. dr. Cristian Sonea, 
cu referatul: Teologia în cetatea seculară.

*

Î n perioada 16-18 iunie 2022, s-a desfășurat la Pala-
tul Mitropolitan al Moldovei și Bucovinei ediția a XI-a 
a Simpozionului Internațional Explorări în tradiția 

biblică românească și europeană, organizat de Centrul de 
Studii Biblico-Filologice «Monumenta linguae Dacoroma-
norum» din cadrul Institutului de Cercetări Interdiscipli-
nare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă a susținut referatul: 
Revelația și comunicarea ei - traducerea mărturiilor sacre și 
comuniunea prin cuvânt. Un posibil elogiu adus primilor 
traducători din medievalul românesc.

*

S âmbătă, 18 iunie 2022, Arhim. lect. univ. dr. Sime-
on Pintea a participat la Simpozionul Național 
Veghetori la obârșii, ediția a VI-a, cu tema Colecti-

vizarea-un experiment dramatic asupra comunităților țărănești 
din Maramureș. organizat în orașul Dragomirești, jud. 
Maramureș de Centrul de Cercetare Teologico-Filosofi-
că a obiceiurilor populare din Maramureș.

*

D uminică, 19 iunie 2022, Pr. conf. univ. dr. Ovi-
diu Panaite, Prorector al Universității „1 De-
cembrie” din Alba Iulia a vizitat Facultatea de 

Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. S-a întâlnit cu de-
canul instituției, Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia.

*

M iercuri, 22 iunie 2022, Arhim. prof. univ. dr. 
Teofil Tia îl primește la Decanat pe Pr. prof. 
univ. dr. Mihail Săsăujan, consilier patriahal, 

venit la Cluj-Napoca pentru organizarea celei de a 22-a 

întâlniri a grupului de dialog ortodox-romano-catolic. 
*

P r. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci a participat, 
în perioada 20-23 iunie 2022 la Bologna, a parti-
cipat, la conferința: European Academy of Reli-

gion, 2022: Religion and Diversity. A susținut o prele-
gere intitulată: Missionary work of Orthodox monasticism 
in digital space.

*

Î n seara zilei de vineri, 24 iunie 2022, la biserica 
„Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca a 
avut lansarea cărții Eclesiastul sau propovăduitorul 

din gândirea unui conducător înțelept a d-lui Ioan Ciorca. 
Au prezentat: Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Dr. Victor-
Constantin Măruțoiu și Nadia Fărcaș, directorul Editu-
rii Ecou transilvan.

*

Î n ziarul Făclia de Cluj din 25 iunie 2022, a fost pu-
blicat articolul Prof. univ. dr. Marcel-Gheorghe 
Muntean intitulat: Sfântul Ioan Botezătorul în icoane-

le românești pe sticlă din Transilvania.
*

S âmbătă, 25 iunie 2022, a avut loc ședința de con-
stituire a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Va-
dului, Feleacului și Clujului, pentru mandatul 

2022-2026. Au participat: Arhim. prof. univ. dr. Teofil 
Tia (membru ales), Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, Pr. 
prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Arhim. lect. univ. dr. Simeon 
Pintea, Pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci și Pr. lect. 
univ. dr. Răzvan Perșa.

*

D epartamentul de Teologie Istorică, Biblică și Filo-
logie al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justini-
an Patriarhul” din București a organizat marți, 

28 iunie 2022 Simpozionul Național de Teologie Pa-
tristică Rugăciunea în experiența și spiritualitatea Sfi nților 
Părinți. Pr. lect. univ. dr. Adrian Podaru a susținut
referatul: Scriptură și Tradiție patristică în rugăciunea 
pentru vrăjmași a Sfântului Nicolae Velimirovici.

*

P remiile „Excellentia” au fost acordate: Pr. prof. 
univ. dr. Gabriel-Viorel Gârdan, studentului-
doctorand Alexandru Lazăr și studentului Ma-

rian Bota (an IV Teologie Pastorală).
*

Î n luna iunie au continuat conferințele preoțești 
semestriale ale clericilor din Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului și Clujului

6 iunie 2022, la Protopopiatul Gherla,
7 iunie 2022, la Protopopiatul Huedin,
21 iunie 2022, la Protopopiatul Bistrița,
22 iunie 2022, la Protopopiatul Beclean,
23 iunie 2022, la Protopopiatul Năsăud.
În cadrul acestora, Pr. conf. univ. dr. Grigore-Dinu 

Moș a susținut prelegerea: Rugăciunea într-o lume se-
cularizată.

*

Î ntre 22 iunie și 1 iulie 2022 s-au desfășurat exame-
nele de finalizare a studiilor. În urma probei scrise 
și a susținerii tezelor de licență au fost declarați 

licențiați în Teologie 35 de absolvenți ai specializării 
Teologie ortodoxă pastorală, 2 ai specializării Teologie 
ortodoxă didactică, 2 ai specializării Teologie ortodoxă
asistență socială și 12 ai specializării Artă sacră. De 
asemenea, prin susținerea disertațiilor au încheiat stu-
diile ciclului de Master 28 de absolvenți ai programelor 
de studii la acest nivel (Arta sacră - conservarea, resta-
urarea și crearea bunurilor culturale, Bioetică - morală, 
etică și deontologie, Consiliere pastorală și asistență
psihosocială, Istoria religiilor. Geopolitica religiilor 
monoteiste (creștinism, iudaism, islam) și Pastorație și 
duhovnicie). 

Vineri, 1 iulie 2022, în capela Facultății de Teologie 
Ortodoxă, toți aceștia, într-un cadru solemn, au depus 
jurământul de credință și de fidelitate față de Biserica 
Ortodoxă. Părintele Episcop-vicar Benedict Bistrițeanul 
a transmis mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului 
Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și a rostit un 
cuvânt de învățătură.

Dr. Dacian But-Căpușan



9
a

erea N
r. 7 / Iulie (2022)

A G E N D A  I E R A R H U L U I

20 iunie
Participă la ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhi-

al, apoi la ședința de lucru a Sinodului Mitropolitan al Clujului, 
Maramureșului și Sălajului.

21 iunie
În Biserica Sfi nții Trei Ierarhi din municipiul Bistrița, alături de 

Înaltpreasfi nțitul Părinte Mitropolit Andrei, asistă la slujba de Te 
Deum cu ocazia deschiderii conferinței preoțești de primăvară din 
cadrul Protopopiatului Bistrița, apoi la sediul protopopesc partici-
pă la prezentarea și dezbaterea temei conferinței. Rostește un cuvânt 
ocazional.

Face o vizită la Centrul de asistență și îngrijire a vârstnicilor 
Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Iulian din Tars din Popești. 

22 iunie
La sediul Protopopiatului Beclean, asistă la slujba de Te Deum 

și prezidează conferința preoțească de primăvară. Rostește un cuvânt 
ocazional. 

Înregistrează online, pe pagina Facebook a Televiziunii Trinitas, 
conferința cu tema „Rugăciunea, cel mai bun antidepresiv”.

23 iunie
Slujește Sfânta Liturghie la paraclisul episcopal cu hramul Sfi nții 

Benedict de Nursia și Isaac de Ninive.
Examinează studenții din anul II la cursul opțional de „Limba 

și literatura siriacă”.
Face o vizită la Centrul de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie 

din Cluj-Napoca.
Slujește Paraclisul Maicii Domnului 

în Capela Facultății de Teologie împreu-
nă cu tinerii din Liga Studenților Cluj.

24 iunie
De sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan 

Botezătorul, săvârșește Sfânta Liturghie 
în mijlocul obștii de la Mănăstirea Someșul 
Cald, cu ocazia hramului. Este însoțit de 
PC Pr. Dan Lupuțan, Protopop de Hue-
din. 

25 iunie
La Paraclisul Facultății de Teologie 

Ortodoxă din Cluj-Napoca, ofi ciază sluj-
ba de Te Deum, apoi în Aula Magna, 
alături de Înaltpreasfi nțitul Părinte Mi-
tropolit Andrei, participă la ședința de 
constituire a noii Adunării Eparhiale a 
Arhiepiscopiei  Vadului, Feleacului și 
Clujului. Rostește un cuvânt ocazional.

26 iunie
În Duminica a II-a după Rusalii, 

slujește la Mănăstirea Troyan din 
Bulgaria, în sobor de ierarhi în frun-
te cu Înaltpreasfințitul Părinte Naum, 

Mitropolit de Ruse, cu ocazia hiroto-
nirii întru arhiereu a Arhimandritului Macarie Chakarov, 
ales în demnitatea de episcop-vicar de Ruse.

Îl vizitează la reședința sa pe Preasfințitul Părinte Po-
licarp, Episcop-vicar al Mitropoliei de Sofia.

27 iunie
Seara, în Parcul Municipal din Bistrița, participă, în 

cadrul cursuluinde formare pentru animatori socio-educa-
tivi, din cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clu-
jului, la o seară de folk. Celor 50 de participanți și tuturor 
celor prezenți le adresează un scurt cuvânt ocazional.

28 iunie
La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în 

calitate de membru al comisiei de Teologie sistematică, participă
la examenul de susținere a lucrărilor de licență și masterat. 

29 iunie
De sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, cu oca-

zia hramului, slujește Sfânta Liturghie în Catedrala din 
cartierul clujean Mănăștur. Rostește predica cu titlul „Che-
marea la libertate”. 

30 iunie
Participă, în calitate de membru în comisia de examinare, 

alături de Pr. Conf. univ. dr. Gheorghe Holbea, de la Facul-
tatea de Teologie din București, a Pr. Prof. univ. dr. Vasile 
Vlad și a Pr. Conf. univ. dr. Constantin Jinga, de la Facultatea 
de Teologie din Arad, la concursul de ocupare a postului 
vacant de conferențiar la disciplina Spiritualitate, Departa-
mentul de Studii românești, Facultatea de Litere, Istorie și 
Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Face o vizită duhovnicească la Mănăstirea Izvorul Miron 
Românești.

A consemnat Arhid. Sergiu Iustin Pop, secretar de cabinet

topopiatul Cluj II, cu ocazia hramului. Rostește la fi nal un cuvânt 
de învățătură. 

11 iunie
Liturghisește și predică în Biserica cu hramurile Înălțarea Sfi n-

tei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu din cartierul clujean Plopi-
lor, cu ocazia celui de-al doilea hram.

În Parohia Huedin II, slujește Vecernia cu Litie, binecuvintează
o nouă Cruce care va fi  pusă în spatele Sfi ntei Mese, și rostește o 
scurtă meditație. Hirotesește iconom pe Pr. Tudor Alexandru Pe-
trovici, parohul comunității. Este însoțit de PC Pr. Dan Lupuțan, 
Protopop de Huedin. 

12 iunie
De Rusalii, săvârșește Sfânta Liturghie și rostește omilia cu titlul 

„Ce să facem?”, în Biserica Sfi nții Apostoli Petru și Pavel din carti-
erul clujean Mănăștur. 

Pe esplanada din fața Catedralei Mitropolitane, alături de 
Înaltpreasfi nțitul Părinte Mitropolit Andrei, participă la slujba Ve-
cerniei plecării genunchilor și la procesiunea prin centrul orașului, 
specifi că zilei de Rusalii.

13 iunie
A doua zi de Rusalii, la prăznuirea Sfintei Treimi, 

liturghisește în mijlocul obștii de la Mănăstirea Soporu de 
Câmpie, Protopopiatul Turda, cu ocazia hramului. Rostește 
predica intitulată „Cum să trăim în Biserică?”. Este însoțit 
de PC Pr. Alexandru Rus, Protopop de Turda.

Face o vizită pastorală la Mănăstirea Piatra Fântânele din Pro-
topopiatul Bistrița. 

14 iunie
Slujește Sfânta Liturghie în Filia Iliuța Bozghii a Parohiei Ciosa 

din Protopopiatul Bistrita. Rostește cuvântul de învățătură intitulat 
„Ca sarea-n bucate”. Ridică la rangul de sachelar pe Pr. Petru Să-
sărman, parohul comunității și oferă diplome de aleasă cinstire 
ostenitorilor și binefăcătorilor din parohie. Este însoțit de PC Pr. 
Alexandru Vidican, Protopop de Bistrița.

Înregistrează emisiunea „Tinerii și ispitele modernismului” 
pentru Radio de BiNe din Bistrița. 

15 iunie
Program de audiențe la birou.
16 iunie
Slujește Sfânta Liturghie la paraclisul episcopal cu hramul Sfi nții 

Benedict de Nursia și Isaac de Ninive.
În Biserica Sfânta Treime din municipiul Cluj-Napoca, ofi ciază

Taina Sfi ntei Cununii pentru tinerii Mircea și Georgiana Popa. 
La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca exami-

nează studenții din anul III la cursul de „Spiritualitate Ortodoxă I”, 
sesiune examen si lichidări. 

17 iunie
Program de audiențe la birou.
18 iunie
Face o vizită în locurile natale. 
19 iunie
În Duminica întâi după Rusalii săvârșește Sfânta Liturghie în 

Parohia Tuturor Sfi nților din cartierul clujean Mănăștur, cu ocazia 
hramului. Rostește predica intitulată „Calea sfi nțeniei – despărțirea 
de rău”. Oferă Ordinul Episcop Nicolae Ivan Pr. Paroh Horea Petrea 
și o diplomă de aleasă cinstire  Pr. slujitor Mircea Oros. Este însoțit 
de PC Pr. Alexandru Ciui, Protopop de Cluj II.

1 iunie
Slujește Sfânta Liturghie în Parohia Sfântul Iustin Martirul și 

Filozoful din Cluj-Napoca, cu ocazia hramului. Rostește o predică
cu titlul „Sfântul Iustin și copiii”. 

Pe esplanada din fața Catedralei Mitropolitane îi binecuvintea-
ză pe cei prezenți la „Marșul pentru viață”. Rostește un cuvânt 
ocazional.

Seara, participă, alături de Înaltpreasfi nțitul Părinte Arhi-
episcop și Mitropolit Andrei, la evenimentul cultural-artistic 
dedicat copiilor de la demisolul Catedralei Mitropolitane, 
intitulat „Sărbătoarea Copilăriei la Muzeul Mitropoliei”. La 
fi nal rostește un cuvânt de felicitare.

2 iunie
De Înălțarea Domnului, cu ocazia hramului, săvârșește Sfânta 

Liturghie pe altarul de vară din incinta Mănăstirii Muntele Rece, 
Protopopiatul Turda. Rostește cuvânt de învățătură evidențiind 
„Trei sensuri ale sărbătorii Înălțării Domnului”.

În cimitirul eroilor din vecinătatea mănăstirii, alături de 
ofi cialitățile civile și militare prezente, ofi ciază slujba Parastasului 
pentru toți eroii neamului, în special pentru 
cei 36 de eroi înmormântați în acel loc. 

La birou, primește în vizită pe 
Preasfi nțitul Ioan Călin Bot, episcop au-
xiliar al Episcopiei Greco-Catolice unite 
cu Roma de Lugoj, însoțit de PC Pr. Fla-
vius Jurcă, Protopop de Oțelu Roșu, 
județul Caraș-Severin. 

3 iunie
Program de audiențe la birou.
La Centrul Eparhial, alături de 

Înaltpreasfi nțitul Părinte Arhiepiscop 
și Mitropolit Andrei, participă la con-
cursul pentru ocuparea parohiilor va-
cante pe luna mai.

4 iunie
Slujește Sfânta Liturghie la paraclisul 

episcopal cu hramul Sfinții Benedict de 
Nursia și Isaac de Ninive.

Participă online la conferința PCuv. 
Arhim. Efrem, starețul Mănăstirii Vato-
pedu din Muntele Athos, organizată de 
Biserica studenților din complexul Hașdeu. 
Rostește un cuvânt introductiv.

5 iunie
În Duminica a VII-a după Paști, în Pa-

rohia Cojocna din Protopopiatul Cluj I, ofi ciază slujba de resfi nțire 
a bisericii de lemn monument istoric, restaurată din temelii în 
ultimii ani. Apoi, pe un altar amenajat în fața lăcașului de cult, 
săvârșește Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și 
diaconi. Rostește predica cu titlul „Unitate în Biserică, unitate în 
familie”. Oferă Ordinul Episcop Nicolae Ivan pentru clerici, PC 
Pr. Georgel Rednic, parohul comunității; Ordinul Sfi nții Martiri 
Năsăudeni, PC Pr. Teodor Bîrsan, meșterul restaurator și diplo-
me de aleasă cinstire ostenitorilor sfântului lăcaș.

6 iunie
La sediul protopopesc din Gherla, asistă la slujba de Te Deum 

și prezidează conferința preoțească de primăvară. Rostește un cuvânt 
ocazional. Este însoțit de PC Pr. Dinu Grigore Moș, conferențiar la 
Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca. 

La programul de Master, predă cursul „Teologie, viață social-
politică și relații interreligioase în spațiul siriac”. 

7 iunie
La sediul Protopopiatului Huedin, asistă la slujba de Te Deum 

și prezidează conferința preoțească de primăvară. Rostește un cuvânt 
ocazional. Este însoțit de PC Pr. Dinu Grigore Moș, conferențiar la 
Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.

8 iunie
Program de audiențe la birou.
9 iunie
La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca examinea-

ză studenții din anul III la cursul de „Spiritualitate Ortodoxă I”.
10 iunie
Slujește Sfânta Liturghie la paraclisul episcopal cu hramul Sfi nții 

Benedict de Nursia și Isaac de Ninive.
Program de audiențe la birou.
Seara, ofi ciază slujba Vecerniei cu Litie la Așezământul social-

fi lantropic Sfântul Onufrie din vecinătatea Mănăstirii Florești, Pro-

Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, în mijlocul comunităţii Parohiei Cojocna din Protopopiatul Cluj I, 5 iunie, 2022.
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EPISCOP-VICAR AL ARHIEPISCOPIEI 
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În sala „Reduta” a Muzeului Etnografi c al Transilvaniei din 
Cluj-Napoca, participă la vernisajul expoziției de icoane pe sticlă, 
organizat cu prilejul împlinirii a 80 ani de viață și 50 ani de activi-
tate artistică ai Arhidiaconului Ilarion Mureșan de la Mănăstirea 
„Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, precum și la momen-
tul festiv al lansării Albumului „Monahul Ilarion Mureșan – o 
viață închinată icoanei niculene”. Rostește un cuvânt duhovnicesc. 
Este însoțit de domnul Eugen Adrian Truța, secretarul eparhial al 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

11 iunie : În localitatea Zoreni, protopopiatul Beclean, ofi ciază
slujba de binecuvântare a noii Case Parohiale. Rostește un cuvânt 
de învățătură. Hirotesește întru iconom pe părintele paroh Petru 
Georgiță Peica. 

Ofi ciază slujba de binecuvântare a noii Capele Mortuare din 
localitatea Zoreni. Rostește un cuvânt duhovnicesc. Conferă dom-
nului Ioan Mate, primarul comunei Sânmihaiu de Câmpie, Ordinul 
„Mihai Vodă”.

În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie, slujește la Litie 
și rostește un cuvânt de învățătură. 

12 Iunie (Pogorârea Duhului Sfânt): În Catedrala Mitropolita-
nă, slujește Sfânta Liturghie și rostește cuvântul de învățătură. La 
fi nal sfi nțește spicele de grâu.

Participă, prin telefon, la emisiunea „Vine Cluju pe la noi” de 
la TVR Cluj, moderată și realizată de domnul Sergiu Vitalian Vaida, 
producător fi ind domnul Radu Pușcaș. 

Pe scena din fața Catedralei Mitropolitane, împreună cu PS 
Părinte Benedict Bistrițeanul, slujește Vecernia Plecării Genunchilor 
și rostește un cuvânt de învățătură.

Conduce, pe străzile din centrul municipiului Cluj-Napoca, 
îndătinata Procesiune de Rusalii. La fi nal, în fața Catedralei Mitro-

politane dă citire rugăciunii de binecuvântare a holdelor și rosteș-
te un cuvânt duhovnicesc. 

13 Iunie (Sfânta Treime): Ofi ciază slujba de resfi nțire a bisericii 
din satul Gheorghieni, protopopiatul Cluj I. Rostește un cuvânt de 
felicitare.

Pe o scenă special amenajată în curtea bisericii din Gheorghieni, 
slujește Sfânta Liturghie și rostește cuvântul de învățătură. Hiroto-
nește întru preot, pe seama parohiei Căianu Mare, protopopiatul 
Beclean, pe diaconul Ioan Fechete. Hirotesește întru iconom pe 
părintele paroh Dan-Alexandru Horvat. Conferă domnului Victor 
Gabriel Costea, primarul comunei Feleacu și domnului Radu Roș-
ca, Ordinul „Mihai Vodă”. Conferă domnului Prof. Univ. Dr. Con-
stantin Măruțoiu, domnului Lect. Univ. Dr. Sorin Albu și monahi-
ei Epiharia Nicula, Ordinul „Sfi nții Martiri și Mărturisitori Năsău-
deni”. Conferă Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” domnilor Daniel 
Dumitraș și Marius Bejan, iar domnilor Liviu Gălican și Ioan Milchiș, 
le conferă Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”. Este 
însoțit de domnul Darius Echim, corespondentul TV Trinitas în 
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

În Catedrala Mitropolitană, slujește Vecernia și rostește o cateheză.  
        14 iunie: În Biserica „Sfânta Treime” din Baciu, protopopiatul 
Cluj I (paroh: Pr. Vicar Dumitru Boca), ofi ciază Taina Sfântului 
Botez pentru prunca Doroteea, fi ica părintelui slujitor Cristian 
Dumitru Moldovan, directorul Centrului de Pelerinaje „Renașterea”. 
Rostește un cuvânt de învățătură. Este însoțit de domnul Eugen 
Adrian Truța, secretarul eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Felea-
cului și Clujului și de PCuv. Arhim Samuel Cristea, duhovnicul 
Seminarului Teologic Ortodox.

15 iunie: Face o vizită pe șantierul Centrului misionar-social „Sfân-

1 Iunie: În Biserica „Învierea Domnului” din Câmpia Turzii, 
protopopiatul Turda, (paroh: Pr. Sebastian Zăhan și Pr. Aurelian 
Cherecheș), cu prilejul Odovaniei Marelui Praznic al Învierii, slu-
jește Sfânta Liturghie și rostește cuvântul de învățătură.

Asistă la programul artistic susținut de grupul de copii al Pa-
rohiei „Învierea Domnului” din Câmpia Turzii și grupul de copii 
al primăriei, organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului. 
Rostește un cuvânt de binecuvântare.

În biserica Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” din 
Florești, protopopiatul Cluj II, ofi ciază slujba înmormântării ador-
mitului întru Domnul, Ionel Zanfi rache, fratele Protosinghelului 
Natanael de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rostește 
un cuvânt de mângâiere.

În sala mare a Muzeului Mitropoliei de la demisolul catedralei, 
participă la programul organizat de sectorul cultural al Arhiepisco-
piei Vadului, Feleacului și Clujului (coordonator: Pr. Cons. Cornel 
Gheorghe Coprean), cu prilejul Zilei Copilului. Rostește un cuvânt 
duhovnicesc și împarte daruri copilașilor prezenți. 

2 iunie (Înălțarea Domnului): În Catedrala Mitropolitană din 
Cluj-Napoca, slujește Sfânta Liturghie și rostește cuvântul de învă-
țătură.

În Aula Magna a Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, 
participă la momentul festiv al acordării titlului de Doctor Honoris 
Causa, Excelenței Sale, Cardinalul Leonardo Sandri, Prefect al 
Congregației pentru Bisericile Orientale de la Vatican.

În sala de festivități a Restaurantului „Da Vinci” din Cluj-Na-
poca, participă la recepția oferită în cinstea Cardinalului Leonardo 
Sandri. Este însoțit de PCuv. Arhim. Teofi l Tia, decanul Facultății 
de Teologie.  

3 iunie: Examinează la disciplina Spiritualitate Ortodoxă, cea de-a 
doua serie a studenților din anul IV de la Facultatea de Teologie.

În sala de ședințe a Centrului Eparhial, prezidează comisia de 
evaluare a candidaților participanți la concursul pentru ocuparea 
posturilor de preot la parohiile Căianu Mare (protopopiatul Beclean) 
și Prundu Bârgăului II (protopopiatul Bistrița).

Face o vizită în Cimitirul Eparhial „Sfântul Lazăr” de pe Calea 
Turzii din Cluj-Napoca. Este însoțit de domnul Eugen Adrian 
Truța, secretarul eparhial al Arhiepiscopiei. 

În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie, slujește Acatistul 
Înălțării Domnului Hristos și rostește un cuvânt de învățătură. 

4 iunie: Ofi ciază slujba de resfi nțire a bisericii din Pădureni, 
protopopiatul Gherla. Rostește un cuvânt de felicitare.

Pe esplanada bisericii din Pădureni, slujește Sfânta Liturghie și 
rostește cuvântul de învățătură. Hirotesește întru sachelar pe pă-
rintele paroh Emanuel Lorand Komives. Conferă prim-epitropului 
Dumitru Mălinaș, Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”. 
Este însoțit de domnul Darius Echim, corespondentul TV Trinitas 
în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie, slujește la Litie și 
rostește un cuvânt de învățătură.

5 iunie: În Catedrala Mitropolitană, slujește Sfânta Liturghie și 
rostește cuvântul de învățătură. Hirotesește întru duhovnic pe PC 
Pr. Andrei-Lucian Trifan, de la parohia Iuriu de Câmpie, protopo-
piatul Cluj I.

În Catedrala Mitropolitană, slujește Vecernia și rostește o cate-
heză. Îi premiază pe laureații la concursurile pe teme religioase 
organizate în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în anul 
școlar 2021 -2022. Rostește un cuvânt duhovnicesc.

6 iunie: în curtea Liceului „Dumitru Tăuțan” din Florești, pro-
topopiatul Cluj I, participă la momentul festiv al dezvelirii bustului 
patronului școlii. Săvârșește slujba de sfi nțire a bustului și cea a 
Parastasului în amintirea ilustrului învățător. Rostește un cuvânt 
duhovnicesc. Asistă la programul artistic pregătit de elevii școlii. 
Este însoțit de PC Pr. Cornel Gheorghe Coprean, consilierul cultu-
ral al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

În aula mare a Facultății de Teologie din Cluj-Napoca, participă
la momentul festiv al lansării volumului „Dorul, condiția româ-
nească a fi inței”, scrisă de Pr. Prof. George Remete din Alba-Iulia. 
Rostește un cuvânt duhovnicesc. Este însoțit de PCuv. Arhim. Te-
ofi l Tia, decanul instituției de învățământ.

7 iunie: În Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din cartierul 
clujean Someșeni (parohi: Pr. Ioan Roman, Pr. Nicolae Pop și Pr. 
Ioan Avram), ofi ciază Taina Sfi ntei Cununii pentru tinerii Toader 
Mihai și Adina Simona Popovici Sicoe. Rostește un cuvânt de învă-
țătură.

La Sinagoga Neologică din Cluj-Napoca, cunoscută sub denu-
mirea „Templul Memorial al Deportaților Evrei”, participă la eve-
nimentul comemorativ dedicat evreilor care au pierit în lagărele de 

exterminare naziste, la împlinirea a 78 ani de la deportarea celor 
18.000 de evrei din Cluj și împrejurimi. Rostește un cuvânt duhov-
nicesc. Este însoțit de domnul Eugen Adrian Truța, secretarul epar-
hial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

8 iunie: Face o vizită pe șantierul Centrului misionar-social 
„Sfântul Apostol Andrei” de pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. Este 
însoțit de domnul Eugen Adrian Truța, secretarul eparhial al Arhi-
episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie, slujește Acatistul 
Înălțării Domnului și rostește un cuvânt de învățătură.

9 iunie: Participă la festivitatea organizată cu prilejul împlinirii 
a 55 ani de la absolvirea promoției 1967 de la Liceul „Gheorghe Pop 
de Băsești” din Cehu Silvaniei, județul Sălaj. În amfi teatrul școlii 
participă la cursul festiv și rostește o alocuțiune.

În cimitirul orașului Cehu Silvaniei, se reculege, preț de câteva 
clipe, la mormintele unor profesori și colegi de liceu. Ofi ciază o 
scurtă slujbă de pomenire.

În biserica din Cehu Silvaniei, ofi ciază slujba Parastasului pen-
tru profesorii și colegii de liceu mutați în eternitate. Rostește un 
cuvânt duhovnicesc.

Face o vizită la Mănăstirea „Sfânta Maria Magdalena” de la 
Oarța de Sus, județul Maramureș. Se întâlnește cu obștea. Rostește 
un cuvânt duhovnicesc. Este însoțit de domnul Vasile Bob, fost 
coleg de liceu și facultate.

10 iunie: La Facultatea de Teologie, examinează restanțierii din anul 
IV și de la cursurile de master la disciplina Spiritualitate Ortodoxă.

În curtea Centrului Eparhial, participă la festivitatea de înche-
iere a anului școlar de la Seminarul Teologic Ortodox Român. Ros-
tește un cuvânt duhovnicesc.

ÎPS Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, înconjurat de PS Părinte Ignatie şi PS Părinte Varlaam Ploieşteanul, a oficiat slujba de resfinţire a Capelei din incinta Bazei 71 Aeriană din Câmpia Turzii, 16 iunie, 2022.



† ANDREI
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În fi ecare luni, între orele 8.00 și 10.00, conduce șe-
dința Consiliului Permanenței Eparhiale.

În fi ecare miercuri, între orele 20.30 și 21.00, realizea-
ză emisiunea „Cuvântul Ierarhului – spiritualitate creștină
pe unde hertz iene”, pentru postul de radio „Renașterea”.

În fi ecare miercuri și vineri, între orele 10.00 și 15.00, 
acordă audiențe clerului și credincioșilor.
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tul Apostol Andrei” de pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. Este însoțit 
de domnul Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei.

În Biserica „Sfi nții Arhangheli Mihail și Gavriil” din cartierul 
clujean Dâmbul Rotund (parohi: Prot. Alexandru Constantin Ciui 
și Pr. Mihai Pop), ofi ciază o slujbă funebră la căpătâiul adormitului 
întru Domnul, Ioan Valer Goia. Rostește un cuvânt de mângâiere.

Îi primește la reședință pe Preasfi nțitul Părinte Ignatie, Episco-
pul Hușilor și pe Preasfi nțitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop 
Vicar Patriarhal. 

16 iunie: În biroul mitropolitan, conferă Preasfi nțitului Părinte 
Ignatie, Episcopul Hușilor și Preasfi nțitului Părinte Varlaam Plo-
ieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” 
pentru arhierei, iar arhidiaconilor Dumitru Ojog din Arhiepiscopia 
Bucureștilor și Vlad Răzvan Cadinoiu din Episcopia Hușilor le 
conferă Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru clerici.

Împreună cu PS Părinte Ignatie și PS Părinte Varlaam Ploieș-
teanul, ofi ciază slujba de resfi nțire a Capelei din incinta Bazei 71
Aeriană din Câmpia Turzii. Rostește un cuvânt de felicitare.

Pe o scenă special amenajată în incinta Unității Militare de 
Aviație din Câmpia Turzii, împreună cu ierarhii prezenți, slujește 
Sfânta Liturghie și rostește un cuvânt duhovnicesc. Conferă părin-
telui capelan Ioan Sorin Medrea, Ordinul „Mihai Vodă” pentru 
clerici. Acordă domnului general de fl otilă aeriană Leonard-Gabri-
el Baraboi, comandantul Bazei 71 Aeriană Câmpia Turzii, distincția 
„Crucea Transilvană”. Conferă domnului comandor Cristian Ma-
nolachi, șef Ofi ciu Resurse Umane din Statul Major al Forțelor 
Aeriene, domnului comandor Adrian Cârjău, șeful Statului Major 
al Bazei 71 Aeriană Câmpia Turzii, domnului colonel Valentin 
Eugen Petrescu, comandantul Regimentului 50 Rachete antiaerie-
ne din Florești și domnului colonel Florin Pângăleanu, comandan-
tul Grupului 3 cercetare - supraveghere, Ordinul „Sfi nții Martiri și 
Mărturisitori Năsăudeni”. Conferă Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” 
domnului căpitan comandor Alin Vasile Cioba, jurist-șef în Baza 
71 Aeriană Câmpia Turzii și 
domnișoarei jurist Iulia-Maria 
Nerș, iar domnului economist 
Leone Ferenț îi conferă Ordi-
nul „Mihai Vodă” pentru 
laici. Primește din partea șe-
fului Statului Major al Forțe-
lor Aeriene „Emblema de 
Onoare”.

În sala de festivități a Ho-
telului Militar din Cluj-Na-
poca, participă le recepția 
oferită de preotul militar Ioan 
Sorin Medrea cu prilejul sfi n-
țirii Capelei Militare din in-
cinta Bazei 71 Aeriană din 
Câmpia Turzii. Rostește un 
cuvânt de binecuvântare.  

17 iunie: Săvârșește slujba 
de binecuvântare a noii Ca-
pele Mortuare din Sânmăr-
ghita, protopopiatul Dej (pa-
roh: Pr. Dorin Chiția). Rosteș-
te un cuvânt de învățătură. Conferă domnului Tiberiu Zelencz, 
primarul comunei Mica, Ordinul „Episcop Nicolae Ivan”. 

Face o vizită la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” 
de la Piatra Fântânele, protopopiatul Bistrița. În biserica 
mănăstirii se întâlnește cu obștea și rostește un cuvânt du-
hovnicesc. 

18 iunie: În biserica din localitatea Mureșenii Bârgăului, proto-
popiatul Bistrița, ofi ciază slujba de resfi nțire a iconostasului, afl at la 
fi nalul procesului de restaurare. Rostește un cuvânt de felicitare.

Ofi ciază slujba de sfi nțire a noului Altar de Vară din curtea 
bisericii din Mureșenii Bârgăului. Slujește Sfânta Liturghie și 
rostește cuvântul de învățătură. Conferă părintelui paroh An-
drei Cotuțiu, Ordinul „Mihai Vodă” pentru clerici. Conferă
domnului Vasile Șut, primarul comunei Tiha Bârgăului, Ordi-
nul „Episcop Nicolae Ivan”, iar Ordinul „Sfântul Ierarh Paho-
mie de la Gledin” îl conferă doamnei preotese Mia Cotuțiu și 
domnului viceprimar Ionuț Tomoroga. Conferă Ordinul „Mi-
hai Vodă” pentru laici doamnei Lina Tomoroga, domnului 
Gavril Oniga și domnului Petru Dura. 

Ofi ciază slujba de punere a pietrei de temelie pentru noua ca-
pelă mortuară din Mureșenii Bârgăului. Săvârșește slujba de sfi n-
țire a noului Monument al Eroilor și cea a Parastasului pentru eroi. 
Rostește un cuvânt duhovnicesc și asistă la programul artistic 
pregătit de grupul de copii și tineri ai parohiei.

Face o vizită în parohia Tiha Bârgăului, protopopiatul Bistrița 
(paroh: Pr. Liviu Adrian Tomoroga), în vederea începerii lucrărilor 

Se întâlnește cu obștea. Rostește un cuvânt duhovnicesc. Este înso-
țit de PCuv. Arhim. Teofi l Tia, decanul Facultății de Teologie. 

25 iunie: În aula Facultății de Teologie din Cluj-Napoca, prezi-
dează ședința de constituire a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei 
Vadului, Feleacului și Clujului. Asistă la slujba de Te-Deum și ros-
tește un cuvânt duhovnicesc.

În Catedrala Mitropolitană, ofi ciază Taina Sfântului Botez pen-
tru gemenele Anna Theodora și Leea Stephania Mureșan. Rostește 
un cuvânt de învățătură.

În Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, asistă la Vecernie, 
slujește la Litie și rostește un cuvânt de învățătură. În ajunul Zilei 
Drapelului Național, întâmpină și așează pe Sfânta Masă din altarul 
catedralei Drapelul Tricolor ce urmează a fi  sfi nțit.

26 iunie: Ofi ciază slujba de resfi nțire a bisericii din Petrești, 
protopopiatul Gherla. Rostește un cuvânt de felicitare.

Pe o scenă special amenajată în curtea bisericii din Petrești, 
slujește Sfânta Liturghie și rostește cuvântul de învățătură. Hirote-
sește întru iconom pe părintele paroh Petru Iloaie. Acordă domnu-
lui Dumitru Oltean, primarul comunei Mintiu Gherlii, „Gramata 
Mitropolitană însoțită de Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a fi e-
cărui creștin”. Conferă Ordinul „Sfinții Martiri și Mărturisitori 
Năsăudeni” domnului epitrop Ioan Miheștian.  

În Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, slujește Vecernia, 
Paraclisul Maicii Domnului și rostește o cateheză. Hirotesește întru 
duhovnic pe PC Pr. Ioan Fechete de la parohia Căianu Mare, pro-
topopiatul Beclean.

27 iunie: La Facultatea de Teologie îi binecuvintează pe tine-
rii care susțin proba scrisă la examenul de Licență. Rostește un 
cuvânt duhovnicesc.

Face o vizită pe șantierul Centrului misionar-social „Sfântul 
Apostol Andrei” de pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. Este însoțit 
de domnul Eugen Adrian Truța, secretarul eparhial al Arhiepisco-
piei Vadului, Feleacului și Clujului.

În capela Centrului 
de Îngrijiri Paliative 
„Sfântul Nectarie” din 
Cluj-Napoca (coordona-
tor: Pr. Bogdan Chio-
rean), participă la festi-
vitatea de absolvire a 
promoției 2022 de la 
Școala Postliceală de 
Asistenți Medicali. Ros-
tește o rugăciune de 
mulțumire și un cuvânt 
de binecuvântare.  

28 iunie: Pe o scenă
special amenajată în cur-
tea Penitenciarului din 
Bistrița (preot de slujire 
caritativă: Pr. Ioan Vla-
șin), în ajunul sărbători-
rii hramului capelei, 
slujește Sfânta Liturghie 
și rostește cuvântul de 

învățătură. 
La Complexul Muzeal din Bistrița-Năsăud, îi binecuvintează

pe participanții la cursurile de formare ca voluntari în activitățile 
cu tinerii, organizate de Asociația Tinerilor Ortodocși din Bistrița 
(coordonator: Pr. Tudor Iacob Mudure). Rostește un cuvânt duhov-
nicesc. 

În parohia Tureac, protopopiatul Bistrița, săvârșește slujba de 
Sfi nțire a apei și cea de binecuvântare a amplelor lucrări realizate 
la casa parohială. Rostește un cuvânt de învățătură. Hirotesește 
întru iconom stavrofor pe părintele paroh Cristian Grigore Ianchiș. 
Conferă Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” domnului 
epitrop Nicolae Bortă.

29 Iunie (Sfi nții Apostoli Petru și Pavel): Cu prilejul hramului, 
pe altarul de vară al mănăstirii din Țara Năsăudului, slujește Sfân-
ta Liturghie și rostește cuvântul de învățătură. 

30 iunie: În Catedrala Mitropolitană, ofi ciază Taina Sfi ntei Cu-
nunii pentru tinerii Alexandru și Antoaneta Maria Tulbure. Rosteș-
te un cuvânt de învățătură.

În Cabinetul Mitropolitan, prezidează ședința de lucru cu cei 
implicați în lucrările de reamenajare a curții Centrului Eparhial.

La Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca, îi binecuvintează
pe tinerii care susțin proba orală la Examenul de Licență.

Se deplasează înspre Salzburg, Austria, în vederea participării 
la ședința anuală a Academiei Europene de Științe și Arte. Este 
însoțit de domnul Eugen Adrian Truța, secretarul eparhial al Arhi-
episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului. 

  A consemnat Arhid. Claudiu Ioan Grama

de restaurare a picturii bisericii.
Face o vizită la Mănăstirea „Buna Vestire” de la Cormaia, 

protopopiatul Năsăud. Se întâlnește cu obștea. Rostește un 
cuvânt duhovnicesc.

În biserica Mănăstirii Cormaia, asistă la Vecernie, slujește la 
Litie și rostește un cuvânt de învățătură.  

19 iunie (Duminica Tuturor Sfi nților): Cu prilejul hramului, pe 
altarul de vară al mănăstirii de la Strâmba, protopopiatul Bistrița, 
ofi ciază Sfânta Liturghie și rostește cuvântul de învățătură. Săvâr-
șește slujba Parastasului pentru ctitorii locașului de închinare.

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

20 iunie: Îi primește la reședință pe Preasfi nțitul Părinte Iustin, 
Episcopul Ortodox Român al Maramureșului și Sătmarului, pe 
Preasfi nțitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului și pe Preasfi nțitul 
Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodo-
xe Române a Maramureșului și Sătmarului. 

În sala de ședințe a Centrului Eparhial, prezidează ședința de 
lucru a Sinodului Mitropolitan. Rostește un cuvânt duhovnicesc. 

Face o vizită în parohia Ciurila, protopopiatul Cluj I. Este înso-
țit de domnul Eugen Adrian Truța, secretarul eparhial al Arhiepi-
scopiei Vadului, Feleacului și Clujului. 

21 iunie: Prezidează conferința de primăvară/vară cu preoții 
din protopopiatul Bistrița. Asistă la slujba de Te-Deum și rostește 
un cuvânt duhovnicesc. Este însoțit de PS Părinte Benedict Bistri-
țeanul și de PC Pr. Grigore Dinu Moș de la Facultatea de Teologie 
din Cluj-Napoca.

În sala mare a Cercului Militar din Cluj-Napoca, în cadrul Fes-
tivalului Internațional de Film „Transilvania”, asistă la proiecția 
fi lmului „As far as I can Walk” (Cât mă țin picioarele). Este însoțit 
de domnul Eugen Adrian Truța, secretarul eparhial al Arhiepisco-
piei Vadului, Feleacului și Clujului.  

22 iunie: În Sala Polivalentă „BT Arena” din Cluj-Napoca, par-

ticipă la festivitatea de absolvire a promoției 2022 de la Facultatea 
de Drept din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”. 
Rostește un cuvânt de binecuvântare.

Face o vizită în cartierul clujean Iris, în vederea identifi cării unui 
loc pe care va fi  construită noua mănăstire urbană de călugări. Este 
însoțit de PCuv. Arhim. Teofi l Tia, decanul Facultății de Teologie 
din Cluj-Napoca. 

23 iunie: La Centrul de tineret „Pr. Ioan Bunea” de la Sângeorz-
Băi (coordonator: Pr. Paul Gavriloaie), prezidează conferința de 
primăvară/vară cu preoții din protopopiatul Năsăud. Asistă la 
slujba de Te-Deum și rostește un cuvânt duhovnicesc.

Face o vizită pe șantierul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Ghe-
orghe” din Sângeorz-Băi, protopopiatul Năsăud (paroh: Pr. Paul 
Gavriloaie).

Face o vizită la sediul protopopiatului Dej, în vederea rezolvă-
rii unor probleme administrative. Este însoțit de PC Pr. Prof. Gri-
gore Dinu Moș de la facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.

La Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” de la Scărișoara Nouă, 
județul Satu-Mare, se întâlnește cu PS Părinte Iustin al Maramure-
șului și Sătmarului, PS Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român 
din Ungaria și PS Părinte Arhiereu Vicar Timotei Sătmăreanul. 

24 Iunie (Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul): Cu prilejul 
hramului, pe altarul de vară al Mănăstirii Scărișoara Nouă, împre-
ună cu ierarhii Maramureșului și cu Episcopul Ortodox Român al 
Ungariei, Siluan, slujește Sfânta Liturghie și rostește cuvântul de 
învățătură. Este însoțit de PC Pr. Ioan Buftea, protopopul Dejului.

Face o vizită la Mănăstirea „Sfânta Elisabeta” din Cluj-Napoca. 



Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei,  înconjurat de către participanți la şedinţa de constituire a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi 
Clujului. în fața Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca,  25 iunie 2022.
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în revista „Lumea Credinței” și sub egida editurii Sophia 
din București. Colaborator fidel al revistei amintite, care 
apare de peste două decenii la București sub coordona-
rea cunoscutului jurnalist creștin Răzvan Bucuroiu, 
Gheorghiță Ciocioi s-a afirmat ca un neîntrecut cunos-
cător al fibrei profunde a spațiului balcanic și slav, des-
pre care a scris de-a lungul anilor sute de articole, stu-
dii, note de călătorie și de jurnal, venind astfel în întâm-
pinarea creștinilor ortodocși români dornici să cunoas-
că istoria și realitățile prezente ale acestor vaste spații 

geopolitice, culturale și religioase puternic impregnate 
de spiritualitatea ortodoxă. Pentru a facilita accesul 
cititorilor interesați de aceste aspecte, distinsul autor 
și-a strâns contribuțiile în mai multe volume, apărute 
la Editura Lumea Credinței, cu prefața aceluiași jurna-
list Răzvan Bucuroiu. Astfel, după ce în vara anului 2019
ne-a oferit un volum în care prezintă situația eclezias-
tică din Ucraina și relațiile Patriarhiei ruse cu cea de la 
Constantinopol în contextul oferirii autocefaliei Biseri-
cii din Ucraina și a declanșării schismei dintre Moscova 

GheorghiȚă Ciocioi, Spovedaniile unui pelerin valah 
în Ortodoxia rusă. Prin cenușa Imperiului Roșu, Cuvânt 
înainte de Răzvan Bucuroiu, Editura Lumea Credinței, 
București, 2021, 208 p.

A
sistăm de săptămâni bune la un război fratricid, 
dezlănțuit nu departe de granițele țării noastre, pe 
teritoriul Ucrainei. Intervenția militară a Federației 

Ruse în țara vecină, desfășurată cu binecuvântarea expli-
cită a Patriarhului Kiril al Moscovei și al Întregii Rusii, ne-a 
șocat, întristat și îndurerat pe mulți, pe alții i-a revoltat, pe 
puțini i-a lăsat insensibili, pe o seamă i-a 
transformat în portavoci publice, uneori 
foarte agresive, ale propagandei fi loruse 
sau antiruse. Majoritatea Bisericilor Or-
todoxe și a celorlalte biserici creștine au 
condamnat războiul și s-au implicat 
ireproșabil, precum a făcut-o Biserica 
noastră, în ajutorarea refugiaților, mai 
ales femei și copii, care și-au părăsit pa-
tria și căminul pentru a se pune la adăpost 
de confruntările militare. 

Dincolo de război, de factorii și 
actanții politici și militari, apoi de în-
treaga dezbatere interminabilă din 
mijloacele de comunicare în masă și 
de pe rețelele de socializare – unde 
oricine își poate da cu părerea –, am 
sesizat cu toții că acest conflict armat 
are și resorturi sau cauze religioase și 
spirituale, mai ales de politică biseri-
cească, miza fiind jurisdicția canonică
sau mai bine zis controlul ecleziastic 
asupra Ucrainei, areal pe care și-l re-
vendică obsesiv și agresiv Patriarhia 
Moscovei, la fel cum o face cu Repu-
blica Moldova, Bielorusia, Țările Bal-
tice, în general cu ortodocșii trăitori în 
teritoriile ex-sovietice. Teoretic, majo-
ritatea dintre noi românii, mai ales 
clericii ,  teologii  ș i  un segment al 
societății civile, cunoaștem la modul 
concret aceste pretenții moscovite, da-
torită conflictului jurisdicțional latent 
din Republica Moldova. Trebuie însă
să recunoaștem că dincolo de câteva 
informații cu caracter general, lumea 
rusă și mai ales Ortodoxia rusă con-
temporană ne sunt foarte vag cunos-
cute. Această situație se explică mai 
ales prin bariera lingvistică, prin ex-
trem de puținii teologi și specialiști 
români care vorbesc și citesc limba rusă
sau o altă limbă slavă. Această penurie 
de specialiști a făcut ca uneori să fim 
expuși propagandei, dezinformării și 
manipulării moscovite care a făcut vic-
time și în rândul unor români, clerici 
și mireni, bine intenționați, fără vădi-
te simpatii sau antipatii ruse. În fond, un specialist 
indiferent de domeniul pe care-l ilustrează trebuie să
contribuie în mod onest la descoperirea, cunoașterea și 
înțelegerea de către publicul larg a câmpului sau do-
meniului său de expertiză.

Un specialist român în Ortodoxia rusă, a cărui ex-
pertiză și probitate morală este incontestabilă, este 
domnul dr. Gheorghiță Ciocioi (n. 1964), etnolog, pu-
blicist și traducător prolific, autor a numeroase artico-
le, reportaje de călătorie și cărți publicate cu precădere 

și Constantinopol�, la sfârșitul anului trecut, eruditul 
autor și finul intelectual ortodox bucureștean și-a strâns 
într-un alt volum articolele referitoare la Ortodoxia rusă, 
o lume pe care cititorul o descoperă datorită peniței 
pelerinului român care a călătorit prin locurile pe care 
le descrie punctual cu meticulozitate, onestitate și un 
veritabil talent literar. Meritul lui Gheorghiță Ciocioi 
este de a nu fi exagerat, de a nu afurisi, dar nici de a 
lăuda, gratuit, pe nimeni și nimic. Deci, de a nu inter-
preta sau relata în cheie ideologică realitățile istorice și 

contemporane ale Ortodoxiei ruse din 
„Rusia lui Putin”. Cartea este structu-
rată în trei capitole: „Pelerin valah în 
Țara Muscalilor”, care evocă peregri-
nările autorului pe la principalele lavre 
și centre ce pelerinaj ale Rusiei euro-
pene (Moscova, Kazan, Danilov, No-
vodevici, Smolensk, Radonej, Ipatiev, 
Serpuhov, Optina, Tolga, Sarov, Der-
javino, Tutaev, Mangop și Bahcisarai 
din Crimeea); „Maica Rusie” și „Prin 
cenușa Imperiului Roșu”, grupaje care 
conțin mai ales articole de analiză re-
feritoare la evoluția Bisericii Ortodoxe 
Ruse după căderea URSS, la politica 
bisericească a patriarhilor Alexei II și 
Kiril, la revirimentul sentimentului 
religios în Federația Rusă, la manifes-
tarea credinței în cotidian, la activita-
tea unor clerici ortodocși deveniți ce-
lebri în ultimele două decenii, la de-
rapajele unor clerici și a unor obști 
monahale slab catehizate, la implicațiile 
pandemiei Covid-19 asupra Rusiei și 
a Patriarhiei Ruse ș.a.m.d.      

Gheorghiță Ciocioi privește și pre-
zintă românilor realitățile Bisericii 
Ortodoxe din Rusia cu ochi realist, cu 
interes și curiozitate, dozate uneori cu 
umor și spirit critic, bazându-se pe 
cunoștințele acumulate la fața locului 
și pe informațiile culese din literatura 
teologică și istorică rusă contempora-
n ă .  D u p ă  c u m  b i n e  a p r e c i a z ă
prefațatorul, „în afară de geografiile 
pe care le-a străbătut de la Moscova la 
Radonej, de la Optina la Tolga, de la 
Tutaev la Mangop și de la Bahcisarai 
la Ekaterinburg, autorul descrie și 
realitățile contondente, rugoase, dar 
și pline de sfințenie și jertfelnicie ale 
credinței rușilor la cumpăna dintre 
milenii. De la sublim la ridicol, de la 
sacru la profan, toată paleta de trăiri 
și realități oferite de sufletul creștin al 
Rusiei ni se perindă pe sub ochi”. Pe 
scurt, volumul are valoarea unui ghid 
istoric, politic, artistic, religios și chiar 

antropologic, care îl poate introduce pe orice cititor român 
în Ortodoxia rusă, ajutându-l să înțeleagă mai bine aceas-
tă lume fascinantă și societatea rusă în ansamblul ei. De 
aceea, toți cei ce doresc să cunoască mai bine Rusia con-
temporană și în mod particular Ortodoxia rusă din ziua 
de astăzi trebuie să adauge în lista lecturilor obligatorii 
această nouă carte, precum și celelalte lucrări semnate 
de Gheorghiță Ciocioi, unul dintre cei mai buni cunos-
cători români ai Ortodoxiei ruse.

Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan     
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devii important și începi să fi i băgat în seamă, în vreme ce, de 
fapt, ai devenit un posibil consumator de bucurii facile. Ești cate-
gorisit și indexat, căci, pentru acest Big Other, nu ești o fi ință, ci 
un număr. Ai ajuns pe lunga listă de indivizi buni de convins să
cheltuie bani pe lucruri de care nu au nevoie, dar care, aduse zi 
de zi în fața ochilor, încep să li se pară absolut vitale.

Este interesant că, deși capitalismul de supraveghere este un 
termen nou, el pare a exista încă de la întemeierea lumii. În Rai, 
diavolul – Străinul, prin excelență – care pizmuia bucuria pe care 
o avea omul de a fi  împreună lucrător cu Dumnezeu, i-a făcut un 
rău sub pretextul că îi face un bine. Iar metodele au fost identice 
cu cele ale acestui nou Big Other: l-a tras de limbă și a afl at informații 
confi dențiale; apoi i-a făcut o ofertă ce părea de nerefuzat și l-a 
înșelat aducându-i moarte în loc să-i aducă fericirea și cunoașterea 
promise. Deși, până a nu fi  ispitit și viclenit, omul nici nu-și dorea 
cunoașterea aceasta, în momentul în care a gustat din fructul oprit 
și-a pierdut bucuria ascultării de Dumnezeu și s-a vădit gol fără
de Creatorul Său. Astfel că, prin acest incipient capitalismul de 
supraveghere, căruia omul nu a știut să îi țină piept cu privegherea, 
diavolul a făcut dezbinare între om și Dumnezeu. 

Iar dezbinarea aceasta o face sub diverse forme până în 
zilele noastre. Dacă îți pierzi vigilența și discernământul în 
spațiul virtual, timpul pe care poate l-ai salvat, folosindu-te 
la un moment dat de diverse resurse digitale, ajungi să îl 
risipești oricum. Iar, pe lângă aceasta, ajungi să te îndepăr-
tezi de Dumnezeu, de semenii tăi și de tine însuți. Până nu 
de mult, omul se raporta la Dumnezeu, iar prin aceasta era 
într-o comuniune și cu ceilalți. Deși nu existau telefoane și 
calculatoare, oamenii erau mai aproape unii de alții și își 
vorbeau mai mult. Astăzi parcă nici nu mai e nevoie să își 
vorbească. Până să apuci să te vezi cu un prieten, ești deja 
la curent cu multe din cele pe care le-a trăit. În singurătate, 
l-ai supravegheat și el te-a supravegheat pe tine. Ieșirea din 
acest nefi resc modus vivendi presupune un efort de întoar-
cere a omului la sinceritate, simplitate și responsabilitate; 
la bucuria de a fi  el însuși, de a se lupta să placă lui Dum-
nezeu și, doar prin aceasta, și semenilor lui. 

Omul izolat în fața unui monitor și rătăcind pierdut pe 
cărări virtuale nu-și prea poate găsi bucuria. Sfântul Anto-
nie cel Mare spune că „de la aproapele este viața si moartea” 
– ceea ce dă valoare mântuitoare relației cu semenii noștri. 
Iar comuniunea cu ceilalți este reală și aduce bucurie doar 
atunci când în celălalt Îl vedem pe Dumnezeu. Sfântul 
Grigorie de Nazianz imagina frumos lumea întreagă ca o 
horă Al cărei centru este Dumnezeu, și în care oamenii, 
mergând spre El, strâng și relațiile dintre ei. Astăzi, însă, 
Dumnezeu este scos din centrul lumii al cărei Creator este, 
iar oamenii vor să se apropie unii de alții fără a se mai vedea 
și fără a-L mai vedea pe El în ceilalți. Dar apropierea aceas-
ta este, de fapt, o îndepărtare și un gol. Un gol de care ci-
nicul Big Other abia așteaptă să profi te și pe care vrea să-l 
umple cu tot felul de surogate ale fericirii și ale bucuriei.

Surveillance capitalism și 
digitalizarea ființei

Anca Bivolariu

S ufl etul omenesc este un câmp de luptă într-un aprig 
război nevăzut: în el se găsesc porniri curate de a-L 
căuta pe Dumnezeu, dar care se ciocnesc de împotriviri 

ale unei firi ce s-a strâmbat încetul cu încetul și care parcă
șerpuiește la întâmplare. Omul zilelor noastre trece prin viață
consumând multe bucurii iluzorii, dar pierzând marea bucurie 
de a-Și căuta și de a-Și cunoaște Ziditorul. Omul pare că a 
construit atât de multe, încât și-a pierdut smerenia și a uitat că
el însuși este o plăsmuire asupra căreia s-a sufl at sufl are de 
viață; s-a rătăcit de Dumnezeu, dar și de sine însuși, iar prin 
aceasta și-a pierdut și bucuria. Uneori pare că omul se surpă
sub povara propriei vieți și vrea să depună armele. Dar soluția 
nu este în a renunța, ci în a pune un nou început bun.

Omul e chemat să iasă din sine și să meargă pe cărarea 
întâlnirii cu cei de lângă el și cu Dumnezeu, căci în lucrarea 
poruncii de a iubi se ascunde calea spre bucuria nepieri-
toare și spre Împărăția lui Dumnezeu. Dar bucuria și iubi-
rea au devenit astăzi niște concepte comerciale. Pârghiile 
noului capitalism au creat comportamente care s-au insi-
nuat treptat în mentalul individual și colectiv, până când 
au ajuns să pară firești. Fericirea unuia nu mai e legată de 
fericirea celuilalt: ea pare mereu la îndemână și foarte ușor 
de achiziționat de fiecare individ în parte. Un nou gadget, 
o nouă garderobă sau o vacanță exotică – toate sunt mij-
loace posibile de a ieși din sine și din cotidian. Iar omului 
îi este de folos să se bucure de toate, inclusiv de cele mai 
sus menționate. Însă poate greși cel ce rămâne doar la aces-
tea și uită că scopul ultim al trecerii pe acest pământ este 
dobândirea Duhului Sfânt și întâlnirea cu Dumnezeu.

Mijloacele de comercializare ale bucuriei la pachet pot fi  une-
ori perfi de, însă sufl etul omului nu poate fi  păcălit și simte că
lucrurile materialnice nu pot aduce decât o bucurie trecătoare, 
ce pleacă la fel de repede precum a venit. Omul se diferențiază
de animale tocmai prin capacitatea sa de a amâna reacția la sti-
muli. De aceea, poate, satisfacerea instantanee a instinctului de 
a avea duce mai degrabă la nefericire decât la fericire. Ea ne se-
pară de cei de lângă noi și ne poate închide în egoism. Or, Dum-
nezeu nu ne vrea închiși. El trece prin ușile încuiate ale minții și 
înțelegerii noastre limitate și ne strigă și ne cheamă ca pe Lazăr 
să ieșim din moarte și din cele stricăcioase și pieritoare ale vea-
cului acestuia, ca să ieșim la limanul vieții fără de hotar. Dum-
nezeu ne cheamă să ieșim la libertate și la bucurie.

E trist însă că omul modern nu pare a-și mai dori libertatea. 
Dimpotrivă, renunță foarte ușor la ea. Cercul, unul dintre fi lme-
le de dată recentă, care pare să fi  stârnit un val de controverse, a 
iscat și numeroase dezbateri între criticii avizați. În cadrul unei 
asemenea dispute pe seama lui, am auzit menționându-se un 
termen care mi-a trezit interesul. Acesta este surveillance capitalism
(pe care îl vom traduce în continuare capitalismul de supraveghere) 
și a fost introdus de Shoshana Zuboff , o fostă profesoară, mem-
bră a Universității Harvard. Termenul descrie un nou sistem 
economic și politic, ce valorifi că date confi dențiale obținute de 
pe urma supravegherii oamenilor. Mecanisme tot mai complexe 
și inobservabile pentru ochiul neavizat – numite generic, de 
aceeași Shoshana Zuboff , the Big Other – extrag și procesează
datele personale ale internauților cu scopul de a crea o piață de 
predicție și exploatare a unor noi comportamente. 

Dumnezeu l-a creat pe om din iubire și i-a dăruit liber arbitru. 
Iar acest Big Other – o forță străină, imensă și fără chip – tocmai 
intimitatea și libertatea omului sunt cele pe care vrea să le cum-
pere. Căci atât accesul imediat la informații și la soluții rapide, cât 
și libertatea virtuală de mișcare se plătesc cu un fel de renunțare 
la autonomia proprie. Acest cerc digital pare a-ți oferi posibilitatea 
de-a găsi soluții la multe probleme, fără să pierzi foarte mult timp. 
Dar, odată intrat, vei pierde chiar mai mult timp. Ți se creează un 
profi l și ești asaltat de o mulțime de oferte personalizate. Pare că



Reprezentări ale prigoanei 
comuniste în universul 

concentraţionar românesc

Lavinia-Teodora Sabou

U n adevărat univers al dezumanizării, spațiu opresiv ce 
întrece orice închipuire asupra toposului punitiv, iadu-
lui sau altui loc de osândă veșnică, mediul concentra-

ționar românesc a fost proiectat ca mijloc ideal de tortură mai 
ales a psihicului uman, supus unui întreg proces de degradare, 
la fi nalul căruia, prin Hristos, unii s-au asemănat aurului în 
topitoare. Aur pe care avem șansa să-l căutăm și din care să ne 
îmbogățim cu noblețe interioară, jertfelnicie și curaj.

„Închisoarea noastră cea de toate zilele”

În România, încurajarea unei societăți „multilateral-dez-
voltate” s-a făcut, pe principiul unei logici inversate, prin 
reducerea câmpului socio-cultural la o singură latură, repre-
zentată de linia unui singur Partid, a unei opinii publice 
singulare, a unei singure clase sociale în interiorul căreia toți 
oamenii să fie egali și, prin urmare, autosuficienți într-o 
individualizare multiplicată ca proces identic, șablonat, la 
fi ecare persoană în parte. Prin urmare, totalitarismul este nu 
doar o „patologie a modernității”, ci și una a domeniului 
public. Hannah Arendt considera că „sfârșitul lumii comune 
vine atunci când ea nu mai este văzută decât sub un singur 
aspect și când nu i se mai permite să se înfățișeze decât într-o 
singură perspectivă” (Hannah Arendt, Condiția umană, p. 
53), așa încât izolarea oamenilor afectează implicit relațiile 
interpersonale, deteriorate sistematic prin teroare. În urma 
izolării, se modifi că, de asemenea, și raportarea omului la 
realitate, pe care acesta o percepe prin intermediul ideolo-
giei. Privat de posibilitatea de a trăi într-un mediu caracte-
rizat prin diversitate, dar și prin conștiința unor interese 
comune, omul din masa comunistă are tendința de a se izo-
la în munca sa, dezvoltând stări interioare ca frica de a gân-
di și a emite idei de împotrivire față de regim, dezrădăcina-
rea de lume, percepția inutilității propriei vieți, ce nu se mai 
deschide spre o alteritate cu care să rezoneze.

Cealaltă armă totalitaristă, în interpretarea Hannei Arendt, 
teroarea, funcționează în special cu ajutorul unor „pârghii 
utilizate de Securitate în conservarea regimului comunist”: 
violența, secretizarea și controlul, mijlocul cel mai inuman fi ind 
aplicarea terorii de stat prin violență, mai cu seamă pentru că
„a lăsat traumele cele mai adânci și mai greu de vindecat nu 
numai celor asupra cărora a fost exercitat, ci asupra întregii 
societăți” (Marius Oprea, „Securitatea și moștenirea sa”, în 
Comunism și represiune în România. Istoria tematică a unui fratri-
cid național, p. 29). Teroarea de stat, operată de Securitate, ca 
„instituție menită să conserve și să perpetueze regimul comu-
nist”, îmbracă atât forma torturii fi zice, „utilizată cu precăde-
re în primul deceniu și jumătate de la înfi ințare”, cât și pe cea 
a torturii psihice, „a controlului exercitat cu ajutorul unei 
vaste rețele informative” (Ibidem, p. 25), alcătuite atât din or-
gane de putere instituționalizate, cât și din informatori recru-
tați dintre oamenii obișnuiți. Mai mult, tortura fi zică se con-
stituia, în situațiile de încarcerare a „dușmanilor poporului”, 
ca motor de declanșare a torturii psihice. Ruxandra Cesereanu 
enumeră în acest sens „tehnica privării de somn”, „amenințări 
la adresa familiei victimei, culminând cu recuzita țipetelor 
înregistrate”, „umilirea în forma cea mai degradantă (urinarea 
pe victimă sau în gura acesteia)” (Ruxandra Cesereanu, Pan-
opticum. Eseu despre tortură în secolul XX, p. 34), „izolarea (pe 
fondul auditiv al unor țipete de supliciat), abuzul verbal, exe-
cuțiile simulate, interogatoriul continuu, expunerea nudă a 
victimei în fața supliciatorilor săi, amenințarea cu violul sau 
cu utilizarea unor animale agresoare” (Ibidem, p. 62). 
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a reeduca sau, în ultimă instanță, de a distruge orice element 
contrarevoluționar, orice om care nu se supune docil constrân-
gerii de a-și însuși identitatea modelului social ideal – acel 
„cetățean «perfect»: omul nou”, revendicat de pretinsa „«ce-
tate perfectă», solară” a comunismului (Ruxandra Cesereanu, 
Călătorie spre centrul infernului. Gulagul în conștiința românească, 
p. 11). Într-o logică oarecum inversă față de poziția Ruxandrei 
Cesereanu conform căreia societatea este cea care generează
microuniversul concentraționar, Marius Oprea observă că
procesul de contaminare a avut loc dinspre spațiul de detenție, 
ca focar al represiunii, în direcția macrouniversului social. 
Brutalitățile din subsolurile Securității și din lagărele de deten-
ție au avut ca urmare „prelungirea exigențelor regimului con-
centraționar dincolo de zidurile închisorilor și ale birourilor 
de anchetă”, așa încât o frică generală „a ieșit din sediul Secu-
rității, din pușcării și lagăre de muncă, a ajuns în stradă și a 
intrat în casele oamenilor”, determinându-i pe aceștia să însu-
meze, după două decenii de „consolidare a regimului”, o po-
pulație inertă, lipsită de reacție, căci „represiunea impregnase 
cotidianul și nu mai ieșea în evidență; răul se banalizase, la 
capătul a două decenii de administrare a fricii cu o rigoare 
științifi că” (Marius Oprea, Banalitatea răului. O istorie a Securi-
tății în documente 1949-1989, p. 16).

În acest peisaj, memorialistul Ioan Ioanid (în Închisoarea 
noastră cea de toate zilele) evocă oameni de caracter, neclintiți în 
atitudinea demnă în fața contextelor opresive. Printre ei, Mihai 
Orleanu, întâlnit la Pitești, în cazul căruia „toți anii cumpliți 
petrecuți în captivitate în Rusia, între altele în lagărul de trist 
renume de la Oranki, n-au reușit să-i zdruncine nici sănătatea, 
nici moralul. Nici condamnarea lui la întoarcerea în țară nu 
avea să-i altereze caracterul sau să-i frîngă rezistența psihică”, 
rămâne în memoria lui Ioanid ca „om de o rară sensibilitate 
sufl etească, mereu optimist și un idealist incorigibil”. Amin-
tindu-și condițiile din captivitatea sovietică, fostul prizonier 
discută despre difi cultatea de a rămâne om până la fi nal, în 
contextul în care „tratamentul impus fusese o continuă violen-
tare a condiției umane” de către oameni cărora „nici nu li se 
putea cere mai mult”, căci „ura devenise școală, principiu scris 
pe frontispiciu” și cu multă asiduitate aplicat în lumea carce-
rală. Nicio inițiativă sau mișcare de rezistență generală nu este 
însă posibilă, căci „lupta pentru zăgăzuirea încălcărilor însem-
na suferință, chiar riscul distrugerii, și nefericiții captivi își 
înfășurară cenușa existenței în pîcla tot mai deasă a lașității, 
care zădărnicea răbufnirile ca o cămașă de forță. Era greu să
rămîi om” (Ion Ioanid, op.cit., vol. II, p. 380). 

Despre rezistență

Părintele Nicolae Steinhardt, în Jurnalul fericirii, propune 
trei soluții pentru a evada dintr-un univers concentraționar 
– „și nu e neapărat nevoie să fi e un lagăr, o temniță ori o altă
formă de încarcerare”; acestea sunt clasate drept „strict lu-
mești”, cu „caracter practic” și „accesibile orișicui” – prima 
atitudine aparține lui Alexandr Isaievici Soljenițîn (v. Primul 
cerc, Arhipelagul Gulag: volumul I) și se referă la a gândi „ne-
șovăitor” că momentul arestării este echivalent cu propria 
moarte, ceea ce înseamnă că pe omul în cauză „nimic nu-l mai 
sperie”, că „nu mai are – fi indcă nu mai speră, fi indcă a ieșit 
din lume – după ce jindui, ce păstra sau redobândi, pe ce își 
vinde sufl etul, liniștea, onoarea” și ca urmare este salvat; a 
doua soluție, cea a lui Alexandru Zinoviev (v. Înălțimile gău-
noase), constă în „totala neadaptare în sistem” a omului imun 
la presiunea socială și politică exercitată, „afl at în marginea 
societății” – „câine de pripas, capră râioasă, călugăr budist 
cerșetor, smintit, nebun pentru (întru libertate)”, care e „slobod 
la gură, vorbește de istov, dă glas celor mai primejdioase 
anecdote, nu știe ce-i respectul, toate le ia de sus, spune ce-i 
trece prin minte, rostește adevăruri pe care ceilalți nu-și pot 

Idealuri comuniste

Interesul major al comunismului era acela ca omul să devi-
nă obedient, iar imposibilitatea de manifestare a opiniei publi-
ce și a gândirii critice aducea cu sine imaginea unor supuși a 
căror ascultare oarbă și irațională sau, dimpotrivă, simulată și 
subversivă, părea nesfârșită. Idealul comuniștilor era acela de 
a crea omul nou, idealizat după modelul „fratelui mai mare”, 
Uniunea Sovietică. Omul nou comunist este „un muncitor cul-
tivat. Un muncitor devenit intelectual, inginer, savant, fără a 
înceta de a fi  muncitor”, iar omul vechi, interbelic, intelectualul 
de tip tradițional „nu va reuși să gândească nicicând ca un 
muncitor autentic”; prin urmare, imaginea ideală a intelectua-
lului nu mai era cea a cărturarului, a fi losofului, a omului de 
cultură – tipologii burgheze prin defi niție, ci modelul ingine-
rului, căci „inginerul este în același timp un muncitor și un 
savant, un muncitor care știe să întrepătrundă calcule compli-
cate și un savant care știe să pună în mișcare o mașină” (Luci-
an Boia, Metodologia științifi că a comunismului, pp. 147-148). Omul 
nou apare ca produs al culturii proletariatului, ca principiu al 
noii societăți; în același timp, acesta are și misiunea de a construi 
societatea. Însă, pentru a o putea construi, distrugerea lumii 
vechi de tip burghez este imperios necesară, așa încât misiunea 
de a înlătura elementele dușmănoase reacționare primează. Se 
acționează, astfel, asupra principiilor „ideologiei burgheze”, 
de care fi ecare cetățean este dator să se dezică, însușindu-și în 
locul lor dogmele marxist-leniniste, conforme cu noua direcție 
statală; în mod contrar, acțiunea de înnoire a societății este 
exercitată sub forma unor represalii direct asupra persoanelor 
neobediente, care primesc titulatura de „dușmani ai poporului”, 
de unde și nașterea unui sistem concentraționar de reeducare 
prin tortură. S-a creat astfel un context psihosocial bazat pe 
teroarea de a nu fi  închis.

Deținutul politic este cel care constituie întotdeauna duș-
manul pe care organele administrative și de ordine îl recunosc 
în baza calapodului identitar creat; împotriva acestui oponent 
orice măsură de reeducare sau de anihilare se poate concretiza, 
fi e ea oricât de brutală, căci, îi spunea un judecător sovietic 
unei deținute, „pentru noi, dușmanii poporului nu sunt fi ințe 
umane. Împotriva lor, totul este permis” (Florian Banu, „Chipul 
torționarului comunist”, în Historia.ro, www.historia.ro). Astfel, 
orice deținut politic este implicit vinovat de refuzul de a cola-
bora cu noua ordine politică, a cărei dinamică o dictează Par-
tidul, cel care promite rezolvarea problemelor și instaurarea 
unei fericiri colective. Despre motivarea și pregătirea cadrelor 
în vederea unei tratări cât mai intransigente a deținuților amin-
tește și Ion Ioanid în memoriile sale. La Aiud, gardienilor „li se 
injecta o nouă doză de ură împotriva «bandiților» din celule”, 
prin ședințe destul de frecvente cu superiorii acestora (Ion 
Ioanid, Închisoarea noastră cea de toate zilele, vol. I., p. 510). Mai 
mult, autorul consemnează că „Gardienii intrau în efervescen-
ță, fi ind convocați în ședințe frecvente, din care ieșeau mai 
nervoși, mai excitați și mai înrăiți ca de obicei”, iar în preajma 
zilelor ca 23 august, „se luau măsuri de vigilență sporită” – 
perchezițiile, în care gardienii „năvăleau” în celule și „în cîteva 
clipe devastau camera”, erau „mai degrabă un act de vandalism 
decît o percheziție, fi indcă de căutat nu căutau nimic. Adevă-
ratul scop urmărit părea să fi e timorarea deținuților” (Ibidem, 
pp. 535-536). Plutonierul Dobre, tipul gardianului omenos, a 
cărui încredere memorialistul a câștigat-o, îl anunță pe Ioanid 
cu privire la noile reglementări ale ofițerilor din M.A.I., veniți 
la Pitești pentru instruirea cadrelor. Astfel că, „după o convor-
bire cu ușile închise, la care nu participaseră decît comandantul 
închisorii și ofițerul politic, fusese convocată o ședință genera-
lă cu toate cadrele penitenciarului” ce „s-a deschis cu discursuri 
propagandistice, cu lozinci ațîțătoare împotriva dușmanului 
de clasă intern, a contrarevoluționarilor care, instigați de im-
perialiștii americani, au ridicat iar capul, pentru a răsturna noua 
orînduire socială din țările de democrație populară”; însă, 
„forțele populare și clasa muncitoare” au salvat din nou situa-
ția, fi ind totuși în continuare necesară o „vigilență sporită” 
(Ibidem, vol. II, pp. 389-390). Era vorba despre declanșarea re-
voluției de la Budapesta din 1956. Aceste episoade indică într-
un mod simptomatic modul în care, în funcție de perioade și 
evenimente, toate organele de ordine erau îndoctrinate împo-
triva unor „dușmani ai poporului” până la urmă fi ctivi.

Gulagul românesc

Ruxandra Cesereanu percepe spațiul Gulagului ca pe un 
„microunivers uman”, „o reducție la absurd a macrouniversu-
lui care îl generează – societatea comunistă; el este o sinteză
negativă, dar reală, a acesteia”; totodată, acesta are funcția de 
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îngădui să le șoptească” și astfel, considerat nebun, este lăsat 
în pace, „liber, liber, liber”; cea de-a treia atitudine – „a intra 
în ei ca un tanc”, în cuvintele lui Vladimir Bukovski, convocat 
la sediul KGB, nedormit de nerăbdarea de a-i înfrunta, „de a 
le striga adevărul de la obraz”, exprimă satisfacția de a con-
traataca, „nespusa fericire de a lovi și tu, fi e chiar infi nit mai 
puțin. Nu numai că nu deznădăjduiești, că nu te declari învins 
și răpus, dar și guști din plin bucuria rezistenței, a împotrivi-
rii și încerci o senzație de năvalnică, dementă voioșie”; aceas-
tă formă de a rezista reclamă „o tărie de caracter excepțională, 
o concepție militară a vieții, o formidabilă îndârjire morală a 
trupului, o voință de oțel înnobilat și o sănătate spirituală ada-
mantină”, „însă tustrele soluții sunt certe și fără greș” – „moar-
tea consimțită, asumată, anticipată provocată; nepăsarea și 
obrăznicia; vitejia însoțită de o veselie turbată. Liberi sunteți 
să alegeți” (Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii, pp. 13-16).  

Observăm astfel că identitatea personală a supraviețuit 
totuși în nenumărate situații, prin latura ei interioară, care a 
manifestat rezistență prin artă, prin cultură, dar mai cu seamă
printr-o credință și ancorare puternică în Dumnezeu. Aceste 
forme de rezistență au funcționat atât în detenția din lagărele 
de concentrare, cât și în macro-detenția din așa-zisa lume libe-
ră. Au existat oameni care, totuși, fi e au optat pentru o rezis-
tență discretă, manifestând o raportare pasivă față de sistemul 
comunist, fi e s-au manifestat fățiș împotriva acestuia, refuzând 
trădarea, compromisul, duplicitatea ca mijloace de supravie-
țuire și de adaptare la noua realitate politică. Modalitățile pe 
care aceștia și le-au asumat ca forme de rezistență față de regim 
au fost diferite – cei mai mulți au fost închiși pe baza unor 
dosare compromițătoare din perspectiva organelor de putere, 
fi ind supuși unor torturi fi zice și psihice ani de-a rândul în 
lagărele de concentrare din țară; alții au devenit partizani în 
munți, uciși sau capturați și trimiși în detenție, la rândul lor. 
Dintre ei, unii au plecat în exil, continuând să-și exprime atitu-
dinea de împotrivire prin mijloace mediatice. 

Acești oameni, astăzi considerați puțini în comparație cu 
marea masă a celor care au supraviețuit fi zic prin obediență și 
conformism, dar cu prețul unei dezindividualizări încă vizibile 
în societatea românească, au constituit principalii subiecți ai 
celor mai barbare, alteori celor mai rafi nate mijloace de tortură. 
Atacul constant asupra integrității psihice, tentativele de distru-
gere a tot ce reprezenta partea de uman a individului, prin dife-
rite mijloace, de la violență fi zică până la spălarea pe creier, se 
regăsesc îndeosebi descrise în memorialistica acestor oameni, 
victime ale sistemului de detenție în care întreaga societate ro-
mânească a intrat odată cu instaurarea comunismului.
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