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DIN SUMAR:

Fântână nesecată de înțelepciune și mângâiere

A cum 80 de ani, pe 29 iunie 1936, avea loc la Cluj-Napoca instalarea în scaunul vlădi-
cesc a episcopului cărturar, mai târziu Mitropolit al Ardealului, Nicolae Colan. Is-
toricii ne-au lăsat multe și importante amănunte legate de păstorirea timp de 21 de 

ani la Cluj a acestui titrat ierarh, membru al Academiei Române, atât în vremuri bune cât și 
în vremuri grele.
Și, dacă în vremurile bune, mânuitor dibaci al limbii noastre fiind, a scris lucruri 

de folos, faptul că în vremurile triste ale cedării Ardealului de Nord s-a preocupat de 
o lucrare de mare importanţă îl onorează. Este vorba de diortosirea și tipărirea la Cluj 
a Noului Testament. El apărea în anul 1942, iar nota lămuritoare tipărită la sfârșitul 
cărţii o semnează Episcopul Nicolae Colan la praznicul Floriilor.

Zilele pe care le trăiau creștinii erau „de cumplită viforniţă”, și în astfel de vremuri, 
căutau „cuvântul dumnezeiesc cu mai multă sete decât în zilele de pace binecuvântată”. 
Este știut faptul că în Ardealul cedat au rămas doar doi ierarhi români: Episcopul or-
todox Nicolae Colan și Episcopul greco-catolic Iuliu Hossu. 

Referindu-se la textul Noului Testament, îl numea „nesecată fântână de înţelepciune 
și mângâiere”. Dacă în primul moment se gândea să tipărească Noul Testament al 
Sfântului Andrei Șaguna, transliterat cu literă latină, până la urmă s-a hotărât la o 
diortosire nouă, pe care a pus-o la îndemâna credincioșilor. S-a folosit de versiunile 
anterioare românești, dar și unele străine ale Noului Testament, mergând, când a fost 
cazul, la originalul grecesc.
Și pentru vremurile noastre Scriptura rămâne „o nesecată fântână de înţelepciune 

și mângâiere”. Chiar dacă lumea se secularizează, Domnul Hristos e singura noastră 
șansă, iar lecturarea zilnică a unui capitol sau două din Noul Testament este salutară 
pentru viaţa noastră spirituală. 

Nicolae Colan, pentru calităţile sale intelectuale, un an de zile a fost și Ministru al 
Educaţiei Naţionale, Cultelor și Artelor. Și lucrul acesta se petrecea, ţinându-se cont 
de rolul educativ pe care îl avea Biserica. Și fără să vrei îţi vine în minte o realitate 
contemporană tristă: tendinţa unor forţe oculte de a elimina Religia din învăţământ. 
Noi știm că rolul educaţiei religioase este unul extraordinar și, pe deasupra, știind că 
în vremea comunismului totalitar s-a eliminat orice preocupare religioasă din școală, 
prin bruma de cunoștinţe pe care o oferim copiilor readucem oarecum lucrurile la 
normal.

Apoi nu trebuie să uităm că în 1942, când devenea membru al Academiei Române, 
lua locul marelui diplomat Nicolae Titulescu. Discursul de recepţie a fost unul suges-
tiv: „Biserica neamului și unitatea limbii românești”. Unitatea de limbă și de neam a 
cultivat-o Biserica întotdeauna și o cultivă și acum. Numai că acum nu unitatea, ci 
diversitatea și pluralismul sunt în vogă. Suntem convinși că trebuie să-i iubim pe toţi 
oamenii de sub soare, de orice orientare lingvistică sau religioasă ar fi, dar în același 
timp „trebuie să luptăm pentru credinţa dată sfinţilor, odată pentru totdeauna” (Iuda 
1, 3). 

Trebuie să menţionăm că Părintele Profesor univ. dr. Alexandru Moraru i-a dedicat 
vlădicăi Nicolae Colan o monografie completă și voluminoasă, apărută la Cluj în 1989, 
intitulată „La răscruce de vremi, o viaţă de om: Nicolae Colan, Episcopul Vadului, 
Feleacului și Clujului 1936-1957”.

Am încercat să-i facem un mic medalion înaintașului nostru Nicolae Colan. N-am 
rezumat exhaustiv activitatea lui, dar, ce mi s-a părut mai important, dragostea faţă 
de Cuvântul lui Dumnezeu, am subliniat-o. Și, în același timp, la această aniversare 
rotundă ne răsună în urechi îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Aduceţi-vă aminte de 
mai-marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte 
cum și-au încheiat viaţă și urmaţi-le credinţa” (Evrei 13, 7).

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

† Andrei
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– Episcopul Nicolae Colan, a\a cum l-am cunoscut 
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– Episcopul Academician Nicolae Colan
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Şcoli Politehnice la Cluj, cu trei facultăţi. Lista celor 
26 de semnatari începe cu Nicolae Colan, Episcopul 
Ortodox al Vadului, Feleacului şi Clujului, şi cu 
Iuliu Hossu, Episcopul Greco-catolic al Clujului. 

După terminarea facultăţii, în 1950, mi-am început 
cariera didactică în calitate de asistent la Institutul Po-
litehnic din Cluj (actuala Universitate Tehnică). Până la 
plecarea sa la Sibiu, în anul 1957, în scaunul arhieresc al 
Sfântului Mitropolit Andrei Şaguna, am avut din nou 
posibilitatea să fiu în preajma marelui ierarh. În timpul 
vizitelor făcute împreună cu familia la reşedinţa eparhi-
ală, am avut posibilitatea să întâlnesc mari personalităţi 
ale vieţii publice româneşti, precum: Ioan Lupaş, Silviu 
Dragomir, Ştefan Meteş, Iuliu Haţeganu, Teodor Naum, 
Veturia Goga şi alţii. Vizitele au continuat şi la Sibiu şi 
la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, unde unchiul meu s-a 
retras, după înrăutăţirea stării sale de sănătate. 

În acest context, ţin să evoc devotamentul şi spiritul 
de sacrificiu al verişoarei mele Ileana Leucă (Nana) - care 
a rămas lângă ilustrul său unchi, îngrijindu-l în anii când 
a fost bolnav - şi al surorii sale Cornelia (Nela) Costea, 
împreună s-au îngrijit de cinstirea memoriei unchiului 
Culiţă, după trecerea sa la cele veşnice, prin donarea 
unor  bunuri ale marelui dispărut (cărţi, documente, 
obiecte persoanle), la Mănăstirea „Naşterea Maicii Dom-
nului” Recea, unde prin grija maicii stareţe Cristina şi a 

părintelui Ioan Iovan a fost amenjată o cameră me-
morială „Nicolae Colan”, şi au donat documente de 
arhivă şi Centrului Ecleziastic de Documentare „Mi-
tropolit Nicolae Colan” din Sfântu Gheorghe, insti-
tuţie de cultură aflată în subordinea Episcopiei Or-
todoxe a Covasnei şi Harghitei, unde s-a constituit 
fondul arhivistic „Familia Colan”.  

Totodată, doresc să remarc demersurile între-
prinse, după Decembrie 1989, pentru cunoaşterea 
pilduitoarei sale activităţi pastoral-misionare, teo-
logice, publicistice, editoriale, culturale şi sociale 
puse în slujba Bisericii strămoşeşti şi a neamului 
românesc. Pe lângă manifestările organizate de Ar-
hiepiscopia Clujului, din iniţiativa vrednicului de 
pomenire mitropolit Bartolomeu Anania şi a Înalt-
preasfinţitului Andrei Andreicuţ, Mitropolitul ac-
tual al Clujului,   Maramureşului şi Sălajului, men-
ţionăm pe cele organizate pe meleagurile natale, 
prin purtarea de grijă a mitropoliţilor Antonie Plă-
mădeală şi Ioan Selejan şi a Preasfinţitului Andrei 
Moldovan, Episcopul actual al Covasnei şi Ha-
ghitei. 

Din anul 1996, în Sfântu Gheorghe funcţionează 
sus-amintitul Centru Ecleziastic de Documentare 
“Mitropolit Nicolae Colan”, apoi Şcoala Generală 
“Nicolae Colan”, în incinta căreia s-a dezvelit bus-
tul patronului spiritual al şcolii, şi există şi strada 
Nicolae Colan în acest municipiu unde, anual, sunt 
organizate manifestări sub genericul “Zilele Nicolae 
Colan”, manifestări al cărui devotat organizator este 
dr. Ioan Lăcătuşu, şi la care am avut posibilitatea să 
particip, împreună cu importante personalităţi ale 
culturii şi spiritualităţii româneşti. Astfel, putem 
spune că în zona natală, memoria unchiului meu, 

ilustru om de cultură al României, este păstrată cu ve-
neraţie.

Sunt vii în memoria mea trei epoci mari legate de 
unchiul Nicolae Colan: mai întâi cea a copilăriei şi a 
Clujului interbelic, care are pentru mine o grandoare 
deosebită prin prezenţa unei generaţii de oameni mari, 
făuritori de ţară, de valori culturale şi de instituţii, per-
sonalităţi de excepţie printre care se afla şi acest membru 
marcant al familiei noastre, ierarhul Nicolae Colan. Re-
ţin, apoi, anii de griji ai familiei noastre pentru soarta 
unchiului şi a atâtor colegi, prieteni şi cunoscuţi rămaşi 
în Clujul ocupat (1940-1944) şi memoria îmi păstrează a 
treia epocă, aceea a perioadei sibiene – o încununare a 
recunoaşterii personalităţii sale, uns în funcţia de mitro-
polit al Ardealului.

Mulţumesc organizatorilor care s-au gândit să mar-
cheze cei 80 de ani de la întronizarea lui Nicolae Colan 
ca episcop la Cluj şi astfel mi-au creat ocazia de a reme-
mora câteva momente legate de unchiul meu, momente 
care m-au marcat profund de-a lungul vieţii.

Episcopul Nicolae Colan, 
așa cum l-am cunoscut 

Acad. Horia Colan

L a împlinirea a 80 de ani de la  întronizarea în  
scaunul arhieresc al Episcopiei Vadului, Felea-
cului şi Clujului a vrednicului de pomenire Epi-

scop Nicolae Colan (1893-1967), viitor Mitropolit al Ar-
dealului, mă simt onorat de posibilitatea oferită de a 
aşterne câteva gânduri despre acest mare ierarh-cărturar, 
aşa cum l-am cunoscut, ca membru atât de îndrăgit al 
familiei noastre. S-a născut, la sfârşitul secolului al XIX-
lea, în Arpătac, azi Araci, de unde se trage neamul nos-
tru, al Colanilor, o localitate situată la mijlocul distanţei 
dintre Sfîntu Gheorghe şi Braşov şi care a dat ţării nu-
meroase şi importante personalităţi. Despre ierarhul, 
teologul, profesorul, publicistul, scriitorul şi editorul  
Nicolae Colan au apărut mai multe lucrări, în primul 
rând prin grija părinţilor profesori clujeni Alexandru 
Moraru şi Dorel Man, dar şi a unor vrednici cercetători 
din  Sibiu, Bucureşti, Braşov, Sfîntu Gheorghe ş.a.

L-am cunoscut, evident, încă din anii copilăriei, în 
vacanţele mele petrecute la Araci, la bunici, împreună 
cu ceilalţi verişori şi  prieteni  din familiile Rafiroiu, 
Cioflec şi Nistor, familii înrudite cu familia Co-
lan. 
Ştiu că bătrânii satului îşi aminteau de co-

pilul Nicolae Colan ca despre un copil obişnuit, 
şi totuşi atât de deosebit. Spuneau despre el 
că era harnic, modest, sociabil, un vajnic ca-
marad de joacă şi de scăldat la Olt, şi nu uitau 
să adauge imediat că era „tare deştept”. Era  
un nelipsit „actor” pe scena Casei de Cultură 
din sat, alături de fratele său Gheorghe, tatăl 
meu. În fiecare an, la începutul postului, se 
afla printre cei care organizau tinerii în vede-
rea  co l indatu lu i .  Pes te  an i ,  în  cadrul 
conferin ţelor  ASTREI,  va vorbi  despre 
frumuseţea colindelor din satul natal. Parti-
cipa cu drag la horele din sat. Atât în copilărie, 
cât şi mai târziu, consătenii au reţinut imagi-
nea unui om bun la suflet, generos şi foarte 
popular. Noi, îl iubeam pe unchiul Culiţă  încă 
de pe vremea când ne confecţiona jucării. Mai târ-
ziu, episcopul Nicolae Colan a acordat constant 
sprijin tinerilor din Araci pentru şcolarizarea lor, 
având obiceiul de a găzdui la Cluj, în fiecare vacanţă 
de vară, elevi din satul natal. Cu toate înaltele 
responsabilităţi ce-i reveneau în viaţa publică 
românescă, episcopul Nicolae Colan venea des în 
Araci – de regulă, de sărbători, de Crăciun şi 
de Paşti era nelipsit – iar mai târziu îşi va 
construi în curtea surorii sale Elena o cameră 
a sa, în care ani de zile a meditat şi a creat în 
linişte. Îi plăcea să stea de vorbă cu oamenii, cu 
intelectualii, dar şi cu oamenii simpli şi cu copiii. 

Legăturile ierarhului-cărturar cu ţinuturile na-
tale sunt multiple, iar dovezile lor nenumărate. 
Documentele vremii menţionează  vizita la Araci 
în 7 octombrie 1937 a regelui Carol al II-lea. Aces-
ta a fost primit de Episcopul Clujului, Nicolae Co-
lan, care, „într-o scurtă dar foarte entuziastă cu-
vântare prezintă schimbarea la faţă a satului dato-
rată activităţii străjereşti”. 

Între anii 1938-40, după ce tatăl meu a fost numit 
prim-pretor la Cluj, elev fiind la Seminarul Pedagogic 
Universitar (Liceul Emil Racoviţă) din Cluj (un timp 
numit şi Liceul Şcolii Normale Superioare), care era de 
fapt Liceul de Aplicaţie al Universităţii din Cluj, am avut 
posibilitatea să-l cunosc mult mai bine pe “unchiul Cu-
liţă” şi să particip cu părinţii şi mătuşile mele la slujbe-
le de la grandioasa Catedrală Ortodoxă. 

Atât în activitatea pastorală, cât şi în mediul familial, 
în tot ceea ce spunea sau gândea, se vedea înţelepciune 
şi bunătate. Aşa cum îl descriu toţi cei care l-au cunoscut,  
Vlădica Nicolae Colan era un om cu suflet mare, cu chip 
blând şi iubitor, calm, senin, aşa cum îi era firea, cu un 

zâmbet plin de bunătate,  un om de o mare discreţie, 
modestie şi  sobrietate.  S-a impus prin cultură, operă 
teologică, prestaţie culturală, printr-un curat şi nobil 
patriotism specific generaţiei făuritoare a României Mari, 
precum şi prin alte calităţi morale şi spirituale. Tînăr 
fiind, am apreciat dimensiunea cărturărească, statornicia 
în credinţa străbună, dragostea de neam şi ţară, frumu-
seţea limbii române exprimată în predici, cuvântări şi în 
opera scrisă. 

După Dictatul de la Viena, în 5 septembrie 1940, îm-
preună cu mama şi sora mea Stela am luat drumul beje-
niei, părăsind Clujul, într-un camion. Atunci, am privit 
cu lacrimi în ochi, de pe dealul Feleacului, oraşul de pe 
Someş cu Catedrala Ortodoxă în care m-am simţit atât 
de fericit, plecând spre Sibiu, în drum spre Arad, unde 
tatăl meu a primit funcţia de prim-pretor la Radna-Li-
pova, lăsându-l pe ”unchiul Culiţă” să înfrunte vitregi-
ile acelor vremuri de tristă amintire, alături de celălalt 
ierarh român – Iuliu Hossu, să păstorească pe încercaţii 
lor credincioşi. 

Pentru românii din nordul Transilvaniei, Vlădi-
ca Nicolae Colan a fost în „cei patru ani, cât patru 
veacuri”, care au urmat Dictatului de la Viena, o 
„mare binecuvântare”. Mărturie stau, în acest sens, 
realizările obţinute pe linie pastoral-misionară, 
culturală, şcolară şi  socială. Prin lungi itinerare 

pastorale, de ordinul săptămânilor, adesea expus 
unor reale primejdii, cerceta parohie de parohie, 
învăţând, mângâind, întărind şi încurajând, întâlniri 
de care mulţi români îşi amintesc şi acum cu evla-
vie şi recunoştinţă. A fost un autentic apostol al orto-
doxismului şi românismului strămoşesc şi un veritabil 
conducător spiritual al românilor din Ardealul ocupat. 
Era în zilele acelea - aşa cum arată părintele Ghe-
orghe Papuc - „ca un Moise în mijlocul credincio-
şilor săi”. 

În anul 1945 ne-am convins din nou de respectul său 
faţă de cuvântul scris, atât de convingător expus în dis-
cursul de primire în Academie cu titlul “Biserica neamu-
lui şi unitatea limbii româneşti”. Nu puteam să nu îmi 
amintesc de acest moment când am fost primit şi eu în 
Academia Română.

Student fiind la Timişoara, în 1947, am luat cu-
noştinţă de Memoriul autorităţilor locale şi al inte-
lectualilor vremii din Cluj, adresat Ministrului În-
văţământului, în care se solicita înfiinţarea unei 

PS Nicolae Colan în fața gării din Cluj, la sosirea sa pen-

tru a f i instalat ca Episcop al Vadului, Feleacului și Clujului, 1936.                                                                           tru a f i instalat ca Episcop al Vadului, Feleacului și Clujului, 1936.                                                                           

În stânga sa se af lă Sebastian Stanca.În stânga sa se af lă Sebastian Stanca.
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Preţuit în mod deosebit de mitropolitul Nicolae Bălan al Ar-
dealului (1920-1955), a fost trimis la studii de specializare teologică 
la Universitatea din Berlin, unde a audiat valoroși profesori ai 
timpului: Gustav Adolf von Deissmann, Adolf von Harnack, Wer-
ner Sombart ș.a., îmbogăţindu-și cultura sa teologică. 

Reîntors în ţară, a fost numit secretar arhiepiscopesc la Sibiu 
(1921-1922), trecut apoi, în 1922, profesor provizoriu la Catedra de 
Studiul Noului Testament de la Academia Teologică „Andreiană”, 
unde a fost defi nitivat în 1924. Din 1928 funcţionează și ca rector 
al aceluiași Institut până la intrarea sa în episcopat (1936).

În prima „etapă sibiană” a mai îndeplinit în mod exemplar și 
alte îndatoriri bisericești, culturale și obștești: membru al Consiliului 
arhiepiscopesc și mitropolitan, membru (deputat) în Adunarea 
Eparhială a Arhiepiscopiei Sibiului și în Congresul Naţional Bise-
ricesc, membru al Comitetului central al Asociaţiunii „Astra”, se-
cretar general al Asociaţiei clerului ortodox român din Ardeal 
„Andrei Șaguna”, președinte al Reuniunii meseriașilor români din 
Sibiu, președinte al Reuniunii române de muzică „Gheorghe Dima” 
din Sibiu și alte societăţi de cultură naţională.

Toate aceste misiuni nu l-au împiedicat să desfășoare și o in-
tensă activitate publicistică. De fapt, debutul în presă l-a făcut încă 
din 1915, în Gazeta Transilvaniei din Brașov. La Sibiu a colaborat la 
Telegraful Român; a fost redactor responsabil al Revistei Teologice, 

unde s-a îngrĳ it de apariţia colecţiilor de scrieri religioase Bibliote-
ca Bunului Păstor și Problemele vremii; a publicat Anuarele Academiei 
teologice „Andreiane”; l-a ajutat pe mitropolitul Nicolae Bălan la 
ctitorirea și apariţia colecţiilor de cărţi teologice și bisericești apă-
rute la Sibiu: Seria Teologică, Seria Didactică, Popasuri Duhovnicești și 
Veniţi la Hristos; a publicat studii de specialitate, apreciate, dintre 
care menţionăm: Sf. Pavel către Filimon, Creștinismul și sclavia, Sibiu, 
1925, Biblia și intelectualii, Sibiu, 1929, Cartea Sf. Apostol Pavel către 
Efeseni. Introducere, Sibiu, 1929; a înfi inţat revista de familie Viaţa 
ilustrată – 1934; a tradus în românește cartea lui Fr. W. Foerster, 
Hristos și viaţa omenească, Sibiu, ed. I, 2 volume, în 1925 și ed. a II-a, 
1 volum, în 1946; a militat, prin scris, pe linie ecumenistă, luând 
parte ca membru al delegaţiei Bisericii noastre la Conferinţa 
organizaţiei “Faith and Order” (Credinţă și Constituţie) de la La-
usanne – Elveţia, în anul 1927, sau la altele, pe plan local, militând 
pentru apropierea dintre Biserici.

În  anul 1934 a intrat în cler (fi ind hirotonit diacon și preot celib), 
iar în următorul an (1935) a fost hirotesit protoiereu onorifi c, primind 
distincţiile legate de această treaptă bisericească, una de prestigiu 
în Biserica noastră. 

În urma trecerii la cele veșnice a vrednicului episcop Ni-
colae Ivan (1921-1936), scaunul eparhial de la Cluj a rămas 
vacant. În locul acestuia, la 29 aprilie 1936, Colegiul Electoral 
Bisericesc din București l-a ales cu mare însufl eţire pe proto-
iereul rector Nicolae Colan din Sibiu, ca episcop al Eparhiei  
Vadului, Feleacului și  Clujului. Între timp a fost și călugărit, 
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Episcopul Nicolae Colan. Tablou din colecția Arhiepiscopiei Vadu-
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Tableta lunii

Hotarul strămoșesc

Alexandru Nemoianu
Jackson, Michigan, USA

P entru Neamul nostru românesc începutul și 
sfârșitul au fost și sunt Satul. Așadar ne putem 
întreba: ce înseamnă să fi i parte a unui sat și, deci, 

să rămâi român?
Înseamnă să poţi deschide ușa unei case căreia să 

îi spui “a noastră”. Nu este doar casa ta, este casa celor 
din care cobori, a celor al căror chip îl porţi pe fată, a 
celor care îţi bântuie visele, a celor care așteaptă Învi-
erea în mortăria de pe “cracul Bolgii”. Mai înseamnă 
și bucata de pământ, zăbran, livagie, fâneaţă, în care 
strămoșii tăi au trudit, în care, copil, te-ai jucat, în care, 
ca june, poate ai văzut alesul sau aleasa inimii. Este 
pământul care, odată mai mult și odată mai puţin, a 
pus pe masă bucata de coleșă sau pâine. Pentru care 
întotdeauna ne-am rugat și ne rugăm.

Casa strămoșească și pământul strămoșesc nu sunt 
ale “noastre”, ale celor care pentru încă o vreme scur-
tă mai facem umbră pământului: ele sunt ale întregu-
lui neam din care coborâm: ieri, azi, întotdeauna.

Este o poruncă pe care o știm toţi din prima clipă a 
înţelegerii: casa și pământul strămoșesc nu se vând! Nici-
odată, sub nicio împrejurare. Încălcarea acestei porunci te 
pune sub un fel de blestem în veșnicie.

Pot fi  Iude care își vând avutul strămoșesc, care își vând 
de fapt neamul. Ei vor primi cei 30 de arginţi, dar nu se 
vor bucura de ei!

Cu orice preţ, cu orice trudă, păstraţi casa și pământul 
strămoșesc; odată vândute nu vor mai fi  niciodată ale 
voastre sau ale copiilor voștri. Niciodată!

Staţi strânși lângă vatra unde mai pâlpâie focul. Zile 
mai bune vor veni. Dar dacă veţi înstrăina pământul și 
casa strămoșească, totul este pierdut pentru Neamul vos-
tru. Îl veţi condamna la uitare, și încă la uitare în rușine.

Să nu fi e așa!

Episcopul Academician 
Nicolae Colan 

al Vadului, Feleacului și Clujului 
(1936-1957) - 

Momente însemnate 
din viața și activitatea sa

Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru Moraru

Î ntre vrednicii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române 
din veacul al XX-lea, se numără și vlădica Nicolae 
Colan, care în urmă cu opt decenii, și anume la 29 

iunie 1936, era instalat ca episcop al Eparhiei Vadului, Felea-
cului și Clujului, cu scaunul arhieresc la Cluj. Pentru a ne 
reaminti cine a fost acest mare ierarh, vom evidenţia doar 
câteva momente de seamă din viaţa sa, cu încercările și îm-
plinirile sale din Transilvania de Nord, într-o vreme nepriel-
nică Bisericii și Neamului nostru.

A văzut lumina zilei la 28 noiembrie 1893, în localitatea Arpătac 
(azi Araci), jud. Covasna, într-o familie numeroasă de ţărani evlavioși, 
cu stare materială modestă, mereu cu dorul în sufl et în nădejdea 
izbăvirii de sub stăpânirea străină.

Școala primară a făcut-o în satul natal, iar cea secundară o în-
cepe la Liceul din Sf. Gheorghe, continuând apoi la vestitul Liceu 
„Andrei Șaguna” din Brașov, care a dat în cursul vremii cei mai 
mulţi academicieni din ţară. După terminarea liceului urmează 
cursurile Institutului Teologic – Pedagogic „Andreian” din Sibiu, 
iar apoi în timpul „pribegiei” sale dincolo de Carpaţi cele ale 
Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii din București, unde și-a 
luat licenţa cu teza inedită: Stilul lui Dimitrie Cantemir în scrierile lui 
românești, valoroasă prin modul ei de abordare.

rămânându-i același nume de la botez, Nicolae, unul de mare 
rezonanţă în creștinismul Răsăritean, dar și românesc.

A fost hirotonit întru arhiereu la 31 mai 1936, în Catedrala 
mitropolitană din Sibiu și, o lună mai târziu, instalat la Cluj, la 29 
iunie același an (1936), de ziua Sfi nţilor Apostoli Petru și Pavel, ceea 
ce îi prevestea activitatea sa misionară intensă de mai târziu, moment 
de seamă petrecut  în urmă cu opt decenii.

Ajuns în fruntea Episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului 
(care-și are rădă cini adânci în străvechile Eparhii de la Vad și Feleac) 
și-a pus „toată înţelepciunea” și priceperea în folosul Bisericii și al 
Neamului său, greu încercat în această parte de ţară românească, 
de stăpâniri străine vreme de multe veacuri.

În urma nedreptului Dictat de la Viena din 30 august 1940, 
episcopul Nicolae Colan a fost singurul ierarh ortodox care 
„a rămas în teritoriul vremelnic ocupat” de horthyști, cârmu-
ind duhovnicește pe credincioșii săi din Eparhiile Maramureșului, 
Oradiei și Sibiului, în condiţii grele și umilitoare. Astfel a cu-
treierat „cruciș și curmeziș” întinsa sa Eparhie, „îndrumând 
credincioșii” în „calea dreptei credinţe și a iubirii de aproa-
pele”. Ba, mai mult, episcopul Nicolae a reușit să împletească 
„fi rele bunei înţelegeri, păcii și prieteniei cu cei de alt neam 
și de altă confesiune, lăsând amintiri de neuitat și câștigând 
simpatii trainice pentru Biserica noastră”, în ţinuturile în care 
a păstorit în calitate de ierarh al Clujului.

Și în aceste condiţii grele, vlădica Nicolae și-a continuat activi-
tatea publicistică în: revista Viaţa ilustrată, foaia eparhială Renașterea 
și colecţiile Cărţile vieţii (1937) și Veniţi de luaţi lumină (1941). În 
prima colecţie a publicat două lucrări: Medalioane, Cluj, 1940, 120 
p., și o traducere: Omul cel nou de Emil Fiedler, Cluj, 1941, 150 p. 
Pentru nevoile sufl etești ale românilor transilvăneni a tălmăcit 
„într-o neaoșe limbă românească” Noul Testament, care a apărut la 
Cluj în două ediţii (în 1942 și 1945); în paginile revistelor, colecţiilor 
și foilor amintite, profesorul și episcopul Nicolae Colan a publicat 
zeci de articole, cronici, recenzii etc., fi ind recunoscut și ca mare 
publicist al vremii, apreciat până în zilele în  care trăim.

Între timp a deschis o școală de cântăreţi bisericești la Nușeni 
(azi în jud. Bistriţa-Năsăud), a îndrumat activitatea Academiei 
Teologice de la Cluj (din lipsă de personal didactic, între 1940-1944, 
însuși episcopul preda cursuri de Noul Testament), a susţinut, apoi  
activitatea Tipografi ei eparhiale și a înfi inţat un liceu mixt ortodox 
la Cluj și două internate, de băieţi și fete, fi ind unul de seamă din 
acest important oraș cultural transilvănean.

Între anii 1938-1939 a fost ministru al Educaţiei Naţionale, 
Cultelor și Artelor, etapă în care a sprĳ init progresul cultural ro-
mânesc, instituţiile noastre bisericești, precum și ale celorlalte 
culte și etnii într-o ţară cu adevărat democratică.

Fiind preţuit îndeobște „ca om de carte”, episcopul Nico-
lae Colan a fost ales în 1938 membru de onoare al Academiei 
Române, iar în 1943 membru activ, în locul marelui diplomat 
Nicolae Titulescu. Discursul de recepţie al episcopului Colan: 
Biserica neamului și unitatea limbii românești, rostit abia în 1945, 
a fost apreciat în „termeni optimi” de fostul său profesor, 
academicianul Dr. Silviu Dragomir, istoric reprezentativ tran-
silvănean și fi u vrednic al Bsericii noastre.

După instaurarea  așa-zisului  „regim democratic”  din  
patria noastră, în 1947, episcopul Nicolae Colan și-a adus din 
plin contribuţia la continuarea misiunii sale duhovnicești și 
românești pe meleagurile transilvănene, într-o lume greu în-
cercată de stăpânirea comunistă, dar, în același timp, și la uni-
fi carea bisericească din 1948, din cuprinsul Eparhiei Clujului, 
an și de refacere a unităţi noastre de neam. 

Între înfăptuirile lui de ordin gospodăresc, la loc de frunte 
amintim, între altele, înzestrarea Catedralei eparhiale de la Cluj cu 
o pictură corespunzătoare măreţiei ei, precum și introducerea în-
călzirii centrale în acest important lăcaș de cult, ce cuprinde și 
elemente arhitectonice din alte ţinuturi  românești.

După o rodnică misiune de peste două decenii, plină de 
tact și înţelepciune, episcopul Nicolae Colan (1936-1957) al 
Vadului, Feleacului și Clujului a fost ales mitropolit al Ar-
dealului în 1957, păstorind la Sibiu, cu alte împliniri, vreme 
de un deceniu, în istoricul oraș în care și-a început rodnica 
sa activitatea didactică, cărturărească și naţională, un ade-
vărat model și pentru trăitorii zilelor noastre.

A adormit în Domnul la 15 aprilie 1967, după o aleasă arhierie 
de peste 30 de ani, fi ind așezat spre odihnă veșnică în Cimitirul 
„Mitropoliţilor Ardealului” din Rășinari (lângă Sibiu), iar mai 
târziu, mutat în Cripta „Mitropoliţilor Ardealului” de la Mănăsti-
rea „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus, jud. Brașov.

Teolog de seamă, orator vestit, condeier iscusit, patriot 
luminat, om drept, de o rară bunătate și blândeţe, dăruit 
cu o deosebită delicateţe, fineţe și sensi bilitate sufletească, 
iată, doar câteva din calităţile ce creionează figura  adevă-
rată  a acestui renumit arhiereu al Bisericii noastre.



R E C E N Z I E  *  B R E V I T E R4
a

ere
a N

r. 
6 /

 Iu
nie

 (2
01

6)

O fărâmă de indignare

Aurel Sasu

S -a consumat destul de repede, cum era de aşteptat, povestea 
manifestului politic al Trupei „Taxi” (Despre smerenie), îndreptat 
împotriva Catedralei Mântuirii Neamului. Un fel de show publi-

citar cu treizeci şi trei de personaje (în varianta nouă, şaizeci şi şapte), 
repetând fi ecare, după puteri şi cultura muzicală, invarianta onirică a 
partiturii: Dumnezeu preferă lemnul şi spaţiile mici. Mă interesează aici doar 
prezenţa inedită, între protagonişti, a lui Mircea Cărtărescu, omul vector, 
să-i spun aşa, al videoclipului cu pretenţii de sfi oasă inocenţă. Să acceptăm, 
pentru o clipă, că, potrivit pateticului slogan instigator, Dumnezeu chiar 
preferă lemnul. Logic, rezultă că nu-i sunt pe plac, tot lui Dumnezeu, nici 
Notre Dame din Paris, nici Sagrada Familia din Barcelona, nici Domul din 
Köln, nici Catedrala „Saint Patrick” din New York, nici Catedrala Naţio-
nală din Washington, nici Biserica „Sfântul Vasile” din Moscova, nici San 
Pietro din Roma, nici Catedrala de Cristal din Garden Grove (California) 
sau, cine ştie, poate nici Sfânta Sofi a din Constantinopol!

Teribilă prezumţie a unor oameni de două ori afl aţi într-o eroare gravă: 
întâi, că marşul spre o mare cultură şi respiraţie istorică amplă (l-am citat pe 
Emil Cioran) sunt de neconceput fără un sens al grandorii şi al monumenta-
lului, chiar dacă civilizaţia lemnului ne oferă atâtea dovezi de sublimă arhi-
tectură a gândului, şi doi, că raţiunea de a fi  a unei biserici, mare sau mică, 
din vârf de munte sau din grotă, din marile aglomerări urbane sau din veş-
nicia liniştii nedesluşite nu e lemnul, piatra, sticla sau metalul, ci puterea, 
înţelepciunea noastră de a ne zidi în acel spaţiu sacru, mare sau mic, fi ecare 
în parte şi toţi împreună, „spre a fi  lăcaş al lui Dumnezeu întru Duhul Sfânt” 
(Apostolul Pavel, Efeseni, 2:22). Fiindcă, Biserica nu e în sine o zidire, ea o 
primeşte sau nu prin râvnitorii darului duhovnicesc. În absenţa cărora, za-
darnic este orice manifest.

Sincer, nu ştiu, la modul general, ce preferă Dumnezeu. Ştiu, în schimb, 
cu certitudine, că nu preferă limbajul silnic-trivial, blasfemia celor sfi nte, 
travestiul freudian al imposturii, stratagema indecenţei sau epuizarea în 
monstruozitate a lui Mircea Cărtărescu din romanul Orbitor (ediţie defi nitivă, 
2007). O adevărată industrie a profanării şi a ororilor emfatice, care explică, 
până la un punct, şi susţinerea proiectului insurgent al Trupei „Taxi”. O şire-
tenie de ateism nociv şi o atitudine hilar-psihotică faţă de valorile dogmei şi 
ale credinţei, pe care scriitorul le prezintă ca program de conştiinţă. Un ridicol 
al rafi namentului dizgraţios şi al imaginaţiei bovarice, pentru care mĳ loacele 
autorului par să fi e inepuizabile. Iată-le în formula necenzurată a unui natu-
ralism sanguinar, pentru reproducerea căruia cer, anticipat, scuze cititorilor. 
Într-o bipolaritate perfectă, ne asigură prozatorul, „capul corespunde sexului”, 
între abjecţie şi slavă, omul este un „maţ plin de fecale”, femeia este biopsia 
„organelor de lumină ale lui Dumnezeu”, îngerii, vai, îngerii lui Rilke, for-
mele „desăvârşirii zilei dintâi”, sunt înzestraţi, în Orbitor, „cu testicole de 
zirconiu”, lumea e „un nucleu epileptic”, bisericile, „maşini de călătorit în 
trecut”, religiile, „o schizofrenie eternă”, dumnezeirea, o gândire care gân-
deşte în termenii „nimicului abisal”, umanitatea trăieşte în „orgasmul minţii 
şi-n silogismele fecundităţii, în sperma creierului şi-n memoria ovarelor” etc. 
Năucitoare este autodefi niţia autorului („Sunt creier care ejaculează şi testi-
cole gânditoare”; „mă afund în abjecţie, înaintând în jos printr-un jet de urină 
şi spermă”), delirantă este imaginea mamei tăvălită pe pat de către soţ şi 
„hectarele de pulpe” ale celei ce i-a dat viaţă, totul scos la suprafaţă cu o ob-
sesie phalocentrică rar întâlnită în literatura română. Sigur, romancierul 
abuzează de toate lecturile şi exagerările postmoderniste, fenomen căruia, în 
1999, i-a dedicat o carte: omul e totul (aici bolgia pântecelor, onto-erotica fi -
inţei umane, perversitatea polimorfă, apologia orgasmică în conturul Reichi-
an mai larg al eliberării trupului), în vreme ce umanitatea e un simplu câmp 
de ruine (urlet orbitor al apocalipsei).

Întrebare simplă! Poate autorul acestor anarhice fracturări de sensibilita-
te judeca ce-i place lui Dumnezeu? Probabil, atâta vreme cât se hrăneşte din 
„noroiul vremii” (T. Arghezi) şi atâta vreme cât, incapabil să depăşească bi-
ologia, rămâne nostalgicul mirosului de uter, incapabil să adere la vreun 
model de exigenţă a spiritului. Cum poate omul unor asemenea judecăţi 
ignobile să bâlbâie, fi e şi doar trei cuvinte, despre preferinţele dumnezeirii? 
Opinia Trupei „Taxi” îmi este complet indiferentă! Dar, când un scriitor de 
oarecare notorietate îl amestecă pe Dumnezeu cu vâscozitatea viselor sale, şi 
sexul este considerat un substitut al nemuririi înseamnă că ceva lăuntric s-a 
frânt şi că argumentele minimei morale au încetat. Iar când abjecţia cu program 
(„ar trebui să ne amintim cu testicolele”) primeşte girul colegilor de generaţie, 
problema mi se pare că iese de sub incidenţa literarului şi intră sub cea a 
patologicului. Altfel nu-mi explic amuzantul verdict al lui Gabriel Liiceanu: 
De ce mai avem nevoie de un brand românesc, dacă-l avem pe Mircea Căr-
tărescu? Chiar, de ce? Doar să ne convingem, încă o dată, de tăria cenuşii lui 
Iov? Să afl ăm, mereu prea târziu, că nu-l putem, vorba fi losofului, reduce pe 
Dumnezeu la nimic, doar fi indcă îi datorăm totul? Sau este vorba, pur şi 
simplu, de eterna probă de neconformitate cu sine a intelectualului român? 
Era să spun a trădării, da, a trădării, care mă îndreptăţeşte să repet: daţi-vă la 
o parte, domnilor, să-mi vin puţin în fi re!

Breviter
Alexandru Surdu, Publicistica Mitropolitului Nicolae 

Colan, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2013. 

D
espre mitropolitul cărturar Nicolae Colan 
s-a mai scris de-a lungul timpului, autori 
precum părinţii profesori Alexandru Mo-

raru1 sau Dorel Man2, sau istorici şi literaţi precum 
Ioan Lăcătuşu3 sau Luminiţa Cornea4, fiind adevă-
raţi specialişti în biografia lui. Cu toate acestea, 
există suficiente laturi ale vieţii şi activităţii lui ce 
nu au fost încă valorificate îndeajuns. Între ele se 
numără şi publicistica lui, care, prin eforturile cer-
cetătorului Alexandru Surdu, beneficiază acum de 
o cercetare monografică aproape, dacă nu chiar 
exhaustivă. 

Cititorul care vede pentru prima dată titlul lu-
crării, respectiv: Publicistica Mitropolitului Nicolae 
Colan, ar putea fi 
tentat să creadă că 
este vorba despre 
o listă ce conţine o 
înşiruire alfabetică 
sau tematică a tu-
turor publicaţiilor 
ierarhului. Lectura 
acesteia îi va arăta 
însă că autorul nu 
se rezumă doar la 
activitate de reper-
torizare a volume-
lor, studiilor, arti-
colelor, eseurilor, 
predicilor sau re-
cenziilor lui, ci ofe-
ră  o  prezentare 
comentată a activi-
tăţii de condeier a 
sa. 

Structurat  pe 
şase capitole mari, 
volumul este des-
chis de cuvântul 
profesorului Ovi-
diu Moceanu, de la 
universitatea bra-
şoveană (pp. 5-8) 
şi de introducerea 
a u t o r u l u i  ( p p . 
9-11), în cadrul că-
ruia acesta vorbeş-
te despre geneza 
temei5, îşi motivea-
ză alegerea şi trasează principalele direcţii de cer-
cetare. Urmează apoi o scurtă trecere în revistă a 
vieţii şi activităţii lui publicistice (pp. 12-33), după 
care, începând cu cel de-al doilea capitol, autorul 

1 Alexandru Moraru, La răscruce de vremi, o viaţă de om: Nicolae Colan, 
Episcopul Vadului, Feleacului şi Clujului (193 -1957), după documente, 
corespondenţă, însemnări, relatări, impresii, Arhiepiscopia Ortodoxă 
Română a Vadului, Feleacului şi Clujului, Cluj-Napoca, 1989; Idem 
(coord.), Omagiu Mitropolitului Nicolae Colan, Editura Arhidiecezana, 
Cluj, 1995.
2 Cf. Dorel Man, Pastoraţie şi istorie la episcopul Nicolae Colan în Tran-
silvania (1940-1944), Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007; Nicolae 
Colan, Teologie şi spiritualitate Ortodoxă – studii, articole, traduceri, ed. 
Dorel Man, col. ,,Biblioteca Theologica”, Editura Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 1998; Idem, Pastorale, ed. Dorel Man, Editu-
ra Arhidiecezana, Cluj, 1995.
3 A se vedea, de exemplu: Ioan Lăcătuşu (coord.), Genealogia familiei 
Colan, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2012.
4 Cf. Ioan Lăcătuşu, Luminiţa Cornea, Ioan Luca, Personalităţi ale 
oraşului Covasna, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2009. Lu-
crărilor lor se adaugă şi altele, precum: Bogdan Andriescu, Mitropo-
liţi ai Ardealului: Nicolae Colan (1893-19 7) – biobibliografi e, col. ,,Per-
sonalia”, Biblioteca Judeţeană ,,Astra”, Sibiu, 2009; Iosif E. Naghiu, 
,,Biobibliografi a P. S. Episcop Nicolae Colan al Vadului, Feleacului 
şi Clujului, anii 1916-1936”, în Revista Teologică, XXVI (1936) nr. 11-12, 
pp. 407-409 et passim. 
5 ,,Alegerea temei ,,Publicistica lui Nicolae Colan”, este cauzată şi 
de o altă caracteristică a personalităţii prelatului ardelean. Numele 
său este legat de evenimente importante ce au marcat istoria Tran-
silvaniei. Iar jurnalistica sa descrie aceste evenimente, reprezentând 
şi astăzi mărturii cu valoare de document. Nicolae Colan a lăsat 
publicisticii o ,,moştenire” bogată , care ar merita să fi e publicată în 
integralitatea ei, într-o colecţie de aur. Prezentarea în detaliu poate 
constitui un material pentru realizarea în viitor a unei monografi i 
exhaustive despre omul Bisericii şi omul de litere Nicolae Colan. În 
pana sa am descoperit un autor şi un verb profund variat, ce îşi 
pregătea cu minuţiozitate documentarea şi care acorda o atenţie 
deosebită formei şi conţinutului textelor semnate”, Alexandru Sur-
du, Publicistica Mitropolitului Nicolae Colan, Editura Renaşterea, Cluj-
Napoca, 2013, p. 10.

se focalizează pe analiza anumitor aspecte temati-
ce sau de gen ale publicisticii lui. 

Astfel, capitolul al doilea (pp. 34-61) este dedicat 
particularităţilor scrisului lui Nicolae Colan şi di-
mensiunii literare a acestuia. Autorul prezintă şi 
analizează fragmente ale publicisticii sale din care 
reiese talentul său beletristic şi reliefează impor-
tanţa limbii române pentru el6. Cel de-al treilea este 
dedicat genului panegiric (pp. 62-103), specific cu 
precădere literaturii teologice, prezent din abun-
denţă în scrierile episcopului clujean, cel de-al pa-
trulea încercărilor literare întreprinse de el (pp. 
104-135), cel de-al cincilea interferenţei dintre pu-
blicistică şi literatură din opera publicată în pagi-
nile diferitelor reviste7 (autorul insistând aici asupra 
formelor publicisticii utilizate de el), iar ultimul 

(pp. 198-260), di-
versităţii tematice 
a operelor lui. 

În finalul lu-
crării se regăsesc, 
alături de volu-
mele, studiile şi 
articolele publica-
te de către Nico-
lae Colan în tim-
pul vieţii sau edi-
tate postum, ş i 
câteva facsimiluri 
după  articolele 
sau s tudi i le  ce 
poartă semnătura 
sau, sau fotografii 
cu el din timpul 
activităţii chiriar-
hale. 

Lucrarea dom-
nului Alexandru 
Surdu, o tentativă 
de  res t i tu i re  a 
unei părţi a bio-
grafiei celui de-al 
doilea ierarh al 
reînfiinţatei epar-
hii a Clujului, se 
constituie aşadar, 
după cum se poa-
te vedea, într-o 
întreprindere me-
ritorie ce îşi  va 
găsi cu certitudi-

ne locul în rândul 
scrierilor de acest gen, contribuind la redescoperi-
rea unei părţi importante a istoriei bisericeşti şi a 
literaturii publicate în spaţiul acestei instituţii în 
secolul trecut. 

Ierom. Maxim Morariu

6 ,,Pentru Nicolae Colan limba naţională se confundă cu însăşi fi in-
ţa naţională: ,,Fără îndoială, limba este în primul rând mĳ loc esen-
ţial de înţelegere între fi ii aceleiaşi naţii. Dar limba naţională este 
mai mult decât atâta. Ea ascunde în sine, ca într-o cutie magică, 
întreaga viaţă a unui popor, cu trecutul lui cel mai îndepărtat, cu 
pământul care l-a hrănit şi i-a încântat privirea, cu împrejurările 
sociale în care a vieţuit, cu îndeletnicirile lui zilnice, cu credinţa care 
l-a mângâiat în vremi de restrişte şi care i-a îndrumat năzuinţele, 
cu toată civilizaţia şi cultura la care a izbutit să se înalţe, din treap-
tă în treaptă, de-a lungul veacurilor”, ibidem, p. 61. Cf. Alexandru 
Moraru, op. cit., p. 571.   
7 Aici, el vorbeşte despre diversitatea tematică şi despre modul în 
care el reuşeşte să alterneze aceste stiluri. Redăm mai jos un frag-
ment din textul său: ,,De la momentul în care adolescentul debuta 
în publicistică, cu Scrisoare lui Nistorel şi până când  mitropolitul 
trimitea ultima pastorală - cu ocazia Învierii Domnului din 1967 
credincioşilor de pe cuprinsul Ardealului, viaţa lui Nicolae Colan 
s-a înscris pe două coordonate: aceea a fi lologului, care vorbeşte şi 
cultivă o dulce şi corectă limbă românească, şi aceea a teologului, 
care vorbeşte şi propovăduieşte prin toate faptele sale învăţătura 
creştină. Cele două atribute ale formaţiei marelui prelat se regăsesc 
în toată opera sa şi, privind dintr-o perspectivă generală a vieţii şi 
activităţii sale, oricine poate concluziona că ele formează un tot 
unitar. De altfel, se regăsesc indisolubil legate în mai toate scrierile 
sale, şi orice text aşternut de el pe hârtie demonstrează menirea pe 
care i-a hărăzit-o Dumnezeu: slujirea limbii naţionale şi a credinţei 
strămoşeşti cu toate valorile şi obiectivele pe care le incumbă. Cele 
mai multe scrieri, indiferent de tematică, au apărut în serialele la 
care a colaborat, pe care le-a condus sau le-a înfi inţat, aşa că nu 
trebuie să mire pe nimeni faptul că pe aceeaşi pagină sau în acelaşi 
număr al unei reviste se afl ă un articol de fond, un eseu alături de 
un necrolog, o pastorală sau o cronică alături de un fapt divers, 
nişte însemnări ş. a. m. d.”, Alexandru Surdu, op. cit., pp. 136-137.  
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Thomas Merton și 
ecumenismul monahal

Protos. Benedict Vesa

C u privire la locul și rolul său în lume, Thomas Merton 
afi rma: „Am venit în lume. Liber prin fi re, după chipul lui 
Dumnezeu, am fost totuși prizonierul propriei mele violenţe 

și egoism, după chipul lumii în care m-am născut. Acea lume era 
imaginea iadului, plin de oameni ca și mine, iubind pe Dumnezeu, 
și, totuși, urându-L; născut să-L iubesc, trăind în schimb în frica 
celor înfometaţi fără speranţă, certaţi cu sine”1. Fraza sa autobiogra-
fi că îl descrie într-un mod evident drept o personalitate puternică, 
dar contradictorie, care își trăiește existenţa la graniţa dintre credinţă 
și a-teism, lecturat ca separaţie existenţială de Dumnezeu din pri-
cina „legii trupului”, a materiei care se opune omului raţional, după 
chipul divin, deși adus la existenţă ca să iubească, atât pe prototipul 
său, cât și lumea întreaga și chiar și pe sine însuși. Atitudinea con-
tradictorie cu referire la personalitatea sa a fost prezentă până la 
moartea lui, ba chiar și postum, mai ales pentru interesul și relaţia 
pe care a avut-o cu spiritualităţile orientale, de factură necreștină. 

Thomas Merton se naște la 31 ianuarie 1915, în Prades, Franţa. 
Înainte de intrarea în conventul trapist din Kentucky se dedică 
activităţii didactice. A publicat numeroase lucrări atât ca poet și 
eseist, cât și ca romancier. În istoria spiritualităţii contemporane s-a 
remarcat mai ales prin autobiografi a sa „The Seven Storey Moun-
tain” (Muntele cu șapte trepte). 

Contextul istoric al vieţii sale a fost 
marcat de atrocităţile Războaielor Mondi-
ale, o atmosferă în totală contracţie cu te-
maticele predilecte din scrierile sale, con-
centrate în jurul unei atitudini pacifi ste, 
marcate de o spiritualitate angajată și res-
ponsabilă. Tatăl său, Owen Merton, a fost 
un imigrant din Noua Zeelanda, iar mama 
sa, Ruth Jenkins, aparţinea comunităţii 
americane Quaker2.

La câteva luni după ce se naște Tho-
mas, părinţii săi părăsesc Franţa și se mută 
în Statele Unite. Familia sa se stabilește 
în cele din urmă în Douglaston, Queens, 
un cartier al New York-ului. Mama sa va 
muri de cancer, în 1921, când Thomas 
avea doar șase ani. Prin urmare, tinereţea 
și-o petrece călătorind împreună cu tatăl său, cu vizite periodice 
în America, la bunicii săi. În timpul adolescenţei, Thomas va fi  
înscris la diverse școli private în Franţa și Anglia, urmând, în cele 
din urmă, studiile la Clare College, Cambridge. În anul 1934, 
Merton părăsește Cambridge-ul și se întoarce în SUA la bunicii 
săi din New York, unde își va continua pregătirea academică la 
Universitatea Columbia. Această etapă a studenţiei cuprinde și 
convertirea sa la romano-catolicism. În această perioadă se dedică 
numeroaselor acte de caritate și se apropie tot mai mult de o reli-
giozitate participativă. În 1941 intră în „Mănăstirea Ghetsimani”, 
în apropiere de Louisville, Kentucky, ce aparţinea Ordinului Cis-
tercian, unei comunităţi trapiste. Acolo, pe lângă noua sa vocaţie 
monastică, cea de scriitor va fi  vizibil exprimată. Experienţa sa în 
mănăstire a avut o infl uenţă serioasă asupra cunoașterii de sine și 
a evoluţiei sale spirituale. Încurajat de stareţul comunităţii, Dom 
Frederic Dunne, conștient de inteligenţa și talentul său literar, 
acesta își va urma pasiunea pentru scris. Așa se face că Merton se 
va concentra pe traducerea de texte religioase și realizarea unor 
biografi i ale sfi nţilor pentru viaţa duhovnicească a mănăstirii.

Un scriitor prolifi c, din 1947 până la moartea sa prematură 
în 1968, Thomas Merton a scris și a publicat mai mult de 70 de 
cărţi, două mii de poezii și numeroase eseuri, conferinţe și co-
mentarii. În 1948, Merton și-a publicat autobiografi a sa și poves-
tea încercării sale timpurii în credinţă, ce a dus la convertirea sa, 
„Muntele cu șapte trepte”. Scrierile sale par să dezvăluie trans-
formarea lui dintr-un rănit introvertit pasionat într-un intelectu-
al mai expansiv. În acest context, depășește zidurile mănăstirii 
printr-o implicare socială și chiar politică, promovând dialogul 
între oameni de diferite religii. În conștiinţa sa, întâlnirea cu 
Dumnezeu presupune, în consecinţă, întâlnirea și slujirea celorlalţi. 
Poziţiile sale cu privire la activismul social și opiniile sale religi-

1 Începutul operei sale biografi ce „The Seven Storey Mountain”.
2 Quakeri este numele dat membrilor uneicomunităţi protestante numite 
și Societatea Religioasă a Prietenilor, mișcare creștină înfi inţată de puritanul 
englez George Fox la jumătatea secolului XVII. La începuturi, quakerii nu 
aveau preoţi sau pastori socotind că Dumnezeu îl va inspira pe unul dintre 
membrii congregaţiei să vorbească în numele Lui. Quakerii nu recunosc 
tainele ofi ciate de preoţi, riturile şi clerul, în general. Ei refuză prestarea 
jurământului și a serviciului militar.

oase generoase i-au adus critici severe din partea unor catolici și 
non-catolici, care au pus la îndoială integritatea și devotamentul 
său. El însuși vorbește despre o convertire continuă, fapt care l-a 
condus la studiul religiilor din Asia, în special buddhismul Zen, 
în ultimii ani ai vieţii sale. La 10 decembrie 1968, în timp ce 
participa la o conferinţă interconfesională în Bangkok, Tailanda, 
Merton, rănit de un ventilator electric, va părăsi această viaţă.

Thomas Merton a fost subiectul unui discurs al Papei Francisc 
la un congres în Statele Unite ale Americii, la 25 septembrie 2015. 
Omagiindu-l alături de Dorothy Day și Martir Luther King, acesta 
afi rma: „Thomas Merton a fost o sursă de inspiraţie spirituală și o 
călăuză ghid pentru mulţi oameni… a fost, mai presus de toate, un 
om al rugăciunii, un gânditor care a contestat certitudinile timpu-
lui său și a deschis noi orizonturi pentru sufl ete și pentru Biserică. 
A fost, de asemenea, un om al dialogului, un promotor al păcii 
între popoare și între religii”3.

Această caracterizare, cu valoare sintetică, exprimă limpede 
punctele forte ale spiritualităţii sale. Trei sunt direcţiile majore de 
acţiune. În primul rând, a fost un om al credinţei, un contemplativ, 
„un om al rugăciunii, mai presus de toate”. El însuși se descrie ca 
un om al credinţei în lume, chemat să identifice acolo semnele 
prezenţei, vocii și dragostei Celui Atotputernic4. Dumnezeu este 
Cel care cheamă și omul răspunde înaintând pe propriul său drum, 
asistat de Dumnezeu Însuși. Nu neglĳ ează deloc cel de-al doilea 
element obligatoriu pentru itinerariul său – pregătirea academică, 
doar că viaţa intelectuală este integrată în viaţa contemplativă. 
Acesta afi rmă: „Contemplarea este forma cea mai înaltă a vieţii 
intelectuale și spirituale a omului. Este acea viaţă, în conștiinţă 
maximă, activă în mod deplin, desăvârșit conștientă de a fi  viaţă. 

Este rodul vieţii, existenţei. Este gratitu-
dine pentru darul vieţii, al conștiinţei, al 
existenţei. Este înţelesul clar că viaţa și 
existenţa, în noi, derivă dintr-o Sursă 
invizibilă, transcendentă și infi nit boga-
tă. Contemplarea este mai presus de 
orice, este cunoașterea realităţilor acestei 
Surse”5. La această stare, afi rmă în con-
tinuare, accede atât credinţa, cât și inte-
lectul uman. Tipul de experienţă spiri-
tuală de care se vorbește aici, pe linia 
Sfântului Grigore de Nyssa sau a Sfân-
tului Dionisie Areopagitul, este descrisă 
în limbaj apofatic drept „a cunoaște fără 
a cunoaște”. Fără ca pregătirea de tip 
academic să fi e negată, Thomas Merton 
o supune credinţei sau, mai degrabă, o 

integrează credinţei. Instrumentul credinţei îl face ca să includă în 
logica umană raţiunile divine. Folosindu-se de talentul literar, dublat 
de conţinutul profund al mesajului său, generat de o experienţă 
concretă, lucrările sale îl fac unul dintre cei mai lecturaţi scriitori 
creștini din contemporaneitate și sursă pentru diverse convertiri, 
mai ales pentru curajul mesajului său și buna îndrăzneală de a in-
teroga unele aspecte ale timpului său, care par să fi  fost fi xate și de 
neatins. Și tot acest demers, de dragul devenirii sale interioare și a 
lectorilor săi. Curajul său se extinde și în atitudinea faţă de cei din 
afara confesiunii sale, ba chiar și a religiei sale. Interesat de religiile 
orientale, mai ales în ultima parte a vieţii sale, încearcă să identifi ce 
în acestea valori creștine care să susţină un ecumenism practic, 
pornind de la altitudini, practici sau trăiri interioare. Principiul 
defi nirii sale ca și monah catolic era exprimat cu precizie nu în baza 
metodologiei „against the others” (împotriva celorlalţi), ci împreu-
nă cu ceilalţi: „Dacă mă afi rm ca un catolic pur și simplu prin ne-
garea tuturor celorlalţi, musulmani, evrei, protestanţi, hinduși, 
budiști etc., în cele din urmă, voi găsi că nu a mai rămas mult pen-
tru mine ca să mă pot afi rma drept un catolic: și cu siguranţă, nici 
o sufl are a Duhului cu care să afi rm acest lucru”6.

Pentru curajul credinţei, profunzimea experienţei și 
îndrăzneală dialogului deschis cu ceilalţi, Thomas Merton 
a devenit sursă de inspiraţie spirituală și convertire interi-
oară pentru mulţi. Nu se prezintă drept un liniștit într-ale 
vieţii, deși persoană consacrată unei discipline contempla-
tive, ci mereu un căutător, un pribeag și un călător către 
zenitul divin, fără să ne lase măcar să înţelegem dacă a aflat 
ceea ce căuta, dacă a atins ceea ce nădăjduia. Într-o lume 
în care mulţi par să caute acel ceva care să ne ofere certitu-
dini și să ne scoată din confuzie, Thomas Merton rămâne 
un ghid care poate să indice un drum destul de verificat, 
ferit de surprize nenecesare și, totuși, unul curajos, provo-
cator și optimist, deschis la prezenţa (C)celuilalt.  
3 h  p://en.radiovaticana.va/news/2015/09/24/when_pope_francis_menti-
ons_thomas_merton/1174418.
4 Thomas Merton, Semi di contemplazione, Milano, 2006, p. 7-8.
5 Thomas Merton, Semi di contemplazione, p. 3.
6 Conjectures of a Guilty Bystander, 1967, p. 133.

De vorbă, sfinţi și animale 

Menuţ Maximinian

C ând animalele vorbesc cu sfi nţii este titlul cărţii apărute la 
Editura Renaşterea, în traducerea diac. Florin Toader To-
moioagă, un sinaxar al sfi nţilor care a iubit animalele şi care 

au fost iubiţi de acesta. Apărut cu binecuvântarea Înaltpreasfi nţitului 
Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, volumul este dedicat în primul 
rând copiilor, dar şi adulţilor, purtându-ne într-o lume de basm în 
care cei cu sufl etul curat cunosc limba animalelor. Povestiri intere-
sante care ne oferă posibilitatea de a afl a date despre Vechiul şi Noul 
Testament, dar şi din bogăţia literaturii patristice, de a ne familiariza 
cu termeni şi expresii din limbajul bisericesc şi monahal. 

Prin aceste povestiri, biserica con-
tribuie şi la educaţia ecologică prin 
experienţa trăită a sfi nţilor săi. Să ne 
amintim că însuşi Dumnezeu ne dă ca 
exemplu de viaţă anumite animale, 
spunându-ne să fi m „înţelepţi ca şerpii 
şi blânzi ca porumbeii” (Mt. 10, 16).

Poveştile din carte pornesc de la 
o mănăstire, unde călugăriţele au gri-
jă de micuţele pisicuţe ale doamnei 
Psisina, cea care s-a trudit pentru a 
aduce pe lume micile ghemotoace. 
Măicuţele se roagă la icoana Sfântului 

Modest, protectorul animalelor, cel care 
a salvat cinci perechi de boi a unei femei sărace şi văduve după ce 
aceasta a făcut o cruce de fi er şi a fost sfi nţită de preoţi. Maica sta-
reţă începe apoi, împreună cu măicuţele, un dialog despre legătura 
dintre sfi nţi şi animale, care a pornit odată cu facerea lumii, atunci 
când, după ce pe cer erau soarele, luna şi stelele, apele s-au umplut 
cu vietăţi, păsări zburau deasupra pământului, iar prin cuvântul 
Domnului animalele s-au înmulţit. Stareţa spune că animalele nu 
sunt existenţe raţionale deoarece nu au sufl et şi din acest motiv nu 
sunt create după chipul lui Dumnezeu, ele au doar duh de viaţă 
care atunci când mor se pierde. Animalele nu se pot ruga lui Dum-
nezeu, rugăciunea fi ind un privilegiu al omului, însă au instinct 
care funcţionează într-un grad mai mare decât la noi, ducându-le 
la autoconservare şi la manifestarea sentimentelor de tandreţe. 
Dumnezeu a adus înaintea lui Adam toate animalele şi atâta timp 
cât acesta s-a afl at în Grădina Edenului au trăit în armonie cu omul, 
ascultându-l. După căderea lui Adam şi a Evei, animalele au încetat 
să mai vorbească, au scos ghearele, unele au devenit carnivore. 
Păcatul omului a atras în cădere întreaga creaţie. Am fost din nou 
salvaţi de la păcat prin corabia lui Noe, cel care a luat împreună cu 
el şapte perechi de animale curate (viţel, oaie, cerb), o pereche din 
cele necurate şi şapte perechi din păsările cerului. În corabie toate 
animalele sălbatice erau blânde şi-l ascultau pe Noe. 

Impresionează povestea prezicătorului Vaarlam care, afl ându-
se pe drum este oprit brusc de măgăruş, care vede îngerul cu sabia 
ascuţită blocând drumul. Acesta bate animalul care începe să-i 
vorbească, însă până la urmă îngerul i se arată şi lui şi îşi regretă 
faptele. Animalele înţeleg uneori într-un mod minunat voia lui 
Dumnezeu şi slujesc planului său pentru a evita păcatul. Să ne 
amintim că tot animalele au salvat mulţi sfi nţi, precum este cazul 
Sfântului Ilie, cel căruia un corb i-a dus în pustie seara şi dimineaţa 
pâine şi carne timp de mai mulţi ani, apoi Iona, cel care a primit 
misiunea de a vesti locuitorilor din Nineve drama prin care vor 
trece din cauza păcatelor lor, însă acesta a refuzat şi a fugit pe o 
corabie. Atunci s-a pornit o furtună, iar oamenii, ştiind despre ce 
este vorba, l-au aruncat pe Iona în mare, rugându-l pe Dumnezeu 
să nu-i pedepsească şi pe ei. Freamătul mării s-a potolit, iar Iona, 
afl at în mĳ locul apelor a fost salvat de un chit în pântecele căruia a 
stat trei zile şi trei nopţi, până a ajuns la mal. 

Întotdeauna Domnul ne-a dat ca exemplu animalele pentru modul 
în care ştie să aibă grĳ ă de ele: „Priviţi la păsările cerului le hrăneşte” 
(Mt. 6, 26). Cu atât mai mult va avea grĳ ă de noi, cei care suntem fi ii 
lui. Domnul l-a hrănit şi pe cuviosul Pavel, cel care 30 de ani s-a hrănit 
în munţi cu plante, trimiţând în fi ecare zi la el un corb cu o jumătate 
de azimă. În peştera în care locuia sfântul era şi o leoaică cu doi puiuţi, 
care au crescut alături de sfânt şi care-l ascultau ca nişte copilaşi.

Sfântul Haralambie, la 103 ani, a fost batjocorit de împăratul roman 
Sever, care l-a urcat pe un cal după ce soldaţii l-au bătut, iar animalul 
a început să vorbească cu voce tare, certându-i pe aceştia. Sfântul 
Antonie cel Mare s-a instalat într-o fortăreaţă ruinată, reptilele de aici 
părăsind liniştite zona, iar mai apoi a trecut Nilul pe spatele unor 
crocodili. Sfântul Simeon a fost ascultat de un urs, care făcea treabă la 
mănăstire în locul măgarului pe care l-a mâncat, iar profetul Daniel 
a avut o relaţie specială cu leii, care stăteau liniştiţi la picioarele lui.

Acestea şi multe alte lucruri le puteţi găsi în Sinaxarul apărut la 
Editura Renaşterea. O poveste agreabilă spusă de maica stareţă a 
unei mănăstiri, care pare a fi  un personaj din basmele de altădată.
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Nicolae Colan despre 
Limba Română, 

în discursul de recepție de la 
Academia Română

(28 mai 1945)

Pr. lect. univ. dr. Cosmin Cosmuţa

Î n perioada frământată ce a urmat celui de al doilea Război 
Mondial au existat și momente luminoase, despre care 
prea puţin ne amintim astăzi. Un astfel de moment a fost 

și primirea în Academia Română, ca membru titular, a Episcopului 
Nicolae Colan al Clujului, la 28 mai 1945. Legăturile ierarhului 
clujean cu Academia erau mai vechi, datând din 1938. Atunci când 
i s-a conferit calitatea de membru corespondent, calitate pe care și 
predecesorul său în scaunul eparhial al Clujului o dobândise în 
1934. După câţiva ani, în plin război, mai exact în sesiunea din mai 
1942, Academia Română, ţinând cont de meritele ierarhului clujean, 
l-a ales membru titular al său, în locul cunoscutului diplomat și om 
politic Nicolae Titulescu, trecut la cele veșnice în martie 1941. Din 
cauza condiţiilor specifi ce din timpul războiului, solemnitatea pri-
mirii efective a noului membru în Academie s-a desfășurat abia în 
luna mai a anului 1945.

Tema aleasă pentru discursul de recepţie, Bise-
rica neamului și unitatea limbii române este una deosebit 
de interesantă, care ilustrează în chip grăitor legătura 
existentă, în cazul poporului român, între Biserică, isto-
rie și cultură.

În deschiderea cuvântului său, noul academici-
an mulţumește pentru alegerea sa, dar arată în același 
timp că onoarea alegerii se răsfrânge din plin asupra 
Bisericii și asupra românilor din Transilvania de Nord, 
ce suferiseră timp de patru ani „cât patru veacuri” pri-
goana străină:

Chemarea m�a mișcat adânc nu numai fiindcă 
mă privea pe mine, ci mai ales fiincă ea se adresa 
unui slujitor al sfintei noastre Biserici, care ajutor 
s�a făcut nouă din neam în neam și care e menită să 
ne fie și în viitor mamă iubitoare – cum a numit-o 
Eminescu – neasemănată în bunătatea și grijnicia ei 
dintotdeauna.

Dar în chemarea cu care m�aţi cinstit, eu am mai 
văzut un semn tot atât de mișcător: semnul iubirii 
și preţuirii D-voastre pentru fraţii mei din Ardealul 
de Sus, cari cu trupul lor înfipt în pământul 
strămoșesc, iar cu sufletul legat de cerul celor mai 
sfinte nădejdi, au rămas neclintiţi și�n ultimii patru 
ani – lungi cât patru veacuri... Ei au rămas acolo, 
ascultând de îndemnul liturgic al legii noastre: „Să 
stăm bine, să stăm fără frică (în faţa oamenilor), să 
luăm aminte sfânta jertfă în pace a o aduce.
În continuare episcopul academician a evocat 

personalitatea celui în locul căruia devenea membru al 
înaltului for de cultură, omul politic și cunoscutul di-
plomat Nicolae Titulescu, în cuvinte pline de căldură:

Faima adormitului întru Domnul n�a așteptat 
discursul meu, după cum nu-l va aștepta nici pe-al 
altuia. Pentrucă Nicolae Titulescu a intrat de mult 
în conștiinţa obștii românești și europene ca un 
eminent om de știinţă, ca un credincios zăvod al 
dreptăţii neamului nostru de pretutindeni și ca un 
iluminat apostol al păcii și bunei învoiri între toate 
neamurile pământului.
După această parte introductivă, plină de tâlc, 

Prea Sfinţitul Nicolae trece la tema principală a cuvân-
tului său, făcând referire la trăsăturile unui popor, pe 
care limba le poate dezvălui:

Fără�ndoială, limba este în primul rând cel mai 
de căpetenie mijloc de înţelegere între fiii aceleiași 
naţii. Dar limba naţională este mai mult decât atâta. 
Ea ascunde în sine, ca într�o cutie magică, întreaga 
vieaţă a unui popor, cu trecutul lui cel mai îndepăr-
tat, cu pământul care l-a hrănit și care i-a încântat 
privirea, cu împrejurările sociale în care a vieţiut, cu 
îndeletnicirile lui zilnice, cu credinţa care l-a mân-
gâiat în vremi de restriște și care i-a îndrumat 

năzuinţele, cu toată civilizaţia și cultura la care a 
izbutit să se înalţe, din treaptă în treaptă, de-a lun-
gul veacurilor.
Din felul în care este prezentată această proble-

mă, putem deduce că limba unui popor conţine în ea 
ceea ce azi am putea numi o „informaţie genetică” refe-
ritoare la însușirile definitorii ale respectivei naţiuni. În 
același mod, referindu-se la istorie, afirmă că prin stu-
dierea limbii pot fi lămurite aspecte mai puţin cunoscu-
te din trecut, asupra cărora nu avem alte documente:

Pe tărâmul istoriei, studiul limbii a fost în stare 
să arunce lumină asupra unor probleme care, în 
lipsa altor dovezi, ar fi rămas cel puţin obscure, dacă 
nu chiar acoperite de vălul unei taine de nepătruns. 
Adevărul acesta se poate verifica în istoriografia 
oricărei naţiuni și el a fost verificat și în studiul 
istoriei noastre, unde învăţaţii filologi români și 
străini, prin cercetările lor pline adeseori de o muce-
nicească migală, au ajuns la concluzii dintre cele mai 
elocvente pentru lămurirea unor întrebări ale istori-
ei noastre. E destul să amintim în această privinţă 
preţioasa contribuţie a filologiei la lămurirea originii 
creștinismului nostru, la desvelirea originii noastre 
etnice, la a neîntreruptei noastre dăinuiri pe 
strămoșescul pământ al Daciei..., sau la a osebitelor 
îndeletniciri ale părinţilor noștri celor de demult.
Pe lângă informaţiile despre trecutul, împreju-

rările sociale ale vieţii, îndeletnicirile specifice, civilizaţia 

și cultura specifice vorbitorilor unei limbi, aceasta, lim-
ba, mai este, după cum afirma ierarhul clujean, și o 
oglindă a sufletului unui neam. Prin urmare o exprima-
re limpede indică un suflet curat, în timp ce o exprima-
re întortocheată și confuză poate ridica semne de între-
bare asupra vorbitorului:

Limba e oglinda curată și a sufletului unui popor, 
a însușirilor de temelie, care îi definesc firea și carac-
terul; e cartea deschisă a năravurilor lui bune și rele. 
O frază limpede și lipsită de zorzoane este oglinda unei 
gândiri disciplinate și a unui suflet deschis, fără 
ascunzișuri și fără fumuri; după cum o propoziţie 
confuză și încărcată cu inutile podoabe stilistice de 
obiceiu e dovada unei minţi zăpăcite și a unui caracter 
în care fudulia e șef de orchestră. Poate de aceea, de 
câte ori am prilejul să stau de vorbă cu un frate prea 
încurcat sau prea încărcat la graiu, îmi vine să întreb: 
oare cât de curată este românitatea lui? Căci Românul 
nu e nici zăpăcit nici fudul.
Prea Sfinţitul Nicolae arată că existenţa naţiunilor 

și a limbilor naţionale este consfinţită și pecetluită de 
Însuși Duhul lui Dumnezeu:

Dacă naţiunile și expresia lor cea mai autentică, 
limbile, n�ar fi decât realităţi naturale – și ele încă 
și-ar avea dreptul la existenţă liberă și nestânjenită. 
Ci iată că Ziditorul a toate a pecetluit acest drept și 
în chip osebit, cu pecetea Duhului Sfânt, Care S�a 
pogorât în ziua de Rusalii asupra ucenicilor Dom-
nului. Căci... la cele dintâi Rusalii creștinești s�au 
petrecut două lucruri minunate. Întâiul este că Du-
hul Sfânt pogorându-Se asupra învăţăceilor lui Iisus 
i-a luminat și i-a întărit... iar al doilea lucru petrecut 
la praznicul Rusaliilor este minunata pecetluire a 
dreptului la existenţă al limbilor și prin ele al 
naţiunilor de pe pământ... Duhul Sfânt n�a făcut vreo 
deosebire între naţiile mici și naţiile mari, nici între 
cele ‹‹de neam prost›› și cele ‹‹de neam ales››. El n�a 
făcut vreo deosebire între naţiile ‹‹cu trecut glorios›› 
și cele cu trecut mai puţin glorios după socoteala 
veacului acestuia, ci le-a învăluit pe toate în căldura 
aceleiași iubiri.

După aceste consideraţii, vorbitorul trece la cea 
de a treia parte a discursului său, în care se referă la 
rolul pe care Biserica Ortodoxă și reprezentanţii ei l-au 
avut în crearea și consacrarea limbii române literare și 
prin ea în edificarea unităţii noastre naţionale. Pornind 
de la cuvintele Sfântul Apostol Pavel din I Corinteni 14, 
19 conform cărora este preferabil a folosi în Biserică 
cuvinte puţine, dar înţelese de ascultători, decât mulţime 
de cuvinte în limbă străină, vlădica Nicolae face referire 
la vremurile în care

pe urma unor împrejurări potrivnice învăţăturii 
celei drepte, s�a sălășluit în suflete credinţa deșartă 
că dintre toate limbile pământului numai unele – 
evreiasca, greaca, latina și slavona – ar fi hărăzite de 
Dumnezeu să cuprindă și să vestească în lume lumi-
na Evangheliei Domnului, celelalte graiuri fiind prea 
‹‹proaste›› pentru a se învrednici de această nease-
mănată cinste.

Trecând veacuri întregi în care lumina cunoștinţei 
a fost ţinută sub obroc, s-au ivit în secolul al XVI-lea

niscai preoţi sau călugări din părţile Ţării voivo-
dale a Maramureșului, care au întors din slavonie 
pe românie câteva frânturi din Noul Testament. 
Aceste frânturi... au o însemnătate din cale-afară de 
mare, pentru că ne îmbie putinţa de a afla în ce gra-
iu se înţelegeau între olaltă înaintașii noștri de acum 
aproape o jumătate de mileniu.

În același veac al XVI-lea este pomenit harnicul 
diacon Coresi care a scos de sub tipar, ajutat fiind și de 
preoţii bisericii Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului, un șir 
de cărţi românești de slujbă și de învăţătură. Secolului 
următor îi aparţin domnitorii luminaţi și sprijinitori ai 
culturii Vasile Lupu în Moldova sau Matei Basarab, 
Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu în Ţara 
Românească; mitropoliţii Varlaam și Dosoftei ai Moldo-
vei, Ștefan și Teodosie ai Ungrovlahiei, Simion Ștefan al 
Transilvaniei. 

Vorbitorul mai afirmă despre cărţile românești 
care au văzut lumina tiparului între începutul secolului 
al XVIII-lea și prima jumătate al celui de al XX-lea (până 
la Biblia tradusă de Patriarhul Nicodim Munteanu, îm-
preună cu preoţii Gala Galaction și Vasile Radu) că și-au 
înălţat prestigiul literar pe trainicul soclu al graiului din 
Biblia lui Șerban.

Spre finalul discursului său, ierarhul clujean 
trage concluzia că limba română, plămădită și dezvolta-
tă în Biserică, este așezată la baza unităţii noastre 
naţionale. Pe de o parte instinctul nostru naţional a spri-
jinit dezvoltarea limbii, dar în același timp limba româ-
nă a contribuit esenţial la transformarea instinctului 
naţional în adevărată conștiinţă de neam.

Expunerea făcută de Episcopul Nicolae Colan al 
Clujului la primirea ca membru titular în Academia 
Română face o trecere succintă prin istoria limbii româ-
ne, subliniind în același timp rolul determinant pe care 
Biserica Ortodoxă l-a avut în procesul de dezvoltare și 
pătrundere a limbii noastre în uzul curent, în contextul 
istoric și cultural românesc.
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Episcopul Nicolae Colan al 
Clujului - sufletul eparhiei în 

timpul păstoririi

Pr. Iustin Tira

N icolae Colan, născut la 28 noiembrie 1893, în Aracii Crasnei, 
dintr-o familie numeroasă şi modestă, de ţărani evlavioşi. 
„Tata avea mai mulţi copii decât iugăre de pământ”, spunea cu 

umor-i binecunoscut viitorul episcop şi academician. Despre viaţa 
şi lucrarea sa didactică, scriitoricească şi arhierească-misionară s-au 
scris lucrări  reprezentative de către cadre didactice de specialitate 
din cadrul Facultăţii de Teologie din Cluj-Napoca. Amintim aici cele 
5 (cinci) volume elaborate şi tipărite  de către Pr. Prof. Univ. Dr. 
Alexandru Moraru şi cele 3 (trei) volume editate sub îngrĳ irea Pr. 
Conf. Univ. Dr. Dorel Man. Cei interesaţi de viaţa și activitatea ilus-
trului episcop - cărturar îşi pot îndeplini dorinţa parcurgând cele 
peste 3000 de pagini din lucrările amintite mai sus.

Acum, la ceas aniversar, la împlinirea a 80 de ani de la alegerea, 
hirotonirea și instalarea în tronul eparhiei Vadului, Feleacului și 
Clujului, a teologului și cărturarului Nicolae Colan, aș supune atenţiei 
cititorilor două din însușirile omului și arhiereului Nicolae. Și anume: 
pe cea de iubitor de muzică și pe cea de iubitor de fl ori și copii.

„Omul iubitor de muzică nu poate fi un om rău” – spunea 
într-o împrejurare profesorul Nicolae Colan – după cum nu 
poate fi rău omul care îndrăgeşte florile şi copii”.

Nicolae Colan era nu numai un „iubitor de muzică”, ci şi un cu-
noscător  de muzică, un foarte priceput dirĳ or şi un bun instrumen-
tist. Ca elev al Liceului „Andrei Şaguna” din Braşov era dirĳ orul 
corului elevilor liceului şagunian, iar în vacanţele şcolare a organi-
zat, în satul  natal, un cor pe patru voci cu tineretul din sat.

În anul 1915, ca student al Academiei „Andreiene” din Sibiu, 
împreună cu colegul său I. Gherghel (viitor profesor la Academia 
Comercială din Braşov) a cântat în duet la vioară, în cadrul unui 
concert studenţesc. După concert, un domn din public, felicitându-l 
pe studentul Nicolae Colan, i-a spus: „Straşnic aţi cântat”, la care un 
coleg hâtru, se amestecă în  discuţie: „Acum  doar s-a alintat, căci după 
cum aţi văzut  a cântat cu mâna stângă. Dar să-l  vedeţi când cântă cu  mâna 
dreaptă” (Vezi: „Viaţa Ilustrată”, anul XI, nr. 1/ianuarie 1944, p. 35).

În pribegia din Basarabia (1917-1918),  după ce refugiaţii au primit 
dreptul  de a ofi cia Sfânta Liturghie în limba română, studentul Ni-
colae Colan a transcris din memorie Liturghia pentru cor bărbătesc, de 
Gheorghe Dima, pe care  apoi a cântat-o  cu corul înfi inţat şi dirĳ at 
de el şi alcătuit din refugiaţii români. În scurt timp corul tânărului 
teolog Colan rivaliza cu reunitele coruri ruseşti, spre bucuria bieţilor 
români. Ca profesor şi rector al Academiei „Andreiene” din Sibiu 
Nicolae Colan a fost şi preşedintele „Asociaţiei corale „Gheorghe Dima” 
din Sibiu până la venirea în scaunul episcopal de la Cluj.

Ca episcop al Vadului, Feleacului şi Clujului a înfi inţat „Şcoala 
de Cântăreţi Bisericeşti” de la Nuşeni, judeţul Bistriţa-Năsăud. Din 
păcate, în anul 1942 şcoala a fost desfi inţată de autorităţile maghia-
re ale acelor vremuri, iar încercările de a o reînfi inţa au eşuat. În 
toamna anului 1940, ca urmare a politicii de după cedarea Ardea-
lului de Nord (expulzări, 
arestări, internări în lagăre 
de muncă), Corul Catedra-
lei  din Cluj s-a defiinţat. 
Din iniţiativa, cu susţinerea 
şi participarea  personală a 
vlădicului Nicolae Colan şi 
cu concursul consilierului 
eparhial preot Laurenţiu  
Curea, Corul a fost reînfi -
inţat. Episcopul Nicolae 
participa la repetiţiile coru-
lui ca un cunoscător într-ale 
muzicii, nu numai ca un 
iubitor al muzicii (Vezi: 
Nicolae Neaga: „Episcopul  
Nicolae Colan şi muzica bise-
ricească” în „Viaţa Ilustrată”, 
anul XI, nr. 1/ianuarie 1944, 
p. 36). 

Cea de-a doua însuşire 
a sufl etului episcopului Nicolae Colan pe care doresc să o menţionez 
este cea de „iubitor de fl ori şi de copii”. Cel ce va avea răbdarea şi curio-
zitatea de a răsfoi  revista „Viaţa Ilustrată”, înfi inţată şi tipărită de pro-
fesorul, iar apoi episcopul Nicolae Colan vreme de 11 ani (1934-1944), 
din imaginile ce însoţesc textele revistei şi din materialele ce vorbesc 
despre copii şi tineri, va înţelege ce loc important ocupau fl orile, copii 
şi tinerii în inima cărturarului  şi vlădicului Nicolae. 

„Aşa l-am cunoscut pe vlădicul nostru – scria profesorul Valeriu Vlad  
- colidător printre copiii cărora le împarte zâmbetul şi darul cuvântului ales, 
lăsându-i fi ecăruia un semn de dragoste şi o treaptă de înălţare spre Domnul. 
Copiii i-au dat şi ei buchetele de fl ori şi mai ales luminile bucuriei şi iubirii 
din privirile lor” („Viaţa Ilustrată”, anul XI, nr. 1/ianuarie 1944, p. 12). 

Inima iubitoare de copii a episcopului Nicolae, care în fond era 
iubirea de puritate, de stare angelică, se vede impresionant de 
limpede din scrisoarea adresată unei copile, orfană de tată, care, 
bolnavă fi ind, și l-a dorit la căpătâi pe cel ce-l iubea foarte mult. A 
fost, a stat de vorbă cu ea, iar după ce „s-au săvărșit toate” i-a scris o 
scrisoare pe care a publicat-o în revista Viaţa ilustrată (anul XI, nr. 
8/august 1944, p. 24) sub unul din pseudonimele literare: D.P., 
adică Dinu Pajură. Iată scrisoarea: 

RORICA     DRAGĂ
„Nici nu mi-am dat seama atunci, că trecuseră două luni de zile fără 

să ne vedem. Eram copleşit de treburi şi nici nu ştiam că eşti bolnăvioară. 
De aceea, când mi-ai trimis vorbă că 
dorești să mă vezi, de îndată am ve-
nit la păticul tău.

Te-ai bucurat mult de revederea 
noastră. Şi eu m’am bucurat, dar 
bucuria mea era umbrită de durerea 
pe care tu n’ai putut-o citi din ochii 
mei. Iar când te-am văzut cu câtă 
dragoste sărutai iconiţa pe care ţi-o 
adusesem, puţin a lipsit să nu mă 
podidească lacrimile. N’am plâns 
totuşi, Rorica dragă, fi indcă nouă, 
celor vârstnici, nu ne e îngăduit, ca 
vouă, să plângem când ne vine. Înde-
osebi mi-ar fi  fost ruşine să plâng în 
faţa ta, care erai plină de nădejdi că în 
curând o să te faci bine. Nu te rugai 
oare, cu îngereasca ta neprihănire şi 
nu se ruga oare buna ta mămică, ziua 
şi noaptea, ca Dumnezeul îndurări-
lor să-ţi îmbujoreze din nou obrăjorii? 
Şi nu ţi-a spus oare nenea doctoru că 
iar o să te faci sănătoasă ?

Dar Părintele ceresc, care 
rostuieşte lucrurile lumii acesteia adeseori împotriva dorinţelor ome-
neşti, a vrut altfel. El te-a chemat la Sine, ca despărţindu-te vremel-
nic de mămica ta scumpă să regăseşti acolo pe tăticul tău drag şi să 
te bucuri de neapusa lumină şi frumuseţe a împărăţiei lui Dumnezeu, 
în al cărei adăpost nu pătrund bombele ucigătoare ale fi ilor veacului 
acestuia. Nu te voi uita niciodată, Rorica dragă;  nu-ţi voi  uita  ni-
ciodată îngereasca credinţă în viaţă şi muceniceasca seninătate în 
faţa morţii. Ne-ai spus tuturora să ne rugăm pentru tine. Dar nu tu 
ai trebuinţă de  rugăciunile noastre, ci noi avem  trebuinţă de rugă-
ciunile izvorîte din neprihănita ta inimioară. Şi ne mângăiem cu 
nădejdea că prin rugăciunile tale şi ale tuturor celor curaţi ca tine, 
Dumnezeul  milelor  va izbăvi şi sufl etele noastre îndurerate. D.P.”

Universitarul, academicianul și arhiereul a găsit timp și dispo-
nibilitatea inimii pentru a împlini dorinţa unei copile ce se apropia 
de marea trecere, de a o binecuvânta și însoţi cu răgăciunea și dra-

gostea de părinte duhovnicesc 
în călătoria ei spre ceruri. Fericit 
trebuie să fi e în faţa Părintelui 
ceresc un astfel de arhiereu!

Însuşirile de care am po-
menit în rândurile de mai sus 
îşi au izvorul în convingerea 
profesorului-teolog Nicolae 
Colan, mărturisită într-o îm-
prejurare înainte de a deveni 
arhiereu: „Episcopul este sufl e-
tul  eparhiei. De la el pleacă ini-
ţiativele salutare, bunele îndem-
nuri şi înţelepte vorbe pentru o 
rodnică viaţă duhovnicesască a 
credincioşilor. Mintea lui în-
deamnă, inima însufl eţeşte, vo-
inţa lui stăruitoare împinge 
clerul şi poporul spre înfăptuiri 
creştineşti, iar ochiul lui ager, 
care vede departe, supraveghea-

ză cu o neostenită trezvie toată viaţa obştească din cuprinsul eparhiei” 
(din Revista  „Renaşterea” anul XIV, 1936, nr. 18, p. 2).

Vreme de 21 de ani, sub stăpânire şi asuprire străină, sub oro-
rile războiului mondial şi sub prigoană comunistă, episcopul Ni-
colae Colan a fost sufl etul eparhiei Vadului, Feleacului şi Clujului, 
precum şi al tuturor românilor ortodocşi din Ardealul de Nord.

Din partea celor de astăzi, recunoştinţă şi rugăciune cu iubire fiască. 

Episcopul Nicolae împreună cu prima promoţie de elevi ai Școlii de Cântă-

reţi Bisericești de la Nușeni (1936). La dreapta Episcopului, primul din reţi Bisericești de la Nușeni (1936). La dreapta Episcopului, primul din 

stânga, rândul de  jos: Pr. dr. vicar Vasile Sava; al doilea pe rândul de jos stânga, rândul de  jos: Pr. dr. vicar Vasile Sava; al doilea pe rândul de jos 
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O inimă pentru toți

Aurel Sasu

L ucrările Manuelei Botiş sunt o cuprindere, în sfi nţenie, a 
necuprinsului şi o bucurie a odihnei omului întru Hristos. 
Caracterul lor liturgic stă în sugestia de ritual perpetuu şi 

de celebrare nevăzută a tainei. O frumuseţe în care simbolurile 
tradiţiei creştine obligă vederea să se caute lăuntric într-un dincolo 
al luminii din lumină. Elementele de ornamentică bisericească, de 
iconostas în primul rând, pun în valoare o interioritate care se vor-
beşte pe sine, ca sublimă prezenţă a chiar misterului divin. Un fel 
de a fi  al gândului şi al sufl etului în proximitatea credinţei, arătată 
nouă prin veşnicia clipei încremenite în imaginea de cer deschis. 
Manuela Botiş este poeta extraordinară a unui proiect de gândire 
teoretică, bazat pe adevărul că suntem egal şi simultan cuprinşi în 
necuprinderea dragostei divine. Simbolurile fundamentale sunt ale 
calvarului/Învierii şi ale teologiei mântuirii. Deschiderea pieselor 
sale spre metafi zic implică admiraţia, omeneşte vorbind, necenzu-
rată în relaţia de iubire liberă şi infi nită cu Dumnezeu. De unde şi 
percepţia că, în conturul abia ghicit de exaltare mistică, ele îşi epu-
izează semnifi caţia ultimă în revelaţia unui Tot universal: crucea 
(semn al Centralităţii; „Dumnezeu cel totul între toate”, Apostolul 
Pavel), cercul (ideogramă a cerului), pătratul (raiul divulgat al celor 
de jos), octogonul sau steaua în opt colţuri (veşnicia trecerii înspre 
pământul nou) şi, evident, triunghiul sugerat al Sfintei Treimi, 
discret adăugat în economia imaginii. Înscrierea succesivă unele în 
altele a acestor reprezentări, ca într-o punere în abis (crucea în cerc, 
cercul în pătrat, pătratul în octogon etc.) se întâlneşte, nu întâmplă-
tor, cu enunţul lui Anaxagoras: „Totul se afl ă în Tot” (biblic: „Tatăl 
este întru Mine şi Eu întru Tatăl”). Ceea ce face Manuela Botiş, cu 
rezultate remarcabile, este destructurarea arhetipurilor într-un 
context mai larg al cosmosului creştin.

Nu e nimic pragmatic în arta ei decorativă, totul e subtil – spe-
culativ şi discret – spiritual, până la a da exponatelor aerul hieratic 
de joc al ideilor pure. O artă a esenţelor, în care elementul religios 
reface, dincolo de aparenţe, coerenţa lumii risipită agresiv în izola-
re şi adversitate. În recenta expoziţie, deschisă la Casa Universita-
rilor (19 mai), sunt prezentate peisaje elene transfi gurate în blânde 
stări meditative şi de comuniune harică ale unui vis mereu ampli-
fi cat într-un cuceritor spectacol de euritmii în fl ăcări.

Manuela Botiş face din frumos drum de regăsire cu aproprie-
rile pierdute ale fi ecăruia dintre noi. Ceea ce înseamnă că arta ei 
deja s-a preamărit pe sine.
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Antimiana iconografica (I)

I nterviu realizat cu Maria-Corina  Negrea-
nu, câștigătoarea Premiului I la secţiunea 
Pictură pe lemn (tempera, stil brâncove-

nesc) a Concursului Naţional Icoana Ortodoxă - 
lumina credinţei - ediţia a V-a, 2016, organizat cu 
binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh 
Daniel și cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române, prin Sectorul Cultură și Patri-
moniu Religios - Centrul pentru Patrimoniu Cul-
tural Sfântul Constantin Brâncoveanu și Sectorul 
Teologic - Educaţional ale Patriarhiei Române. 
Obiectivul general al Concursului anual este păs-
trarea tradiţiilor religioase și culturale, prin pune-
rea în valoare a talentelor în pictura bisericească.

Sâmbătă, 21 mai 2016, a avut loc în sala Eu-
ropa Christiana a Palatului Patriarhiei premierea 

câștigătorilor de către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel, după Sfânta Liturghie ofi ciată cu prilejul hramului istoric 
al Catedralei Patriarhale. Cu acest prilej a fost vernisată şi expoziţia Icoana orto-
doxă – lumina credinţei, deschisă publicului în perioada 23-25 mai 2016, între 
orele 14.00-16.00.

Pr. Florin-Cătălin Ghiţ: - Sunteţi câștigătoarea premiului I la secţiunea 
pictură pe lemn a Concursului Naţional Icoana Ortodoxă - lumina 
credinţei - ediţia a V-a, 2016, organizat de Patriarhia Română. Este o 
performanţă în spatele căreia stau, așa cum se poate vedea din lucrări, pe 
lângă îndemânare și talent artistic, și numeroase cunoștinţe teologice, is-
torice și culturale, multă muncă de documentare... 

Maria-Corina Negreanu: - Având la dispoziţie doar două luni 
și jumătate între lansarea temei și termenul fi xat pentru înaintarea 
lucrărilor, am încercat să-mi chivernisesc cât se poate de bine acest 
interval de timp. Sigur că pentru bibliografi e, cercetare, “incubarea” 
ideilor și sistematizarea informaţiilor, conceperea lucrărilor și exe-
cutarea lor efectivă prin fi ltrul personal necesita o perioadă mai 
generoasă de timp. Dar poate tocmai aceasta a constituit reala pro-
vocare! Mi-am făcut o rânduială, cu un program de rugăciune, am 
stat mai departe de lumea dezlănţuită ca să pot să mă cufund în 
bibliografi a ce o aveam de studiat și pe care mi-am procurat-o cu 
ajutorul prietenilor într-un timp record. Sfântul Antim Ivireanul nu 
este un simplu sfânt cu o istorie de sinaxar simplistă și liniară. 
Pentru a-i pătrunde duhul, ca apoi să-i poată fi  pictată icoana, ne-
cesita o  pregătire prealabilă de apropiere și o cercetare biografi că 
de context istoric, social, politic, cultural etc. și de operă cât mai 
amănunţită. Varianta ,,confortabilă” a executării  unei simple cópii 
mai îmbunătăţite sau mai schimbate pe alocuri (,,prin părţile 
neesenţiale”) a unei icoane vechi sau după un model de reprezen-
tare oarecum previzibil, stereotip, am exclus-o din start. Intrasem 
la un moment dat într-o panică, un fel de blocaj. Apăreau fi e date 
contradictorii, goluri biografi ce, relatări, dar mai ales interpretări 
istorice și critice, care se băteau cap în cap. De pildă, acuzaţii grave 
de implicare și complicitate politică a Sfântului Antim în episodul 
războiului ruso-turc de la Stănilești și complot meschin împotriva 
domnitorului Constantin Brâncoveanu; sau în episodul de la Giur-
giu cu Nicolae Mavrocordat. Dintre istorici, Nicolae Iorga lasă să 
se înţeleagă că Sfântul Antim Ivireanu ar fi  fost indiferent, ba chiar 
suspectat că se bucura de ce păţise domnitorul român și familia 
acestuia, și că și-ar fi  văzut bine merçi de treburile tipografi ce, în 
vreme ce la Constantinopol avea loc oripilanta ucidere a Brâncove-
nilor. Atârnă enorm în ce cheie interpretezi istoria... Dar ce putea 
face un biet mitropolit din Ungrovlahia, luat și el în colimatorul 
sultanului și de fanarioţii greci, pe care Antim Ivireanu îi cunoștea 
atât de bine, victimă la rândul său, prins în plasa urzelilor străine 
ori a jocurilor de putere interne? Sigurul cusur care i s-a reproșat 
marelui ierarh a fost implicarea (din bună credinţă!) în jocurile 
politice,  știind că nu-i agrea nici pe greci, nici pe turci, pe care îi știa 
atât de bine de când  fusese răpit și vândut rob de la o vârstă frage-
dă. Lupta pentru autonomia ţării și a Bisericii, pentru a ușura po-
porul de corvoada birurilor impuse de aceștia.

Se știe că sfi nţenia unui om atârnă mai mult de taina pocăinţei...
Uneori aveam senzaţia că nu-i pot stabili dominanta unor trăsă-

turi de caracter. Sincera blândeţe versus spiritul polemic, dinamic și 
plin de patos/ de neclintit în atitudine și zel, etc. Oricum, din predi-
cile sale care s-au păstrat până la noi sub forma Didahiilor, reiese clar 
că era iubitor de dreptate și adevăr, cu râvnă de a-i apropia pe oameni 
de Dumnezeu și Biserică. Un ierarh dotat cu o minte ascuţită de 
excepţie, un erudit capabil să înţeleagă și să fi e solidar cu oamenii de 
rând și viaţa de la fi rul ierbii. Preocupările sale pentru turma păsto-
rită nu erau de faţadă, ci căuta rezolvări clare și ţintite. De pildă, mi-a 
rămas înscrisă în minte situaţia jalnică pe care o găsește jertfelnicul 
ierarh în bisericile din ţară: “...văz atâta prostie între preoţii miei, 

atâta neînvaţătură și atâta nedumireală, cât cunosc că nu puteţi face 
vreun ajutoriu sau vreun folos ticăloasei turme. Și pentru acea multă 
prostie a voastră și neștiinţă la sfânta carte, m-am îndemnat, cuprins 
de frica dumnezeiască, a vă înștiinta cu această cărticea...”, iar în bi-
serici constata cum  credincioșii stau ca “în grajduri, vorbesc și râd”, 
“își fac cu ochiul unul altuia mai rău decât pe la cârciume”, cum nu 
pricep nimic la slujbele bisericești săvârșite în limba slavonă sau 
greacă. Voiam să prind în imagine-simbol această preocupare asiduă 
și grĳ ă arhierească de a traduce în limba română cărţile de cult pentru 
preoţi și popor. Am “criptat” această grĳ ă sub forma unui sfeșnic 
brâncovenesc pictat în icoana principală.

Lucrurile au venit de la sine, familia m-a înţeles și m-a sprĳ init, 
și, sigur că atunci când participi la un concurs îţi dorești ca lucrarea 
ta să fi e cât de cât remarcată, însă, fără ipocrizie, vă spun că n-am 
pornit de la gândul și dorinţa de a lua premiul întâi. În schimb am 
dat tot ce am putut. Am multe să-mi reproșez când îmi văd acum 
lucrările. Atunci când am fost anunţată telefonic de la Patriarhie că 
am luat acest premiu, în spatele felicitărilor îl simţeam aprobativ pe 
Sfântul Antim Ivireanul: da, poţi fi  de acum prietena mea. 

Pr. F.-C. G. - Care sunt lucrările cu care aţi participat la concurs? 
Maria-Corina Negreanu: -  Au fost patru lucrări. La această ediţie 

a concursului s-a introdus o nouă probă obligatorie, de care m-am 
bucurat, și-anume pe lângă icoana sfântului omagiat,  încă două 
miniaturi pe hârtie inspirate din arta manuscriselor Sfântului Antim 
Ivireanul. Obligatorie a fost și pictarea unei cruci în stil brâncovenesc. 
Pentru icoana principală am ales o compoziţie-sinteză intitulată 
“Antimiana - taina muceniciei pentru Hristos” (40x60 cm); Cruce 
(30x40cm); două miniaturi pe hârtie în format 
A4: “Sfântul Antim Ivireanul și ocrotitorii 
săi spirituali”, respectiv “Arcană peste timp 
la Sfânta Mănăstire Antim”. Criteriile eva-
luărilor s-au făcut mai întâi pe încadrarea 
tematică, apoi pe construcţia teologică, a 
hermeneuticii liturgice, acurateţea culorilor 
și pe tehnica de execuţie. 

Pr. F.-C. G. - Vă rog să oferiţi câteva de-
talii hermeneutice legate de elementele specifi -
ce ale piesei principale, icoana Sfântului Antim: 
steme, tiparniţă, hartă, icoană și ustensile de 
pictat, cărţi și suluri manuscrise, motive pe 
veșmintele arhierești, chenar etc.

Maria-Corina Negreanu: -  Am căutat 
să surprind cel puţin trei aspecte impor-
tante care individualizează sfinţenia și 
unicitatea Sfântului Antim Ivireanul în 
Sinaxarul Românesc. 

1. Am încercat să transpun iconografi c 
viaţa, activitatea și plurivalenţa talentelor 
sale în plin apogeu de activitate puse în 
slujba și misiunea Bisericii, culturii române și universale.

 2. Să sugerez acel moment/ simţământ de prevestire a muceni-
ciei la care a fost chemat, pe care sunt foarte sigură că l-a trăit în 
taina inimii, așa cum se întâmplă  celor aleși și plăcuţi lui Dumnezeu. 
Momentul asumării. În contextul politico-diplomatic tulbure în care 
se afl a ţara, în loc să-și apere viaţa și să aleagă calea exilului, alătu-
rându-se fugar voii domnitorului fanariot Nicolae Mavrocordat la 
zvonul invaziei austriece, Sfântul Antim Ivireanul depășește fuga 
lașă și preferă să rămână precum păstorul cel bun alături de turma 
sa ameniţată, alege să rămână cu toate riscurile lângă poporul un-
grovlah, cel care l-a adoptat și pe care l-a slujit aproape un sfert de 
veac. Cum era de așteptat, a urmat cupa amarului, a umilinţei, 
dezonoarei și caterisirirea nedreaptă, temniţa, patimile și uciderea 
lui mișelească. Se spune că undeva în afara ţării, aproape de Adri-
anopol, trupul i-a fost aruncat în apele Tugiei, un afl uent al Mariţei. 
Unii biografi  pretind că a fost ucis și aruncat în lacul Snagov. Astfel, 
se spune despre Sfântul Martir Antim Ivireanul că este “sfânt fără 
moaște” deoarece  nu i s-a mai găsit trupul. 

3. Legătura indisolubilă, intrinsecă a vieţii și a activităţii Sfântu-
lui Ierarh Martir Antim Ivireanul de cea a Sfântului Martir Constan-
tin Brâncoveanu. Domnitorul l-a descoperit, l-a ajutat și l-a susţinut 
în activitatea tipografi că, dar și în treptele ierarhice dobândite. Având 
o credinţă puternică în Hristos, nu au putut nici unul nici celălalt 
să facă compromisuri conjuncturale și să se lepede de Hristos, 
preferând martiriul.

A fost difi cil să înmănunchez iconografi c aceste trei aspecte 
într-o singură imagine, să nu obosesc icoana supraîncărcând-o, să 
dau chip dramei în lumina harului sfi nţeniei, vastei preocupări de 
carte, arte și meșteșuguri, dimensiunea și adâncimea smereniei 
atinse de minunatul ierarh. Asemenea sintezei succinte ce aparţine 
Înaltului Bartolomeu Anania: “Ce vom admira mai întâi în vasta 
personalitate a Ivireanului? talentul tipografului? Fineţea gravoru-
lui? capacitatea poliglotului? geniul oratorului? luciditatea gospo-

darului? smerenia călugărului? demnitatea ierarhului? miracolul 
străinului împământenit? E aproape de neimaginat că atâtea daruri 
pot fi  înmănunchiate într-un singur om”. Evitând totuși supracon-
ceptualizarea, construcţia compoziţională se sprĳ ină pe elemente 
și simboluri cu o anumită coerenţă într-un ansamblu unitar. 
Semnifi caţia câtorva o ,,tâlcuiesc” pe scurt:

- poziţia sfântului e verticală, semnifi când demnitatea și onesti-
tatea ce l-au caracterizat pe Sfântul Antim Ivireanul, așa cum reiese 
din “Scrisori” și “Didahii”;

- omoforul  de pe umerii sfântului ierarh conţine crucea vechiu-
lui steag ivirean sau georgian de azi, care sugerează legătura origi-
nii de neam georgian, de care nu s-a dezis și pe care n-a omis nici-
odată să o amintească, așa cum apare în semnăturile lui: “smeritul 
între ieromonahi Antim Ivireanul”, “ieromonahul Antim, georgian 
de neam”, sau “Mitropolit al Ungrovlahiei, Antim Ivireanul” etc.

- veșmintele arhierești includ bederniţa - simbol al oratoriei 
excepţionale și al păstorului grăitor și tâlcuitor de cuvânt dumne-
zeiesc  

- în mâini poartă ultimele cărţi tipărite, între care Catavasierul 
(1715-1716(?))

- multitudinea cărţilor din fundal sugerează preocuparea 
înaltă de o viaţă, cărţile ca simbol de luminare a minţii, cărţile 
ca arme de apărare a unităţii și identităţii de neam și credinţă 
ortodoxă, cărţile ca mĳ loc de legătură cu celelalte state ortodo-
xe, cartea ca instrument de slujire a Adevărului, Binelui și 
Frumosului; cele patru corpuri de carte reprezinţă cele patru 
tipografi i (“focare de cult și cultură”) pe care le-a întemeiat și 
unde a editat în totalul vieţii 64 de cărţi tipărite de el: București, 

Snagov, Râmnicu Vâlcea, Târgoviște. Să 
nu uităm că, alături de voievodul Con-
stantin Brâncoveanu, Sfântul Antim 
Ivireanul este întemeietorul  primei bi-
blioteci publice de împrumut din cetatea 
Bucureștilor. Totododată am căutat să 
sugerez prin multitudinea cărţilor și a 
hărţii introducerea limbii române lite-
rare în circulaţia limbilor europene dar 
mai ales strădania de a-i conferi Limbii 
Române o dimensiune sacră.

- harta simbolizează atât originea nata-
lă, ţinuturile îndepărtate pe unde a pribegit, 
“taina străinului împământenit”, cât și  aria  
geografică în care și-a extins activitatea 
misionară, mai precis locurile unde cărţile 
tipărite în Ţara Românească au fost 
“împrăștiate” și răspândite pentru a apăra 
credinţa ortodoxă;

- obiectele din spatele sfântului lui “vor-
besc” despre talentele artistice și de rafi na-
tele sale priceperi, despre  preocupările și 

abilităţile multiple ale Sfântului Antim Ivireanul, de acrivia acestu-
ia pentru a înfrumuseţa și înveșmânta locașurile de cult fi ind bro-
deor, xilograf, gravor, sculptor, miniaturist, pictor etc.; 

- tiparniţa amintește de preocuparea cea mai asiduă a Sfântului 
Antim, de “cuiburile de tipărituri” înfi inţate de el, inclusiv în ţara 
natală, Iviria;

- în formă de fereastră apare Sfânta Mânăstire Antim - ctitoria sa 
de sufl et –, fereastra ca testament patrimonial și de slujire predat 
peste timp posterităţii;

- îngerul îi vestește martirul apropiat și jertfa la care este chemat 
pentru a primi  cununa mucenicească; luciditatea irenică, curajul și 
discernământul alegerii în mărturisirea până la capăt, cu preţul 
propriei vieţi, a credinţei în Hristos.

- sfeșnicul brâncovenesc subliniează lumina/ trezvia credinţei în 
Dumnezeu, pe care a adus-o și a sporit-o  prin toată activitatea sa 
în Ţara Românească, dar și în Transilvania sau ţările care au păstrat 
Ortodoxia.

- ancadramentul (chenarul) ce închide reprezentarea iconică 
sugerează în mod minimalist contextul tulbure martiric(brâncovenesc) 
atât de cumplit al ultimilor ani de domnie românească înainte de 
instalarea perioadei fanariote; acest context  anticipează martiriul 
Sfântului Antim Ivireanul. Din punctul meu de vedere martiriul 
Ivireanului se circumscrie martiriului brâncovenesc și se întăresc 
reciproc în lucrare.

- blazonul domnesc cu corbul cruciger, fl ancat de cei doi aștri, și 
blazonul Sfântului Ierarh Antim Ivireanul – melcul orientat vertical 
spre Steaua lui Solomon - steaua cu cerc înscris arată relaţia 
funcţională și unitară dintre domnitor și sfântul ierarh în perioada 
de apogeu, bicefalitatea Stat-Biserică sinergică, precum în perioada 
de aur a Imperiului Bizantin, care a dat moștenire acestui neam 
românesc cel mai frumos patrimoniu cultural, artistic,  arhitectu-
ral,  spiritual etc.
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Părinţilor pentru ora de religie și despre dorinţa exprimată deja de mai bine 
de 3 milioane de locuitori ai României, de a se face un referendum și de a 
se stipula exact în Constituţie că familia este formată dintr-un bărbat, o 
femeie și copiii lor. Și atunci vă daţi seama că e important acest simpozion”. 
În continuare, Arhipăstorul Mitropoliei Clujului a vorbit despre 
valorile și importanţa familiei în societate, amintind de Cartea Fa-
cerii şi de faptul că Dumnezeu a făcut femeia şi bărbatul după 
chipul şi asemănarea Sa, oferindu-le divina misiune de a se înmul-
ţi şi de a naşte copii. ÎPS Andrei a amintit şi despre sfaturile Sfântu-
lui Ioan Gură de Aur pentru familia creştină, dar şi de volumul lui 
Ioan Alexandru – Dragostea de patrie: „Pentru cei de azi poate nu sună 
tocmai grozav, dar noi ne încăpăţânăm să credem în ataşamentul faţă de 
ţara şi neamul românesc”.

Cu această ocazie, Prof. Univ. Dr. Mircea Gelu Buta a ţinut ur-
mătoarea alocuţiune: 

„ÎPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei Andreicuţ, D-le Rector Ioan-
Aurel Pop, D-le Președinte al Senatului Universitar, Ioan Chirilă, D-le 
Decan Vasile Stanciu, D-le Președinte al Consiliului Judeţean, Emil Radu 
Moldovan, D-le Primar Ovidiu Teodor Creţu, părinţi protopopi, d-lor 
profesori, stimaţi invitaţi!

Ne întrebăm de 15 ani, în 
cadrul acestui Seminar, care 
ar trebui să  fie atitudinea 
creștinului în faţa suferinţei 
și a morţii. Ce fel de bioetică 
promovăm? Care este situaţia 
în ţara noastră? Care sunt 
priorităţile și strategiile pen-
tru a o face relevantă la nivel 
personal și social? 

Într-o cultură a pieţelor libere, 
metoda îndeobște acceptată pentru 
a produce calitate este cea a 
competitivităţii ofertelor, cererea 
operând critic în selecţia acestora. 
Ceea ce lipsește însă liberalismului 
românesc și nu numai acestuia este 
tocmai libertatea pieţelor, imposi-
bilă fără cooperarea morală a oa-
menilor pentru menţinerea 
onestităţii.   

Mulţi dintre cei pe care i-am 
îngrĳ it au murit. Am rămas noi, iar sarcina pe care o avem este de a prelua 
crucea, de a ne revizui atitudinile și de a nu lăsa uitarea să se întâmple. 

Vă rog să puneţi imaginea lui Mircea Vulcănescu, a medicului Vasile 
Voiculescu în inima dumneavoastră și să vă închipuiţi că au fost mii, sute 
de mii și miliarde pe pământul acesta care au suferit total nevinovaţi din 
pricina unor semeni ai lor. Vă rog să transpuneţi aceste exemple în sufl etul 

românesc și să analizăm îm-
preună care ne este atitu-
dinea faţă de suferinţă și 
moarte și din această per-
spectivă. 

Avem de ales între 
a-i uita, așa cum, de 
m u l t e  o r i ,  s u n t e m 
îndemnaţi să cădem în 
amnezie, să readucem 
și noi ceea ce se numește 
«coaliţia tăcerii» în ju-
rul suferinţei semenu-
lui nostru și a poporu-
lui  român,  sau a  le 
cinsti memoria, pentru 
că dacă ești creștin, nu 
poţi să ai decât o atitu-
dine mărturisitoare...

Seminarul de Medi-
cină și Teologie de la 

Bistriţa, nu doar ideatic, ci și material, adică și în dimensiunea pate-
tică a vieţii, încearcă să ofere celor ce se adună an de an o minimă 
comuniune, fără de care organogeneza unei comunităţi profesionale 
și a discursului nu este cu putinţă. Întruniţi să își împărtășească 
ideile și să comunice ca persoane vii, medicii, teologii, istoricii, fi lo-
sofi i, juriștii și multe alte profesiuni atrase în discuţie devin bioetici-
eni prin această opţiune, mai mult decât prin conformarea la obse-
danta lozină «public sau dispar», atât de dragă unora. 

În fapt, participanţii sunt chemaţi să vorbească nu ex cathedra, ci ex 
professo, în virtutea vocaţiei, din experienţa afectării, a încercării de sine a 
vieţii, în inima suferinţei și morţii... 

Mă opresc aici, pentru că discuţiile vor continua în cadrul Seminaru-
lui. Vă urez tuturor: Bine aţi venit la Bistriţa, la cel de-al XV-lea Seminar 
Internaţional de Medicină și Teologie!”.

Seminarul de Medicină și 
Teologie de la Bistrița

a împlinit 15 ani

Camelia Strungari

Î n ziua de 10 mai 2016, în cadrul unei ceremonii acade-
mice organizate cu ocazia celei de-a XV-a ediţii a Semi-
narului Internaţional de Medicină și Teologie de la Bistriţa, 

având ca temă „Tendinţe și politici demografi ce ale României într-o 
Europă unită”, Acad. Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universităţii „Babeș-
Bolyai” Cluj-Napoca, a înmânat Prof. Univ. Dr. Mircea Gelu Buta 
medalia de argint a Universităţii „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 
„pentru laborioasa activitate în cadrul specializării Teologie Ortodoxă 
Asistenţă Socială, pentru implicarea activă la dezvoltarea cercetării prin 
organizarea impecabilă a seminariilor interdisciplinare «Medicină și 
Teologie», ajunse în acest an la a XV-a ediţie”. 

Corpul academic a fost reprezentat de: Prof. Univ. Ioan Chirilă 
- Președintele Senatului Universitar, Prof. Univ. Vasile Stanciu - 
Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, Acad. Sorin 
Dumitrescu, Dr. Gheorghe Borcean - Președintele Colegiului Me-
dicilor din România, Prof. Univ. Dr. Dan Dumitrașcu - Prodecan 
UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, Prof. Univ. Dr. Ioan Gherghi-
na - UMF „Carol Davi-
la” București, numeroși 
universitari din ţară și 
străinătate. 

S lu jba  de  „Te 
Deum” a fost ofi ciată 
de ÎPS Andrei, Arhie-
piscop și Mitropolit, 
împreună cu protopo-
pii Alexandru Vidican 
(Bistriţa), Ioan Dâmbu 
(Năsăud) și Doru Zim-
veliu (Beclean). Răs-
punsurile au fost date 
de corul „Psalmodia 
Transylvanica”, al 
Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Na-
poca, dirĳ or: Pr. Prof. 
Vasile Stanciu. 

La eveniment au 
participat autorităţi judeţene și locale, în frunte cu Emil Radu 
Moldovan - Președintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, 
Ovidiu Teodor Creţu - Primarul Municipiului Bistriţa, Col. Iuli-
an Berdilă - Comandantul Brigăzii 81 Mecanizate „G-ral Grigo-
re Bălan” Bistriţa.  

Adresându-se celor prezenţi, ÎPS Andrei, Arhiepiscop și Mitro-
polit al Clujului, a subliniat că „Seminarul de Teologie și Medicină 
de la Bistriţa, care a ajuns la a XV- a ediţie, a devenit deja o instituţie 
culturală și știinţifi că, care are capacitatea de a- i aduna pe toţi în 
același duh al cunoașterii și al comuniunii bucuriei împărtășirii. 
„Toate temele au fost foarte importante, însă cea de astăzi, pe care organi-
zatorii au intitulat-o «Minoritate și migraţie», este foarte importantă. De 
ce? Pentru că dacă suntem realiști, vedem cum se prăbușește demografi c 
neamul nostru și cum se prăbușește Europa. Știţi despre demersul Asociaţiei 
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O icoană a simbolurilor 
nebănuite

Nicoleta Pălimaru

I coana închinată Sfântului Ierarh Antim Ivireanul i-a 
adus artistei-iconar, Maria-Corina Negreanu, un pre-
miu bine meritat (locul I la icoana pe lemn), acordat 

de Patriarhia română în 21 mai, la Sărbătoarea Sfi nţilor Îm-
păraţi Constantin şi Elena.

Tributară convingerii că prin împărtăşirea cu arta „pu-
tem schimba ceva în noi şi câştigăm un pic de supleţe şi 
bogăţie în viaţa noastră şi în relaţiile dintre noi”1, după 
cum mărturisea într-un interviu, cu o sobrietate în linia 
tradiţiei ortodoxe şi un amplu evantai de lecturi, familia-
rizată cu limbajul muzeal iconic european, Maria-Corina 
Negreanu e atentă, ca mulţi artişti, la fragmentul miraculos 
al cotidianului şi posedă un stil aparte de raportare la el. 
De altfel, energia cotidianului l-a determinat pe Pr. Dumi-
tru Stăniloae să conceapă o secţiune în Dogmatica sa, inti-
tulată „Cunoaşterea lui Dumnezeu din împrejurările con-
crete ale vieţii”, iar pe Mircea Vulcănescu l-a condus la 
crearea sintagmei „Bunul Dumnezeu cotidian”.

Icoana Sfântului Antim, realizată într-o manieră persona-
lă, extrem de originală de către Maria-Corina Negreanu, ce 
nu mizează deloc pe economia de mĳ loace artistice, suscită 
un interes de o particulară relevanţă prin actul esenţial al 
artistei de a recompune cu precizie şi rafi nament un sugestiv 
rezumat al unei „lumi de atmosferă”, afl ată la răspântia din-
tre secolele XVII-XVIII, precum şi fi gura ierarhului Antim.

Surprinde modul de redare în chenar delicat, suav, 
dar viguros a „cămării inimii” ierarhului, al cărui chip 
degajă o „înţeleaptă liniştire”. Persistă pregnanta impre-
sie că ierarhul se mişcă într-o dublă deschidere spaţială 
şi temporală: într-un prezent al veşniciei, tradus de în-
semnele îngerului, de flacăra arzând vertical, dar şi de 
respiraţia ierarhului împreună cu noi a timpului actual, 
prin rugăciunea neîncetată a mătăniilor.

Artista ne înfăţişează trecutul prin expunerea codurilor 
exigenţelor simbolice ale universului cult din perioada brân-
covenească, chipul Sfântului Constantin, a cărui viaţă se or-
ganiza „în limitele unei morale severe, izvorâtă dintr-o evla-
vie funciară”2, şi a familiei sale compunând brâul icoanei.

Spaţiul capătă geometria elegantă a secolelor XVII-XVIII 
datorită prezenţei fastuoase a Cuvântului din imaginea cărţilor-
hrană ce alcătuiesc un topoi fundamental, biblioteca, precum şi 
a cărţilor liturgice din mâinile ierarhului, reliefându-i acestuia 
înzestrarea harică de cărturar, tipograf şi iscusit predicator.

Simţul artistic al Sfântului Antim Ivireanul şi capacitatea 
lui de a relaţiona teologia cu mentalul cultural şi popular al 
epocii sunt ipostaziate în vocaţia de ctitor, „orientată spre 
universal”3, după sublinierea lui André Scrima, cum o indică 
şi harta pictată de Maria-Corina Negreanu în partea dreaptă, 
iar deasupra se afl ă, într-o fi ridă, ca loc protector, ctitoria 
Sfântului Antim Ivireanul, mănăstirea bucureşteană Antim.

În diagonala bisericii din firidă se remarcă un detaliu 
semnifi cativ, cu putere de radiaţie simbolică, semn că artista 
a ştiut să extragă esenţialul din referinţa livrescă. E vorba de 
„fi gura nebănuită” a melcului de pe inscripţia de deasupra 
uşii de intrare în biserică, care îi generează aceluiaşi André 
Scrima asociaţii şi metafore, una dintre ele mergând în direc-
ţia tabloului lui Rembrandt, expus la Luvru, unde apare un 
melc monstruos „ce nu duce practic nicăieri – un fi losof me-
ditează retras în ungherul chiliei sale”4. Prin parcurgerea unei 
lecturi atente a imaginii, în cheie teologică, melcul antimian îi 
destăinuie lui A. Scrima „ceva din intimitatea spirituală a omu-
lui viu, A. Ivireanul”5, interpretarea conducând de la „metafora 
grafi că a chiliei monahului” la „locul inimii”6, revelaţia de mai 
târziu a mişcării Rugul Aprins.

Focalizarea acestui detaliu citit drept emblemă a rugăciu-
nii isihaste şi care îl recomandă discret pe Sf. Antim Ivireanul 
ca isihast, mi se pare a fi  piesa de rezistenţă a întregii compo-
ziţii ivite de sub penelul Mariei-Corina Negreanu.

1 Filocalia, supliment al revistei Renaşterea, nr. 11, nov. 2015.
2 Valeriu Anania, Din spumele mării, Ed. Dacia, 1995, p. 85.
3 Vezi André Scrima, Timpului Rugului Aprins. Maestrul spiritual în tradiţia 
răsăriteană, Humanitas, Bucureşti, 1996, p.118
4 Ibidem, p. 125
5 Ibidem, p. 122
6 Ibidem, p. 128
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L a Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a 
Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iași a avut loc mier-
curi, 11 mai, ediţia a VIII-a a Simpozionului Internaţional 

„Studia Theologica Doctoralia” dedicat Anului omagial al educaţiei 
religioase a tineretului creștin ortodox și Anului comemorativ al 
Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografi lor biseri-
ceşti. Evenimentul a fost organizat de Școala Doctorală a Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă din Iași, împreună cu Facultatea de Teologie 
Romano-Catolică din Graz (Universitatea Karl Franzens) și Mi-
tropolia Moldovei și Bucovinei. Din partea facultăţii noastre 
au fost prezenţi: drd. Cristian-Cezar Login, drd. Lucian 
Nicodim Codreanu și pr. drd. Ciprian-Ionuţ Joiţa.

A cademia Teologică a Mănăstirii `Brâncoveanu” de la 
Sâmbăta de Sus a găzduit  în perioada 11-13 mai 
Simpozionul naţional Tiparul în Biserica Ortodoxă 

Română - între misiune şi necesitate, eveniment academic din 
cadrul manifestărilor dedicate Anului comemorativ al Sfân-
tului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografi lor bisericeşti. 
Facultatea noastră a fost reprezentată de Pr. prof. univ. dr. 
Alexandru Moraru, care a susţinut referatul: Tiparul bisericesc 
în perioada interbelică și Pr. lect. univ. dr. Cosmin Cosmuţa, 
care a susţinut referatul: Tiparul în perioada 940-1989.

A rhim. Prof. univ. dr. Teofi l Tia a susţinut joi, 12 mai 
2016, în cadrul ședinţei lunare a preoţilor din Proto-
ieria Cluj I prelegerea: Revitalizarea ofertelor pastorale 

sub presiunea islamică în Europa.

Î n perioada 16-17 mai 2016 la Facultatea de Teologie Ortodoxă 
Andrei Șaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga, au avut 
loc manifestări grupate sub titlul „230 de ani de învăţământ 

teologic ortodox la Sibiu. Rolul educaţiei religioase pentru societatea 
contemporană”. Președintele Senatului Universităţii „Babeș-Bolyai” 
din Cluj-Napoca, pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, a oferit o distincţie 
din partea instituţiei clujene pentru facultatea sibiană, Facultatea 
noastră a fost reprezentată și de către pr. prof. univ. dr. Alexandru 
Moraru și Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea, prodecanul facultăţii (a 
susţinut referatul: Educaţia misionarăîn învăţământul religios din Româ-
nia) și Pr. lect. univ. dr. Cosmin Cosmuţa. Pr. prof. univ. dr. Ioan Chi-
rilă a susţinut referatul: Educarea - formarea omului integral.

Î n ziua de 17 mai 2016, în cadrul Şcolii doctorale de Teologie 
Ortodoxă „Isidor Todoran” a avut loc susţinerea publică a tezei 
de doctorat a d-lui Hadrian Vasile Conţiu, cu titulul: Tămăduirea 

prin iubire, alcătuită sub îndrumarea ÎPS Pr. prof. univ. dr. Andrei 
Andreicuţ, specializarea Teologie morală şi spiritualitate ortodoxă.

Î n cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Academiei Române, 
Filiala Cluj-Napoca, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la 
înfi inţare, la ședinţa festivă de deschiderea care a avut loc în Aula 

Magna a Universităţii Babeș-Bolyai, marţi, 17 mai 2016, Corul de 
cameră  Psalmodia Transylvanica al Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
dirĳ at de Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii a susţinut 
un moment muzical cu piese corale românești. A fost prezent și a 
rostit o alocuţiune Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei.

Î n perioada 17-18 mai 2016, cu binecuvântarea Preaferici-
tului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Româ-
ne, în prezenţa PS Sale Varlaam Ploieșteanul, Episcop 

Vicar patriarhal a avut loc la Sibiu, întrunirea Colegiului De-
canilor Facultăţilor/conducătorilor Departamentelor de Teolo-
gie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei române.

Pe ordinea de zi a întrunirii au fost::  1. Aspecte organizatorice 
privind cel de-al VII-lea Congres al Facultăţilor de Teologie Orto-
doxă din cuprinsul Patriarhiei Române (10-11 octombrie 2016, Alba 
Iulia); 2. Demersurile efectuate de facultăţile/departamentele de 
teologie în vederea înfi inţării unor centre de cercetare și documen-
tare cu privire la disciplina Religie, organizate în cadrul facultăţilor/
departamentelor de teologie ortodoxă din ţară; 3. Promovarea și 
consolidarea statutului specializării Artă Sacră; 4. Stadiul realizării 
manualelor pentru învăţământul teologic ortodox universitar; 5. 
Realizarea unui Regulament unitar al Școlilor Doctorale;  6. Activităţile 
practice și de voluntariat în care sunt implicaţi studenţii și modalităţile 
efective de realizare a acestora; 7. Posibilitatea implementării unui 
program de practică de specialitate (internship) - în planurile de 
învăţământ - realizat în parteneriat cu Administraţia Patriarhală și 
cu centrele eparhiale, în vederea familiarizării studenţilor teologi 
cu aspectele administrative, precum și pentru facilitarea recrutării 
viitorilor angajaţi;

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a 
fost reprezentată de către Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea, 
prodecanul facultăţii

J oi, 19 mai 2016, Cercul studenţesc de Psihoterapie pastorală al 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă (responsabilă stud. Ana-Maria 
Cristina Băldean,) a organizat vizionarea fi lmului: O metodă 

Activităţi ale Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din 

Cluj-Napoca (mai 2016)

Dacian But-Căpuşan

Î n perioada ianuarie-aprilie 2016, în conformitate cu Legea 
educaţiei naţionale şi Charta Universităţii Babeş-Bolyai au 
avut loc alegeri, la nivel de departament, facultate şi univer-

sitate, pentru mandatul 2016-2020. 
În consiliul Facultăţii de Teologie Ortodoxă au fost aleşi: Pr. prof. 

univ. dr. Vasile Stanciu, Pr. prof. univ. dr. Ştefan Iloaie, Pr. prof. univ. dr. 
Ioan Chirilă, Pr. prof. univ. dr. Valer Bel, Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile 
Leb,  Pr. conf. univ. dr. Dorel Man, Pr. conf. univ. dr. Gabriel-Viorel 
Gârdan, Pr. lect. univ. Cristian Sebastian Sonea, Pr. lect. univ. dr. Ghe-
orghe Şanta, Lect. univ. dr. Ana Baciu, Lect. univ. dr. Paula Bud. 

Director al Departamentului de Teologie Ortodoxă a fost reales 
de către corpul profesoral al facultăţii Pr. prof. univ. dr. Ştefan Iloa-
ie Membri în Consiliul Departamentului: Pr. conf. univ. dr. Gabriel-
Viorel Gârdan, Pr. lect. univ. dr. Adrian Aurel Podaru

Reprezentanţi în Senatul UBB sunt: Pr. prof. univ. dr. Ioan Chi-
rilă, Pr. conf. univ. dr. Gabriel-Viorel Gârdan şi studentul Darius 
Ionuţ Sorin Echim. 

Joi, 21 aprilie 2016, a avut loc şedinţa Consiliului Facultăţii de Teo-
logie Ortodoxă din Cluj-Napoca, la care a luat parte şi ÎPS Părinte Ar-
hiepiscop şi Mitropolit Andrei. Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, preşedin-
tele Senatului UBB a prezentat noul mandat al conducerii Facultăţii, 
pentru perioada 2016-2020. Prin consurs organizat de Rectorul UBB, 
Acad. Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, decan al Facultăţii a fost desemnat: 
Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu. Pentru funcţia de prodecan a fost 
propus Pr. lect. univ. dr. Cristian Sebastian Sonea. 

A
rhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Cluju-
lui, Facultatea de Teologie Ortodoxă, UBB Cluj-Na-
poca, Asociaţia Medicală Română - Filiala Bistriţa, 

Societatea Română de Bioetică, Societatea Română de Pedia-
trie şi Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud prin Biblioteca 
Judeţeană „George Coșbuc”, Centrul Judeţean pentru Cultu-
ră, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa, Asociaţia „Alexandru 
Vaida-Voevod” şi Colegiul Consilierilor Juridici Bistriţa-Năsăud 
au organizat al XV-lea Seminar de Medicină si Teologie 
„Tendinţe și politici demografi ce ale României într-o Europă 
unită” care a avut loc la Bistriţa, în perioada 9-10 mai 2016. 

Participanţi au fost teologi, medici, psihologi şi specialişti din 
ţară şi străinătate. Facultatea noastră a fost reprezentată de Pr. prof. 
univ. dr. Ioan Chirilă, Pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, Pr. prof. univ. 
dr. Ioan Vasile Leb, Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, Prof. univ. dr. 
Mircea Gelu Buta,  Prof. univ. dr. Constantin Măruţoiu, Arhim. Conf. 
univ. dr. Teofi l Tia, Pr. conf. univ. dr. Gabriel Gârdan, Conf. univ. dr. 
Marcel Muntean, Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea, Lect. univ. dr. 
Claudia Trif, Lect. univ. dr. Alin-Răzvan Trifa, Protos. asist. univ. dr. 
Benedict Vesa și Asist. univ. dr. Marius Dan Ghenescu.

Lucrările s-au desfăşurat pe mai multe secţiuni: Tendinţe în arta 
creștină europeană a secolului al XX-lea. Redescoperirea icoanei Spiritua-
litatea actului medical Îmbunătăţirea fi inţei umane (omul augmentat) 
Taina căsătoriei - aspecte etice și legislative Infl uenţa factorilor medicali și 
spirituali asupra indicatorilor demografi ci Minoritate și migraţie.

Marţi, zi în care a fost prezent IPS Părinte Arhiepiscop şi Mitro-
polit Andrei, a debutat cu o slujbă de Te Deum.

În aceeaşi zi a avut loc şi o conferinţă susţinută de acad. Sorin 
Dumitrescu, cu tema: Creştinism accesibil şi creştinism iconic. 

În fi nalul seminarului, corul de cameră „Psalmodia Transylvanica”, 
dirĳ at de Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii a susţinut 
un concert din care n-au lipsit lucrări pascale şi populare româneşti.

În cadrul Seminarului a fost lansat volumul Medicii şi Biserica, al 
ediţiei a XIV-a a Seminarului, ţinută în anul 2015, cu tema: Valorile creştine 
ale educaţiei pentru sănătate, apărut recent la Editura Renaşterea. 

Cu această ocazie a fost organizată şi o expoziţie de icoane ro-
mâneşti pe sticlă şi lemn şi xilogravuri, realizate de studenţii şi 
masteranzii Facultăţii noastre, specializarea Artă sacră,  membri ai 
Cercului de pictură Dionisie din Furna, coordonaţi de Conf. univ. 
dr. Marcel Muntean.

Datorită longevităţii acestui simpozion, afl at la ediţia a XV-a, 
medicul Mircea Gelu Buta, directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
din Bistriţa și organizatorul evenimentului a fost premiat de Recto-
rul Universităţii Babeș-Bolyai, Acad. Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop.

Î
n cadrul ședinţei lunare a preoţilor din Protoieria Cluj 
II, care a avut loc marţi, 10 mai 2016, la Biserica „Sfântul 
Ilie” din cartierul Mărăști, Pr. prof. univ. dr. Stelian To-

fană a susţinut prelegerea: Cuvântul lui Dumnezeu este cea mai 
mare moștenire pe care o avem.

periculoasă. De ce să nu accepţi ceea ce îţi dorești, urmată de discuţii.

Î
n cadrul Zilelor Academice Clujene, cu prilejul Simpo-
zionului Cercetări teoretice și aplicative în psihologie și știnţele 
educaţiei (Sesiunea Știinţifi că Anuală a Academiei Româ-

ne. Departamentul de Cercetări Socio-Umane), a avut loc 
prezentarea Psihoterapie medicală și multicultural-religioasă în 
contemporaneitate la Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, 
avându-i drept autori pe: Prof. univ. dr. Mihai Lucian Rusu, 
asist. univ. Dr. Lucian Daniel Rusu – UMF Iuliu Haţieganu 
Cluj-Napoca, Arhim. Prof. univ. dr. Teofi l Tia, dr. Olivia Flo-
rena Nemeș (UBB), în ziua de 20 mai 2016. 

C ercul de Film al Facultăţii de Teologie Ortodoxă (coord. 
stud. Denis Dascălu) a organizat vineri, 20 mai 2016, vizi-
onarea fi lmul ‘’Miracles from Heaven’’. 

D epartamentul de Psihopedagogie Specială din cadrul 
Facultăţii de Psihologie și Știinţe ale Educaţiei, Universita-
tea Babeș-Bolyai și Asociaţia Be Inclusive a organizat în 

data de 21 mai 2016, în Aula Episcop Nicolae Ivan a Facultăţii de Te-
ologie Ortodoxă, Conferinţa Naţională Screening, diagnostic și evaluare 
a tulburărilor/difi cultăţilor de învăţare. Spre un demers validat știinţifi c.

Î n perioada 22-27 mai la Centrul diaconic de la Stein (Nur-
nberg) a avut loc a XIV-a întâlnire pentru dialog ofi cial 
între Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică 

din Germania, cu tema: Înnoirea ca sarcină spirituală și misionară 
a Bisericilor noastre. Delegaţia Bisericii noastre a fost condusă 
de către ÎPS Serafi m Mitropolit ortodox român al Germaniei, 
Europei Centrale și de Nord. Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană 
a susţinut referatul: Înnoirea omului după epistolele pauline.

L uni, 23 mai 2016, Aula Episcop Nicolae Ivan a Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă a găzduit simpozionul judeţean: Repe-
re ale educaţiei religioase în contextul contemporan, ediţia 

I, organizat de Inspectoratul Școlar Judeţean Cluj. A fost prezent 
și au rostit  alocuţiuni ÎPS Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei 
și Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii.

M arţi, 24 mai 2016, Cercul studenţesc Baladă pentru Ba-
sarabia al Facultăţii de Teologie Ortodoxă a organizat 
seara Chipuri basarabene de neuitat: fi lm documentar, 

cântece patriotice și religioase, discuţii (coordonatori: diac. Roman 
Onica, Pancratie Ţăruș și Vitalie Ciobanu).

Î n zilele de 25 și 26 mai 2016 facultatea noastră a primit 
vizita pastorului și teologului evanghelic luteran Jürgen Henkel 
(Erkersreuth, Germania), care a susţinut la Facultatea de Teologie 

Evanghelica a Universităţii din Erlangen o teză de doctorat despre 
Teologia părintelui Dumitru Stăniloae, promotor al relaţiilor dintre 
Biserica Evanghelică Luterană din Germania şi Biserica Ortodoxă 
Română, jurnalist şi publicist, fost director al Academiei Evanghelice 
Transilvania din Sibiu. Oaspetele s-a întâlnit cu conducerea facultăţii, 
cadrele didactice și studenţii, susţinând trei prelegeri pe tema fenome-
nului secularizării în Apusul și Răsăritul Europei.

J oi, 26 mai 2016, în Aula Magna a Universităţii Babeș-Bolyai a 
avut loc Gala de Decernare a Premiilor Excellentia – ediţia a 
IV-a. Titlul de profesor excellentia din partea Consiliului 

Studenţilor din Univeritatea Babeș-Bolyai, la propunerea 
studenţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă, în semn de apre-
ciere şi recunoştinţă pentru prestaţia didactică deosebită, 
pentru implicarea şi dedicarea dovedite în îndeplinirea mi-
siunii de educare şi formare a studenţilor, i s-a acordat. ÎPS 
prof. univ. dr. Andrei Andreicuţ, Arhiepiscopul Vadului, 
Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului Maramureșului 
și Sălajului. Titlul de student excellentia i s-a acordat studentului 
ierom. Maxim (Iuliu Marius) Morariu.

S âmbătă, 28 mai 2016 a avut loc cursul festiv al absol-
venţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-
Napoca, promoţia 2016 (aproximativ 160 de studenţi 

de la cele patru specializări de la nivel licenţă şi de la cele 
șase de master), precedat de Sfânta Liturghie, săvârşită la 
capelacu hramul Sf. Ierarh Nicolae din cadrul Campusului 
universitar teologic Episcop Nicolae Ivan, de către un sobor 
de preoţi din care au făcut parte cadrele didactice ale fa-
cultăţii. Manifestările au continuat după-amiază, în Sala 
Auditorium Maximum a Universităţii Babeş-Bolyai, cu 
participarea ÎPS Sale Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei 
care a adresat un cuvânt de felicitare şi îndemn. Au fost 
prezenţi: P. S. Episcop Vicar Vasile Someșanul, decanul 
Facultăţii, Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu care a susţinut 
prelegerea Părinţii Bisericii și muzica şi Pr. prof. univ. dr. 
Ioan Chirilă, președintele Senatului UBB. Au mai luat cu-
vântul studenţii George Cristian Porumb și ierom. Maxim 
(Iuliu Marius) Morariu.
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Aprilie 2016 (completare)
22 aprilie: După săvârșirea Sfi ntei Liturghii a Darurilor mai 

înainte Sfi nţite în biserica din Fizeșu Gherlii, ofi ciază slujba de bi-
necuvântare a casei parohiale. Rostește un cuvânt duhovnicesc. 
Hirotesește întru sachelar pe părintele paroh, Dacian Silviu Pop.

Face o vizită pe șantierul noului sediu al protopopiatului Gherla.
24 aprilie: După săvârșirea Sfi ntei Liturghii, cu prilejul hramu-

lui, la Mănăstirea „Sfânta Elisabeta” din Cluj-Napoca, hirotesește 
întru protosinghel pe părintele duhovnic Natanael Zamfi rache.

26 aprilie: Îi vizitează pe copiii de la Centrul de servicii sociale 
„Acoperământul Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Îi vizitează pe copiii asistaţi la Preventoliul TBC din localitatea 
Ilișua, protopopiatul Beclean.

Face o vizită la mănăstirea de la Dobric.
Face o vizită pe șantierul Bisericii „Sfântul Nectarie” din Dej (paroh: 

Prot. Ioan Bu  ea). Este însoţit de domnul Liciniu Câmpean, consilierul 
misionar-social al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

27 aprilie: Realizează o emisiune pentru postul de radio „Rea-
litatea FM”.

În localitatea Ungureni, judeţul Maramureș, săvârșește o slujbă 
funebră la căpătâiul adormitului întru Domnul, Petru, tatăl inspec-
torului eparhial Nicolae Buda. Rostește un cuvânt de mângâiere.

28 aprilie (Joia Mare): La fi nalul Sfi ntei Liturghii săvârșite în 
Catedrala Mitropolitană, hirotesește întru iconom stavrofor pe 
părintele Dan Iulian Traian Melenti, slujitor la capela Spitalului 
Municipal „Clujana”.

Împlinește îndătinatul ritual al spălării picioarelor.
29 aprilie: Îi vizitează pe locatarii din imobilul Arhiepiscopiei 

Vadului, Feleacului și Clujului situat pe strada Traian Moșoiu.
30 aprilie: Face o vizită pe șantierul Bisericii „Sfântul Ioan Bo-

tezătorul” din Turda (paroh: Pr. Andrei Gavril Mihai).
Întâmpină, la Aeroportul Internaţional „Avram Iancu”, Sfânta 

Lumină sosită de la Ierusalim.
Primește la reședinţă pe Alteţa Sa Regală, Principesa Maria.

În fi ecare luni, între orele 8.00 şi 10.00, conduce şe-
dinţa Consiliului Permanenţei Eparhiale.

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

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

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

6
Mai 2016

Mai 
1 mai (Învierea Domnului): La miezul nopţii, pe scena din faţa 

Catedralei Mitroplitane, săvârșește slujba Învierii Domnului și 
rostește un cuvânt de învăţătură.

În Catedrala Mitropolitană, săvârșește Sfânta Liturghie și dă 
citire Pastoralei trimisă clerului și credincioșilor din Arhiepiscopia 
Vadului, Feleacului și Clujului.

Primește la reședinţă autorităţile locale și judeţene, civile și 
militare prezente la slujbă.

Primește la reședinţă pe Alteţa Sa Regală, Principesa Maria.
În Catedrala Mitropolitană, la ceas de seară, săvârșește slujba 

Celei de-a doua Învieri, rostește o cateheză și împlinește ritualul 
sărutării frăţești.

2 mai: În Biserica „Sfi nţii Trei Ierarhi” din Bistriţa (parohi: Pr. 
Liviu Șugar, Pr. Ioan Pintea și Pr. Ștefan Borodi), săvârșește Sfânta 
Liturghie, rostește cuvântul de învăţătură și îi premiază pe elevii din 
judeţul Bistriţa-Năsăud, laureaţi la concursurile pe teme religioase.

În Biserica „Sfântul Gheorghe” din Bistriţa (paroh: Pr. Arghir 
Vlașin), ofi ciază Taina Sfântului Botez pentru pruncul Luca, fi ul 
părintelui Ioan Vlașin, preot slujitor la capela penitenciarului din 
Bistriţa. Rostește un cuvânt de învăţătură.

În capela cimitirului din Bistriţa, săvârșește o slujbă funebră la 
căpătâiul adormitei întru Domnul, Florentina, mama preoţilor 
Florin Moldovan din Bistriţa și Teofi l Moldovan din Buduș (prot. 
Bistriţa). Rostește un cuvânt de mângâiere.

În biserica din Tioltiur, protopopiatul Gherla, ofi ciază Taina 
Sfântului Botez pentru pruncul Mihail, fi ul părintelui paroh, Octa-
vian Vancea. Rostește un cuvânt de învăţătură.

Face o vizită pe șantierul de pictură al bisericii din Lujerdiu 
(paroh: Pr. Cornel Baciu), protopopiatul Gherla. Este însoţit de PC 
Pr. Cristian Baciu, consilierul bisericesc al Arhiepiscopiei Vadului, 

Feleacului și Clujului.
3 mai: Săvârșește slujba de binecuvântare a lucrărilor săvârșite 

la Sfânta Biserică și Sfânta Liturghie în fi lia Scrind-Frăsinet a paro-
hiei Ciuleni, protopopiatul Huedin. Rostește cuvântul de învăţătură. 
Hirotesește întru iconom stavrofor pe părintele paroh, Ion Iuga. 
Acordă domnului Petru Ungur, primarul comunei Mărgău, distincţia 
„Crucea Transilvană”. Este însoţit de PC Pr. Nicolae Buda, inspec-
torul eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Săvârșește slujba de binecuvântare a Bisericii „Sfântul Ierarh 
Nectarie” din Dej (paroh: Prot. Ioan Bu  ea). Slujește Vecernia și 
rostește un cuvânt de învăţătură. Acordă domnului deputat Cornel 
Itu, distincţia „Crucea Transilvană”, iar domnului primar Costan 
Morar, Ordinul „Sfi nţii Martiri și Mărturisitori Năsăudeni”. Este 
însoţit de PC Arhid. Dan-Grigore Văscu, directorul tehnic al postu-
lui de radio „Renașterea”.

4 mai: Săvârșește slujba de binecuvântare a noului sediu al 
Programului Social pentru persoane cu adicţii „Sfântul Dimitrie 
Basarabov” din Cluj-Napoca. Rostește un cuvânt duhovnicesc. Este 
însoţit de domnul Liciniu Câmpean, consilierul misionar-social al 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

În biserica din Vânători, protopopiatul Huedin, ofi ciază Taina 
Sfântului Botez pentru pruncul Antonie Nectarie, fi ul părintelui 
paroh, Radu Mureșan. Rostește un cuvânt de învăţătură.

Face o vizită la Mănăstirea Ciucea, protopopiatul Huedin.
5 mai: În curtea Batalionului 400 Sprĳ in „Feleacu”, săvârșește 

slujba de sfi nţire a unei Troiţe. Rostește un cuvânt de învăţătură.
În curtea bisericii din Nimigea de Sus (paroh: Pr. Cornel Coprean), 

protopopiatul Năsăud, săvârșește slujba de sfi nţire a noului Monu-
ment al Eroilor. Rostește un cuvânt de învăţătură.

În Catedrala Mitropolitană, slujește la Vecernie și rostește un 
cuvânt de învăţătură.

6 mai (Izvorul Tămăduirii): Cu prilejul hramului, pe altarul de 
vară al Mănăstirii Salva, protopopiatul Năsăud, săvârșește Sfânta 
Liturghie și rostește cuvântul de învăţătură. Hirotonește întru diacon, 
pe tânărul Florin Constantin Dobocan, revizorul contabil al Arhie-
piscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Face o vizită în parohia Nimigea de Sus (paroh: Pr. Cornel Co-
prean), protopopiatul Năsăud.

În parohia Dumbrăveni, protopopiatul Beclean, săvârșește 
slujba de binecuvântare a lucrărilor realizate la casa parohială. 
Rostește un cuvânt de învăţătură. Acordă părintelui paroh, Alexan-
dru Eugen Gherghel, Ordinul „Sfi nţii Martiri și Mărturisitori Nă-
săudeni”. Este însoţit de PCuv. Arhim. Teofi l Roman, eclesiarhul 
Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

7 mai: În ziua înainteprăznuirii hramului, pe altarul de vară al 
Mănăstirii „Sfântul Ioan Teologul” de la Pădureni, protopopiatul 
Turda, săvârșește Sfânta Liturghie și rostește cuvântul de învăţătură. 
Hirotonește întru preot pe diaconul Florin Constantin Dobocan, pe 
seama parohiei Hășdate, protopopiatul Gherla și întru ierodiacon, 
pe monahul Arsenie Osovei de la mănăstirea Vad (protopopiatul 
Dej). Este însoţit de PC Arhid. Dan-Grigore Văscu, directorul pos-
tului de radio „Renașterea”.

În Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, oficiază Taina 
Sfântului Botez pentru pruncul Ioan Mihnea, fi ul părintelui arhidi-
acon Daniel Frumos de la Seminarul Teologic. Rostește un cuvânt 
de învăţătură.

În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie și slujește la Litie.
8 mai (Duminica Sfântului Apostol Toma): Cu prilejul hramului, 

pe altarul de vară al bisericii din satul natal, Oarţa de Sus, judeţul 
Maramureș, săvârșește Sfânta Liturghie și rostește cuvântul de 
învăţătură.

În biserica din Oarţa de Sus, slujește Taina Sfântului Maslu și 
rostește un cuvânt duhovnicesc.

Face o vizită la Mănăstirea „Sfânta Maria Magdalena” din 
Oarţa de Sus.

9 mai: Cu prilejul Zilei Independenţei de Stat, Zilei Europei, dar 
și cu prilejul împlinirii a 71 ani de la încheierea celui de-al II-lea 
Război Mondial, pe platoul din faţa Catedralei Mitropolitane, par-
ticipă la manifestările organizate. Săvârșește o slujbă de Te-Deum 
și rostește o alocuţiune.

Primește la reședinţă pe Înaltpreasfi nţitul Părinte Ștefan, Mitro-
politul Primat al Estoniei și pe Preasfi nţitul Părinte Petroniu, Epi-
scopul Sălajului.

În biserica din Ocniţa, protopopiatul Bistriţa, săvârșește slujba 
de înmormântare pentru adormitul întru Domnul, preotul paroh 
Vasile Drăgan, fost paroh. Rostește un cuvânt de mângâiere. Este 
însoţit de PC Pr. Cristian Baciu, consilierul bisericesc al Arhiepisco-
piei Vadului, Feleacului și Clujului.

În localitatea Ceanu Mic (paroh: Pr. Ioan Puiu), protopopiatul 
Turda, săvârșește slujba de binecuvântare a Centrului Catehetic 
„Sfântul Apostol Andrei”. Rostește un cuvânt de învăţătură.

10 mai: În sala de conferinţe a Hotelului Metropolis din Bistriţa, 
participă la lucrările celui de-al XV-lea Simpozion de Medicină și 

Teologie. Rostește o alocuţiune. Este însoţit de PC Pr. Vasile Stanciu, 
decanul Facultăţii de Teologie din Cluj-Napoca.

11 mai: În Aula „Alexandru Domșa” a Universităţii Tehnice din 
Cluj-Napoca, participă la manifestările organizate cu prilejul împli-
nirii a 90 ani de viaţă de către domnul academician Horia Colan. 
Rostește un cuvânt duhovnicesc și îi conferă acestuia Ordinul „Sfi nţii 
Martiri și Mărturisitori Năsăudeni”.

Primește la reședinţă pe academicianul Sorin Dumitrescu.
Îl vizitează la domiciliu pe părintele profesor Dorel Man.
12 mai (Sfântul Ioan Valahul): În Biserica „Sfântul Arhidiacon 

Ștefan” din Maieru (parohi: Pr. Dan Dorian Cismaș și Pr. Ioan Lăpuște), 
săvârșește Sfânta Liturghie și rostește cuvântul de învăţătură.

În sala mare a Centrului Catehetic din Maieru, prezidează 
conferinţa de primăvară cu preoţii din protopopiatul Năsăud. 
Rostește un cuvânt duhovnicesc. Este însoţit de PC Pr. Bogdan 
Ivanov, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și 
Clujului și de PC Pr. Liviu Vidican Manci, directorul Seminarului 
Teologic Ortodox.

13 mai: În Catedrala Mitropolitană, slujește Vecernia, Acatistul 
Învierii Domnului și rostește un cuvânt de învăţătură.

14 mai: În capela Seminarului Teologic, ofi ciază Taina Sfântului 
Botez pentru pruncul Andrei Bica. Rostește un cuvânt de 
învăţătură.

În centrul localităţii Panticeu (paroh: Pr. Marius Peter), proto-
popiatul Dej, săvârșește slujba de resfi nţire a Monumentului Eroilor 
căzuţi în cele două Războaie Mondiale. Rostește un cuvânt duhov-
nicesc.

În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie și slujește la Litie.
15 mai: Săvârșește slujba de sfi nţire a noii biserici din Tranișu 

Vale, protopopiatul Huedin. Slujește Sfânta Liturghie și rostește 
cuvântul de învăţătură. Hirotesește întru iconom stavrofor pe pă-
rintele Narcis Ioan Pașcu Rus și acordă domnului Gheorghe Boca, 
primarul comunei Poieni, distincţia „Crucea Transilvană”. Este 
însoţit de PC Pr. Bogdan Ivanov, consilierul cultural al Arhiepisco-
piei Vadului, Feleacului și Clujului.

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

16 mai: La sediul protopopiatului Turda, prezidează conferinţa 
preoţească de primăvară. Rostește un cuvânt duhovnicesc.

Face o vizită în parohia Dezmir-Aerodrom (paroh: Pr. Alin 
Sebastian Oprea Rus), în vederea stabilirii locului unde se va construi 
noua biserică. Este însoţit de domnul Liciniu Câmpean, consilierul 
misionar-social al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și 
de PC Pr. Liviu Vidican Manci, directorul Seminarului Teologic.

În sala mare a primăriei din Turda, participă la lansarea cărţii 
„Episcopi și episcopii în estul Ungariei medievale” a profesorului 
Răzvan Mihai Neagu. Rostește un cuvânt de binecuvântare.

În Catedrala Mitropolitană, săvârșește slujba Parastasului pen-
tru membrii Academiei Române mutaţi la Domnul. Rostește un 
cuvânt duhovnicesc.

17 mai: La Facultatea de Teologie, în calitate de îndrumător, 
participă la susţinerea Tezei de Doctorat a profesorului Hadrian 
Conţiu din Târgu-Mureș.

În Aula Magna a Universităţii „Babeș Bolyai”, participă la sim-
pozionul organizat cu prilejul împlinirii a 150 ani de la înfi inţarea 
Academiei Române. Rostește o alocuţiune. Primește din partea Aca-
demiei Române „Diploma de Onoare”, iar din partea fi lialei Cluj a 
Academiei Române, medalia și diploma „Meritul Academic”.

Săvârșește slujba de sfi nţire a plăcii comemorative amplasate la 
intrarea în Biblioteca Academiei din Cluj-Napoca. Rostește un cuvânt 
duhovnicesc.

În incinta Bibliotecii Academiei, participă la lansarea volume-
lor editate în cinstea aniversării a 150 ani de la întemeierea Aca-
demiei Române.

Primește la reședinţă pe domnul Daniel Breaz, rectorul 
Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia.

În sala „Auditorium Maximum” a Casei Universitarilor, parti-
cipă la concertul organizat cu prilejul împlinirii a 150 ani de la 
înfi inţarea Academiei Române.

18 mai: Face o vizită în noul cartier clujean, situat între cartierul 
Grigorescu și comuna Florești, în vederea stabilirii unui loc pentru 
construcţia unei biserici.

19 mai: La sediul protopopiatului Dej, prezidează conferinţa 
preoţească de primăvară. Rostește un cuvânt duhovnicesc. Este 
însoţit de PC Pr. Nicolae Buda, inspectorul eparhial al Arhiepisco-
piei Vadului, Feleacului și Clujului și de PC Pr. Liviu Vidican 
Manci.

La Galeria „Paul Sima” a Casei Universitarilor din Cluj-Napoca, 
participă la vernisajul expoziţiei „Amintiri cromatice din Grecia” a 
artistei Manuela Botiș. Rostește un cuvânt de binecuvântare. Este 
însoţit de PCuv. Protos. Benedict Vesa, secretarul eparhial al Arhi-
episcopiei, Vadului, Feleacului și Clujului.

20 mai: În sala de audiţii a Academiei de Muzică „Gheorghe 
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Dima” din Cluj-Napoca, participă la concertul de muzică bizantină 
susţinut de grupul „Sfântul Ioan Damaschinul”, condus de profe-
sorul Sorin Albu. Rostește un cuvânt de binecuvântare.

În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie și slujește la Litie.
21 mai (Sfi nţii Împăraţi Constantin și Elena): Cu prilejul hramu-

lui, pe altarul de vară al mănăstirii de la Dobric, protopopiatul Be-
clean, săvârșește Sfânta Liturghie și rostește cuvântul de 
învăţătură.

În curtea școlii din Zoreni (paroh: Pr. Georgiţă Petru Peica), 
protopopiatul Beclean, săvârșește slujba de sfi nţire a Monumentu-
lui închinat Ţăranului Român. Rostește un cuvânt duhovnicesc.

La intrarea în comuna Cojocna, protopopiatul Cluj I, săvârșește 
slujba de sfi nţire a trei Troiţe. Rostește un cuvânt de învăţătură. 
Acordă părintelui paroh, Georgel Rednic, Ordinul „Sfi nţii Martiri 
și Mărturisitori Năsăudeni”. Este însoţit de PCuv. Arhim. Dumitru 
Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Felea-
cului și Clujului.

Primește la reședinţă pe domnul Vasile Sebastian Dâncu, vice 
prim-ministru în Guvernul României. 

22 mai: Săvârșește slujba de resfi nţire a Bisericii „Sfântul Dimi-
trie Izvorâtorul de Mir” din localitatea Ilva Mare, protopopiatul 
Năsăud. Slujește Sfânta Liturghie și rostește cuvântul de învăţătură. 
Acordă părintelui Cristian Lupșan de la parohia Ilva Mare II, distincţia 
„Crucea Transilvană”, părintelui Solovăstru Dănilă de la parohia 
Ilva Mare I, Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”, iar 
domnului Alexandru Anca, primarul comunei, domnului Octavian 
Cicșa, domnului Radu Văsieș și domnului Grigore Ureche, Ordinul 
„Sfi nţii Martiri și Mărturisitori Năsăudeni”.

La sinagoga din Gherla, participă la festivitatea organizată cu 
prilejul dezvelirii Monumentului Memorial al Holocaustului. Rostește 
o alocuţiune. Este însoţit de PCuv. Protos. Benedict Vesa, secretarul 
eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

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

2  mai: La Facultatea de Teologie participă la deschiderea Sim-
pozionului Judeţean destinat profesorilor de religie. Rostește un 
cuvânt de binecuvântare.

Săvârșește slujba de binecuvântare a apartamentului parohial 
al Parohiei „Nașterea Domnului” din Cluj-Napoca (parohi: Pr. Insp. 
Nicolae Buda, Pr. Dorel Man și Pr. Ciprian Taloș). Rostește un cuvânt 
de binecuvântare.

24 mai: În biserica parohiei Gherla III (parohi: Pr. Ioan Morar și 
Pr. Alexandru Fărcaș), prezidează conferinţa preoţească de primă-
vară. Rostește un cuvânt duhovnicesc.

Săvârșește slujba de sfi nţire a noului iconostas al capelei din 
incinta Căminului pentru persoane vârstnice din Gherla. Rostește 
un cuvânt duhovnicesc. Hirotesește întru sachelar pe părintele 
slujitor Ioan Nicolae Tabără Cioloca. Acordă doamnei Maria Fodor, 
distincţia „Crucea Transilvană”. Este însoţit de PCuv. Arhim. Du-
mitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului și Clujului și de PC Pr. Liviu Vidican Manci, directorul 
Seminarului Teologic.

În Catedrala Veche din Baia Mare, împreună cu PS Părinte Iustin 
Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a 
Maramureșului și Sătmarului, săvârșește slujba de înmormântare 
pentru adormitul întru Domnul, preotul Alexandru Avram, nașul de 
botez al Înaltpreasfi nţiei Sale. Rostește un cuvânt de mângâiere.

Face o vizită la reședinţa Episcopiei Ortodoxe Române a 
Maramureșului și Sătmarului.

25 mai: În biserica din Negreni, protopopiatul Huedin, săvârșește 
slujba de înmormântare a adormitului întru Domnul, preot Ioan 
Mureșan, fost paroh. Rostește un cuvânt de mângâiere. Este însoţit 
de PC Pr. Cristian Baciu, consilierul bisericesc al Arhiepiscopiei 
Vadului, Feleacului și Clujului.

Îl vizitează la reședinţă pe părintele Dorel Pușcaș din Huedin.
 26 mai: În aula „Nicolae Ivan” din incinta Centrului Eparhial se 

întâlnește cu absolvenţii promoţiei 1996 a Facultăţii de Teologie. 
La sediul protopopiatului Beclean, prezidează conferinţa 

preoţească de primăvară. Rostește un cuvânt duhovnicesc.
Face o vizită la Biserica „Buna Vestire” (paroh: Pr. Cristian Dragoș) 

și la capela Spitalului Orășenesc (slujitor: Pr. Pavel Rus) din Beclean. 

Este însoţit de PCuv. Protos. Benedict Vesa, secretarul eparhial al 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și de PC Pr. Liviu 
Vidican Manci, directorul Seminarului Teologic.

La sediul Reprezentanţei Mercedes din Cluj-Napoca, participă 
la festivitatea organizată cu prilejul împlinirii a 25 ani de la înfi inţare 
și cu prilejul lansării unui nou model de autoturism. Rostește un 
cuvânt duhovnicesc.

Se întâlnește cu reprezentanţi ai Asociaţiei „Oastea Domnului”.
27 mai: În sala de ședinţe a Centrului Eparhial, prezidează co-

misia de examinare a candidaţilor participanţi la examenul de ocu-
pare a posturilor de preoţi parohi la parohiile „Sfântul Ierarh Paho-
mie de la Gledin” din Bistriţa și Dezmir (protopopiatul Cluj I).

La Centrul Eparhial din Baia Mare, participă la festivitatea 
organizată cu prilejul împlinirii a 95 ani de viaţă de către 
Înaltpreasfi nţitul Părinte Arhiepiscop Iustinian. Asistă la slujba de 
Te-Deum, rostește un cuvânt duhovnicesc și îi acordă Arhiepisco-
pului Iustinian „Engolpionul și Crucea Transilvană”. Este însoţit 
de PC Pr. Iustin Tira, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Va-
dului, Feleacului și Clujului.

28 mai: În parohia Urișor, protopopiatul Dej, săvârșește slujba 
de binecuvântare a noii capele mortuare. Rostește un cuvânt de 
învăţătură. Acordă părintelui paroh, Călin Pop, distincţia „Crucea 
Arhiepiscopală”. Conferă, din partea Părintelui Patriarh Daniel, 
domnului ministru Ioan Rus, fi u al satului,  Ordinul „Sfi nţii Împăraţi 
Constantin și Elena”. Acordă domnului Gavril Rus distincţia „Cru-
cea Transilvană”, iar domnului Silviu Boldor, primarul comunei 
Cășeiu, Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”.

În sala „Auditorium Maximum” a Casei Universitarilor, parti-
cipă la festivitatea de absolvire a promoţiei 2 16 de la Facultatea de 
Teologie din Cluj-Napoca. Rostește un cuvânt de binecuvântare.

29 mai: Împreună cu PS Părinte Macarie, Episcopul Ortodox 
Român al Europei de Nord și cu PS Părinte Longhin de Bănceni, 
Episcop Vicar al Episcopiei Cernăuţiului (Ucraina), săvârșește 
slujba de sfi nţire a bisericii mănăstirii de la Cormaia, protopopia-
tul Năsăud. Pe altarul de vară al mănăstirii, împreună cu ierarhii 
prezenţi, slujește Sfânta Liturghie și rostește cuvântul de învăţătură. 
Acordă părintelui duhovnic, Nicodim Sângeorzan, distincţia 
„Crucea Arhiepiscopală”, maicii stareţe, stavrofora Ecaterina 
Ghiran, Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”, domnului 
Marius Danci, distincţia „Crucea Transilvană”, iar domnului Ioan 
Scurtu, Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”. Este însoţit 
de PCuv. Arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din 
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

În Catedrala Mitropolitană, slujește Vecernia, Paraclisul Maicii 
Domnului și rostește o cateheză. Hirotesește întru duhovnic pe 
părintele Florin Constantin Dobocan, de la parohia Hășdate, pro-
topopiatul Gherla.

Primește la reședinţă delegaţia din Ucraina, condusă de 
Preasfi nţitul Părinte Longhin de Bănceni, Episcopul Vicar al Epi-
scopiei Cernăuţilor.

0 mai: În curtea școlii din Gilău, protopopiatul Cluj I, 
săvârșește slujba de binecuvântarea a Centrului socio-educaţional 
„Sfântul Ioan Valahul”. Rostește un cuvânt de învăţătură. Acor-
dă părintelui Iosif Hulpe de la parohia Gilău II, Ordinul „Sfântul 
Ierarh Pahomie de la Gledin”.

Face o vizită în biserica parohiei Gilău II. (paroh: Pr. Iosif Hulpe). 
Este însoţit de domnul Liciniu Câmpean, consilierul misionar-so-
cial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Primește la reședinţă pe PCuv. Ierom. Rafail Noica.
Îi binecuvintează pe absolvenţii promoţiei 2 16 de la Facultatea 

de Teologie din Cluj-Napoca.
31 mai: În Biserica „Sfi nţii Arhangheli Mihail și Gavriil” din Beclean 

(paroh: Pr. Vasile Cherhaţ), ofi ciază Taina Sfântului Botez pentru 
pruncul Gabriel, fi ul părintelui Adrian Cherhaţ, inspectorul de religie 
al judeţului Bistriţa-Năsăud. Rostește un cuvânt de învăţătură.

Pe altarul de vară al bisericii din parohia Jelna, protopopiatul Bistriţa, 
săvârșește slujba înmormântării adormitului întru Domnul, preot 
Vasile Sămărtean, fost paroh. Rostește un cuvânt de mângâiere.

A consemnat, Arhid. Claudiu Ioan Grama
 

Pelerin în Ţara Sfântă (II)

Pr. Georgel Rednic
   (continuare din numărul anterior)  

Î n jurul orei 1 .00 am mers cu toţii la masă, urmând să mă 
întâlnesc la ora 19.00, într-o sală a hotelului cu toţi cei care vor 
să se spovedească şi să se împărtăşească la Sfânta Liturghie. 

Am fost surprins plăcut să constat că au venit mai mulţi decât cei cu 
care urmam să merg în noapte la slujbă. Am crezut de cuviinţă ca mai 
întâi să le vorbesc despre ce înseamnă pocăinţa în viaţa omului şi cum 
ar trebui să ne raportăm noi, în calitate de pelerini, la aceasta.

Am atras deja atenţia că poarta sufl etului omului în astfel de 
împrejurări se deschide şi că este foarte important să găseşti drumul 
spre ea pentru a vorbi de la sufl et la sufl et. Timp de o oră şi jumă-
tate am căutat să găsesc drumul spre sufl etul fi ecăruia din cei ce mă 
ascultau şi să îi conving să pună început bun mântuirii lor chiar din 
locul de unde s-a propovăduit prima dată Evanghelia mântuirii. 
Uneori cu lacrimi în ochii mei, alteori cu lacrimi în ochii unora care 
mă ascultau, am vorbit despre pocăinţă aşa cum Dumnezeu mi-a 
dat în acele momente. 

În cele ce urmează voi aminti câteva idei:
„Dacă Sfântul Ioan Botezătorul şi-a început propovăduirea 

spunând „Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor” (Matei , 
2), iar Mântuitorul nu s-a sfi it nici o clipă să reia aceleaşi cuvinte la 
începutul propovăduirii Sale (Matei 4, 17), mesaj preluat şi de Sfi n-
ţii Apostoli (Fapte 2, 38), este cât se poate de fi resc să ne întrebăm 
cât ar trebui să fi e de importantă pocăinţa în viaţa omului contem-
poran? Dacă în general, chiar şi în gândirea biblică (Ioan 2, 10), 
suntem obişnuiţi ca să punem la început ceea ce este mai important, 
mai vital sau mai bun, este cât se poate de evident că referinţa la 
pocăinţă încă de la începutul propovăduirii nu face altceva decât să 
sublinieze importanţa sa. Că pocăinţa a fost înţeleasă de către Bise-
rica Primară ca o învăţătură de căpătâi a vieţii creştine o mărturi-
seşte chiar Sfânta Scriptură (Evrei 6, 2).

Oare de ce credincioşii ortodocşi români contemporani renunţă 
cu atât de mare uşurinţă la folosirea corectă a termenului de „pocă-
inţă”, atât de specifi c şi de des întâlnit în cadrul slujbelor Bisericii? 
Una dintre posibilele explicaţii ar fi  că marea majoritate a credincio-
şilor nu participă la vecernie, la utrenie, sau la alte slujbe unde sun-
tem invitaţi cu toţii la pocăinţă. Oare de ce suntem de acord să îi 
numim pe alţii „pocăiţi”, chiar oarecum dispreţuindu-i cu această 
titulatură pe cei din cadrul cultelor neoprotestante, iar noi nu râvnim 
nici o clipă la această denumire? Un posibil răspuns ar fi  că cei mai 
mulţi dintre noi nu înţelegem invitaţia pe care ne-o face Biserica de 
fiecare dată când participăm la vreo slujbă „ca cealaltă vreme a 
vieţii noastre în pace şi întru pocăinţă a o săvârşi”.

Cu siguranţă că în acest context ar trebui să ne întrebăm ce este 
pocăinţa: dacă este înţeleasă corect nu este altceva decât schimbarea 
minţii, schimbarea modului de vieţuire astfel încât omul „să se în-
toarcă de la întuneric la lumină şi de la stăpânirea lui satana la 
Dumnezeu, ca să ia iertarea păcatelor şi parte cu cei ce s-au sfi nţit” 
(Fapte 26, 18). Pocăinţa nu este ceva abstract, doar un concept care 
să fi e doar gândit şi atât, sau doar un sentiment intens care a pus 
stăpânire la un moment dat pe cineva, ci un mod de vieţuire, care 
a fost asumat de minte, experiat de inimă şi pus în lucrare de voin-
ţa omului. Pocăinţa este ceva cât se poate de concret care vizează 
omul în  dualitatea sa, trup şi sufl et, care trebuie să cuprindă într-o 
măsură tot mai mare raţiunea, sentimentul şi voinţa oricărui om.

Importanţa pocăinţei, în viaţa oricărui creştin, este subliniată de 
unicitatea ei (Evrei 6, 6) atunci când vine vorba de aspectele esenţi-
ale ale credinţei. Că acest concept de pocăinţă este unul foarte com-
plex o subliniază şi lucrarea Păstorul lui Herma în care avem ima-
ginea importanţei pocăinţei după primirea botezului şi avertizarea 
că trebuie să trăim în curăţie, iar în cazul în care cineva, „fi ind ispi-
tit de diavol păcătuieşte după acea sfântă şi mare chemare, acela 
poate să facă pocăinţă o singură dată” (PSB 1, 3,2,6, p. 251). Mă veţi 
întreba: Părinte noi nu am păcătuit după Botez nu o dată, ci de 
multe ori, mai poate fi  vorba de pocăinţă în astfel de cazuri? 

(continuare în numărul următor)
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Locuri de întâlnire cu lucrările 
lui Constantin Brâncuși și cu 

ctitoria Sfântului Nicodim
Pelerinaj pe jos la Mănăstirea Tismana

Iulia Anamaria Mureşan

S âmbătă, 14 mai, așa cum le este obiceiul, o bună parte 
dintre ascoriștii clujeni au pornit „cu noaptea în cap” să 
colinde ţara în căutare de locuri binecuvântate de Dum-

nezeu. Ţinta lor a fost, de data aceasta, Mănăstirea Tismana, înte-
meiată de Sfântul Nicodim și cel mai vechi așezământ monahal din 

Ţara Românească, care încă funcţionează.
Cei 82 de pelerini au pornit spre Târgu-Jiu vineri noaptea, având 

ca dimineaţă să se vadă în faţa imaginilor despre a căror reprezen-
tare învăţaseră la școală și pe care o bună parte din ei le văzuseră 
doar în fotografi i: Poarta Sărutului, Aleea Scaunelor și Masa Tăce-
rii, opere ale lui Constantin Brâncuși, expuse în Parcul Central al 
orașului. „Am intrat în poze!”, a exclamat unul dintre pelerini, 
uimit fi ind de ceea ce vedea și de faptul că se afl a acolo.

Fără a zăbovi prea mult, tinerii și-au continuat drumul. O 
parte din ei cu bicicleta, alţii tot cu autocarul, până în satul Arcani, 
unde au coborât, pentru a parcurge pe jos cei 25 de kilometri 
rămași până la mănăstire. Înainte de a purcede la drum, au 
poposit la Mănăstirea Lainici, unde s-au închinat la moaștele 
Sfântului Irodion și la icoana făcătoare de minuni a Maicii Dom-
nului. Tăcerea bisericii mănăstirii a fost despicată de glasuri 
sfi oase ce intonau cântări hrănitoare de sufl et.

Începutul pelerinajului pe jos a fost marcat, în satul Arcani, de 
bătaia fermă de toacă, amintind de goarnele care anunţau plecarea 
soldaţilor la război. Era, într-adevăr, și acesta un război al trupului, care 
probabil nu înţelegea de ce trebuie să depună atâta efort, dar însufl eţirea 
și voinţa i-au dat putere și hotărâre – atât de multă, încât oboseala 
aproape că nu își mai găsea locul. Și chiar dacă s-a strecurat, popasuri-
le pe pajiștile verzi ale Olteniei au alungat-o cu repeziciune.

Văile răsunau de cântări ale Învierii și ale Sfi ntei Liturghii. A 
fost loc și  de ploaie, ba chiar și cu gheaţă, dar Dumnezeu ne-a dat 
și loc de adăpost. Apoi iar a venit soarele și vremea bună. Toate 
acestea – frumuseţea naturii, osteneala, schimbările bruște ale 
vremii – ne vorbeau despre viaţa duhovnicească și probabil și 
despre istoria mănăstirii la care voiam să ajungem.

Ajunși acolo, una dintre maici ne-a relatat și perioadele în care 
biserica devenise hambar. Era, într-adevăr, o vreme de restriște. Am 
afl at și despre schimbările arhitecturale ale clădirilor, precum și de 
modul de organizare al vieţii monahale – la început, mănăstirea a 
fost de călugări, iar apoi de monahii. Cu toate acestea, abundenţa de 
apă și bogăţia vegetaţiei, precum și biruinţele pe care mănăstirea le-a 
avut asupra diverselor stăpânii și prigoane, fac din acel loc o mărtu-
rie vie a purtării de grĳ ă a lui Dumnezeu și o adeverire a cuvintelor 
Sale: „Nu vă voi lăsa orfani; voi veni la voi” (Ioan 14, 18).

Drumul spre casă a fost tapetat cu emoţia de a ajunge la Mă-
năstirea Prislop înainte de a se închide. Ajunși acolo cu doar câte-
va minute înainte de ora 21.00, mare ne-a fost bucuria să vedem că 
poarta era încă deschisă! Însă, după ce am coborât din autocare, 
poarta s-a închis. Așteptam, așadar, întâlnirea noastră cu Părintele 
Arsenie la mormântul său, și prin el, cu Dumnezeu, precum cele 
zece fecioare din pildă, înaintea cămării de nuntă. Însă, din mila 
Maicii Domnului, nu am fost cu totul alungaţi, ci am fost lăsaţi 
totuși să intrăm. Mult am încercat noi și coordonatorul de grup 
să-l convingem pe portar să ne deschidă. Mai venise și un grup din 
judeţul Neamţ. Însă toate rugăminţile noastre rămâneau fără răs-
puns din partea sa. Era, se pare, un portar bun și ascultător faţă de 
mai-marii săi. Câteva fete au început să intoneze „Îngerul a strigat”. 
În acest timp, coordonatorul de grup a încercat să ia legătura cu 
una dintre maici. Înainte ca fetele să apuce să termine, duhovnicul 
mănăstirii și o maică ne-au întâmpinat și ne-au dat voie să intrăm. 
Mare ne-a fost bucuria. Încă o dată s-a vădit ajutorul clar al Maicii 
Domnului. Din nou ea, adevărata Portăreasă, a deschis porţile 
milei din inimile gazdelor.
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De la Facerea lumii la 
restaurarea omului prin Înviere 

– în cântece tradiționale 
românești

Spectacol de Florii 

– Ceata „Sfântul Ioan Valahul”

Iulia Anamaria Mureşan

S âmbătă, 23 aprilie 2016, în ajun de Florii și cu doar o 
săptămână înainte de Învierea Domnului, ceata „Sfân-
tul Ioan Valahul” a comunităţii Bisericii Studenţilor 

din Campusul Hasdeu a prezentat un buchet de cântări cu-
lese din popor, din diferite zone ale ţării, cele mai multe fi ind 
din Ardeal. Acestea transpun, într-o împletire inedită de 
versuri și melodie, Facerea lumii, căderea lui Adam din Rai, 
durerea lui Dumnezeu faţă de aceasta, planul Său de Mân-

tuire, Patimile Mântuitorului și jertfa Lui pentru a-l scoate pe 
el și pe toţi cei de după el din chingile iadului, Învierea și 
Judecata de apoi. Drept urmare, spectacolul a fost intitulat 
De la Facerea lumii la restaurarea omului prin Înviere – în cântece 
tradiţionale românești. Gravitatea momentului a fost marcată 
de solemnitatea interpreţilor. De data aceasta, vioara nu a fost 
folosită decât pentru a acompania un singur cântec, cele mai 
pregnante și mai des întrebuinţate fi ind doba și toaca.
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Și de data aceasta s-au întâmplat lucruri inedite pe parcursul 
pelerinajului. Așa precum în alte pelerinaje, cel de la Mănăstirea 
Sâmbăta, ne-a însoţit încă de pe drum un câine alb până sus, la 
chilia Părintelui Arsenie și înapoi la mănăstire, cum la Mănăstirea 

Dintr-un lemn s-a înmulţit ciorba și am primit locuri de cazare 
aproape de biserică, acum s-a adăugat și această mare mĳ locire a 
Maicii Domnului. Însă și Sfântul Nicolae ne-a purtat de grĳ ă. Unu-
ia dintre pelerini îi era încă foame, dar merindea i se terminase. L-a 
rugat pe Sfântul Nicolae să-l ajute. La scurt timp, a primit, de la un 
băiat pe nume Nicolae, o conservă de paște, banane și pâine. Mi-
nunat este Dumnezeu întru Sfi nţii Săi!
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toată inima că Dumnezeu este bun. Numai cine gustă din Trupul 
şi Sângele Domnului, în Biserică, poate să cunoască Viaţa aceasta, 
şi să mărturisească bunătatea lui Dumnezeu, prin propria lui viaţă, 
prin propriul lui sânge. 

Izbăveşte-mă de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele 
(Psalmul 50, 16, Septuaginta), se tânguia David după ce îşi cunos-
cuse păcatul. Poate se gândea la uciderea lui Urie, al cărei autor 
moral era el. Dar poate se gândea la propriul lui sânge, sângele 
acela clocotitor care se aprinsese la vederea frumoasei Batşeba, ieşind 
din apele băii. „Una este să cânţi iubita. Alta, vai, acel ascuns, vino-
vat Zeu – fl uviu al sângelui”. Aşa se tânguia un alt mare poet – Ri-
lke. 

În liceu am cunoscut şi eu pe Zeul acesta. „Iubind s-a pogorât 
el în sângele său mai bătrân, în genuni, unde stăpânea Înfi orătorul, 
încă ghi  uit cu străbuni” (Rilke, A treia elegie). Atunci am înţeles de 

ce a îngăduit Dumne-
zeu ca primii oameni să 
întâlnească şarpele în 
Rai – pentru ca ei să nu 
ajungă asemenea şar-
pelui. Aşa cum diavolul 
a căzut neispitit de ni-
meni, la fel putea şi 
omul să se îndepărteze 
de Dumnezeu fără nici 
o ispită. Dar în întâlni-
rea lor cu cel rău, oame-
nii au cunoscut, chiar 
dacă destul de târziu, 
unde pot ajunge dacă 
se îndepărtează de Cel 
ce este. Aşa cum David, 
întâlnindu-se cu Saul, 
de la care Duhul Dom-
nului se depărtase şi-l 
tulbura un duh rău, trimis 
de Domnul (I Regi 16, 

14), a înţeles ce este omul 
fără Duhul lui Dumnezeu. Astfel că mai târziu, în pocăinţa lui, a 
ştiut să strige: Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L 
lua de la mine (Psalmul 50, 12). Fără Duhul Domnului, omul ajunge 
asemenea duhului rău. 

Ioan, ucenicul cel iubit, scria în epistola sa că trei sunt care măr-
turisesc pe pământ: Duhul şi apa şi sângele, şi aceştia trei mărturisesc la 

fel (I Ioan 5, 8). După 
ce Alexandra a năs-
cut-o pe Maria, o 
asistentă m-a che-
mat să o văd. Prin 
uşa crăpată am vă-
zut-o pe soţia mea 
obosită şi masa pă-
tată de sânge. Apoi 
am întrezărit-o doar 
câteva secunde pe 
fetiţă, şi uşa s-a în-
chis. Am plâns de 
bucurie. Acum mă 
gândesc că lumea 
aceasta e plină de 
sânge, de lacrimi 
–adânc întunecat ca 
marea cea mare. 

Dar Duhul lui Dum-
nezeu nu va înceta să Se poarte pe deasupra acestor ape, până când 
toţi vom vedea cer nou şi pământ nou. Căci cerul cel dintâi şi pământul 
cel dintâi au trecut; şi marea nu mai este (Apocalipsa 21, 1). Lumea 
aceasta nouă o putem întrezări încă de acum, prin Biserică, ca pe 
un copil în maternitate, măcar câteva secunde. Dar viaţa, oricât ar 
fi  de lungă, nu ne-ar ajunge pentru a o mărturisi pe măsura frumu-
seţii ei nepieritoare. De aceea Viaţa e veşnică.  

folosit pentru crearea din nimic a lumii, de către Dumnezeu. Nu de 
o mică purifi care psihanalitică simţea nevoia David, ci de zdrobirea 
inimii, urmată de crearea ei din nou, din nimic. 

Când omul se îndepărtează de Dumnezeu, el înaintează spre 
nimic, pentru că doar Dumnezeu este cu adevărat. Atunci nu-i mai 
rămâne decât să fi lozofeze asupra nimicul ce-l înconjoară. Acesta 
este nihilismul. El e mai mult descrierea unei stări şi încăpăţânarea 
de a rămâne în ea. Ca atunci când îţi scarpini o rană până la sânge 
şi începe să-ţi placă. Cam aşa sunt plăcerile pe care noi le numim 
ale vieţii. 

L-am iubit întotdeauna pe Ka  a. El spunea undeva că „plăce-
rile acestei vieţi nu sunt ale ei, ci reprezintă frica noastră de înălţare 
la o viaţă superioară; chinurile acestei vieţi nu sunt ale ei, ci auto-
tortura noastră din pricina acelei frici”. Mulţi fraţi rămaşi acasă spun 
că viaţa aceasta e ademenitoare şi plină de plăceri, pe când creşti-
nismul e greu şi plin de 
dureri. Eu cred că ei 
vorbesc aşa pentru că 
nu au fugit niciodată 
de-acasă şi nu au cu-
noscut nici porcii, nici 
foamea, nici roşcovele. 
Cine le-a cunoscut, 
însă, poate mărturisi 
că mai bună este o zi în 
curţile Tale decât mii 
(Psalmul 83, 11) oriun-
de altundeva. 

Când spuneam în 
liceu că sunt un avort 
nu făceam decât să ade-
veresc cuvântul lui Da-
vid: S-au abătut păcătoşii 
din sânul [mamei], au 
rătăcit din pântece, au 
grăit minciuni. Furia lor 
e asemenea cu a şarpelui, 
ca a viperei surde care-şi 
astupă urechile pentru a nu asculta glasul descântătorilor, al farmecelor 
fermecătorului priceput (Psalmul 57, 4-6, Septuaginta). Fermecătorul 
priceput este Hristos care te farmecă, te vindecă de mânia împotri-
va lui Dumnezeu, asemănătoare cu cea a şarpelui din Rai, a diavo-
lului care a corupt mintea omului cu minciunile sale. Hristos te 
întoarce în pântecele din care ai rătăcit, te readuce în sânul mamei. 
În sânul Bisericii Lui.

Aici, în Biserică, 
suferinţele absurde 
care cutremură lumea 
se transformă în dureri 
ale naşterii. Chinurile, 
suferinţele, bolile te 
strâmtorează ca pe toţi 
oamenii, dar te împing 
spre Dumnezeu. Apro-
piindu-te de Dumne-
zeu, Îl simţi încă de 
aici, aşa cum pruncul 
aude încă din pântece-
le mamei vocea tatălui 
său. La fel creştinul 
trăieşte încă de aici, din 
pântecele Bisericii, ceva 
din viaţa veacului vii-
tor. Şi această mică des-
coperire a Vieţii îl face să o dorească mai mult decât ceea ce înainte 
numea viaţă, dar care, de fapt, era mai mult moarte. 

Încă îl iubesc pe Ka  a. El scria undeva: „De ce te plângi, sufl et 
părăsit? De ce zbori fâlfâind pe lângă casa vieţii? De ce nu te duci 
departe, unde-ţi e locul, şi stai să te lupţi aici pentru ceva care nu-ţi 
aparţine? Nu da cioara vie de pe gard pentru vrabia din mână, pe 
jumătate moartă, care se apără din răsputeri”. Mulţi cred că luptă 
pentru viaţă, atunci când fac tot felul de compromisuri morale, când 
calcă şi pe cadavre. Dar mirosul putreziciunii care, mai devreme 
sau mai târziu, le va inunda nările, îi va trezi la realitate. Aceasta nu 
este viaţă, ci moarte. 

„Cunoscând sfinţii cu înţelepciune nestatornicia şi trecerea 
succesivă a vieţii acesteia, au înţeles că nu aceasta este viaţa dăruită 
de Dumnezeu oamenilor la început, ci au învăţat tainic că Dumne-
zeu a creat la început alta, dumnezeiască şi mereu la fel, una despre 
care au înţeles că e demnă de Dumnezeu, Care e bun” (Sfântul 
Maxim Mărturisitorul, Ambigua, 43). Numai cine gustă din Viaţa 
aceasta adusă de Domnul Iisus Hristos poate să mărturisească cu 

Apa, sângele și Duhul

Dumitru Fişcu

A cum câţiva ani, după sfi nţirea apelor din Ajunul Bo-
botezei, soţiei mele i s-a rupt apa. Gresia din bucătărie 
s-a acoperit în câteva ore de un lichid care, spre mira-

rea noastră, mirosea foarte frumos. La botezul Mariei, când ea 
s-a născut din nou, din apă şi din Duh, mi-am amintit de mi-
rosul acela. În Biserică miroase frumos, ca-n pântecele unei 
mame, m-am gândit. Bine este să fi m noi aici (Matei 17, 4). 

În liceu am participat la un concurs de creaţie literară, cu o 
poezie care se intitula Sunt un avort. Când am terminat de citit, 
ceilalţi participanţi m-au aplaudat, ceea ce m-a făcut să-i dispreţuiesc 
pe toţi. Cum să aplauzi pe unul care se declară un avort? Un mem-
bru al juriului mi-a spus că am nevoie de psihanaliză. Pe el l-am 
respectat, dar nu l-am ascultat. Şi bine am făcut.  

Nu de psihanaliză aveam eu nevoie, ci de cineva care să mă 
nască din nou. Suferinţele omului nu sunt întrecute de nimic, decât 
de răutatea sa. Pentru că răutatea, spre care cugetul inimii omului se 
pleacă din tinereţile lui (cf. Facerea 8, 21), este şi cauza tuturor relelor. 
David, după ce şi-a cunoscut păcatul cu Batşeba, se tânguia (în 
ebraică): Lev tahor berali Elohim! (Psalmul 50, 11). Inimă curată 
creează întru mine, Dumnezeule! A folosit verbul bara, care mai este 

Ciclicitatea spectacolului a dat-o cântarea La mĳ locu ceriului, 
interpretată în mod original de Grigore Leșe. O parte din aceasta a 
fost intonată atât la începutul, cât și la sfârșitul reprezentării. Dina-
mica a fost, de asemenea, deosebită. Interpreţii au reușit să redea 
prin mișcarea scenică cei patru stâlpi de argint pe care ţăranul român 
îi percepea ca fi ind proptelele pe care a fost zidită lumea. A fost 
prefi gurată și mișcarea luminătorilor cu care Dumnezeu a „împo-
dobit” cerul. Încă de la prima cântare s-a anunţat Jertfa Mântuito-
rului și deschiderea porţilor Raiului prin moartea și prin Învierea 
Sa. După ce a fost descrisă facerea lumii, a fost descris și Sfatul 
Treimii: „Iar la masă cine șede/Șede Domnul Dumnezeu/Cu Hristos, 
cu Fiul Său,/Tot închină cu-un păhar/Și-n fundu’ păharului/Scrisă-i 
fl oarea Raiului”. Ulterior, versurile cântecelor care au urmat au 
prezentat gradual toate celelalte evenimente descrise anterior.

Am rămas din nou uimiţi în faţa profunzimii gândirii ţăranului, 
exprimată în cuvinte simple. Versuri precum „Și-o făcut Domnul 
Hristos/Pe Adam foarte frumosu”, „De când Domnul S-a născutu/
Și pământul l-au făcut” arată clar conștiinţa Treimii în Unime și a 
participării fi ecărei Persoane la zidirea omului și a întregii lumi. De 
o înaltă profunzime teologică sunt și versurile „Pentru tine, moș 
Adame/Mi-au bătut piroane-n palme”, „ Luă Hristos Cruce Sa/
Merse la iad cu dânsa/Și porţile le-o sfărmat/Și din verș așe-o strâgat:/
Adame, zâdire me/Ieși afară de-aice/Păntru-al tău mare păcat/
Grele chinuri am răbdat.”

Acestea și altele ne-au deschis inima spre Săptămâna Patimilor 
ce avea să vină, dar și spre frumuseţea Învierii și biruinţa ce trans-
pare din ea.
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