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Cel ce vrea să se mântuiască,
cu întrebarea să călătorească
Nu dispreţui vorba celor bătrâni, că şi ei au învăţat de la părinţii lor.
Că de la ei vei învăţa înţelepciunea şi îndemânarea de a da răspuns bun la nevoie
(Isus Sirah 8, 9).

a Crăciun stăruiam asupra responsabilităţii pe care o avem faţă de educarea tinerilor.
Acum, la Paști, voi sublinia faptul că avem o mare îndatorire de a-i cinsti pe bătrânii
noștri bunici și părinţi și a le asculta poveţele. Lucrul acesta trebuie să-l facem din iubire, nemaipomenind de faptul că ni-l cere Dumnezeu: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi
fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ (Ieşire 20, 12).
Facem pledoaria aceasta şi pentru realitatea tristă că din multe parohii tinerii au plecat şi am
rămas cu cei mai în vârstă, bătrânei încercaţi de suferinţe şi cu dorul după copii în suflet. Iar în
localităţile mari, unde există şi tineri, influenţa societăţii secularizate şi aşa-numitul conflict între
generaţii îi fac pe tineri să nu le acorde atenţia cuvenită bătrânilor. Ce să mai zicem de ascultarea
sfaturilor şi învăţăturilor pe care aceștia ni le dau?
Spune istorisirea că odată, undeva, într-o ţară, tinerii, considerând că bătrânii sunt inutili şi
constituie o povară, s-au hotărât să-i expulzeze. Ţara lor s-ar fi numit „ţara fără bătrâni”. Regele
ţării vecine, auzind de fărădelegea pe care au făcut-o, dorea să le dea o lecţie. I-a ameninţat că,
dacă nu-i împlinesc cererea, va veni asupra lor cu război. Care era cererea? Cererea era ca să-i
înapoieze frânghia de nisip pe care bătrânii lor o împrumutaseră de la el. Tinerii din „ţara fără
bătrâni” erau în mare fierbere. N-auziseră şi nu văzuseră vreodată o frânghie de nisip. Unul
dintre tinerii însă, care-l iubea tare pe bătrânul său tată, îl ascunsese tainic şi nu-l expulzase. S-a
dus la el în ascunzătoare şi i-a relatat necazul în care se aflau. Şi bătrânul l-a sfătuit: cereţi-i regelui vrăjmaş să vă dea un capăt de frânghie din nisip de model şi-i veţi returna toată frânghia.
Când a auzit regele a exclamat: la voi trebuie să mai fie un bătrân! Iar tinerii, mustraţi de conştiinţă, şi-au chemat bătrânii părinţi pe care-i expulzaseră să se întoarcă acasă. Le era limpede că
Pogorârea la iad.
iad . Tempera pe lemn, 55x42 cm. Autor: Grigore Muscel Popescu
sfaturile bătrânilor sunt de mare valoare.
Înţeleptul Solomon ne face îndemnul: Ascultaţi, fiilor, învăţătura tatălui şi luaţi aminte să cunoaşteţi buna chibzuială, căci eu vă dau învăţătură bună: Nu părăsiţi povaţa mea. Căci şi eu am fost fecior la
tatăl meu, singur, şi cu duioşie iubit de mama mea (Pilde 4, 1-3)..
Chiar şi atunci când bătrânii s-ar putea să nu fie în pas cu mersul vremurilor, Sfântul Pavel
va spune că nu trebuie să-i înfruntăm: Pe cel bătrân să nu-l înfrunţi, ci să-l îndemni ca pe un părinte
(1 Timotei 5, 1). Iar referitor la faptul că râvna tinerilor are nevoie de experienţa bătrânilor, Părintele Arsenie Papacioc ne-a lăsat o maximă: Dacă tinereţea ar şti şi dacă bătrâneţea ar putea. Când
suntem tineri şi plini de putere, nu ştim bine ce să facem şi avem nevoie de sfatul bătrânilor, iar
IN SUMAR
la bătrâneţe puterile ne scad, dar îi putem sfătui pe alţii.
Preocupările sfinte şi dragostea faţă de spiritualitatea neamului nostru ne parvin din adânc de
– Cvartetul Transilvan, medita@ie muzical[ \i teologic[
dalbe datini prin bunicii şi părinţii noştri. Eu îmi aduc aminte cu multă evlavie de bunica mea, care
]n Catedrala mitropolitan[ din Cluj – PR. BOGDAN IVANOV (p. 2) de mic mă ducea la denii, la Slujba Învierii, la Paraclisul Maicii Domnului seară de seară, în Postul
Sfintei Marii şi la alte slujbe. Cu toate că era o femeie harnică, nu rata nici o slujbă. Într-o zi de Paşti,
când să mergem la vecernie, ploua cu găleata. M-a luat de mână şi ne-am dus prin ploaie la bise– G_nduri despre satul rom_nesc – ALEXANDRU NEMOIANU..(p. 3) rică. Mai târziu, ploaia s-a oprit, dar n-avea importanţă. Rugăciunea era pe primul loc pentru ea.
Pe 20 septembrie se împlinesc 150 de ani de la naşterea lui George Coşbuc. Cine nu ştie poezia „La
Paşti”! Pe chipul creştinilor care merg la biserică râde-atâta sărbătoare. Iar convoiul celor ce urcă la slujbă
– Mai avem o \ans[ în fa@a corup@iei?
se încheie cu bătrânele ce-şi duc nepoţeii de mână: Pe deal se suie-ncetişor,/ Neveste tinere şi fete,/ Bătrâni
– PR. BOGDAN IVANOV..................(p. 3)
cu iarna vieţii-n plete;/ Şi-ncet, în urma tuturor,/ Vezi şovăind câte-o bătrână/ Cu micul ei nepot de mână1.
Sau, neîntrecutul iubitor al tradiţiei înaintaşilor, Ioan Alexandru, în poemul „Casa Părintească”,
îi
evocă
pe dragii lui părinţi: Mama-i de-acum bătrână şi tata-i alb de tot/ Şi cumpăna fântânii-i o povară/
– Chipul nou al despotismului – AUREL SASU.......(p. 4)
Când bivolii-nsetaţi şi oile se strâng/ Să fie adăpate către seară./ Duminica măicuţa în veşmânt cernit/ Cu
busuioc în mână şi într-o năframă/ Duce din bruma cât avem de grâu/ O prescură de jertfă la icoană2.
– Valeriu Gafencu
Înaltpreasfinţitul Justinian al Maramureșului, depănându-şi amintirile şi oprindu-se la anii
copilăriei, ne spune că, în ziua de Paşti, când se întorceau de la biserică, tata cu plete şi cu cămaşa
\i experien@a lui Dumnezeu – PROTOS. BENEDICT VESA....(p. 5)
albă se ridica în picioare şi rostea rugăciunea «Tatăl nostru» părându-ţi-se că vezi în faţă un voievod sosit

din alte timpuri, ce aducea un mesaj care lumina casa3.
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Nicolae Steinhardt – GABRIEL BRAIC........(p. 9)
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George Coşbuc, Poezii, Vol. I, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1982, p. 181.
Ioan Alexandru, Pământ transfigurat, Editura Minerva, Bucureşti, 1982, p. 165.
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† Justinian Chira, Lumină din lumina Naşterii şi Învierea Domnului, Baia-Mare, 2006, p. 245.
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Şi chiar dacă orăşenilor noştri nu le este atât de familia- nic cu care să te sfătuieşti şi căruia să te spovedeşti. O tenră spiritualitatea rurală, nu mă pot opri să nu redau o frază dinţă este cea a confesiunilor protestante şi neoprotestante,
ce cuprinde o matrice profundă a vieţii din trecut: O văd pe care n-au în învăţătura lor de credinţă preoţia sacramentală
mama bătrână în straiul negru al satului cuviinţei, nevedind şi, în consecinţă, rolul duhovnicului la care să te spovedeşti.
cioareci şi suman, cămăşi şi poale de cânepă, aud pe maică-mea O alta este cea secularizată şi anticlericalistă, care nu vede
rostind cuvinte şoptite înainte de a adormi, aud satul meu tran- rostul sfătuirii cu duhovnicul şi al mărturisirii păcatelor.
silvan şoptind în cosmos pe limba ţărănească a neamului meu
Amândurora le răspunde Sfântul Ioan Scărarul: Cel ce
încercat de istorie, dar nebiruit, aceşti oameni întemeiaţi în fiinţa lipseşte pe orb de călăuză, turma de păstor, pe cel ce rătăceşte de
iubirii, simt zvâcnind în dreapta aceasta ajunsă la bucuria rostirii povăţuitor, pe prunc de tatăl său, pe bolnav de doctor, corabia de
sângelui nobil al neamului meu de ţărani şi viaţa mea nu poate fi cârmaci, pricinuieşte tuturor primejdii, iar cel ce încearcă să se
decât prinos de recunoştinţă în lumina şi spiritul strămoşilor4.
lupte fără ajutor cu duhurile e omorât de acelea9.
Aceşti oameni întemeiaţi în toată splendoarea iubirii
De aceea, celor preocupaţi de viaţa spirituală, Cuvioşii
cântă din toată fiinţa lor în ziua de Paşti: Ziua Învierii! Şi să Calist şi Ignatie Xantopol le dau sfatul să-şi caute un duhovne luminăm cu prăznuirea, şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm. Să nic care să fie neamăgitor, prin mărturia ce o are pentru cele ce
zicem: fraţilor şi celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru spune în Sfintele Scripturi şi să se arate că e purtător de Duh, prin
Înviere. Şi aşa să strigăm: Hristos a înviat din morţi cu moartea vieţuirea care consună cu cuvintele. Să fie înalt la înţelegere, smepe moarte călcând. Şi celor din morminte viaţă dăruindu-le5.
rit la cugetare şi blând în toate purtările. Să spună cuvintele
Să cântăm şi noi împreună cu ei şi să fim siguri că aceas- predaniei dumnezeieşti, ca un învăţător asemenea lui Hristos. Iar,
tă spiritualitate verificată de ei sute de ani, e singura care afl ându-l pe acesta şi lipindu-te cu toată fi inţa de el, ca un fi u
poate da noimă vieţii noastre. Altfel, suntem pasibili să ne iubitor de părintele adevărat, rămâi întreg în atârnare de porunînghită valul vremelniciei.
cile lui, socotindu-l ca pe Hristos însuși10.
Mare importanţă au bunicii şi părinţii pentru viaţa noasCu câţiva ani în urmă s-a scris o carte care se intitulează
tră spirituală. S-o ascultăm, de exemplu, pe mama fraţilor „Cuvintele bătrânilor”, în care sunt adunate sfaturile unor
Macabei dăscălindu-şi fiul: Fiule, fie-ţi milă de mine, care în mari duhovnici. Citim acolo că acești povăţuitori duhovnicești,
pântece te-am purtat nouă luni şi te-am alăptat trei ani şi te-am plini de experienţă și de discernământ, care ne conduc spre Hrishrănit şi te-am adus la
tos,
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Slujba Învierii la Stavropoleos, Pictură de Theodor Aman
rea Mare și ne luminează
(20 martie 1831, Câmpulung Muscel - 19 august 1891, București)
veacurilor, ca aducere
sufletul cu bucuria Înviaminte și simbol al adeerii. Ele ne şi deprind să participăm la Denii şi la măreaţa vărurilor veșnice și neschimbabile pe care le reprezintă12.
slujbă de la Paşti. Ele ne învaţă să ne spovedim şi ne conving
Bunicii, părinţii și duhovnicii noștri ne-au transmis o
că în Sfânta Împărtăşanie e prezent chiar Hristos Cel înviat spiritualitate perfectă. Regretatul părinte Petroniu Tănase,
din morţi.
stareţul nostru de la Athos, ne relatează că odată, admirânSă-l ascultăm, în acest sens, pe Nichifor Crainic, cu ne- du-o pe mama lui care cocea păștile și cozonacii pentru Paști,
întrecutu-i talent poetic: Din coarda de viţă ce-nfăşura crama/ a auzit-o zicând: Nu pentru mâncat le-am făcut așa de frumoaBunica şi mama/ Mi-au rupt un ciorchine, spunându-mi povestea;/ se, că nici nu-mi vine să mă ating de ele, ci pentru că așa-i de
Copile, grăiră, broboanele-acestea/ Sunt lacrimi de mamă vărsate mândră faţa Domnului Hristos la Paști13. Este exprimată aici
prinos/ La caznele Domnului nostru Hristos…/ Şi iată potirul la prin cuvinte simple alcătuirea din Slujba Învierii: Să ne
gura Te-aduce,/ Iisuse Hristoase, Tu jertfă pe cruce;/ Adapă-mă, sculăm dis-de-dimineaţă și, în loc de mir, cântare să aducem
sevă de Sfânt Dumnezeu/ Ca bobul în spice, ca mustu-n ciorchine/ Stăpânului; și să vedem pe Hristos «Soarele dreptăţii», tuturor
Eşti totul în toate şi toate-s prin Tine/ Tu, vinul de-a pururi al viaţă răsărind14.
neamului meu6.
Lumina care se revarsă din persoana Domnului Hristos
Şi dacă părinţii noştri trupeşti au mare importanţă pen- înviat din morţi ne învăluie și pe noi, așa cum i-a învăluit
tru viaţa noastră spirituală, cei duhovniceşti au un rol co- pe înaintașii noștri, și ne umple de bucurie. Pe bună drepvârşitor. Noi nici nu putem concepe o viaţă spirituală nor- tate zice cântarea: Acum toate s-au umplut lumină: cerul și
mală fără un părinte duhovnicesc. Pentru că duhovnicul este pământul și cele de dedesubt. Deci să prăznuiască toată făptura
omul care, datorită mortificării patimilor şi nepătimirii pe care o Învierea lui Hristos, întru care s-a întărit15.
dobândeşte, devine cunoscător al lucrurilor dumnezeieşti şi are
Iar George Coșbuc, cu evlavia lui rurală, subliniază atfaţă de lucrurile omeneşti o dreaptă judecată, datorită căreia, fără mosfera mirifică din sat în ziua de Paști: Și cât e de frumos în
nici un pericol pentru el, ştie să-i călăuzească pe alţii pe calea lui sat!/ Creștinii vin tăcuţi din vale/ Și doi de se-ntâlnesc în cale/ Își
Dumnezeu7.
zic: Hristos a înviat!/ Și râd de-atâta sărbătoare/ Din chipul lor
Părintele duhovnicesc are experienţa luptei cu patimile cel ars de soare16. Nici la oraș nu lipsește această atmosferă.
şi este în măsură să-i călăuzească din propria-i experienţă şi
Covârșiţi de lumina și bucuria Învierii, îi îmbrăţișăm pe
pe alţii. Sfântul Nil Ascetul, referitor la experienţa duhov- bunicii și părinţii noștri - în mod deosebit pe cei ce sunt
nicului, zice că acesta trebuie mai întâi să se lupte cu patimile singuri sau bolnavi, dar nu-i uităm nici pe cei tineri - și,
şi cu multă trezvie să-şi întipărească în memorie cele întâmplate dorindu-le tuturor sărbători pline de pace și fericire, le zicem:
în cursul luptei, ca apoi, pe baza celor ce i s-au întâmplat lui, să-i Hristos a înviat!
înveţe şi pe alţii cele ale luptei8.
În zilele noastre întâlnim două tendinţe potrivnice aces- 9 Sfântul Ioan Scărarul, Filocalia IX (Scara IV, 69), EIBMBOR, Bucureşti, 1980,
p. 114.
tei vieţi spirituale normale, care presupune să ai un duhov- 10
11

Filocalia VIII, EIBMBOR, București, 1979, p. 32.
Dionysios Tatsis, Cuvintele Bătrânilor, Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, p.

Ioan Alexandru, Iubirea de Patrie, Editura Eminescu, Bucureşti, 1985, p. 9.
12
96.
Ibidem, p. 93.
5
13
Slujba Învierii, EIBMBOR, Bucureşti, 2010, p. 44.
Ieromonah Petroniu Tănase, Icoane smerite din Sfânta Ortodoxie româneas6
Nichifor Crainic, Cântecul Potirului, în Zoe Duma (ed.), „Antologie de că, Editura Bizantină, Bucureşti, 2002, p. 123.
14
poezie religioasă”, Reîntregirea, Alba Iulia, 1995, p. 31.
Slujba Învierii, EIBMBOR, Bucureşti, 2010, p. 30.
7
† Andrei, Episcopul Alba Iuliei, Spovedanie şi Comuniune, Alba Iulia, 1998, 15 Ibidem, p. 27.
16
p. 131.
George Coşbuc, Poezii, Vol. I, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1982,
8
Nil Ascetul, Cuvânt ascetic, Filocalia 1, Sibiu, 1947, p. 175.
p. 180.
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Cvartetul Transilvan,
meditaţie muzicală și teologică în
Catedrala mitropolitană din Cluj
Pr. Bogdan Ivanov
ilarmonica de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca şi Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului
au organizat miercuri, 20 aprilie, de la ora 19.00,
în Catedrala Mitropolitană, un concert susţinut de Cvartetul Transilvan, care a interpretat opusul „Ultimele şapte
cuvinte ale Mântuitorului pe cruce”, de Joseph Haydn. Acest
eveniment muzical de excepţie oferit credincioşilor clujeni
a fost precedat de o introducere teologică susţinută de
asist. univ. dr. Nicolae Olimpiu Benea, de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. În cuvântul său introductiv Olimpiu Benea a făcut o călătorie teologică în
paginile Sfintei Scripturi descoperind ascultătorilor înţelesurile tainice ale Jertfei Mântuitorului Hristos pe Cruce,
dar şi a celor şapte rostiri ale Mântuitorului Hristos care
arată împlinirea voii lui Dumnezeu de mântuire a lumii,
dar mai ales asumarea cu iubire a acestui calvar care i-a
salvat pe oameni din robia păcatului şi a morţii.

F

Prezent la acest eveniment, Înaltpreasfinţitul Părinte
Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei a arătat importanţa
asumării de către creştini a trăirii intense a acestei ultime
perioade a Postului Mare ca un act de jertfă şi iubire arătată lui Dumnezeu. Înaltpreasfinţitul a arătat rolul muzicii şi al oamenilor de har care pot deschide inimi şi îi pot
apropia prin acest limbaj îngeresc pe oameni de marele
act al iubirii divine arătat lumii prin jertfa de pe Cruce.

Pe acordurile muzicii lui Jospeh Haydn şi purtaţi de
virtuozitatea interpretării membrilor Cvartetului Transilvan (Gabriel Croitoru - vioara I, Nicuşor Silaghi - vioara
a II-a, Marius Suărăşan - violă şi Vasile Jucan - violoncel,
credincioşii prezenţi în Catedrală au putut retrăi atmosfera răstignirii Domnului, i-au putut asculta rostirile de
pe Cruce, dar mai ales au simţit zbuciumul sufletesc al
Fiului lui Dumnezeu în acest moment al jertfei Sale. Într-o
atmosferă de adâncă trăire şi cu o impecabilă rezonanţă
a spaţiului sacru în care s-a desfăşurat acest recital-meditaţie, Cvartetul Transilvan a dat expresie sonorităţilor
îngereşte ale muzicii, în care sunetul devine cuvânt viu.
Acest eveniment este un dar muzical oferit clujenilor
de membrii Cvartetului Transilvan în apropierea Săptămânii Mari, dar și o invitaţie de a medita mai mult asupra ultimelor cuvinte ale Domnului, în a căror durere și
iubire ne regăsim rostiţi și noi, cei de astăzi.
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Mai aveam vreo șansă
în fața corupției?

Alexandru Nemoianu

Pr. Bogdan Ivanov

Jackson, Michigan, USA

D

orupţia a devenit unul din cele mai îngrĳorătoare fenomene din ţara noastră care pune
sub semnul întrebării nu doar încrederea publică
în oameni și instituţii, ci și o întreagă ierarhie de valori și
principii care dau substanţă oricărei democraţii. Termeni
precum corectitudine, șansă, conduită, onestitate,
transparenţă sau obiectivitate sunt practic anulaţi în
faţa acestui ferment de descompunere morală care a cuprins
societatea românească în profunzimea ei. Locul lor este luat
de realităţi precum bun-plac, putere, interes, abuz, mită
sau trafic de influenţă care compromit și întunecă
orizontul de șanse și speranţe al unei întregi naţiuni.
De aceea o reflecţie asupra cauzelor profunde ale acestui
fenomen se impune ca o premisă a înţelegerii faptului că de
corupţie nu este ferit nimeni și nimic.

C

și conștiinţa că având puterea ai și răsplata pe măsură, în
faţa căreia nu merită să îţi sacrifici libertatea. De aceea,
pentru a deţine puterea, sunt preferaţi oameni care știu
să o gestioneze ca pe o povară și nu ca pe un profit. La
aceasta se mai adaugă graba, ispita banului public, dorinţa
de îmbogăţire, drumul ocolit, care pentru mulţi dintre cei
care deţin funcţii au fost nu mizele prin care doreau să își
schimba viaţa, ci ispitele care au înghiţit atâtea destine.
Pentru că suntem convinși, corupe puterea, corupe banul,
dar mai ales modelul uman corupt.
Puterea exemplului este și ea o realitate care a făcut să
se perpetueze un sistem marcat de același viciu al
corupţiei. Confirmarea tacită că este posibil și așa, a
născut o întreagă generaţie clientelară, în care corupţia
a devenit liantul viciat care unea oameni și interese. Pentru că un funcţionar corupt generează și un cetăţean
dornic să beneficieze de pe urma acelorași favoruri corupte și excepţii de la lege în interes propriu.
Corupţia mai poartă și amprenta genetică a
moșteniri comuniste, pentru că ea a fost nu doar politica întregului sistem, ci era percepută și ca o verita-

Pângărirea bisericii [de către comuniști] de Paști. Tablou de Ilya Sergeyevich Glazurov (n. 1930 Sankt Petersburg)

Dacă privim etimologic, corupţia este un microb,
care mai întâi strică natura celui în care a intrat și o degradează, sfârșind prin a o descompune și a o nimici.
Acest pericol distructiv individual poate antrena într-un
uriaș proces de descompunere și alte naturi care, prin
firea lor, sunt încă necorupte, iar această regulă este pe
deplin confirmată de biologie. Orice organism viu este
supus coruperii, adică deturnării sensului primordial
pentru care a fost creat, fie în prezenţa unor factori externi,
fie sub imperiul propriei alterări produse de timp.
Corupţia arată că înainte de a fi o problemă naturală ea este în primul rând o defecţiune morală, pentru că așa cum există o corupţie a trupului există și
una a sufletului. În acest context păcatul este expresia
prin excelenţă a corupţiei, care alterează darurile
dumnezeiești din om, lăsând loc vidului care se adâncește
tot mai mult și care sfârșește prin a arunca fiinţa umană
în haos. Împotriva acesteia, dar și a degradării în timp
a naturilor create nu putem lupta cu propriile arme și
puteri, iar victoria asupra acestei forme de corupţie o
punem pe seama bunăvoinţei Domnului.
Mai periculoși rămân însă factorii externi, care
transformă corupţia într-o mare ispită mai ales
pentru cei care deţin o autoritate sau exercită puterea. În acest sens, Mitropolitul Bartolomeu Anania
dădea o definiţie admirabilă corupţiei, pe care o vedea ca
fiind viciul omului imoral care-şi degradează spiritul
prin încălcarea conduitei sociale. Exploatarea autorităţii
sau a poziţiei sociale a celui care deţine o funcţie în favoarea unui profit personal este forma cea mai des întâlnită a corupţiei în lumea politică și economică și are ca
fundament puterea. Puterea dacă nu este bine dozată și
supusă cenzurii binelui și interesului comun, devine drogul care îi răpește celui care o deţine puterea de a se stăpâni. „A sta lângă butoiul cu miere și a nu-ţi băga mână
în el” nu este doar metafora cinstei și a corectitudinii, ci

bilă formă de rezistenţă și ca o lovitură subversivă
dată unui regim, el însuși corupt și fals.
Corupţia nu ocolește nici firile ceva mai spiritualizate, așa că ea este prezentă și în Biserică sub
numele de simonie. Pe scurt, acest viciu este modalitatea prin care cineva obţine o slujire sau demnitate bisericească prin bani. Acest fapt arată, prin însăși exemplul
biblic al lui Simon Magul, că, în Biserică, foamea de
putere este viciul care corupe orice slujire sfântă a oamenilor și a lui Dumnezeu.
Privind complexitatea acestui fenomen, riscăm să
cădem în pesimism, mai ales dacă ţinem cont de efectele pe care el le-a produs în cei douăzeci și cinci de ani de
la Revoluţie. Dacă am încerca să facem un bilanţ al acestui flagel al corupţiei, am putea spune că, în mod sistematic, ea a sacrificat meritul în faţa banului, l-a anulat
pe omul pregătit și capabil în favoarea celui inapt, a pus
viciul în locul valorii și a sacrificat șansa unei naţiuni de
a se însănătoși, în beneficiul unor oameni mici, marcaţi
de interese meschine. În faţa acestor realităţi, corupţia
a încetat de mult să mai fie o infracţiune sancţionată
de Codul penal, a devenit viciu și a sfârșit ca mentalitate, care poate afecta pe termen lung șansa
noastră la o viaţă mai bună.
Reinstaurarea unei justiţii corecte, care să
sancţioneze orice derapaj de la lege a unei administraţii
transparente și obiective care să garanteze accesul egal
al tuturor la serviciile statului, sunt premisele unei
însănătoșiri instituţionale mult așteptate. Rămâne însă
viciul corupţiei, căruia trebuie să i se aplice o vindecare de ordin moral. Iar ieșirea din această stare viciată
nu poate fi decât rezultatul unui efort interior al fiecăruia, de însănătoșire morală, care, în mod obligatoriu, trebuie să facă apel la religie, educaţie și
cultură, pentru că altfel orice instrument care încearcă să limiteze corupţia rămâne ineficient.
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e foarte mulţi ani satul românesc este atacat, insultat,
ameninţat cu distrugerea, minimalizat. În ciuda tuturor acestor nedreptăţi, satul romanesc se încăpăţânează să existe, să funcţioneze, să fie viu şi să lupte cu înverşunare pentru starea lui. Această ură împotriva satului a fost comună tuturor regimurilor politice româneşti. Uneori această ură
a fost îmbrăcată într-un limbaj lacrimogen sau “sămănătorist”
ori într-o indiferenţă agresivă; alteori (sub comunism) ura a luat
forme bestiale, demonice. Dacă ar fi să încadrăm într-o perspectivă istorică mai largă această ură fără margini, ea ar trebui încadrată în conflictul străvechi dintre sedentari - adică oamenii
pământului -, şi nomazi, adică trecători, pleava în vânt.
Mai întâi se cuvine repetat că, într-un clasament al sistemelor de organizare omeneşti, satul ocupă un loc de frunte. Începutul satelor se pierde în negura vremii. Oricum, săpături arheologice au atestat existenţa unor aşezări de tip sătesc pe teritoriul
de azi al României încă din vremea neoliticului. Prezenţa structurilor săteşti este documentată, pe acelaşi teritoriu, în tot cursul
“mileniului întunecat” şi mai apoi. Cu toată dreptatea se poate
spune ca Poporul Român s-a format “într-un sat”!
Atunci când satele încep să fie pomenite în documente scrise, deci din veacul XIII, ele apar ca nişte structuri sociale de o
complexitate tulburătoare. Erau structuri omeneşti care aveau
în comun un teritoriu, pe care îl ştiau al lor “din veci”. Fiecare
familie avea în proprietate pământ arabil, livadă şi fâneaţă, iar
întreaga comunitate avea în devălmăşie folosul pădurii, apelor
şi păşunilor montane. Pământul în devălmăşie sub nici o formă
nu putea fi înstrăinat, sub osânda blestemului comunitar.
Dar dincolo de această realitate economică şi socială care,
inevitabil, era cea surprinsă în documentele scrise, satul era o
fascinantă comunitate spirituală. Întreaga aşezare şi rânduială se
aşezau în jurul Bisericii şi, de fapt, într-un înţeles mai adânc, satul
era chiar Biserica, totalitatea poporului rugător. Din această realitate primă decurgeau toate celelalte: sentimentul familiei, grĳa
de copii şi de buna lor creştere, solidaritatea comunitară. Nu este
deci deloc surprinzător că aceste trăiri spirituale s-au exprimat în
afară în frumuseţea portului şi a spuselor. Satul românesc unea
ideal “eleganţa cu demnitatea şi demnitatea cu modestia”.
Într-o asemenea organizare, conducătorii sau, mai exact,
fruntaşii se impuneau firesc. Ei erau aceia care dovedeau mai
mare pricepere, erau cei pe care, într-un chip deodată exact şi
emoţionant, documentele îi numeau “oameni buni şi bătrâni”.
Desigur, ar fi greşit şi naiv să ne imaginăm că în toate satele
şi în toată vremea lucrurile s-au dezvoltat numai bine şi în chip
ideal. Ceea ce este important este faptul că satul oferea cadrul
care făcea cu putinţă ca lucrurile să se poată dezvolta în bine..
Comunitatea se putea dezvolta în bine în întregul ei, şi în acelaşi
timp persoana nu era în nimic diminuată, dimpotrivă, era promovată şi stimată. În comunitatea sătească, omul harnic şi răzbătător a fost întotdeauna stimat, dar numai atunci când el era
deopotrivă cu milă şi înţelegere pentru semenii săi. Satul românesc
a fost şi a rămas un strălucit exemplu de organizare omenească
şi, grupat în uniuni geografice bine delimitate şi în care mai toţi
oamenii erau rudenii de sânge sau spirituale (naşi, cumetri), au
alcătuit “ţările” româneşti, din Bucovina şi până în Almăj. “Ţările” româneşti au fost şi au rămas matricea arhetipală a “românismului” şi garanţia perpetuării modelului existenţial românesc,
a înţelegerii româneşti, a diferenţei dintre bine şi rău.
Satele româneşti au fost sub permanent atac, economic, social, cultural. În chip miraculos ele au supravieţuit şi modul în
care au ştiut să se adapteze condiţiilor fiecărei epoci şi să îşi păstreze identitatea şi caracterul este semnul sigur al vitalităţii lor. În
momentul de faţă, în vremea “globalismului” (care caută să înlocuiască “persoana” cu individual, cu numărul socio-economic),
satele româneşti se află sub un dublu atac, din afară şi din interior. Din afară sunt presiunile financiare, taxarea excesivă, “modele” culturale degradante, tentaţiile penibile. Din interior are
loc acţiunea mişelească a unor “cozi de topor”, indivizi care sunt
gata să abandoneze şi să neguţătorească fiinţa satului; prin operaţiuni dubioase, prin “concesionări” şi aşa mai departe.
Dar mersul istoriei se schimbă. În ciuda triumfalismului lozincar, “globalismul’ se dovedeşte falimentar moral. Satele româneşti vor ieşi biruitoare şi vor fi în fiinţă atunci când Cel care sta
deasupra vieţii şi morţii va hotărî să vânture ca pleava stăpânirea
vremelnică, din nou dovedind că “apa trece şi pietrele rămân”.
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Povestea bisericuţei ortodoxe
din Sângeorz-Băi
Scrisoare-memoriu pe adresa ziarului
Cuvântul, personal domnului Nae Ionescu

Alexandru Dărăban
e cunoaşte că în „băile” Sângeorzului au fost
vizitate de-a lungul anilor multe personalităţi,
precum şi alte persoane venite la tratament.
Printre aceştia, în acel an 1926, s-a aflat în staţiunea Sângeorzului un anume domn M. Ciupagea, secretarul asociaţiei de turism Hanul Drumeţilor din Bucureşti. Acesta
trimise pe adresa ziarului Cuvântul, personal domnului
Nae Ionescu, celebrul profesor, o scrisoare-memoriu
intitulată Povestea bisericuţei ortodoxe din Sângeorz-Băi, al
cărui conţinut îl prezentăm în rândurile ce urmează
Alexandru Dărăban
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comunală care a confiscat şi clopotele la primărie.
După trecere de luni, când a socotit că urgia se va fi risipit,
nenorocitul de Bâznog a coborât din munte. Ajutat cu sfatul şi
vorba bună de câţiva intelectuali din Cluj, care veneau vara să-şi
petreacă vacanţa la Sângeorz-Băi, Bâznog s-a aşezat din nou la
lucru. De data aceasta bisericuţa lui a fost gata şi cu ajutorul unor
românce ortodoxe de inimă, venite să-şi îngrĳească sănătatea în
Sângeorz, s-au reinstalat clopotele la bisericuţa lui Bâznog, care
după cum am spus s-a sfinţit la 15 August, acest an, cu pompă
mare.
Tot satul era în sărbătoare, ţărani şi ţărance gătiţi de Duminică
umpleau biserica, curtea bisericii şi şoseaua din faţa bisericii. Arc
de triumf cu „Bine aţi venit!” scris în cetină de brad, te primea
în drumul spre biserică, iar în biserică toate icoanele prinse cu
ghirlande de flori. Şi toate acestea făcute de un sat greco-catolic,
fără imboldul nimănui.
Aş fi nedrept dacă aş omite să spun că succesul cel mare al
acestei sărbători l-a pregătit în foarte mare măsură părintele
protopop Teodosie Woloview din Ocniţa-Basarabia.
Venit să-şi îngrĳească o veche boală de ficat la Sângeorz-Băi,
părintele protopop Woloview, venerabilă şi blândă figură de 64-65
ani, a subjugat cu bunătatea sa întregul sat ca şi pe intelectualii
aflaţi la Băi. Nu trecea ţăran sau ţărancă pe uliţele satului căruia
părintele Teodosie să nu-i dea creştineasca şi blânda sa binecuvântare.
În zilele de Duminică dinaintea sfinţirii bisericuţei, în scurtele
slujbe religioase ce făcea în locul noii bisericuţe, părintele Teodosie,
bun predicator şi cunoscător al Bibliei, ţinea predici admirabile
la care, încet, încet a început să participe întregul sat, ba ceva mai
mult şi ţărani din împrejurimi. Iar predica părintelui Teodosie

Stimate domnule Nae Ionescu
În timpul vacanţei din vara aceasta petrecută pe Valea
Someşului, la Sângeorz, am avut ocaziunea să asist la sfinţirea
bisericii ortodoxe din această localitate, sfinţire care s-a făcut în
ziua de 15 august de S[finţia] Sa protopopul Pletosu din Bistriţa,
S[finţia] Sa Teodosie Woloview din Ocniţa-Basarabia şi mulţi alţi
preoţi şi diaconi al căror nume îmi scapă.
Biserica ortodoxă din Sângeorz, prima biserică ortodoxă
din întreaga vale a Someşului,
s-a ridicat cu osteneala ieromonahului Bâznog, ţăran din Sângeorz, călugărit mai târziu la una
din mănăstirile de la Muntele
Athos. Slugă tânără la unul din
ţăranii înstăriţi din Sângeorz,
Bâznog şi-a lăsat într-o bună zi
serviciul oilor şi a plecat, înapoindu-se în satul său natal numai
după şapte-opt ani, îmbrăcat în
rasă călugărească şi hirotonit
preot…
…Ca să se mântuiască pe
el şi ai lui s-a hotărât Bâznog să
ridice în satul său Casă Domnului şi din ziua în care a
încolţit în mintea lui a plecat să
Hristos a înviat. Tablou de Ludovic Bassarab (n. 1868, Galați - d. 1933, București)
colinde prin ţară spre a strânge
bani din mila oamenilor. În câţiva
ani de zile a izbutit Bâznog să adune atâţia bani, încât cu vreo 40- din ziua sfinţirii, când a vorbit despre botezul ortodox, între altele,
45.000 lei a cumpărat un loc mare, în Sângeorz-Băi, cu case pe el, a fost o minune.
În Duminica sfinţirii, părintele Teodosie, reţinut în casă de o grozavă
care aduc azi enoriei un venit anual de 40.000 lei1, a făcut o bisericuţă
pe locul său părintesc, clopote la bisericuţă şi se gândeşte azi să facă criză de ficat, n-a mai putut merge la biserică. Tot satul îl aştepta, iar
în biserica greco-catolică abia dacă mai erau câţiva credincioşi. Ce nu
o casă parohială şi o altă biserică pe locul din „Băi”.
Ca să ajungă la înfăptuirea acestora, a suferit sărmanul Bâznog s-ar face pe drumul Ortodoxiei în Sângeorz, ca şi aiurea, de către un
preot de talia părintelui Teodosie? Sunt lucruri care trebuiesc chibzuite
un martiriu întreg!
Sângeorzul este un sat cuprins, mare, cu o populaţie de vreo de către conducătorii bisericii noastre ortodoxe.
Bâznog şi-a văzut visul cu ochii. M-am întrebat adesea
4.000 locuitori, în majoritate greco-catolici. Nu au trecut la
dacă
bisericuţa acesta ortodoxă va dăinui pe malurile
ortodocşi decât un fost preot unit, care, pare-mi-se după moartea
Someşului
şi dacă Bâznog, de fapt un incult, va putea face
soţiei a vrut să se recăsătorească, un învăţător şi alţi 5-6 ţărani
din aceleaşi motive. Despre preotul greco-catolic din sat se spun faţă împrejurărilor în care este chemat să păstorească, el
lucruri nu prea bune… Destul că noua bisericuţă pe care Bâznog rămânând deocamdată slujitorul bisericuţei.
…V-am scris, stimate domnule Nae Ionescu, întreaga povestire
vroia s-o ridice în Sângeorz, nu convenea nimănui dintre inteleca
bisericuţei
ortodoxe din Sângeorz şi v-am scris-o aşa cum este,
tualii satului şi, în special, „domnilor” ridicaţi din sat. Oricât de
bine ţi s-ar părea că-i cunoşti pe ardeleni şi oricât te-ai munci să-i fără niciun înconjur. Nu sunt de vină în frecările de ultimul timp
pătrunzi în sufletul lor este zadarnic, vor rămâne întotdeauna o ortodocşi din nicio parte, cum nu sunt de vină nici ţăranii româproblemă pentru mintea regăţeanului cinstit. Aceasta numai ni, oricare le-ar fi credinţa. Vina o poartă greco-catolicii singuri,
pentru intelectualii şi domnii de acolo. Ţăranul român este acelaşi în prima linie clericii lor şi, apoi, „domnii” lor. Odată cu biserica,
peste tot, el a fost stăpân pe pământul lui totdeauna şi a rămas ei pierd şi terenul lor de sub picioare, vorbesc pe terenul politic şi
economic, şi aceasta nu le convine. „Cela ce face însă voia Domcinstit sufleteşte.
Privind, deci, rău întreprinderea „imoralului Bâznog”, cum nului, se va face peste puterea diavolului”, vorbea părintele Teoîi zic şi azi, persecuţiile au început. Bătăi, schingiuiri n-au lipsit. dosie Woloview.
Ar trebui însă, prin meleagurile acestea, unde răsare din nou
L-au tuns, l-au ras, l-au tăvălit prin noroi, până l-au făcut să-şi
sămânţa
ortodoxismului, să descalece curând şi neîntârziat vlădicii
ia lumea în cap… A fugit în pădure, unde a stat cinci-şase luni
noştri,
care
până acuma nu prea se văd. Numai aşa îşi vor da
hrănindu-se cu buruieni. Biserica pe care o clădise i-au dărâmat-o
seama
de
nevoile
poporului.
la pământ. Şi toate aceste lucruri nu le-au făcut ţăranii, poporul
Vă ştiu iubitor şi apărător al credinţei noastre o vorbă pentru
căruia îi este indiferent dacă este unit sau ortodox, el este de lege
bisericuţa
ortodoxă din Sângeorz ar sprĳini-o mult şi folositor2.
românească, ci mai marii satului în frunte cu administraţia
1

Este vorba de terenul unde se află Biserica „Schimbarea la Faţă”,
precum şi Centrul de Tineret „Ioan Bunea” din Sângeorz-Băi.
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Cuvântul, Anul III, Bucureşti, 27 septembrie 1926, nr. 570, p. 4.

Breviter
Chipul nou al despotismului
Aurel Sasu
ineva din diaspora americană mi-a solicitat, în aprilie, o Psaltire.
O ediţie elegantă, cu corp de literă mare (large print), copertă
cartonată, text în două culori, pe scurt un model grafic de veche
carte bisericească întâlnit în toate lăcaşurile de cult din ţară. Mai puţin în
comunităţile de peste hotare, unde circulă, în general, formatul de buzunar (pocket book) sau traduceri protestante nu întotdeauna compatibile
cu dogma credinţei ortodoxe. Omul dorea, prin urmare, sub acoperemântul de lumină al rugăciunii şi prin lectura lejer-accesibilă privirii, să trăiască fiorul sacru al poeziei vechi testamentare rostuit în veşmânt de frumuseţe românească. Fireşte, nu era întâia oară când expediam colete în Statele Unite cu însemnul imprimat (printed matter), cu o taxă poştală redusă,
aşa cum se procedează în toate ţările civilizate. De mai multe decenii,
preocupările mele s-au fixat, printre altele, şi în acest domeniu vast şi dificil de istorie culturală a exilului (diasporei), ani la rând motiv de ceartă
ideologică, iar astăzi, cu aceeaşi cinică demagogie de estetică politică,
neglĳat în principalele sinteze de critică şi de istorie literară. Am scris lucrările, cu deosebire cele de lexicografie (Dicţionarul scriitorilor români din
Statele Unite şi Canada, 2002 etc.), în relaţie directă cu autorii şi cu instituţiile, după lungi perioade de cercetare în arhive şi colecţii, pentru a ordona, pe cât posibil, haosul creat în urma deceniilor de lupte oarbe, de intoleranţă şi de regretabilă ostilitate pe principii mai degrabă de natură
conflictual-totalitară. Mi-am creat de-a lungul vremii, cum se zice, fericite
obligaţii, pe care am încercat să le onorez cu nedezminţită bucurie şi
punctualitate. Cu atât mai mult astăzi, când dialogul cu diaspora a fost
dat în grĳa - era să spun a încăput pe mâna - unor vechili ajutaţi să confunde faptul intelectual cu iscălitura de birou şi să treacă importanţa cuvântului scris la capitolul de anonimat al minţilor greu lăcătuite. Pe scurt,
în ciuda unor învăţăminte mai vechi, cartea a fost scoasă iresponsabil din
strategia de imagine a României. Puţinele traduceri sunt iniţiative de coterie literară. Iar aşa-zisele târguri, ce cuvânt oribil, nu sunt altceva decât
formele denaturate ale salonului literar, mai întâi public compromis, apoi
pus în serviciul comandat al civilizaţiei pe care, eufemistic, o numim a
zgomotului. Ne place sau nu, drumul cărţii româneşti către Universităţi
şi către marile biblioteci de peste hotare, către inima cititorului, străin sau
nu, rămâne o biruinţă a hazardului şi a unor gesturi de bunăvoinţă reciprocă a celor ce mai cred că scriitorii încă au un loc în lume.
Să revin. Mi se solicită, prin urmare, o Psaltire. Mă grăbesc
s-o pot oferi ca un dar de Sfintele Paşti. Primul gând este să caut
versiunea, din 1998, a Mitropolitului Bartolomeu. Fiind de negăsit,
mă mulţumesc cu ceea ce îmi scoate norocul în cale. O iau, la un preţ
acceptabil (25 Roni) şi, fericit, mă înfăţişez, în aceeaşi zi, la poştă.
Unde, cu zâmbetul pe buze, funcţionara îmi comunică marea surpriză: regimul de imprimat (cărţi, publicaţii periodice etc.) a fost, nu
cu mult timp în urmă, desfiinţat. Da, pur şi simplu, desfiinţat. Urmând
să plătesc aproape 70 de Roni, faţă de zece, cât plăteam în vremurile mai bune ale unei istorii mereu neisprăvite. Mi se cerea, cu alte
cuvinte, să expediez cartea cu aproape de trei ori preţul ei de cumpărare. Nu întreb cărui geniu i se datorează acest act absurd de crimă
culturală! Femeia cu guler alb ar fi ridicat, oricum din umeri, copleşită de ignoranţă! Pe care şi-o poate permite ea, dar noi, noi de ce să
fim ignoranţi? De ce să nu ştim cine sunt cei care, punând biruri greu
de suportat, iau în deşert munca noastră, calcă în picioare, fără să
ştim, nevoile noastre spirituale, jertfa şi curăţia inimii noastre, mărturiile, prin scris, ale adevărurilor noastre. Ce instituţie şi-a permis
acest act sinucigaş? Cum poate fi oprită, prin cenzură economică, o
carte în drumul ei către sufletul aproapelui, când cel de lângă noi se
întâmplă să fie la hotarul a mii de kilometri depărtare? Cum să ne
zidim unii în bucuria celorlalţi, dacă gheara financiară îi fură cărţii
şansa reală de a călători? Am desăvârşit arta de a ne ucide trupul, de
ce să coborâm în ţărână, prin inginerii de gândire birocratică, şi ultima iluzie de care ne mai învredniceam, ultimul refugiu în argheziana slovă de foc până la care n-au ajuns toate turpitudinile, slava
deşartă şi stricăciunea de mormânt a nerodirii noastre? Într-a cui
netrebnică judecată această suprataxă pe carte a putut să pară o
soluţie pentru vindecarea moravurilor ticăloşite ale ţării? A cui împietrită minte a reînviat fantoma vrăjmăşiei dintre regimul intern şi
cel extern al muncii intelectuale, printr-un gest atât de pervers şi de
imoral? În orice colţ de lume, o carte mai puţin citită înseamnă o
făgăduinţă de iubire mai puţin împlinită. Cu observaţia tristă că,
până la starea de bine, pe noi, românii, ne ucide dispreţul de noi
înşine. Vreau şi nu pot, uneori, să mă eliberez de senzaţia că încă mai
trăiesc în întuneric. Ultimul atentat la identitatea culturală dă arama
pe faţă a celor care, într-o societate scăpată de sub control, consideră, iresponsabil, cartea o piatră de poticnire.
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Per sona lităţi Spir it ua le contempor a ne

Valeriu Gafencu
și experiența lui Dumnezeu
Protos. Benedict Vesa
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Arhim. Grighentie Oţelea, Remedii patristice pentru boli contemporane: gândurile răutăţii şi tămăduirea lor. Perspective evagriene, Editura Episcopiei Sălajului “Credinţă şi viaţă în Hristos”, Zalău, 2015.
eologia patristică şi ideile regăsite în scrierile unor părinţi sau
scriitori cunoscuţi din primele secole creştine se bucură astăzi
de o adevărată redescoperire. Reeditarea operelor autorilor
din această perioadă sau publicarea unor volume în paginile cărora
sunt analizate spusele lor constituie o dovadă în acest sens.
În cea din urmă se înscrie şi lucrarea părintelui arhimandrit
Ghrighentie Oţelea, stareţul mănăstirii “Adormirea Maicii Domnului” de la Strâmba, judeţul Sălaj, care e deja cunoscut mediului
publicistic datorită publicării unei frumoase monografii a lăcaşului pe care îl păstoreşte de aproape două decenii1. De această dată,
dânsul se apleacă asupra personalităţii lui Evagrie Ponticul2, analizând modalităţile de tămăduire a gândurilor răutăţii pe care le
propune acesta.
Lucrarea beneficiează de prefaţa părintelui episcop Petroniu
Florea al Sălajului şi de o postfaţă ce poartă semnătura părintelui
conf. univ. dr. Gabriel Gârdan, consilier al aceleiaşi eparhii şi cadru
didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din ClujNapoca. Pe lângă binecuvântarea propriu-zisă şi recomandarea
lucrării, ierarhul pomenit realizează şi o scurtă prezentare a impactului ideilor evagriene, arătând că: “Dacă din punct de vedere
cantitativ, lucrările lui Evagrie Ponticul sunt puţin numeroase, în
ceea ce priveşte conţinutul lor, sunt foarte importante. Ele au fost
preţuite nu numai la greci, dar chiar şi de alte popoare, în limbile
cărora au fost traduse şi răspândite cu mare repeziciune”3.
La rândul lui, părintele postfaţator pendulează în jurul conceptului de paternitate duhovnicească, ce joacă un rol important
în cercetarea analizată, realizând o trecere în revistă a rolului jucat
de acest concept în istoria spiritualităţii răsăritene. După ce defineşte din punct de vedere etimologic patrologia, şi vorbeşte despre
multiplele forme pe care le-a ipostaziat termenul de-a lungul
timpului, el arată de ce paternitatea duhovnicească a devenit o
trăsătură definitorie a spiritualităţii ortodoxe: “Comparând traseul duhovnicesc al omului cu ascensiunea pe un munte necunoscut,
în spiritualitatea răsăriteană s-a înrădăcinat profund ideea că aşa
cum există nevoia de o călăuză care are capacitatea să ne descifreze tainele muntelui şi să ne ferească de pericolele sale, tot aşa avem
nevoie de îndrumători duhovnoceşti, buni cunoscători ai urcuşului spiritual şi experimentaţi căţărători pe culmile trăirilor duhovniceşti. Din această perspectivă, paternitatea duhovnicească şi
tradiţia povăţuirii au devenit trăsături definitorii ale spiritualităţii
ortodoxe”4.
Lucrarea propriu-zisă, împărţită în 5 capitole, analizează biografia controversatului personaj (pp. 17-44), comparând diferite
surse şi propunând cea mai plauzibilă variantă atunci când nu
există un consens unanim al patrologilor, prezintă rolul lui în disputa origenistă (pp. 45-50), şi analizează opera lui (pp. 50-72), focalizându-se pe cele opt gânduri ale răutăţii (pp. 73-106) şi pe cele opt
păcate pe care le generează ele (pp. 107-140). Autorul realizează de
asemenea o comparaţie cu Sfântul Ioan Casian (pp. 140-146), insistând de fiecare dată asupra laturii practice a scrierilor autorului din
cel de-al patrulea secol creştin.
După enunţarea propriu-zisă a celor opt gânduri, în jurul
cărora se concentrează de altfel lucrarea, autorul încearcă să pătrundă în interiorul ideilor sale şi să vadă cum se răsfrâng trăirile
lui asupra ideilor enunţate în paginile scrierilor sale.
Lucrarea părintelui Ghrighentie, întocmită într-o manieră riguroasă, cu un aparat critic ce susţine afirmaţiile sale şi o bibliografie selectivă plasată la finalul ei, nu se remarcă totuşi prin excesul bibliografic cu care ne-au obişnuit cercetările contemporane,
ea rămânând un text echilibrat şi accesibil cititorilor, atât din acest
motiv, cât şi datorită limbajului accesibil.
Având în vedere conţinutul şi actualitatea temei cu care părintele arhimandrit pomenit se preocupă în cadrul cercetării lui,
nu putem decât să o recomandăm spre lectură celor interesaţi de
teologia patristică sau de opera evagriană.
Ierom. Maxim Morariu
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ntre durerile grele pe care le suporta, Valeriu Gafencu, supranumit „sfântul închisorilor”1, le vorbea celor din jurul său despre mĳloacele de revigorare a
vieţii spirituale a societăţii tinere. Cuvântul său pătimit se
constituie într-un adevărat manifest programatic: „Prin Botez
am primit harul curăţitor, iar prin ungerea cu Sfântul Mir
ne-am împodobit cu toate darurile Duhului Sfânt, dar această binecuvântată stare lăuntrică a rămas nelucrătoare în noi,
fiindcă suntem creștini numai cu numele. Trăim într-o lume
de confuzie, de libertinaj, de păcat. E o rușine să fii credincios,
e demodat să fii moral. Omul botezat, pentru a se mântui,
trebuie să trăiască în Duhul Sfânt toată viaţa, ori noi tocmai
asta n-am izbutit. Am crezut, ne-am rugat, am păstrat credinţa,
am suferit, dar, pentru a te uni cu Hristos este necesar să te
curăţești lăuntric prin spovedanie și să te înnoiești prin Sfânta Împărtășanie. Conștient deci și cu toată stăruinţa să te unești
cu Hristos, să te faci purtător al sfinţeniei Lui, al nemuririi
Lui. Trebuie să înfrunţi păcatul până la sânge. Așa te naști din
nou. Nu există cale de compromis”2.
Între cadrele evocate mai sus și-a desfășurat întreaga sa
viaţă acest mărturisitor al lui Hristos în închisorile comuniste, un reprezentant al generaţiei tinere, care și-a pus foarte
serios problema experienţei lui Dumnezeu în viaţa personală și, în consecinţă, mărturisirea
credinţei ortodoxe printre confraţii
săi. Se naște la 24 ianuarie 1921 în
localitatea Sângerei, judeţul Bălţi,
în Basarabia. Absolvă liceul din Bălţi
în 1940. La scurtă vreme după acest
moment Basarabia va fi ocupată de
sovietici. Părăsește casa natală și, în
condiţii grele, ajunge la Iași, unde,
un an mai târziu, își continuă studiile, fiind admis la Facultatea de
Drept și Filozofie. Va fi de două ori
arestat în timpul rebeliunii antonesciene. A urmat o perioadă de
suferinţă dar și de maturizare spirituală, așa cum el însuși o caracterizează, în detenţia de la Aiud (19411949), Pitești (noiembrie-decembrie
1949) și Târgu Ocna (1949-1952).
Într-o scrisoare adresată mamei sale,
acesta va scrie: „Vreau să știţi că
vremurile acestea pentru mine le
socotesc o încercare și le privesc ca
pe o stare de ispășire: cu sufletul senin și plin de pace, cu
bucurie tainică și cu multă nădejde. Vreau să știţi că sunt fericit. Vremurile acestea sunt adeverirea drumului pe care ani
și ani în urmă l-am mărturisit. Aceasta îmi este o bucurie atât
de adâncă încât pot spune că privesc moartea cu multă împăcare lăuntrică și cu nădejdea fericirii viitoare”3. În sanatoriul-închisoare de la Târgu Ocna, la 2 februarie 1952, își simte momentul plecării din această lume. Sunt trei lucruri pe
care și le dorește la marea trecere – o cruciuliţă, o lumânare
și o cămașă albă. Acest moment intens se întâmplă în ziua de
18 februarie 1952. Cuvintele cu care pleacă din această lume
reflectă dorinţa de libertate duhovnicească, după atâţia ani
de detenţie: „Doamne, dă-mi robia care eliberează sufletul și
ia-mi libertatea care-mi robește sufletul”.
Semne ale unei vieţi duhovnicești de excepţie, de-a lungul
unor lungi ani de detenţie, sunt fragmentele de scrisori trimise familiei, câteva poezii, un îndreptar de spovedanie întocmit în închisoare, mărturii ale unor minuni din preajma
sa, gânduri despre rolul creștinismului astăzi și numeroase
mărturii ale colegilor de suferinţă. În cel mai fidel spirit al
tradiţiei ascetice, Valeriu insistă pe cele două coordonate ale
vieţii duhovnicești – lucrarea pocăinţei, ca stare permanentă
de smerenie și căutare a lui Dumnezeu, cu un accent pe participarea omului, și starea de har, ca dar gratuit a lui Dumne-

zeu, conturând o concepţie creștină integrală, care să ilustreze bine rolul spiritualităţii creștine în lumea de azi. Pentru
construirea unei comunităţi spirituale, Valeriu sintetizează
spiritualitatea ortodoxă în doisprezece principii de vieţuire
creștină. Le vom evoca succint: principiul dragostei, participarea la iubirea lui Dumnezeu ca sursă pentru iubirea umană; principiul cinstei sufletești, a fi nepărtinitor, recunoscând
fiecăruia ceea ce este al său; principiul educaţiei, progresul
cunoașterii spirituale; principiul rugăciunii, viaţa să fie o
continuă stare orantă; principiul unităţii, a fi împreună în
Hristos, ca sursă pentru învingerea răului și anticiparea
Împărăţiei; principiul ascultării până la moarte, care duce
Biserica la biruinţă; principiul libertăţii în adevăr, care respectă ascultarea, înfrumuseţează unitatea, mărește simţul
răspunderii; principiul sfatului ecumenic după modelul primus inter pares, împăcând libertatea cu autoritatea, egalitatea
cu ierarhia și inovaţia cu tradiţia, sub adumbrirea Sfântului
Duh; principiul comunităţii, unul întregește ceea ce-i lipsește
celuilalt, dăruirea totală, în smerenie; principiul băii sufletești
prin Sfintele Taine; principiul jertfei permanente, având bucuria mântuirii permanent în faţă; principiul cunoașterii,
cercetăm totul ca din toate să alegem ceea ce este bun. Toate
aceste principii stau la baza nașterii omului nou duhovnicesc,
ca reacţie la omul nou în varianta ideologiei comuniste. Acest
lucru este limpede exprimat de Valeriu: „Vrem să formăm
omul nou, născut din nou din Dumnezeu și din strădania lui
personală. Vrem să înfăptuim împărăţia lui Dumnezeu pe
pământ cu ajutorul Duhului Sfânt… Prin omul nou vrem să
dăm expresie creștină, în conţinut și formă, tuturor problemelor omenești din toate timpurile”4.
Aceste principii creează spaţiul
necesar lucrării de pocăinţă, descrisă drept curăţire de patimi și căutare a lui Dumnezeu, și deschid
drumul experienţei harului. Din
mărturiile despre tânărul Gafencu,
se poate ușor observa importanţa
pe care o acordă simţirii harului. În
termeni aproape identici cu Părinţii
duhovnicești de dinainte, această
stare duhovnicească deosebită este
descrisă și în mărturiile sale. O să
redau un fragment sugestiv în acest
sens: „Azi noapte târziu mă rugam.
Mă simţeam mângâiat de harul lui
Dumnezeu şi mă bucuram în taină
de darul ce mi s-a dat. Eram treaz,
conştient şi fericit. Deodată am simţit că ceva deosebit se petrece cu
mine, în afara voinţei mele. Începând de la extremităţile trupului
sufletul a început să mă părăsească.
Nu numai că nu-mi era frică, dar
ştiam că nu e vorba de moarte şi, cu cât sufletul părăsea trupul, cu atât trăirea mea lăuntrică creştea. Sufletul a urcat uşor
spre piept, spre gât, spre cap. Mă simţeam fericit, curat, luminat de o lumină sfântă. Niciodată mintea mea n-a fost mai
înţelegătoare ca atunci. Ştiam că Domnul este cu mine. Eram
fericit că sunt în puterea Lui. Timpul parcă se dilatase. Nu
mai simţeam durerea din trup. Îmi priveam trupul fără să-l
doresc şi fără să-l resping. Viaţa şi materia îmi păreau minuni.
Sufletul s-a apropiat iute de gură şi a ieşit din trup. Am ştiut
atunci că pot să merg fără opreliştea materiei oriunde aş fi
dorit. Era minunat! O bucurie nespusă m-a copleşit”5.
Puterea sa de mărturisire a credinţei, a unui tânăr în lanţuri,
dar așezat în slujba lui Dumnezeu și a celor de lângă el, rezidă tocmai în experienţa aievea a lui Dumnezeu. Îmbrăcat în
armura credinţei, Valeriu Gafencu lasă un testament posterităţii,
pecetluit de experienţa sa spirituală autentică: „Vă cheamă
Domnul Slavei la lumină/ Vă cheamă mucenicii-n veșnicii,/
Fortificaţi Biserica Creștină/ Cu pietre vii, zidite-n temelii!/
Să crească-n inimile voastre-nfrânte/ Un om născut din nou,
armonios,/ Pe chipurile voastre să se-mplânte/ Pecetea Domnului Iisus Hristos./ Smulgeţi-vă din ceata celor răi,/ Intraţi
în cinul oastei creștinești/ Priviţi spre Porţile Împărătești,/
Căci cei din urmă fi-vor cei dintâi./ Veniţi creștini, luaţi
Lumină!”6
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Nikolai Afansiev, Puterea dragostei, trad. Ciprian Vidican, valorilor lui şi aducerea la zi, pornind de la acestea, a
col. “Eclesiologia”, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2014.
discursului bisericesc şi a ideilor instituţiei pomenite.
După ce vorbeşte despre modul în care a pătruns
eologul rus din spaţiul francez Nikolai Afanasiev, dreptul canonic în viaţa Bisericii, reglementându-o (pp.
ex-profesor de drept canonic la Institutul “Saint 28-29) şi circumscriind anumite aspecte ale ei, arătând
Serge” din Paris, este deja cunoscut spaţiului te- cum s-a interferat el cu istoria ei, el combate anumite
ologic românesc prin lucrarea Biserica Duhului Sfânt, inferenţe ale dreptului bizantin în teologie. În viziunea
tradusă în limba noastră 1. În acest context, publicarea lui: “Oricât de importante au fost modificările provocalucrării sale intitulate Puterea dragostei, va contribui la te de drept, ele nu au putut falsifica esenţa însăşi a Bidiseminarea ideilor lui în spaţiul pomenit şi la familia- sericii, ci au reuşit doar să creeze în jurul ei un stat emrizarea teologilor noştri cu ideile lui.
piric – Biserica văzută” (p. 37).
Tradusă de Ciprian Vidican şi prefaţată de domnul
Modul în care este văzută şi exprimată de către teoVasile Manea, cartea se constituie într-un adevărat ma- logie această noţiune este, în viziunea lui Afanasiev,
nifest pentru redescoperirea Bisericii primare, a modului problematic. De aceea, el ţine să îl combată, prezentând
ei de viaţă şi a valorilor ei. Conştient că disciplina pe modul lui de apariţie şi constatând anumite aspecte
care el o preda, respectiv dreptul canonic, nu ar trebui doctrinare neconforme cu crezul Bisericii: “Doctrina
să existe 2, el se străduieşte
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dinea acestei concepţii, aubisericească ni se par impoto
torul propune renunţarea
sibile, într-atât suntem de
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canonistului împotriva doun mare efort pentru a reuşi să facem abstracţie de ele. meniului său continuă şi în paginile următoare. El arată,
Toate modificările care au avut loc în viaţa Bisericii, şi de exemplu că “problema dreptului în Biserică se reduce în
care se vor mai întâmpla, sunt consecinţele vieţii sale esenţă la cea a ierarhiei Bisericeşti”, cere reconsiderarea
istorice. Încă de la început, Biserica s-a aflat înglobată în acesteia şi a principiilor de ghidare a ei5.
curentul comun al existenţei umane. Ea trăieşte în istorie,
Lucrarea părintelui Nikolae Afanasiev, care poate fi
unde îşi realizează misiunea. Nu putem exclude Biseri- clasificată drept un manifest al unui canonist împotriva
ca din istorie, căci ea însăşi are un aspect istoric; şi nu profesiei sale, este o abordare inedită şi interesantă deputem despărţi istoria de Biserică, pentru că istoria îşi opotrivă. Departe de a cere desfiinţarea dreptului canoaflă în ea sensul şi împlinirea” (pp. 21-22).
nic, el militează totuşi pentru utilizarea sa responsabilă
Conştientizând acest lucru, el militează pentru acor- şi pentru discernerea între valoarea doctrinară şi cea
darea rolului cuvenit factorilor exteriori cu valoare isto- canonică a unor elemente din viaţa Bisericii. Frumuseţea
rică, care au influenţat de-a lungul istoriei viaţa Bisericii3, expunerii şi a traducerii, bogăţia informaţională şi ineinsistând ca aceştia să nu fie confundaţi cu principiile ditul abordării o transformă într-o operă referenţială, ce
eclesiologice propriu-zise. De la acest aspect porneşte nu trebuie să lipsească din biblioteca şi dintre lecturile
demersul său. În cadrul lui, el analizează evoluţia isto- unui teolog care se respectă, fapt ce ne-a făcut să o semrică a vieţii Bisericeşti, accentuând faptul că “nu ne mai nalăm şi să prezentăm aici o parte dintre aspectele ei
putem întoarce în vremurile creştinismului primar” (p. esenţiale.
26), dar cu toate acestea este necesară redescoperirea
Ierom. Maxim Morariu
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1
Nikolai Afanasiev, Biserica Duhului Sfânt, vol. 1, trad. Elena Derevicu, col.
“Eclesiologia”, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2008.
2
După cum arată în prefaţa lucrării domnul Vasile Manea, care spune: “Pe
când era profesor de Drept canonic la Institutul Saint Serge din Paris, Părintele Nikolai Afanasiev îşi începea magistralul său curs cu această mărturisire: “Predau o disciplină care nu ar trebui să existe. Dreptul canonic
încearcă să înlocuiască dragostea dintre oameni prin reguli omeneşti. Dar
acolo unde nu există dragoste, acolo nu este prezent Duhul Sfânt, deci, nu
poate fi vorba despre Biserică. Chiar dacă pare excesivă, această afirmaţie
este în deplin acord cu învăţătura Sfintei Scripturi”. Vasile Manea, “Cuvânt
înainte”, în Nikolai Afansiev, Puterea dragostei, trad. Ciprian Vidican, col.
,,Eclesiologia”, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2014, p. 7.
3
“Aspectul istoric al Bisericii nu aduce atingere nici esenţei, nici naturii ei,
ci priveşte toate manifestările Bisericii în viaţa empică. Formele exterioare
ale vieţii Bisericii, care purced din natura ei, sunt influenţate de factori
empirici. Această influenţă este de-a dreptul legitimă şi firească, atâta timp
cât acţionează din exterior, însă este nejustificată şi nelalocul ei când factorii empirici dau năvală în Biserică şi acţionează în interior, alternând
procesul istoric cu viaţa însăşi a Bisericii. Principiile emprice înlocuiesc
atunci principiile eclesiologie şi provoacă, inevitabil, distorsiuni mai mult
sau mai puţin profunde”, Nikolai Afansiev, Puterea dragostei, trad. Ciprian
Vidican, col. ,,Eclesiologia”, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2014, pp. 2223.

4

Vrednicul de pomenire, mitropolitul Antonie al Ardealului combate şi el
această împărţire, în teza sa de doctorat, preferând în locul acestor împărţiri scolastice sintagma de Biserică slujitoare. Cf. Antonie Plămădeală, Biserica slujitoare, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1972.
5
“Slujirea ierarhică este slujirea principală a Bisericii. Ea este la fel de veche
ca Biserica istorică. În momentul apariţiei lor, Bisericile locale aveau deja
slujirea proestos-ului. Apostolii au fost primii proestotes; mai apoi au fost
episcopii-presbiteri aşezaţi de către apostoli. Bisericile locale participau
activ la hirotonia întru această slujire, pentru că ea avea loc în cadrul adunării euharistice. Ele trebuiau să-i asigure continuitatea, începând din
momentul în care această slujire a fost instituită de către apostoli. Ştim deja
că Biserica locală îşi alegea proprii săi proestotes. Această alegere era recunoaşterea voinţei lui Dumnezeu. Ei sunt păstori pentru că Dumnezeu i-a
predestinat şi i-a rânduit prin trimiterea de daruri harismatice, şi nu pentru că au fost aleşi de popor pentru slujba lui. Ei slujesc Biserica pentru că
au o harismă deosebită în vederea slujirii lor, şi reciproc. Nici începutul,
nici sfârşitul slujirii lor nu sunt determinate de drept, pentru că harul necesar acestei slujiri îşi are izvorul în Dumnezeu, Cel ce dă darurile harismatice, «fiecăruia îndeosebi, după cum voieşte» (1 Corinteni 12, 11). Întemeierea pe puterea legală a slujirii proestosului va fi în istorie o ispită,
rezultând din pătrunderea dreptului în Biserică”, Nikolai Afansiev, Puterea
dragostei, pp. 62-64.

Cuviosul Paisie de la Neamţ
Velicikovski,
Autobiografia și
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II adăugită, studiu introducIII-a
ti pr. Elia Citterio, ediţie îngritiv
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2015,
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și în ce context am
aflat prima oară
despre
d
Sf. Paisie Velicikovksi
(1722-1794),
(1
însă îmi aduc bine
aminte
am
că în anul doi de facultate, când am parcurs volumul II al manualului pr. Mircea Păcurariu despre Istoria Bisericii Ortodoxe Române (ed. a 3-a, Iași, 2006)
am fost impresionat de amploarea mișcării paisiene și de figura
luminoasă a acestui stareţ vertabil, născut în Ucraina, tuns în monahism la Muntele Athos și regenerator al monahismului ortodox
din Principatele Române și din spaţiul slav în a doua jumătate a
secolului XVIII. Îmi aduc de asemenea foarte bine aminte de decepţia
trăită în urma primului pelerinaj făcut pe la mănăstirile din Moldova, tot în vremea studenţiei, când vizitând renumita lavră a Neamţului
am rămas cu un gust amar și o mare nedumerire constatând starea
deplorabilă a acesteia, degradarea sesizabilă în haina afumată a
interiorului bisericii, în kitschul pangarului de la intrarea în sfântul
locaș și în nerânduiala oribilă a magazinului cu preţuri foarte piperate din faţa incintei mănăstirești, la care s-a adaugat taxa pe care a
trebuit să o achit pentru a vizita „acest monument istoric”. M-a tot
frământat de atunci încoace cum se poate, așadar, ca o lavră ce a
găzduit un titan duhovnicesc în jurul căruia s-au strâns sute de
călugări de diferite etnii care au redescoperit rugăciunea și modul
de vieţuire isihast, realizând primele traduceri ale Filocaliei în limbile moderne (română, rusă, ucraineană, greaca modernă), să ajungă într-o asemenea decădere materială, patrimonială și culturală,
venită desigur pe fondul uneia spirituale!?! Răspunsul deslușit se
poate afla în urma lecturii atente a cărţii pe care pr. diacon Ică jr. o
oferă acum, într-o ediţie revizuită și o haină editorială nouă, tuturor
celor preocupaţi de istoria, de situaţia prezentă și de perspectiva
spre viitor a monahismului din ţara noastră.
Desigur, scopul volumului nu este unul de natură eminamente
istoriografică, chiar dacă dobândește și această dimensiune prin
cele trei studii ale pr. Citterio – „Un stareţ și autobiografia lui” (p.556) – și Ică jr. – „Posteritatea românească a paisianismului și dilemele ei” (p.57-85) și „Odiseea editării scrierilor paisiene” (p.87-102)
–, ci obiectivul fundamental al acestuia este „de a restitui într-o
versiune românească modernă, redactată în formă știinţifică, urmărind însă și edificarea interioară, principalele documente biografice
ce ne permit reconstituirea imaginii exacte a stareţului Paisie, a
operei și mesajului său spiritual”, după cum precizează editorul
(p.81). Alături de nevoia și de dorinţa de a restitui românilor de
astăzi lucrările cele mai importante despre biografia stareţului
Paisie, despre așezămintele comunităţilor paisiene, precum și a
slujbei Sf. Paisie Velicikovski, pr. Ică jr. indică, totodată, un alt motiv
care a pricinuit această nouă ediţie, anume situaţia de criză a monahismului românesc de după decembrie 1989: „debusolat de
impactul cu societatea secularizată de tip postmodern”, cultivând
„o panică alarmistă de tipul cetăţii asediate și o atitudine negativă
de tip apocaliptic faţă de lume percepută ca aflată sub dominaţia
răului și a forţelor demonice” și demonstrând uneori atitudini care
„stau sub semnul inadecvării și al unui anarhism ancestral individualist, regresiv și asocial, ceea ce se manifestă în absenţa unor
comunităţi vii și viabile, integrate spiritual și deschise apostolic”
(p.83). Ieșirea din această stare de criză caracterizată în plan material de o „frenezie a construcţiilor, a recuperării și valorificării
proprietăţilor”, iar în plan spiritual de „cultivarea unui ortodoxism
nostalgic, regresiv și identitar, de tip confesionalist și fundamentalist, de imitaţie slavă sau athonită care vehiculează crispat și repetitiv clișee polemice facile și cultivă spasmodic psihoze antimoderne, lozinci antiecumenice și poncifuri antiintelectuale” este văzută
de același magistru sibian în cultivarea unui „program normativ
cultural și spiritual de asimilare inteligentă a izvoarelor vii ale
tradiţiei” (p.84). Iar un model veritabil de urmat în această direcţie
este reprezentat de autobiografia și așezămintele paisiene, pentru
că cea dintâi dezvăluie secretele ultime ale realizării de sine spirituale și autentice a stareţului, smerenia delicată și lectura neîncetată, iar cele din urmă relevă resorturile construirii unei comunităţi
monastice viabile, sărăcia, munca, rugăciunea neîncetată, studiul
permanent și „cu băgare de seamă” – conform exprimării Sf. Paisie
Velicikovski – al Sfintei Scripturi și al Sfinţilor Părinţi.
Mircea-Gheorghe Abrudan
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colţuri ale lumii. Un exemplu al atracţiei pe care îl exercită Ortodoxia asupra celor din neamul după trup al Mântuitorului îl reprezintă şi părintele James Bernstein, astăzi exponent al Ortodoxiei
americane.
Fiul unui evreu stabilit în Statele Unite ale Americii (pregătit
pentru a deveni rabin, ce alege însă o altă cale), el trece printr-o
serie de momente care-i pregătesc calea spre Ortodoxie. Cu creştinismul ia contact prin intermediul unor prieteni din copilărie (p.
29), care-i oferă o ediţie iehovistă a Noului Testament. Fascinat de
ceea ce descrierea lui Hristos regăsită aici1, el încearcă să vadă dacă
nu cumva descrierile scripturistice sunt trucate sau falsificate. Convins de adevărul lor, îşi declară simpatia pentru creştinism în faţa
familiei, fapt ce generează o serie de eforturi ale acestora pentru
readucerea lui la iudaism (pp. 37-39).
În ciuda eforturilor susţinute ale familiei, Bernstein va deveni
creştin, primul lui contact cu această religie având loc în spaţiul
penticostal (pp. 45-48). Cei dragi ai lui nu vor renunţa însă cu mare
uşurinţă la dorinţa de a-l păstra în credinţa strămoşilor lui şi astfel,
îl vor trimite pentru o vreme în Israel, în anul 1967 (pp. 73-81).
Lungul sejur aici va fi folosit de către tânărul creştin pentru a cunoaşte îndeaproape locurile în care a trăit şi propovăduit Hristos şi
va produce un efect contrar celui scontat.
Ulterior, viitorul părinte James va intra în contact cu
mişcarea generată de către Biserica Ortodoxă Evanghelică şi cu
exponenţi precum Peter Gillquist2, care vor sfârşi şi ei în cele
din urmă în Ortodoxie. Se va despărţi de ei pe parcurs, atunci
când va constata că Biserica primară, în a cărei căutare se angajase, era una mult mai bogată din punct de vedere liturgic şi
doctrinar decât cea din care aceştia făceau parte, şi îi va reîntâlni în cel de-al nouălea deceniu al secolului trecut, după ce
vor intra şi ei în sânul Bisericii Antiohiei.
Descrierile părintelui James, segmentate în multe subcapitole şi capitole, bogate în referinţe scripturistice şi presărate cu
pasaje în care el încearcă, sub forma unor crâmpeie de catehism, să
explice anumite lucruri fundamentale pentru Ortodoxie îmbinând
percepţia proprie cu opinia Bisericii, sunt interesante, captivante şi
uşor de citit. Inconsecvenţa autorului care preferă când să descrie
succint,dar cu lux de amănunte anumite evenimente din viaţa lui3,
când să intercaleze aspecte ale biografiei lui cu cele ale istoriei biblice (p. 53) sau cu explicarea unor chestiuni de natură dogmatică,
când să se lase pradă imaginaţiei şi amintirilor şi să ofere descrieri
ample ale unor locuri4, îi oferă cărţii o dinamică aparte şi o transfor-

frecventam eu. Ambele locuri erau pline de fum, teritorii ale bărbaţilor care
întrebuinţau un limbaj tehnic complex şi care te intimida” (p. 85).
5
Pentru biografiile lor, a se vedea: Rico Vitz, ed., Întoarcerea spre răsărit.
Filosofi contemporani şi credinţa creştină veche, trad. Mihai-Silviu Chirilă,
Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2015, şi Paul Siladi, Ortodoxia în Occident.
10 convertiri, col. “Mari teologi ai secolului XX”, vol. 4, Editura Renaşterea,
Cluj-Napoca, 2014.
6
Cf. D. Oliver Herbel, Turning to Tradition. Converts and the Making of an
American Orthodox Church, Oxford University Press, New York, 2014; Mihai
Copăceanu, Ortodoxie la Oxford: Te-am găsit, Doamne! Mărturiile a 12 englezi
convertiţi la Ortodoxie, Editura Deisis, Sibiu, 2010.
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Impresii de lectură: Jurnalul
Fericirii - N. Steinhardt
Gabriel Braic
m terminat de
citit de curând, în
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D la Gelu Săvărăşan;
acum
părintele Gelu. Am
ac
pus
pu mâna imediat pe ea...
dar
da am fost dezamăgit; mă
aşteptam la altceva. La o literatura a carcerei picurată cu
miere. Ceva în genul lui Traian Dorz: cu învăţăminte şi meditaţii duhovniceşti. Când am dat de cuvinte care exprimă
abjecţia... m-am oprit. Până acum câteva luni când am reînceput. Greoi, evident. Dar sigur.
Titlul, pare-mi-se, exprimă o incursiune în istoria subiectivă a fericirii. Fără echivoc, autorul face referire la momentul
convertirii, care îi aureolează întreaga existenţa (înainte şi
după botez) evreului devenit creştin în închisoare. Iată o
pregustare a naşterii din nou în spaţiul oniric: „Mă simt nespus
de fericit. Lumina mă înconjoară din toate părţile, e o fericire
totală, şi înlătură totul: sunt scăldat în lumina orbitoare, plutesc în lumină, sunt în lumină şi exult. Ştiu că va dura veşnic,
e un perpetuum immobile. (...) înţeleg că e Domnul şi că sunt
înlăuntrul luminii Taborului, că nu numai o văd, ci şi vieţuiesc
în mĳlocul ei. Mai presus de orice sunt fericit, fericit, fericit”.
Textul e presărat cu amintiri, sfaturi părinteşti,
teologumene, meditaţii filosofice, citate din cărţile pe care
le-a citit (multe citate), dialoguri cu sine şi cu ceilalţi, nume
reale şi atribuite (pentru a nu produce necazuri cuiva în
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plină eră totalitară), expresii în franceză, engleză, germană
şi latină, interpretări insolite ale textelor scripturistice (un
deliciu absolut!) şi, redate brut ca nişte înregistrări needitate,
voci polifonice alambicate din mediul carceral în secţiunea
cu titlul ermetizant – BUGHI MAMBO RAG. Istorie,
filosofie, teologie, literatură, lingvistică, geografie, muzică,
medicină, politehnică, psihologie, drept, politică, tot. Cartea
este o bibliotecă în miniatură.
Desigur, am subliniat mult. Redau aici câteva paragrafe,
care, in my humble opinion, sunt memorabile. Afirm cu
tărie că acestea sunt cele mai importante idei din prezentele
gânduri. Pentru că sunt ale autorului. Le redau în ordinea
apariţiei în jurnal.
„Se înşeală amarnic toţi cei ce cred – şi nu-s totdeauna
nerozi – că-l pot duce pe Dumnezeu, că-l pot şmecheri.
Nicidecum. Dă sau bate cu nespus de migălit rafinament.
De unde rezultă că Dumnezeu nu e numai bun, drept,
atotputernic etc., e şi foarte deştept”, p. 18.„Nicăieri,
niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proşti. Ne cheamă să
fim buni, blânzi, cinstiţi, smeriţi cu inima, dar nu tâmpiţi”,
p. 19.
„Minuni vor fi în decursul anilor de închisoare cu
duiumul. Cine a trecut prin închisoare nu numai că nu se
îndoieşte de minuni, ci se miră că nu sunt recunoscute de
toată lumea ca lucrul cel mai normal”, p. 81.
„Dragostea trupească nu-i oare şi ea biată contrafacere a
dragostei divine?”, p. 104.
„Pentru creştinism bănuiala e un păcat grav şi oribil.
Pentru creştinism încrederea e calea morală a generării de
persoane. Numai omul îşi făureşte semenii proporţional cu
încrederea pe care le-o acordă şi le-o dovedeşte”, p. 106.
„Lumină lină a sfintei slave: mai e alt vers deopotrivă
acestuia în limba română?”, p. 135.
„Zi de zi sunt mai dispus să cred că însuşirea de căpetenie
a fiinţei umane nu este atât iubirea de sine cât ura şi invidia
faţă de altul. Iubirea de sine, în fond, nu e cine ştie ce
periculoasă. Ura şi învidia sunt cauza relelor. Odată cu
progresul ele cresc şi domină scena”, p. 173.
„De ce suferim şi de ce e nedreptate? Printre altele şi
pentru că viaţa e o aventură. E Aventura”, p. 234.
„Creştinismul metamorfozează omul. Ce-ar putea fi
dincolo de creştinism?”, p. 295.
„Ne doare nu mârşăvia pe care o descoperim la celălalt
– la urma urmei nu ne sinchisim de ea – ci descoperirea
propriei noastre mârşăvii reflectată în celălalt, căci nu neam fi împrietenit dacă nu exista între noi un fond comun,
aceleaşi ape subterane pe care sunt clădite două case
şubrede”, p. 305.
„Feriţi-vă de cuvinte! Fugiţi de subtilităţi! Nu semnaţi
declaraţiile (contractele n.n.) fără a le citi cu atenţie”, p. 325.
„Un singur lucru nu poate face Dumnezeu: să ne
mântuiască fără consimţământul nostru”, p. 347.
„Asupra apropierii de Hristos, proba care nu înşeală,
criteriul definitiv este buna dispoziţie. Numai starea de
fericire dovedeşte că eşti al Domnului! Virtuosul îmbufnat
nu e prietenul Mântuitorului, ci jinduitorul după diavol”,
p. 349.
„Atenţie, să nu ne lăsăm cuceriţi de calităţile oamenilor
spre a le îmbrăţişa ideile”, p. 374.
„Credinţa,
dogmele, biserica sunt nemuritoare şi inalterabile; dar
culorile, melodiile, veşmintele, graiurile, gesturile se
schimbă; au fost şi vor fi alte bucurii, alte moduri de a
sărbători, de a îndura. Crucea doar e pe veci”, p. 375.
„Hristos ne conferă calitatea de oameni liberi, adică de
nobili. Dar ne cere efortul păstrării noii noastre stări” p.
395.
...şi altele, o pleiadă, ca acestea.
Folosul meu? Tripartit. Unu la mână, am priceput lecţia
răbdării de a rezista în închisoare pentru Steinhardt; de a
rezista până la capăt pentru mine. Trebuie să recunosc
dificultatea lecturii, dar şi atracţia spre necunoscutul
următoarei pagini. Cu răbdarea treci şi marea. Apoi,
am înţeles un lucru extrem de mare: că sunt extrem de
mic. Mă refer la diferenţele de achiziţii gnoseologice, la
profunzimea interpretării textului şi a realităţii, la spaţiul
şi puterea memoriei autorului, la prietenia om-cuvânt. La
tot. Asta mă impulsionează să cresc. Doamne-ajută! Şi, în
final, am învăţat 145 de cuvinte noi. Ei nu chiar noi, dar
neştiute. Cam 1 la 2,82 pagini (cartea are 409). Iată 10% din
„împrumuturile” mele: farafastâc, conciliabul, a edulcora,
evanescenţă, inefabil, anodin, bruftuială, inexorabil, isihie,
carură, facies, a escamota, hieratic, veracitate, a vitupera.
Cum să închei? A, ştiu! E simplu. Lectură plăcută!
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1
“Eram vrăjit de descrierea făcută de Noul Testament lui Iisus Hristos.
Acesta nu era deloc persoana pe care mă aşteptam să fie personalitatea
centrală a Creştinismului. Credeam că voi da peste cineva neiertător, intolerant, cu prejudecăţi, ba chiar militant, asemănător cu puţinii creştini pe
care îi cunoşteam. În schimb, am găsit un model de credinţă, iubire, înţelepciune şi înfrânare. Lovit fiind, El a arătat în purtările sale un har, o înţelepciune şi o iubire ce păreau a fi mai presus de fire. În relatările din
Evanghelii despre viaţa Sa nu am putut găsi nici măcar o singură întâmplare în care el să se fi purtat altfel decât exemplar” (p. 29).
2
Pentru istoria traseului lor înspre Ortodoxie, a se vedea: Peter E. Gillquist,
Cum am devenit Ortodox. O călătorie spre credinţa creştină primară, trad. Ioan
Tănase Chiş, col. “Mărturii”, vol. 1, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2006
3
Ca de exemplu, hirotonia lui: “După ce am fost hirotonit diacon de Preasfinţitul episcop Antoun (Khouri), am fost hirotonit preot de Înaltpreasfinţitul Michael (Shaheen) în cadrul conferinţei despre viaţa parohiilor antiohiene de pe Coasta de Est, ţinută în Parsippany, New Jersey, pe 10 iulie
1988. La vârsta de 42 de ani, cu soţie şi cu patru copii începeam o nouă
aventură. Prima mea slujire a fost să asist la biserica ortodoxă antiohiană
Sfântul Antonie în Bergenfield, New Jersey, în timp ce-mi continuam studiile la seminar. Trebuia să slujesc aici timp de doi ani sub tutela părintelui
Joseph Allen, vicar eparhial şi profesor la seminar” (p. 189).
4
Iată un astfel de exemplu: “După ce m-am întors în Statele Unite din Israel, am reînceput cursurile la Universitatea din Queens, locuind în acelaşi
timp acasă la mine. Simţind dorinţa de a fi mai practic, mi-am schimbat
specialitatea filosofie istorie cu ştiinţele economice. Timp de un an am mers
la costum şi am vizitat Wall Street şi Bursa din New York. Călătoria cu
trenul suspendat prin Brooklyn şi pe podul Wiliamsburg dura numai o
jumătate de oră şi era o cale de acces în centrul financiar al lumii. Îmi
plăcea să privesc în casele de schimb afişajele benzii cronometrater de pe
ecranul uriaş şi pe comercianţii sezonieri stând confortabil în scaune de
piele, comentând între ei în timp ce aveau loc tranzacţii în valoare de mai
multe milioane de dolari. Talaziri de fum se ridicau din ţigări şi pipe,
creând o atmosferă asemănătoare cu cea din cluburile de şah pe care le

mă într-un volum captivant ce îl atrage pe cititor încă de la primele
rânduri şi reuşeşte să îi reţină atenţia până la ultimele slove, în
ciuda densităţii evenimentelor sau a informaţiilor şi a dimensiunilor lui destul de ample.
Deşi este concepută ca un eseu, lucrarea beneficiază şi de câteva referinţe bibliografice (pp. 275-280), părintele Bernstein străduindu-se să-şi argumenteze afirmaţiile de teologie şi realizând trimiteri la Sfânta Scriptură, Sfinţii Părinţi sau chiar la unii teologi contemporani şi conferind prin aceasta, valoare ştiinţifică mărturiei
sale.
Lucrarea părintelui James Bernstein, evreu de origine, astăzi
protopresbiter Ortodox în America se constituie într-o dovadă în
plus a vivacităţii pe care o are Biserica noastră pe acest continent.
Alături de părintele Peter Gillquist şi cei din mişcarea coordonată
de el, de filosofi precum Rico Vitz, Tristam Enghelhardt5, de părintele Moses Berry6, dar şi de alţi oameni asemenea lor, el reprezintă
o dovadă a faptului că şi într-un spaţiu policrom şi complicat precum
cel american, Biserica lui Hristos îşi face loc, oferind speranţa mântuirii celor ce o caută cu adevărat.
Pentru noi ca ortodocşi, lectura mărturiilor unor astfel de oameni, cunoaşterea traseului lor şi a imaginii lor despre adevărata
Biserică trebuie să se constituie într-o necesitate. Luând contact cu
scrierile şi biografiile lor, vom reuşi să ne fortificăm în credinţă şi
vom găsi totodată argumente împotriva celor care definesc Ortodoxia ca fiind o specie în pragul extincţiei.
Ierom. Maxim Morariu
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Pelerin în Ţara Sfântă (I)
Pr. Georgel Rednic
Dorinţa plecării

u mulţi ani în urmă ajunsesem la convingerea că
cel puţin o dată în viaţă voi face tot efortul să ajung
şi eu să mă închin la Locurile Sfinte. Textele vechitestamentare (Ieşire 23, 17; Deuteronom 16, 16; 2 Paralipomena 8, 13), care reglementează ca toţi cei de parte bărbătească, să se înfăţişeze înaintea Domnului în Ierusalim de
trei ori pe an: de Paşti (Pesah) sau Sărbătoarea Azimelor,
de Rusalii (Şavuot) sau Sărbătoarea Săptămânilor şi de
Sărbătoarea Corturilor (Sucot), au fost cel dintâi imbold în
acest sens. Apoi faptul că Însuşi Mântuitorul a împlinit
această rânduială odată cu împlinirea vârstei de 12 ani
(Luca 2, 42) şi că a fost prezent la Ierusalim în fiecare an al
propovăduirii Sale (Ioan 2, 13; 5, 2; 7, 10), a fost cel de-a
doilea imbold, chiar mai puternic decât
cel dintâi.
Pe lângă acestea s-au adăugat şi altele
precum: obiceiul musulmanilor de a merge
cel puţin o data în viaţă la Mecca, dacă este
posibil1, pregătirile pentru cuvântul de învăţătură din duminici şi sărbători în care vorbeam despre obiceiurile sau condiţiile din
Ţara Sfântă (orice comentariu patristic sau
modern, pe care îl foloseam, vorbea de atmosfera din locul în care se desfăşurau evenimentele), mărturisirile credincioşilor care
au fost deja acolo etc. Toate acestea şi multele altele m-au făcut, de multe ori, îndeosebi
la sfârşitul anului 2013 şi începutul celui următor, să visez cu ochii deschişi la acest pelerinaj. Având în vedere împrejurările în care
unii credincioşi au ajuns în Ţara Sfântă, îmi
pregăteam şi eu fetele, ca atunci când vor fi
mari să nu uite să mă sprĳine să pot merge
şi eu într-un pelerinaj la Locurile Sfinte. Aşadar, îmi doream din tot sufletul să merg, însă
datorită unor factori mai mult sau mai puţin
obiectivi, am amânat împlinirea acestei dorinţe pentru mai târziu, când urma să am şi
sprĳinul soţiei şi al fetelor mele, care îşi manifestaseră acordul de ce-i va folosi omului, dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său
susţinere cu mult entuziasm.
îl va pierde?” (Matei 16, 26). Toţi veniseră cu nişte aşteptări în acest
pelerinaj, iar misiunea era, printre multe altele, pe de-o parte de a
Planul omului şi planul lui Dumnezeu
căuta să nu se întoarcă dezamăgiţi, iar pe de altă parte de a fructiDin perspectivă omenească, peste mulţi ani, visul de a fi fica duhovniceşte această şedere împreună atât de mult timp, întrpelerin în Ţara Sfântă, urma să ajungă realitate, însă Dumnezeu un loc atât de binecuvântat. Am propovăduit Cuvântul lui Dumavea alte planuri, astfel că şi cu mine a fost valabil cuvântul nezeu în aceste zile, precum Sfântul Apostol Pavel îl îndemna pe
Scripturii „inima omului gândeşte la calea lui, dar numai Dom- Timotei, „cu timp şi fără timp” (2 Timotei 4, 2), încercând să conştinul poartă paşii lui” (Pilde 16, 9). Omeneşte vorbind, anul 2014, entizez pe cât mai mulţi din cei încredinţaţi că, asemeni magilor de
pentru comunitatea pe care o păstoream, avea să fie unul foarte la răsărit, şi ei, pe „altă cale să se ducă în ţara lor” (Matei 2, 12).
tumultuos, deoarece pe 25 mai urma să aibă loc Sfinţirea Biseri- Cuvintele părintelui Nicolae Steinhardt că „dând ce nu avem docii noastre, iar ca nişte români autentici, mai aveam multe de bândim prin ricoşeu ceea ce – cu nemaipomenită sfruntare – ne-am
făcut până la acea dată. În contextul în care aveam mai multe încumetat a dărui altuia”2 le-am experimentat din plin în toată
şantiere începute, iar altele urmau să se deschidă, într-o zi de această perioadă.
Încă din prima zi de pelerinaj s-a putut conştientiza că este
vineri, la mĳlocul lunii februarie, primesc un telefon în care sunt
nevoie
de câteva ore bune, dacă nu zile pentru fiecare obiectiv pe
întrebat dacă vreau să merg în Ţara Sfântă, ca preot însoţitor
pentru un grup de pelerini. Cinstea care mi se făcea şi bucuria care urma să îl vizităm. Era extrem de greu să asimilezi la nivel
de a-mi vedea visul împlinit m-au copleşit atât de mult, încât am intelectual toate informaţiile pe care ni le transmitea ghida, darămirăspuns emoţionat că da, fără să mă gândesc nici o clipă la tre- te să te încarci duhovniceşte cu toate darurile pe care Dumnezeu le
burile parohiei şi fără să pun nici cea mai mică întrebare în legă- revărsa în fiecare loc pe unde am umblat. Singura soluţie viabilă în
tură cu acest pelerinaj. Nu ştiu dacă mi s-a spus şi perioada, dar astfel de împrejurări era să poţi depozita de fiecare dată o parte cât
am reţinut că va fi în timpul postului mare şi că în mod normal mai consistentă din hrana duhovnicească într-un loc sigur, de unde
în timpul postului preotul nu poate pleca în pelerinaj, decât cu să poţi să te hrăneşti mai târziu, după cei ai părăsit aceste locuri.
dispensă, pe care, în urma convorbirii, am înţeles că am primit-o. Trăirile şi emoţiile în fiecare loc în care am poposit au fost atât de
Abia după câteva săptămâni aveam să aflu ceva concret despre mari şi de intense încât nu de puţine ori puteai vedea lacrimi în ochii
pelerinajul meu în Ţara Sfântă şi ceea ce însemna calitatea de pelerinilor pe care îi însoţeam. Cei mai mulţi dintre ei, în astfel de
împrejurări, îşi deschideau poarta sufletului cu multă uşurinţă,
preot însoţitor de grup.
astfel că era firesc să se caute drumul spre sufletul a cât mai multor
credincioşi pe care îi păstoream prin Ţara Sfântă.
Toată grĳa cea lumească acum de la noi să o lepădăm
Nu s-ar greşi deloc dacă s-ar spune că în fiecare zi din cadrul
În cele din urmă a sosit şi ziua plecării, la ora 14.00 trebuia să
acestui pelerinaj, fiecare credincios în mod individual, iar uneori
fiu în aeroport, iar la ora 12.50 alături de câţiva credincioşi, încă
chiar colectiv, a avut parte de mai multe momente culminante. Este
făceam ultimile măsurători pentru amenajarea curţii bisericii şi
foarte posibil ca punctul culminant să fi fost atins de fiecare în zile
creionam planul de lucru pe următoarea săptămână. Deşi înainte
diferite, în locuri şi împrejurări diferite, de aceea mă voi opri doar
de a pleca de acasă ar fi fost potrivit să rostesc cuvintele „toată
asupra unui punct culminant.
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grĳa cea lumească acum să o lepădam”, totuşi nu am făcut-o conştient, însă inconştient am simţit treptat cum am lepădat-o. Pe drum
spre aeroport a condus soţia, astfel că am reușit să mănânc puţin,
am schiţat pe o hârtie tot ceea ce ar trebui să se întâmple în lipsa
mea şi am dat ultimele indicaţii. În aeroport am căutat să mă deconectez de „grĳa cea lumească”, dar nu am reuşit în totalitate. Abia
în avion, analizând evenimentele dinaintea plecării şi evenimentele care vor urma până la sfinţire, am conştientizat că Dumnezeu a
rânduit toate acestea pentru a lua o gură de aer duhovnicesc, că
prea mă afundasem şi ar fi urmat încă să mă afund în grĳile acestei
lumi.
La ora 23.00, deşi eram într-un hotel din Betleem, încă nu eram
desprins în totalitate de problemele de acasă, când primesc un
mesaj în care indirect mi se transmite că toată grĳa cea lumească să
o lepăd de la mine şi ca prin minune, din următoarea clipă, aşa am
şi făcut cu problemele de acasă. Nu locurile sau construcţiile mi-au
atras atenţia în acest pelerinaj, multe dintre ele fiind fie o confirmare a ceea ce deja îmi imaginasem în urma unor lecturi, fie o înţelegere şi mai exactă a ceea ce deja văzusem la televizor, ci trăirile
sufleteşti ale pelerinului în astfel de împrejurări.
Timp de o săptămână, 51 de persoane îmi erau încredinţate spre
păstorire, iar grĳa principală trebuia să fie faţă de suflet, „pentru că

1

Mark Sedgwick, Islamul şi musulmanii, Editura Niculescu, Bucureşti, 2010,
p. 109

2

Dăruind vei dobândi, 1992, p. 141.

Începutul peregrinării în Ţara Sfântă
Din cauza unor probleme la vamă, legate de paşaportul unuia
dintre pelerini, am ajuns joi seara foarte târziu la hotel. Vineri, după
ce am luat micul dejun, am început peregrinarea noastră prin Ţara
Sfântă, fiind pe de-o parte una dintre cele mai obositoare zile din
punct de vedere fizic şi psihic, iar pe de altă parte una dintre cele
mai neproductive din punct de vedere duhovnicesc. Oamenii erau
dornici să vadă şi să înţeleagă cât mai mult din ceea ce ochiul putea
vedea, mâna putea pipăi, iar urechea putea auzi şi oarecum mai
puţin pregătiţi să retrăiască nişte evenimente biblice. Toţi am fost
cuprinşi de un fior sacru încă de la intrarea în Biserica Naşterii, însă
oboseala, mâncarea şi clima diferite de cele de la noi din ţară, agitaţia mare din fiecare loc de pelerinaj şi de pe străzi, pozele, noul
program pe care trebuia să-l respectăm şi multe altele au reuşit să
ştirbească din solemnitatea primei zile într-un loc atât de binecuvântat de Dumnezeu. Ziua de sâmbătă a fost deja mult mai accesibilă din toate punctele de vedere, dar cu noi provocări.
Deoarece în viaţa creştinului ortodox totul se învârte în jurul
Sfintei Liturghii în cadrul căreia se împărtăşeşte cu Trupul şi Sângele Mântuitorului, nu puteam să concep că voi ajunge să păşesc
pe pământul pe care a umblat Mântuitorul, să văd atâtea locuri
legate de viaţa Celui care S-a jertfit
şi pentru mine, să pipăi stânci şi
pietre care au auzit glasul lui Dumnezeu, şi totuşi să nu mă împărtăşesc de El într-un mod şi mai desăvârşit. De aceea, înainte de a
porni de acasă, am cerut o adeverinţă de la Arhiepiscopie, în care
să se certifice că am preoţia lucrătoare şi am pus veşmintele preoţeşti
în bagaj având nădejdea că voi
sluji în acel loc binecuvântat. După
mai multe încercări telefonice ale
ghidei de a primi binecuvântarea
să pot sluji la Sfântul Mormânt în
noaptea de sâmbătă spre duminică, îmi spune că nu mă poate ajuta
în acest sens, că nu putem să mergem cu întregul grup până la Patriarhia Ierusalimului şi că dacă
vreau să slujesc va trebui să merg
singur să primesc binecuvântarea.
Fără a ezita nici o clipă, după ce am
primit informaţiile necesare, ne-am
despărţit, urmând să stabilim telefonic unde ne vom întâlni din nou.
Drumul până la Patriarhie a fost relativ uşor, cel mai greu mi-a fost
după ce am intrat în instituţie să găsesc locul de unde urma să
primesc binecuvântarea. De la intrare şi până am ajuns la biroul
arhiepiscopului Aristarhos, deşi au trecut vreo 5-6 minute, am întâlnit doar două persoane, cu prima după ce am încercat să comunicăm verbal în mai multe limbi, mi-a explicat prin semne ceva, dar
la un moment dat m-am pierdut, iar cu a doua, tipic pentru români,
în multe locuri din lume, am vorbit direct în română, aşa că am fost
dus direct la uşa potrivită în spatele căreia se afla un om smerit,
accesibil şi cu interes faţă de orice interlocutor. După o discuţie
scurtă în engleză, am primit binecuvântarea mult aşteptată, am
cerut nişte sfaturi practice pe care nu a ezitat să mi le dea, la final
am mulţumit respectuos în greacă şi am pornit spre locul de unde
urma să mă alătur grupului de pelerini, la o intersecţie din apropierea Porţii Jaﬀa.

Nu ştiu dacă m-am mai bucurat vreodată atât de mult
pentru primirea unei hârtii, deşi avusesem parte de multe hârtii importante până la acel moment. Cert este că
bucuria a fost amplificată când am văzut că cei mai mulţi dintre pelerini erau şi ei încântaţi de izbânda mea. Mai
bine de jumătate dintre ei şi-au manifestat dorinţa de a
veni la Sfânta Liturghie, aşa că s-a vorbit cu şoferul, care
a fost de acord ca, în schimbul unei sume, să ne ducă şi
să ne aducă de la slujbă. Abia seara ghida mi-a spus că ea
nu poate să ne însoţească, deoarece este foarte obositor
pentru ea, dar să nu ne facem probleme, că ne vom descurca. Încă nu ajunsesem la Biserica Sfântului Mormânt,
aşa că am întrebat-o cum ne vom descurca să găsim Biserica la miezul nopţii. Zâmbind mi-a spus că nu trebuie să
facem altceva decât să mergem în direcţia înspre care se
îndreptă toată lumea şi vom ajunge negreşit la Biserica
Sfântului Mormânt. Deşi am o imaginaţie bogată îmi era
greu să îmi imaginez acest scenariu, însă chiar aşa s-a
întâmplat.
(va urma)

ESEU
Prezenţa divină sfinţitoare
Dar biserica, în calitatea ei de lăcaș consacrat și bisericesc de închinăciune, este locul unde prezenţa Sa prin
Harul dumnezeiesc al Tainelor se poate face simţită - penPr. Florin-Cătălin Ghiţ tru
cei cu ochi duhovnicești s-o trăiască și s-o vadă - într-un
grad mai intens sau mai desăvârșit, sacramental, indiferent
ornind de la un video-clip lansat recent de către o de caracteristicile ei: peșteră în stâncă sau Catedrală patritrupă de muzică ușoară românească, cu participarea arhală, catacombă sub pământ sau biserică care străpunge
a peste treizeci de personalităţi ale vieţii sociale și
cerul, de piatră sau de fibră, de lemn sau de beton, de căculturale din ţara noastră, în ultimul timp s-au amplificat
luările de poziţie publice - adesea polarizate inutil
și duse la extrem - referitoare la modul în care este
perceput în general și înţeles, de către fiecare, spaţiul
în care Dumnezeu Se face prezent prin excelenţă,
adică biserica, casa Lui, unde se petrece întâlnirea
omului cu El.
Pentru dezvrăjirea mesajului atractiv ca
expresie artistică și aparent exclusiv pozitiv,
dar insidios indirect transmis prin acest produs
de tip pamflet muzical neagresiv și implicit, în
contextul în care Biserica Ortodoxă Română a
întreprins, susţine și desfășoară amplul proiect
naţional al construirii Catedralei Mântuirii
Neamului și a Complexului social aferent,
cultural și misionar care o înconjoară, o emblemă monumentală de mari dimensiuni a
spiritualităţii poporului român, s-ar cuveni
făcute câteva precizări teologice principiale.

Casa Domnului

P

Prezenţa divină proniatoare
Există diverse moduri și grade diferite ale
prezenţei Divinităţii în lume. În primul rând,
Dumnezeu-Creatorul este mai presus de toate, ca Cel Necuprins în fiinţa Sa necreată, dar și prezent pretutindeni, nu
metaforic, ci real, în orice este creat și are fiinţă, bună în
sine, atâta timp cât este, prin energiile Lui proniatoare
necreate: în ultima particulă a atomului și pe orice planetă
sau corp ceresc din univers, în apă și în atmosferă, în pământ și în foc, în orice ţară și pe orice continent, în pustie
și în marile orașe, în mahala și la castel, pe maidan și în
palat, în casă sau în pieţe, în mașină sau pe teren, la locul
de muncă și pe stadion, pe stradă sau într-o clădire anexă,

Dimensiunea estetică și etică
Și ce rol joacă atunci aspectul, armonia, frumuseţea,
proporţiile și armonia lăcașului de cult? Unul foarte
mare, căci Dumnezeu Însuși e Frumuseţe și Frumos în
mod absolut, și El iubește toate aceste calităţi ale făptu-

rii sale, mai ales atunci când sunt o reflectare firească a
ordinii și rânduielii vieţii duhovnicești lăuntrice, căci El
caută spre inima omului, unde are loc de fapt întâlnirea
cu Dumnezeu. Iar pentru a se realiza desăvârșirea omului, accentul nu cade pe spaţiu (topos) în sine, ci pe modul
de a fi (tropos) al omului, astfel încât întâlnirea cu El se
poate realiza într-un spaţiu mare sau mic, frumos sau
mai puţin frumos exterior etc..., atâta timp cât inima e
curată și smerită.
Sfântul Ioan Scărarul afirma că efortul dobândirii smereniei,
practicarea și invocarea ei pot ascunde ispita amestecării ei cu

îndrăzneala. A folosi masca căutării lui Dumnezeu și a invoca
smerenia cu scopul implicit - mai mult sau mai puţin conștient
sau inconștient, ori ambalat artistic în haina solidarităţii prestigiului social ori cultural - de a te delimita de alţii și proiectele lor,
de a restrânge indirect aria prezenţei lui Dumnezeu prin afirmarea unei întâietăţi arbitrare acordate de El unei anumite materii
sau unui anumit spaţiu, independent de alte consideraţii estetice, și sublinierea discrepanţei dintre scopul aproapelui și virtutea
smereniei, iată cutezanţa militantă a rătăcirii zilei!
Biserica sufletului
Icoane ale adevăratei smerenii și simplităţi, sihaștrii au
renunţat la tot pentru a-I urma lui Hristos, într-o sărăcie
de bunăvoie și adesea lucie, dar iubesc, sunt prezenţi și se
întâlnesc cu Dumnezeu, participând la dumnezeieştile
slujbe, uneori în biserici impunătoare, somptuoase, imperiale chiar (precum la Athos etc.), încărcate de icoane și
scânteind de aur și argint, iar podoaba, belșugul și grandoarea Casei Domnului - a cărei valoare inestimabilă nu
contrazice gustul cuviincios şi frumosul, ci dimpotrivă - nu
se află în discontinuitate cu simplitatea și smerenia casei
sufletului lor mare, cât să încapă o lume, deoarece pustnicii știu că tot ceea ce se întâmplă în edificiul bisericesc
trebuie să aibă loc și în biserica sufletului lor, iar lăcaşul de
cult este icoană a Împărăţiei Cerurilor, a cărei îmbelșugare,
ca un ospăţ al simţurilor duhovnicești, o văd oglindită și
în biserica Lui.
Și cine-ar fi îndreptăţit să afirme că poartă numele lui Hristos și că are ca Tată pe Dumnezeu,
dacă nu are ca mamă Biserica, căci altfel își transformă visul despre smerenie într-o smerenie de vis,
adică imaginară și de pomină!

6
Cu douăzeci de ani în urmă am avut privilegiul
de a petrece un an academic la mănăstirea Simonos
Petra de pe Muntele Athos, în nord-estul Greciei.
Douăzeci de mănăstiri mari ocupă peninsula, alături
de alte câteva zeci de schituri mai mici, ba chiar şi de sihaştrii creştini adunaţi în mănunchiuri pe povârnişurile
stâncoase ale promontoriului sudic, chiar sub piscul ce dă
numele peninsulei. Aceştia din urmă trăiesc în colibe agăţate de stânci sau locuiesc în peşterile ce străpung ţancurile calcaroase. Aceşti bărbaţi nu posedă nimic altceva decât
zdrenţele ce le acoperă trupurile, eventual un scaun şi o
masă şubredă, nişte mătănii şi o icoană sau două. Trăiesc
din bucăţile ocazionale de pâine uscată pe care mănăstirile
învecinate îşi aduc aminte din când în când să li le dea, din
pesmeţi şi din puţinele verdeţuri pe care le pot găsi pe
pantele stâncoase din jurul lor sau pe care le pot cultiva în
firavele petece de pământ ce se zăresc printre pietre. Sărăcia
şi simplitatea lor este absolută. Cu ocazia marilor praznice
bisericeşti sau chiar în fiecare duminică, aceşti bărbaţi se
înfăţişează însă în somptuoasele biserici bizantine ale mănăstirilor. Mai mult, ei fac asta fără a resimţi o discontinuitate. Îmi amintesc cât de izbit am fost întâia dată când am
fost martorul apariţiei unuia dintre aceşti bătrâni la privegherea celebrată de mănăstirea în care stăteam. Nu puteam
să nu pun faţă în faţă sărăcia peşterii sale pietroase cu bogăţia bisericii bizantine a mănăstirii, încărcată de icoane şi
scânteind de aur şi argint; simplitatea vieţii sale cu complexitatea ceremoniilor ce datorează atâta etichetei curţii
imperiale bizantine; zdrenţele sale cu odăjdiile somptuoase
ale clerului; tăcerea sa, cu tunetul ecteniilor şi armoniilor
corurilor mănăstirii; insistenţa sa pe rugăciunea lipsită de
închipuire, cu icoanele sfinte ce acopereau practic fiecare
centimetru pătrat al zidurilor bisericii; singurătatea sa, cu
mulţimile monahilor şi pelerinilor ce umpleau spaţiul
dintre stranele ce îmbrăcau pereţii bisericii. Ce anume - mă
întrebam - putea lega laolaltă aceste polarităţi?... Pustnicul
meu nu simţea nici o discontinuitate, pentru că el credea
că atât ceremoniile liturgice, cât şi edificiul lăcaşului bisericesc erau o ilustrare - sau mai degrabă o icoană, în sensul
strict teologic al cuvântului - a ceea ce se petrecea sau trebuia să se petreacă în interiorul lui însuşi”.
Ieromonah Alexander Golitzin, Mistagogia. Experienţa lui Dumnezeu în Ortodoxie. Studii de teologie
mistică, Traducere din engleză şi prezentare de diac.
Ioan I. Ică jr., Deisis, Sibiu, 1998, pp. 25-26.
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în parcare sau pe terasă, într-un lift sau într-o sală
multifuncţională etc. Așadar, nu poate fi un rău în sine
natura lucrului, materia sau fiinţa, ci bune sau rele pot fi
doar lucrarea, punerea în acţiune, folosirea și mișcarea lor,
sensul în care este dirĳată energia lor. De asemenea, nu
există instrumente și unităţi de măsură ale prezenţei lui
Dumnezeu, căci ea nu poate fi determinată cu ajutorul
micronului, milimetrului, centimetrului, metrului, kilometrului, milei sau hectarului etc. Astfel, lumea toată e făcută
și există pentru a deveni, într-un sens mai larg, casă a
Domnului, sălaș al Dumnezeirii.

rămidă sau de fier, de lut sau de plastic, cu olane sau cu
sticlă, cu aluminiu sau cu plumb... Dumnezeu intră ca un
Atotputernic, prin ușile încuiate și prin zidurile făcute din
aceste materiale, oricare ar fi ele și dimensiunile lor, pentru
a se săvârși minunea atingerii și unirii cu omul.

9
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Activităţi ale
Facultăţii de Teologie Ortodoxă
din Cluj-Napoca (aprilie 2016)
Dacian But Căpuşan
a Centrul de Cultură și Artă al Judeţului Sălaj, în
prezenţa Preasfinţitului Părinte Petroniu, joi, 31 martie
2016, a avut loc o nouă întâlnire în cadrul seriei de
conferinţe Glasul Bisericii în cetate. Invitat a fost Pr. prof.
univ. dr. Ștefan Iloaie care a susţinut comunicarea cu titlul:
Responsabilitatea morală sub presiunea lumii moderne.

L

n seara zilei de 31 martie 2016, Protos. Asist. univ. dr. Benedict
Vesa, secretar eparhial a fost invitatul serii duhovnicești organizată de către Asociaţia Tinerilor Creştini Ortodocşi „Sf.
Martiri Năsăudeni” şi Protopopiatul Năsăud în Parohia Şanţ (jud.
Bistriţa-Năsăud). Tema aleasă a fost: Să postim de dorul Mirelui.

Î

mbasadorul Republicii Islamice Iran în România, Excelenţa Sa Hamid Moayyer aflat la Cluj-Napoca pentru
a participa la Zilele Culturii Iraniene, a vizitat sâmbătă
2 aprilie 2016 Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și a avut întrevederi cu ÎPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei
și Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii.

A

oi, 7 aprilie 2016, în cadrul Şcolii doctorale de Teologie Ortodoxă „Isidor Todoran” au avut loc susţinerile publice a trei
teze de doctorat, alcătuite sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr.
Alexandru Moraru, specializarea Istoria Bisericii Ortodoxe Române cu noţiuni de paleografie:
- Pr. Dan-Marius Goga, Părintele protopop Grigore Pletosu (18481934) - profesor, teolog și cărturar ortodox transilvănean,
- Vasile Rojneac, Sfântul Niceta de Remesiana Viaţa şi activitatea,
- Pr. Petrică-Răzvan Colpoș, Vlădica Teodosie Athanasiu al
Romanului (1912-1923). Viaţa și înfăptuirile sale.
oi, 7 aprilie 2016, în Aula Episcop Nicolae Ivan a Facultăţii de
Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca s-a desfășurat, cu participarea ÎPS Sale Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și
Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului a d-lui
Acad. Prof univ. Dr. Ioan Aurel Pop, rectorul UBB și a Pr. prof. univ.
dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii, precedată de un Te-Deum,
săvârşit în paraclisul instituţiei, cu hramul “Sf. Nicolae”, conferinţa
preoţească de primăvară 2016, la care au luat parte clericii din Protoieriile Cluj I și Cluj II. Pr. prof. dr. Liviu Vidican Manci, directorul
Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Cluj-Napoca și asistent
universitar asociat la facultatea noastră a susţinut comunicarea:
Educaţia religioasă a tinerilor în noua ordine morală.

J
J

J

uminică, 3 aprilie 2016, Arhim. Prof. univ. dr. Teofil
Tia a coordonat o grupă de
studenţi în misiune la Parohia Huedin
II, unde este paroh Pr. Dan Lupuţan
- Protopopul de Huedin şi a rostit un
cuvânt de învăţătură, după săvârşirea
Sf. Liturghii au vizitat sediului protopopesc și pe cel al complexului de
asistenţă socială al protopopiatului.

D

oi, 7 aprilie 2016, în organizarea Asociaţiei Studenţilor Rromi
Romano Suno și a Asociaţiei Ortodoxe Social-Misionar-Culturale pentru Rromi „Sfântul Moise Arapul” (preşedinte stud.
Crăciun Ioan Lăcătuș), la sediul Facultăţii
de Teologie Ortodoxă a avut loc, cu
ocazia
oc
Zilei internaţionale a Rromilor
și a Zilei intenaţionale a Limbii Romani,
sim
simpozionul: Rromii, aproapele de lângă
noi,
no între vizibili și invizibili, cuvântul de
deschidere
a fost rostit de către ÎPS
de
Arhiepiscop
A
și Mitropolit Andrei.
iserica parohiei Gherla I cu
hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”, a găzduit
în data de 11 aprilie 2016, ședinţa luna a preoţilor din protopopiat. Evenară
ni
nimentul
l-a avut ca invitat pe Protos.
asist.
as univ. dr. Benedict Vesa, secretarul
ru eparhial, care a săvârșit în sobor,
Li
Liturghia
Darurilor mai înainte sfinţite,
r
a rostit
un cuvânt de învăţătură despre
înţelegerea
în
corectă a Tainei Sfintei
C
Cruci
ca mister al credinţei noastre,
iar
ia apoi a ţinut o prelegere preoţilor
pr
prezenţi,
despre întoarcerea Bisericii
în
întru
ale sale, prin reîncrederea în
Dumnezeu
și în mĳloacele Lui, adică
D
Cu
Cuvântul
Evangheliei, Sfânta Euharistie și duhovnicia.

B

n data de 3 aprilie 2016, Arhim.
Prof. univ. dr. Teofil Tia a susţinut, după slujba vecerniei, în
biserica Adormirea Maicii Domnului din cartierul Mănăștur, Cluj-Napoca (paroh Pr. Dr. Dan Hognogi,
Protopopul Protopopiatului Ortodox Cluj I), conferinţa: Despre demnitatea suferinţei. Suferinţa ca opus al
păcatului în conștiinţa colectivă ortodoxă.

Î

L

bisericești la Penitenciarul de Maximă Siguranţă Gherla și au oferit
n ziua de 5 aprilie 2016, în sala Auditorium Maximum a Casei deţinuţilor iconiţe.
Universitarilor, maestrul Dan Puric a susţinut conferinţa: Să
n cadrul manifestărilor organizate cu ocazia zilei internaţifii român ! Manifestarea a fost organizată la iniţiativa
onale a vocii Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-NaÎnaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, care
poca a găzduit luni, 11 aprilie 2016, desfășurarea unui worka rostit şi o alocuţiune. În deschiderea evenimentului, publicul, care
shop cu tema: Igiena vocală pentu studenţii la Teologie. Invitat specia umplut până la refuz sala, s-a bucurat de un recital muzical - Simal a fost Dr. Rodica Mureșan, medic specialist în foniatrie.
fonia 40 (K 550) de W. A. Mozart - susţinut de Orchestra simfonică
n perioada 13-15 aprilie 2016, Prof. dr. dr. h. c. Hans Schwarz
clujeană de tineret, dirĳată de Sergiu Stanciu (debut dirĳoral).
(profesor emerit al Universităţii din Regensburg) a fost
ănăstirea Tismana a găzduit în perioada 4-5 mai 2016,
oaspetele facultăţii noastre, susţinând câteva prelegeri:
lucrările celei de a VIII-a ediţii a Simpozionului NaţiLuther și turcii,
onal Studenţesc, organizat de Facultatea de Teologie
Lucrare, vocaţie și chemare. Semnificaţia lor astăzi,
Ortodoxă a Universităţii din Craiova şi Arhiepiscopia Craiovei.
Diaconia - caracteristică a credinţei creștine.
Cele două teme ale manifestării au fost: Educaţia religioasă în
acultatea de Teologie Ortodoxă a fost, împreună
Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiţie şi Sfântul Ierarh Martir Antim Ivicu: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului,
reanul în cultura și spiritualitatea ortodoxă. Facultatea noastră a fost
Seminarul Teologic Liceal Ortodox, Liga Studenţilor,
reprezentată de către studenţii la nivel master: pr. Cătălin-Veronel
Asociaţia
Tinerilor Creştini Ortodocşi Gherla, Liga TiVarga, Elena Oneţiu (Doctrină și hermeneutică creștin-ortodoxă)
nerilor
Dej
şi Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi
și Daniela Luminiţa Ivanovici (Ortodoxie românească și viaţă liturgică) şi studenţii la nivel licenţă: Dorin Ioan Sălvan (Teologie din România, filiala Cluj coorganizatoare a Pelerinajulului tinerilor pe jos de la Icold la Mânăstirea Nicula, ediţia a
pastorală), Sânziana-Monica Moldovan (Teologie didactică).
Întâlnirea a adunat peste 30 de participanţi de la cele mai VI-a, sâmbătă 16 aprilie 2016.
importante Facultăţi de Teologie Ortodoxă din ţară
âmbătă, 16 aprilie 2016, a avut loc, în parohia Dumbrăviţa,
jud. Maramureș, în prezenţa P. S. Iustin Sigheteanul, Arhiereu
Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sălajului, Întâlnirea ti-
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n cadrul programului: Școala altfel ”Să ştii mai multe,
să fii mai bun!” care se desfășoară în învăţământul
preuniversitar, luni, 18 aprilie 2016, Facultatea noastră
a fost vizitată de două grupuri de elevi de la Liceul Teoretic
”Gheorghe Șincai” din Cluj-Napoca (prof. Manuela Botiș și
Grigore Mănarcă) și Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marţian”
din Alba Iulia (prof. Simona Himcinschi). Elevii au avut posibilitatea să vadă spaţiile destinate activităţilor didactice,
Aula Episcop Nicolae Ivan și capela facultăţii. De asemenea,
au vizionat un film religios și au audiat conferinţa: Chipul pe
care îl merităm. Elemente de morfopsihologie religioasă susţinută
de duhovnicul școlii, Arhim. Prof. univ. dr. Teofil Tia.

Î

oi 20 aprilie 2016 facultatea noastră a primit vizita unei
clase de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox din ClujNapoca (prof. Emilia Stanciu). Încântaţi de consiţiile pe
care noua clădire le oferă: capelă, săli de curs, de seminarii,
laboratoare și ateliere, în Aula Episcop Nicolae Ivan, viitorii
studenţi s-au întâlnit cu Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu,
decanul facultăţii și Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea care a
rostit o alocuţiune.
În cadrul aceluiași program au mai avut loc următoarele activităţi:
- 20 aprilie 2016, Iconografia Invierii - prelegere a Conf. univ.
dr. Marcel Muntean la Muzeul Mitropoliei,
- 22 aprilie, 2016: Cunoașteţi folclorul românesc? Să ne
cunoaștem tradiţia. Incursiuni în lumea satului tradiţional (Concurs pe echipe: proverbe, ghicitori, cântece, frânturi de limbă)
- Diac. prof. drd. Daniel Mocanu
- 22 aprilie 2016, Seminar de iconografie pe sticlă - Conf. univ.
dr. Marcel Munteanu și prof. Cristian Hideg.

J

arţi, 19 aprilie 2016, la Muzeul Mitropoliei
Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Conf.
univ. dr. Marcel Gheorghe Muntean a susţinut
prelegerea: Imnul Acatist în iconografia moldovenească a
secolului al XVI-lea.

M

n seara zilei de 19 aprilie 2016, la sediul facultăţii a fost organizată vizionarea documentarului: A fost odată în Transilvania,
precum și o dezbatere (coordonatorul activităţii a fost studentul Alexandru Stanciu). Seara a fost prefaţarea unei excursii de
studiu la Treznea, jud. Sălaj, unde este groapa comună și monumentul funerar al victimelor evenimentelor din perioada hortistă.
ilarmonica de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca, împreună cu Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și
Clujului, a organizat miercuri, 20 aprilie 2016, în Catedrala Mitropolitană un recital al Cvartetului Transilvan (Gabriel
Croitoru - vioara I, Nicuşor Silaghi - vioara a II-a, Marius Suărăşan violă şi Vasile Jucan - violoncel) care a interpretat opusul Ultimele
şapte cuvinte ale Mântuitorului pe cruce de Joseph Haydn. Introduuni, 11 aprilie 2016 un grup de cerea teologică a fost susţinută de asist. univ. dr. Nicolae Olimpiu Benea,
studenţi ai Facultăţii de Teologie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

arţi, 5 aprilie 2016, la Casa
de Cultură a Studenţilor,
sub egida Mitropoliei
Ouăle de Paşte.Autor: Ludovic Bassarab
Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi
(n. 1868, Galați - d. 1933, București).
a Organizaţiei Creştine „Agape. Preţuim
Familia”, a avut loc conferinţa: Depresia boala a secolului ? Ce ne
spune medicul și Biblia susţinută de Pr. prof. univ. dr. Stelian
Ortodoxă din Cluj-Napoca,
Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
coordonaţi de Vitalie Ciobanu au susţinut un concert de imne
Invitat special a fost medicul psihiatru Loredana Lar.

M

nerilor ortodocși din Protopopiatul Baia Mare, ediţia a III-a. Pr. prof.
univ. dr. Stelian Tofană a susţinut conferinţa cu tema: Educaţia religioasă a tinerilor în Biserică și școală - premise ale unei formări sănătoase.

Î

F

onsiliul Judeţean Cluj şi Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj
a organizat joi, 21 aprilie 2016, la Casa Universitarilor,
în sala Auditorium Maximum, un Concert prepascal. Au fost
aduse în scenă de interpreţi de folclor, grupuri vocale, coruri
şi solişti instrumentişti: pricesne, muzică bisericească şi cultă.
A participat Corul de cameră ”Psalmodia Transylvanica” al
Facultăţii de Teologie ortodoxă din Cluj-Napoca, dirĳat de
Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii.

C

âmbătă 23 aprilie 2016, cu ocazia zilei trompetiștilor,
Tubilus Trium, Asociaţia Trompetiștilor din România,
Universitatea Babeș-Bolyai și Consiliul Judeţean Cluj
au organizat un concert de Paști. A participat Corul de cameră ”Psalmodia Transylvanica” al Facultăţii de Teologie ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de Pr. prof. univ. dr. Vasile
Stanciu, decanul Facultăţii.

S

n cadrul Salonului Studenţesc de Artă Religioasă,
ediţia a XXXIV-a, organizat de Casa de Cultură a
Studenţilor din Petroşani în perioada 26 aprilie - 5
mai 2016 au expus lucrări studenţi şi masteranzi membri
ai Centrului de Creaţie și Cercetare Continuă “Sfântul
Evanghelist Luca” al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, sub
coordonarea Asist. univ. dr. Marius-Dan Ghenescu. Vernisajul a avut loc marţi 26 aprilie.

Î

AGENDA IER A R HULUI
IPS ANDREI
MITROPOLITUL CLUJULUI, MARAMURE$ULUI $I
S{LAJULUI
În fiecare luni, între orele 8.00 şi 10.00, conduce şedinţa Consiliului Permanenţei Eparhiale.
În timpul anului universitar, în fiecare miercuri şi
vineri, între orele 8.00 şi 10.00, predă cursul de Spiritualitate pentru studenţii din anii III şi IV de la Facultatea de
Teologie din Cluj-Napoca.
În fiecare miercuri, între orele 20.30 şi 21.00, realizează emisiunea „Cuvântul Ierarhului – spiritualitate creştină
pe unde hertziene”, pentru postul de radio „Renaşterea”.
În fiecare miercuri şi vineri, între orele 10.00 şi 15.00,
acordă audienţe clerului şi credincioşilor.

Aprilie 2016

7 aprilie: La Facultatea de Teologie, asistă la susţinerea publică a tezei de doctorat de către Pr. Marius Goga,
de la parohia „Sfântul Toma” din Cluj-Napoca.
În Aula Mare a Facultăţii de Teologie, prezidează
conferinţa de primăvară cu preoţii din protopopiatele
Cluj I şi Cluj II. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc. Este
însoţit de PC Pr. Iustin Tira, vicarul administrativ al
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
În sala 401 de la Facultatea de Teologie, participă la Simpozionul cu tema „Rromii: aproapele de lângă noi, între
vizibili şi invizibili”. Rosteşte un cuvânt de binecuvântare.
În capela Seminarului Teologic, oficiază slujba Parastasului pentru adormita întru Domnul Iuliana Chira.
Rosteşte un cuvânt duhovnicesc.
8 aprilie: Săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor mai
înainte sfinţite în Biserica Turda – Capelă. Rosteşte un
cuvânt de învăţătură. Hiroteseşte întru iconom stavrofor,
pe părintele Laurenţiu Ioan Şuteu de la parohia Turda
– Capelă I şi pe părintele Alexandru Rus, de la parohia
Turda – Capelă II.
Face o vizită pe şantierul Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Turda (paroh: Pr. Andrei Gavril Mihai).

1 aprilie: Primeşte la reşedinţă pe Preasfinţitul Părinte
Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord.
Săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte
sfinţite în biserica din Susenii Bârgăului (paroh: Pr. Gabriel Pugna), protopopiatul Bistriţa. Hirotoneşte întru diacon
pe Gavrilă Zăgrean. Rosteşte un cuvânt de învăţătură.
Săvârşeşte slujba de binecuvântare a paraclisului din incinta Centrului Social pentru Vârstnici din Susenii Bârgăului.
Face o vizită la Mănăstirea Strâmba, protopopiatul Bistriţa.
9 aprilie: În Piaţa „Avram Iancu”, în faţa statuii maFace o vizită pe șantierul de construcţie a Bisericii „Sfân- relui patriot, participă la manifestările organizate cu
tul Ierarh Nectarie” din Dej (paroh: Prot. Ioan Buftea).
prilejul expunerii steagului de luptă a unei Legiuni a lui
Avram Iancu. Săvârşeşte o slujbă de Te-Deum şi rosteş2 aprilie: Primeşte la Facultatea de Teologie pe Excelenţa Sa
Hamid Moayyer, Ambasadorul Republicii Iran în România.
În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie şi
slujeşte la Litie.
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dinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”, iar domnului Toma Someşan, primarul comunei Mărişelu, distincţia „Crucea Transilvană”. Este însoţit de PCuv. Arhim.
Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului.
În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Pavecerniţa Mică şi rosteşte o cateheză.
11 aprilie: Face o vizită la Mănăstirea „Sfântul Vasile
cel Mare” de la Someşul Cald, protopopiatul Huedin.
În Sala Sporturilor din Dej, asistă la concertul caritabil de pricesne organizat în beneficiul pruncului Andrei
Fagea. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc. Este însoţit de
PC Pr. Dănuţ Liviu Hognogi, protopopul de Cluj I.
12 aprilie: Prezidează conferinţa de primăvară cu
preoţii din protopopiatul Bistriţa. Rosteşte un cuvânt
duhovnicesc. Acordă domnului pictor Simion Seserman,
Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”.
Săvârşeşte slujba Punerii Pietrei de Temelie pentru
biserica parohiei Viişoara II, protopopiatul Bistriţa (paroh:
Pr. Călin Sigartău). Rosteşte un cuvânt de învăţătură.
În curtea bisericii din Măgoaja (paroh: Pr. Gavril Ioan
Gretinuc), protopopiatul Dej, săvârşeşte slujba de înmormântare pentru adormita întru Domnul, Maria, mama
părintelui Ioan Chirilă, preşedintele senatului Universităţii „Babeş Bolyai” şi a părintelui Gavril Chirilă, secretarul protopopiatului Dej. Rosteşte un cuvânt de mângâiere. Este însoţit de PC Pr. Cristian Baciu, consilierul bisericesc al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului şi
Clujului şi de PC Pr. Liviu
Vidican Manci, directorul
Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca.
La Galeria „Horeb”
de la demisolul Bisericii
„Sfântul Ilie” din ClujNapoca (parohi: Pr. Vasile Istrate şi Pr. Sergiu
Bălaj), participă la vernisajul expoziţiei „Lumină
Lină: lumina ortodoxiei”,
a domnului Dan Tivadar.
Rosteşte un cuvânt duhovnicesc.

3 aprilie: În Catedrala
Mitropolitană, slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Hirotoneşte întru preot pe diaconul Gavrilă Zăgrean, pe
seama parohiei Delureni,
protopopiatul Bistriţa.
În Piaţa Unirii din ClujNapoca, participă la festivitatea organizată cu pri13 aprilie: În Catedralejul împlinirii a 166 de ani
la Mitropolitană, slujeşte
de la înfiinţarea JandarmeDenia Canonului celui
riei Române. Săvârşeşte o
Mare şi rosteşte un cuvânt
slujbă de Te-Deum şi rosde învăţătură.
teşte un cuvânt de binecuÎn Cimitirul Central din
vântare.
Cluj-Napoca, săvârşeşte o
În Catedrala Mitropolislujbă funebră la căpătâiul
IPS Mitropolitul Andrei împreună cu preoții și tinerii participanți la pelerinajul la Mănăstirea Nicula, 16 aprilie 2016.
tană, slujeşte Vecernia, Paadormitului întru Domnul,
vecerniţa Mică şi rosteşte
Constantin Cosma.
o cateheză. Hiroteseşte întru duhovnic pe părintele Cosmin Adrian Bucşa, de la te un cuvânt de binecuvântare.
14 aprilie (Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin): Săparohia Someşul Cald şi pe părintele Ovidiu Cristian
În curtea bisericii din Aghireşu Fabrici (paroh: Pr. vârşeşte Sfânta Liturghie în biserica din Gledin (paroh:
Coman, de la parohia Brăişoru, protopopiatul Huedin. Sebastian Dumitru Şerban), protopopiatul Huedin, săvâr- Pr. Ioan Titieni), protopopiatul Bistriţa. Rosteşte cuvântul de învăţătură. Acordă domnului Peter Schuller şi
domnului Dorin Arsinte, Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”.
Face o vizită pe şantierul casei parohiale din Şieuţ,
protopopiatul Bistriţa (paroh: Pr. Ştefan Pralea). Este
însoţit de PC Pr. Bogdan Ivanov, consilierul cultural al
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.

15 aprilie: În biserica reformată din Tetiş, judeţul Sălaj,
asistă la slujba de înmormântare a adormitului întru Domnul Ioan Tãmaş, tatăl doamnei Izabela Luca, contabilul
şef al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. Este
însoţit de domnul Sorin Câlea, consilierul economic al
Arhiepiscopiei, Vadului, Feleacului şi Clujului.
În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Denia Acatistului
10 aprilie: În localitatea Neţeni, filie a parohiei Dom- Bunei Vestiri.
6 aprilie: Face o vizită pe şantierul Centrului de Ti- neşti, protopopiatul Bistriţa, săvârşeşte slujba de resfinneret de la Câmpeneşti, protopopiatul Cluj I. Este înso- ţire a bisericii şi Sfânta Liturghie. Rosteşte cuvântul de
16 aprilie: Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica din Vulţit de domnul Sorin Câlea, consilierul economic al Arhi- învăţătură. Acordă părintelui paroh, Lucian Blaga, Or- tureni, protopopiatul Cluj I. Rosteşte cuvântul de învăţătură.
episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
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şeşte slujba de înmormântare a adormitului întru Domnul,
4 aprilie: La Centrul Eparhial din Caransebeş, se Mircea Adămuţă. Rosteşte un cuvânt de mângâiere.
întâlneşte cu Preasfinţitul Părinte Lucian.
În Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Gherla, săvârşeşte slujba Vecerniei şi rosteşte un cuvânt de învă5 aprilie: În Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din ţătură. Acordă părintelui Aurel Mureşan, distincţia
Caransebeş, împreună cu ÎPS Părinte Timotei, Arhiepi- „Crucea Arhiepiscopală” şi hiroteseşte întru iconom
scopul Aradului şi PS Părinte Lucian, Episcopul Caran- stavrofor pe părintele Gheorghe Ştir. Premiază elevii
sebeşului, săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor mai laureaţi la concursul pe teme religioase de la nivelul
înainte sfinţite şi slujba Parastasului pentru adormitul protopopiatului.
întru Domnul, Emilian Episcopul. Rosteşte un cuvânt
În curtea casei parohiale, săvârşeşte slujba de bineevocator.
cuvântare a Centrului Socio-Educaţional „Sfântul SteliÎn Sala „Auditorium Maximum” a Casei Universita- an”. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc. Este însoţit de
rilor asistă la conferinţa „Să fii român!”, susţinută de domnul Liciniu Câmpean, consilierul misionar – social
maestrul Dan Puric şi la concertul simfonic organizat cu al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
acest prilej. Rosteşte un cuvânt de binecuvântare.
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22 aprilie: În biserica parohiei Fizeşu Gherlii (paroh:
26 aprilie: La Muzeul Etnografic din Cluj-Napoca partiPr. Dacian Silviu Pop), slujeşte Sfânta Liturghie a Darurilor cipă la deschiderea Zilelor Artei Bizantine şi rosteşte un
mai înainte sfinţite. Rosteşte un cuvânt de învăţătură.
cuvânt de binecuvântare
În biserica din Aiton (paroh: Pr. Georgel Andreica), pro23 aprilie (Sâmbăta Sfântului Lazăr): Cu prilejul hramului, să- topopiatul Turda, slujeşte Denia din Sfânta şi Marea Zi de
vârşeşte Sfânta Liturghie pe altarul de vară al mănăstirii de la Cris- Miercuri. Rosteşte un cuvânt de învăţătură.
torel, protopopiatul Cluj I. Rosteşte cuvântul de învăţătură. Hirotoneşte întru diacon pe tânărul Cosmin Biriş. Este însoţit de PCuv.
27 aprilie: În biserica din Valea Fânaţelor (paroh: Pr. NicoArhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia lae Petru Buran), protopopiatul Cluj II, săvârşeşte Denia din
Vadului, Feleacului şi Clujului.
Sfânta şi Marea Zi de Joi. Rosteşte un cuvânt de învăţătură.
Participă la Procesiunea de Florii, organizată pe străzile municipiului Bistriţa. Săvârşeşte slujba Vecerniei şi
28 aprilie: În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Sfân17 aprilie: Săvârşeşte slujba de resfinţire a Bisericii „Sfântul Ioan rosteşte un cuvânt de învăţătură.
ta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, unită cu VecerGură de Aur” de la Sic, protopopiatul Gherla. Săvârşeşte Sfânta
nia. Rosteşte cuvântul de învăţătură şi împlineşte ritua24 aprilie (Intrarea Domnului în Ierusalim, Sfânta Cuvioa- lul Spălării Picioarelor.
Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Hiroteseşte întru iconom,
pe părintele paroh Anchidim Fetinca. Conferă domnului Alexandru să Elisabeta): Cu prilejul hramului, pe o scenă special amenaPe platoul din spatele Catedralei Mitropolitane, participă la
Nagy, Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”, iar domnului jată, săvârşeşte Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sfânta Elisabe- manifestările dedicate Zilei Veteranilor de Război. Săvârşeşte o
ta” din Cluj-Napoca. Rosteşte cuvântul de învăţătură. HirotoMarius Petean, Ordinul „Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni”.
slujbă de Te-Deum şi rosteşte un cuvânt de binecuvântare.
neşte întru preot pe diaconul Cosmin Biriş, pe seama capelei
Este însoţit de domnul Sorin Câlea, consilierul economic al ArhiePrimeşte la reşedinţă pe Preasfinţitul Părinte Florentin
din incinta Spitalului de Boli Infecţioase din Cluj-Napoca. Conpiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Crihălmeanu, Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla.
feră domnului chestor Tudor Grindean, şeful Inspectoratului
În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, PaveÎn Catedrala Mitropolitană slujeşte Denia celor douăJudeţean de Poliţie Cluj, distincţia „Crucea Transilvană”. Este
cerniţa Mică şi rosteşte o cateheză.
sprezece Evanghelii şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.
însoţit de PCuv. Arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstiri18 aprilie: Săvârşeşte slujba de binecuvântare a palor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului.
raclisului şi chiliilor Mănăstirii „Sfinţii Martiri Brânco29 aprilie: Face o vizită la Centrul de Îngrijiri PaliaÎn Catedrala Mitropolitană, slujeşte Denia din Sfânta
veni” de la Mărişel, protopopiatul Huedin. Rosteşte un
tive
„Sfântul Nectarie”.
şi Marea Zi de Luni şi rosteşte o cateheză.
cuvânt de învăţătură.
În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Denia ProhoduFace o vizită în parohia Poiana Horii, cu filiile Giur25 aprilie: Face o vizită la Secţia exterioară Cluj-Napo- lui Domnului şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.
cuţa de Sus şi Smida (paroh: Pr. Păunel Petran). Este înca a Penitenciarul Gherla (slujitor: Pr. Ioan Simion). Este
soţit de PCuv. Arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăs30 aprilie: Face o vizită la Centrul pentru Vârstnici
însoţit de domnul Liciniu Câmpean, consilierul misionartirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului.
„Sfântul
Sava” din Copăceni (slujitor: Pr. Alexandru Rus)
social al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
În biserica din Someşeni (parohi: Pr. Ioan Roman, Pr.
şi
la
Centrul
pentru Vârstnici „Sfântul Nicolae” de la
Transmite, prin intermediul presei, mesajul de Sfintele Paşti.
Ioan Pop şi Pr. Ioan Avram), slujeşte Pavecerniţa Mare
În Biserica „Sfântul Marcu” din Floreşti (paroh: Pr. Dănuţ Mociu (slujitor: Pr. Iustin Câmpeanu).
şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.
O vizitează pe distinsa doamnă preoteasă Maria Lupu,
Gordan), protopopiatul Cluj I, slujeşte Denia din Sfânta şi
din
Turda.
Marea Zi de Marţi. Rosteşte un cuvânt de învăţătură.
19 aprilie: Prezidează conferinţa de primăvară cu
A consemnat, Arhid. Claudiu Ioan Grama
preoţii din protopopiatul Huedin. Rosteşte un cuvânt
duhovnicesc. Premiază elevii laureaţi la concursul pe
teme religioase de la nivelul protopopiatului.
Face o vizită la Mănăstirea Râşca Transilvană. Vizitează filia Dealu Negru a parohiei Finciu (paroh: Pr.
Vicenţiu Vamoş Sandro), parohia Călăţele (paroh: Pr.
EDITURA RENAȘTEREA
Aurel Şaitiş), filia Alunişu a parohiei Sâncraiu (paroh:
Pr. Dănuţ Călătean) şi filia Nearşova a parohiei Nadăşu
O F E R T E:
(paroh: Pr. Marian Văcariu), protopopiatul Huedin. Este
Pr. Prof. Nicolae Vasiu, Pr. Prof. Ioan
† Andrei, Arhiepiscop şi Mitropolit,
însoţit de domnul Sorin Câlea, consilierul economic al
Bunea, Episcopul Nicolae Ivan
Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul.
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Cateheze,
1855-1936. Cittorul reînviatei Eparhii a
Hiroteseşte întru sachelar, pe părintele paroh Vlad Ciceo.
Săvârşeşte slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate
la casa parohială, la Centrul de Informare Turistică şi la terenul de sport din incinta şcolii. Este însoţit de PCuv. Protos.
Benedict Vesa, secretarul eparhial al Arhiepiscopiei Vadului,
Feleacului şi Clujului.
La Mănăstirea Nicula, întâmpină tinerii participanţi
la tradiţionalul pelerinaj organizat de A.S.C.O.R. Cluj.
Săvârşeşte o slujbă de mulţumire şi rosteşte un cuvânt
duhovnicesc. Este însoţit de domnul Cristian Moldovan,
directorul Centrului de Pelerinaje „Renaşterea”.
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20 aprilie: Înregistrează o emisiune pentru TVR Cluj.
În Catedrala Mitropolitană, asistă la concertul susţinut
de Cvartetul Transilvan, care va interpreta lucrarea „Ultimele şapte cuvinte ale Mântuitorului pe Cruce” a lui Joseph Haydn, cu o introducere teologică a domnului profesor
Olimpiu Benea. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc.
21 aprilie: La Facultatea de Teologie, în calitate de conducător de doctorat, participă la susţinerea, în catedră, a Tezei
de Doctorat de către domnul profesor Hadrian Conţiu.
Participă la şedinţa Consiliului Profesoral pentru confirmarea Părintelui Profesor Vasile Stanciu în funcţia de decan.
În cadrul Târgului de Carte „Gaudeamus”, participă
la lansarea volumelor „Mai aproape de Hristos” a Înaltpreasfinţiei Sale şi „Muntele Athos: istorie şi înnoire în
paradisul monahilor” a lui Graham Speake, apărute la
editura „Renaşterea”, a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului .
În sala mare a Muzeului Mitropoliei, participă la lansarea cărţii Părintele Dometie de la Râmeţ, adevăratul duhovnic, scrisă de Stavrofora Ierusalima Ghibu, fosta stareţă a
Mănăstirii Râmeţ. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc.
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Pelerinaj pe jos la
Mănăstirea Nicula
17 kilometri pe jos spre icoana făcătoarei
de minuni a Maicii Domnului

Iulia Anamaria Mureşan

Drumul a fost presărat cu rugăciune,cântări, dar și cu bucuria
comuniunii și a comunicării. A fost o adevărată sărbătoare a Maicii
Domnului, care începuse de fapt cu o seară înainte, când am participat la slujba Imnului Acatist al Buneivestiri, o Utrenie împodobită cu citirea acelui Acatist, cu multe cântări închinate Împărătesei
Cerurilor, dar și cu relatarea marilor minuni pe care aceasta le-a
făcut pentru a-i ajuta pe creștini să iasă biruitorui în timpul atacurilor păgâne. De asemenea, sâmbătă dimineaţă, în loc de obișnuita
Utrenie, din strană se auzeau cântându-se multe Acatiste și Paraclise ale Apărătoarei Doamne.

nul acesta nu am notat pas cu pas, ca de obicei, ceea
ce s-a petrecut pe parcursul acestui pelerinaj. A fost
deja a șasea oară când s-a organizat. Totuși, aș vrea
să redau acum câteva frânturi din această peregrinare.
De data aceasta, spre deosebire de alţi ani, peleriniinu s-au mai
adunat la Catedrală înainte de plecare, ci s-au strâns direct la autocare, în Piaţa Ștefan cel Mare, după Liturghia și Parastasul ce avuseseră loc la Bisericuţa Studenţilor din Campusul Universitar Hașdeu,
la care majoritatea tinerilor pelerini au participat în dimineaţa aceea. De data aceasta, am avut cu noi 15 preoţi însoţitori, cu mult mai
mulţi decât în celelalte ediţii.

A

mici sau mai mari, pe iarbă. Această imagine nu a putut să nu
amintească de poporul care mergea după Mântuitorul, însetând și
flămânzind de cuvintele Lui. După ce ne-am închinat, am participat
la slujba Vecerniei cu litie în cinstea Sfintei Maria Egipteanca. Primele cuvinte ale rugăciunii de binecuvântare a pâinilor, „Doamne
Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cinci
pâini în pustie şi ai săturat cu ele cinci mii de bărbaţi (...)”, au întărit
asemănarea dintre acea priveliște și relatarea biblică, cu atât mai
mult cu cât, imediat după binecuvântarea de final, aveam să primim
cina oferită de mănăstire. De asemenea, ÎPS Andrei ne-a oferit fiecăruia o carte cu minunile Sfântului Mina, care ne-a ferit de posibile pagube pe tot parcursul drumului.
Nădăjduim ca toate binefacerile de care am avut parte de-a
lungul acestui pelerinaj și toată bucuria duhovnicească acumulată
să ne apropie și mai mult de Maica Domnului, să ne întărească în
credinţă și să ne fie stâlp de susţinere în lucrarea continuă de schimbare a vieţii și a minţii după poruncile Domnului Hristos.
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Expoziția „După chipul și
asemănarea lui Dumnezeu”
Ana-Maria Neag

Vagoanele
a câte
V
l de
d tren
t au fost
f t schimbate
hi b t cu cele
l zece autocare
t
ât
50 de locuri, care aveau să ne ducă până la Iclod, satul în care a fost
pictată vestita icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, aflată acum în Biserica mare a Mănăstirii Nicula. Aveam să primim
arhiereasca binecuvântare a Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit
Andrei în curtea acestui sfânt așezământ, câteva ore mai târziu,
după un drum ostenitor, dar aducător de multe foloase duhovnicești.
De la Iclod, precum ne este obiceiul, am pornit pe jos spre ţinta
pelerinajului nostru.
Un fapt
p inedit a fost acela că unii dintre p
pelerini au p
parcurs

Acest praznic al Maicii Domnului parcă ss-ar
ar fi împletit cu cel al
Floriilor, care avea să vină abia peste o săptămână, dar timpul parcă
Fl
a luat-o înainte. În drum spre Nicula, am văzut mulţi mălini înfloriţi.
P
Pelerinii, îmbiaţi de frumuseţea lor, rupeau crenguţe parfumate, pe
ca
care apoi le duceau în mâini, spre icoana făcătoare de minuni. Gestu
tul lor nu a putut să nu amintească de cei care ieșeau în întâmpinarea Domnului cu ramuri de finic, atunci când intra în Ierusalim, cu
atât mai mult cu cât, în drumul nostru, ne-am întâlnit și cu un
măgăruș, ce s-a lăsat mângâiat și hrănit de noi. Crucea pe care acesta o avea însemnată pe spate nu a putut să nu ne aminteacă de
Mântuitorul, care a șezut pe mânzul asinei cu doar câteva zile înainte de a fi răstignit. Din când în când, pe la porţile caselor, eram
așteptaţi de oameni binevoitori, care ne ofereau apă rece. Îl percep
acum ca pe un gest de pocăinţă, ca pe o replică la gestul ostașilor de
a-L adăpa pe Domnul Hristos cu oţet, când Acesta era pe cruce.
*În toate se vedea p
purtarea de ggrĳĳă a lui Dumnezeu.*

V

nu se rezumă la o meserie, motiv pentru care a investit
timp, bani și energie fizică și sufletească (a vizitat Sfântul Munte mai bine de 100 de ori). Deși comparaţia poate părea lipsită de delicateţe, fotograful se recunoaște în
postura unui îndrăgostit care umblă pe urmele iubitei.
De altfel, din fotografii răzbat nu numai chipurile celor
fotografiaţi, ci și chipul din spatele obiectivului, un chip
însetat de Adevăr, de frumuseţea nevăzută.
Foto: preluată de pe: https://sfantulmunteathos. wordpress.com/tag/george-crasnean/

a erea,, Suplimentul
Supplimentul Filocalia,nr.
Filocalia,,n 5, mai 2016

drumull di
dintre
bicicleta.
De asemenea, anull
d
t IIclod
l d șii mănăstire
ă ă ti cu bi
ilt D
acesta, la organizarea evenimentului au participat mai multe asociaţii
La Gherla, pelerinii au fost primiţi în biserica cu hramul „Sfânde tineret și anume: A.S.C.O.R. Cluj, A.T.C.OR. Cluj, Liga Studenţilor,
tul
Ierarh
Nicolae”, unde am rostit rugăciuni împreună cu preoţii,
Facultatea de Teologie şi Seminarul Teologic.
urmând ca, în curte, să primim ceva de-ale gurii și să ne bucurăm
ur
de umbră deasă și de puţină odihnă. Acolo ni s-au alăturat alţi preoţi
și tineri, care au parcurs împreună cu noi drumul ce ne rămăsese
până la Nicula. Convoiul avea în frunte o cruce, ripide, o icoană
pâ
mare a Maicii Domnului Ierusalimitissa și o copie a Maicii Domnum
lui de la Nicula. Bătaia de toacă ne-a însoţit mereu, chemându-ne
lu
tainic la rugăciune și la amintirea de cele cerești.
ta
Încă din momentul în care mai aveam cinci kilometri de parcurs,
clopotele Mănăstirii au început să bată. Sunetul colinda văzduhul,
cl
ajungând și la urechile noastre, parcă îmbărbătându-ne. Peste doar
aj
câteva zeci de minute, cei aproape 1000 de pelerini au umplut colicâ
nele din jurul bisericii în care se află icoana, așezându-se în cete, mai
ne

ineri, 15 aprilie 2016, la demisolul Bisericii Studenţilor din Campusul Haşdeu a avut loc o întâlnire cu jurnalistul şi fotograful George Crăsnean, care a colaborat la publicaţii cu tematică ortodoxă
precum Lumea credinţei, Lumea monahilor, Formula
AS, Familia Ortodoxă. Întâlnirea de duh a fost posibilă
cu ocazia vernisării expoziţiei „După chipul și asemănarea lui Dumnezeu”.
Expoziţia cuprinde portrete ale unor părinţi români
sau athoniţi, între care Rafail Noica, Neonil de la Frăsinei, Iulian de Prodromu, Petroniu Tănase, Iustin Pârvu,
Arsenie Papacioc, Savatie Baștovoi ș. a.
Dincolo de imaginea care expune chipuri de avvă, se
află câte o poveste, al cărei tâlc stă la graniţa dintre vremelnic și veșnic. Pentru a capta acest tâlc, George Crăsnean a avut curaj, dar și multă răbdare, adăstând pe
lângă acești părinţi. Iniţial, a căutat legătura duhovnicească și apoi le-a cerut permisiunea de a-i fotografia.
Mărturisește că ceea ce face provine dintr-o convingere,
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„Drumul Crucii este desăvârșit
în bucuria Învierii”
Interviu luat Preasfinţitului Părinte Episcop Macarie Drăgoi de
către Tatiana Onilov.

a erea, Suplimentul Filocalia, nr. 5, mai, 2016

Tatiana Onilov (T.O.): - Societăţile Occidentale par bine organizate, fiind surse de echilibru civic și de bunăstare. Cum este sufletul
occidentalului? Care este starea lui dominantă? Spre ce îi privesc ochii
interiori?
PS Macarie: - Societăţile Occidentale nu doar par, ci chiar
sunt bine organizate, sistemic, ca rezultat al experienţei seculare,
cumulând pe lângă experienţa socio-economică și o anumită
doză de materialism. Aceste lucruri nu sunt de condamnat,
pentru că firea omului este înclinată spre securitate și confort.
Oamenii sunt foarte civilizaţi și corecţi unii cu alţii, însă Dumnezeu nu mai reprezintă întotdeauna sursa primordială de la
care vin toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit (Iacov 1: 17).
Succesul occidental, care poartă amprenta puternică a Reformei,
este prezentat politic și teologic de Max Weber în lucrarea Etica
protestantă și spiritul capitalismului, publicată pentru prima dată
în 1904, unde Reforma protestantă este prezentată drept motorul
și mobilul succesului economiei de piaţă. Competiţia, influenţată
de corectitudine și onestitate economică, a trecut de la zona
comercială la cea a comerţului cu ideile religioase, astfel încât
s-a ajuns ca religiile care oferă o anumită stare de bine, fără
implicare personală, jertfelnică și transformatoare, să câștige tot
mai mulţi oameni.
Sufletul occidentalului caută și el veșnicia. Chiar dacă nu o
recunosc, cei mai mulţi își caută legătura cu Dumnezeu în diferite zone ale spiritualului. Pentru că nu au aflat prea multe despre Ortodoxie sau știu limitat și deformat anumite lucruri, încearcă prin neo-religiozitate, prin psihanaliză sau psihologie să
găsească isihia, liniștea ontologică și, prin ea, pe Dumnezeu. Cei
mai mulţi dintre occidentali sunt oameni buni și chiar foarte
buni, nestăpâniţi de ură, de mânie și de invidie. Cu toate acestea,
în toată bunătatea lor, sunt prinși în mrejele consumismului –
datorită bunăstării - și în zona activismului social exterior, pentru a-și împlini anumite goluri sufletești. Ei Îl caută pe Dumnezeu, iar această căutare îi aduce în preajma ortodocșilor mărturisitori ai credinţei vii și personale, a ortopraxiei.
T.O.: - Gradual, ajungem și noi, cei din ţările estice, majoritar
ortodoxe, la o asemenea vedere sufletească? Vom putea să ne continuăm
drumul privind spre Cruce?
PS Macarie: - Tentaţia bunăstării, a statului puternic dezvoltat economic și social, dar slăbănogit moral și duhovnicesc, câștigă
tot mai mult teren și în ţările ortodoxe. Revirimentul Ortodoxiei
postcomuniste, nebănuit de teologii occidentali sau de sociologi,
este acum atacat din interiorul ţărilor ortodoxe prin slăbirea
valorilor fundamentale, dintre care amintesc doar de familie și
educaţie, fără de care nimic nu rezistă în perspectiva veșniciei și
a păstrării identităţii religioase și naţionale. Desigur, în Occident,
misiunea depășește de mult cadrele naţionale, primind în sânul
ei mulţi convertiţi, provenind din rândurile altor popoare, însă
în ţările ortodoxe, definite istoric și cultural de credinţa ortodoxă milenară sau bimilenară, ea trebuie să se păstreze ca tezaur
nepreţuit, pentru asigurarea continuităţii identitare și a vederii
duhovnicești autentice.
Noi, ca misionari în spaţiul occidental, nădăjduim ca
părţile negative ale societăţilor vestice să ajungă cât mai
târziu în spaţiul românesc. Pe de altă parte, constatăm că de
cele mai multe ori, fiii Bisericii Mame au venit în Occident
mult mai întăriţi pentru a trăi și mărturisi credinţa părinţilor
lor, plecând pe meleaguri îndepărtate în căutarea unui trai
mai bun. Aici se regăsesc unii cu alţii ca fraţii aceluiași neam
și fiii aceluiași Dumnezeu, filtrând adevărata învăţătură de
credinţă de toate celelalte surogate religioase.
Întoarcerea permanentă la rădăcinile credinţei, printr-o vedere duhovnicească a lui Dumnezeu în istorie și în viaţa personală, se face numai în Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Orice
am predica, orice am împlini social, orice am construi ideologic
sau duhovnicesc, se dărâmă dacă nu rămânem în aceeași Jertfă
Euharistică cu Hristos. Privirea către Cruce se face smerit și plin
de speranţă în Dumnezeiasca Liturghie. Nimic nu ar rezista
peste veacuri dacă Hristos nu s-ar răstigni și învia de fiecare dată
în acest act liturgic, pentru noi și pentru a noastră mântuire.

FILOCALI A
străine de Sfânta Tradiţie și de drumul Crucii?
PS Macarie: - Contextul credinţei nu este foarte diferit de
niciuna dintre condiţiile istorice pe care le-au trăit înaintașii
noștri, iar aici cobor până în perioada încreștinării acestui pământ
prin predica Sfântului Apostol Andrei, când erau botezaţi strămoșii
noștri. De la Mântuitorul Hristos și până astăzi, puţine au fost
momentele când credinţa putea fi trăită fără ispite. Dacă acestea
nu erau din partea puterii politice, apăreau din interiorul Bisericii. În primul mileniu creștin credinţa cea dreaptă s-a curăţat
de erezii prin focul Sinoadelor Ecumenice. De aceea nu cred că
acum contextul este foarte diferit, ci trebuie să ne raportăm la
problemele de azi prin prisma soluţiilor Sfinţilor Părinţi. Aceștia
își îndemnau ucenicii, care căutau soluţii la problemele lumii
contemporane lor, să devină ei înșiși lumină, pentru ca mii să se
mântuiască în jurul lor.
Legalizarea lucrurilor străine, cum le spuneţi dumneavoastră,

sunt pentru cei de acasă ceva deosebit. Cu siguranţă, multe din
deciziile luate sub influenţa Occidentului sunt foarte dăunătoare, pentru că, noi, pe de o parte, ne arătăm foarte dispuși să luăm
tot ce vine de acolo ca fiind bun per se, iar, pe de altă parte, pentru că nu suntem obișnuiţi cu schimbări bruște, care bulversează
și nu edifică. Cu toate acestea, nu ne putem scuza că în aceste
vremuri e mai greu să lucrăm la mântuirea noastră decât a fost
în vremurile de dinainte. Încercaţi să vă puneţi în locul românilor, nu doar din Scandinavia, ci din toată lumea pe unde au
emigrat, să vedeţi cum își trăiesc viaţa în medii legislative, poate mai stabile, dar nu întotdeauna, sau aproape niciodată, favorabile ideilor noastre, tradiţionaliste și identitare. Astfel, în diasporă, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie devine nu doar Cuminecare întru Comuniune, apropierea unora cu alţii, ci mai ales
cu Dumnezeu. Asumarea lucrării mântuirii personale a fiecăruia dintre noi, mutarea centrului de greutate de pe nemulţumire
pe osteneală și îndrăzneala duhovnicească sănătoasă, îi ajută pe
mulţi să redescopere rugăciunea din Ceaslov, sfaturile din Pateric, gândurile din Filocalie, precum și mănăstirile de acasă.
Un alt aspect legat de schimbarea contextului legislativ ţine
de mamele și de fiii neamului nostru. Să dăm neamului fii sănătoși
duhovnicește și ei vor ajunge să decidă într-o bună zi în spiritul
Sfintei Tradiţii și a drumului Crucii. De aceea, spuneam mai
înainte, lupta să o ducem din spaţiul personal, în cel educaţional,
pentru a se desăvârși în cel comunitar.

T.O. - Este posibilă învierea sufletească fără pătimire, fără asumarea Crucii?
PS Macarie: - Pătimirea este un cuvânt foarte profund. El vine
din limba greacă, unde el înseamnă suferinţă. Pătimirea omului
de azi nu trebuie să fie neapărat fizică pentru a-l afecta direct, ci
mai ales una sufletească. Dacă trupului i se găsesc tot felul de
remedii, omului contemporan îi sunt necesare remediile credinţei
pentru a-și limpezi și alina pătimirile sufletului. Sigur că nu
poate fi înviere sufletească fără pătimire și fără asumarea crucii.
T.O.: - Care este contextul credinţei acum? O ţară ortodoxă poate Dar pentru aceasta mă menţin într-o legătură permanentă cu
funcţiona coerent într-un cadru legislativ în care sunt legalizate lucruri Dumnezeu, Dăruitorul a tot binele, Cel care îmi alină suferinţele

trupești prin mâna și grĳa medicilor, dar mai ales Cel care mă
liniștește sufletește. Până unde am putea noi răbda azi răutatea
lumii? Am cădea biruiţi încă de la primele confruntări. Gândul
la Crucea și la biruinţa Învierii Domnului Iisus Hristos ne întărește
pentru a ne confrunta cu lumea și cu stihiile sufletelor noastre.
T.O. - Pentru a ajunge la o înviere sufletească, este nevoie să ne
asumăm o cruce și să parcurgem un drum al pătimirii. Cum ar trebui
să ne ducem crucea cu seninătate, cu încredere că la capătul drumului
ne așteaptă Dumnezeu?
PS Macarie: - Prin cruce nu trebuie să înţelegem doar suferinţă.
Ea este în primul rând semnul iubirii milostive a lui Dumnezeu,
semnul biruinţei asupra morţii. Teologia ortodoxă vede în Sfânta Cruce a lui Hristos mai puternică Învierea Sa, decât Pătimirea.
În acest sens, ea este cinstită în Duminica a III-a a Postului Mare,
pentru a fi reper și îndemn la biruinţă. Nu alergăm în neștire, ci
către braţele iubitoare ale Domnului, care au cuprins în ele întreaga umanitate. Iubirea Crucii lui Hristos este mai tare decât
moartea, fiind foarte diferită de iubirea schimbătoare a oamenilor. Golgota suferinţei și a umilinţei are la capătul ei pe Domnul
Înviat. De aceea noi întotdeauna vorbim de Mormântul Domnului, nu ca ultima limită a existenţei terestre a lui Dumnezeu,
ci ca locul unde a fost făcută cunoscută într-un prezent continuu
veșnicia. De pe acest mormânt luăm și azi Sfânta Lumină a Învierii, ca mărturie a luminii nevăzute a harului dumnezeiesc.
Vederea noastră limitată, care percepe acum clar și evident
depășirea empirică a focului, înţelege că cele duhovnicești nu se
pot percepe decât printr-o împreună lucrare a omului cu Dumnezeu. El ne așteaptă nu doar la capătul drumului, ci ne însoţește
permanent. El ne duce, cel mai adesea, pe mai departe crucea
noastră. Cel care dorește Raiul trebuie să Îl cunoască și să Îl
guste încă de pe acum în Jertfa Euharistică pentru a fi împreună
cu Hristos Dumnezeu-Omul.
T.O. - Mai știm să primim cu adevărat bucuria Sărbătorii sărbătorilor și să ne pregătim pentru Înviere? Cum ar trebui să primim
Lumina Învierii și să o păstrăm mereu?
PS Macarie: - Stihirile Paștilor, atât de frumoase și pline de
sens – în această perioadă – sunt foarte prezente în viaţa noastră,
care este ca un Paști – Pascha – trecere a noastră prin viaţă, de la
cele triste la cele vesele, de la cele trecătoare la cele veșnice. Fiecare creștin le rostește zilnic, la finele rugăciunii de seară, pentru
că patul (mormântul nostru, cum îl vede Sfântul Ioan Damaschinul în aceleași rugăciuni) nu ne sperie, ci ne odihnește. Fiecare dimineaţă, fiecare răsărit, fiecare chip al semenului reprezintă o nouă șansă în a-L cunoaște pe Creatorul celor văzute și
nevăzute. Învierea nu trebuie să reprezintă o reașezare a noastră
în aceeași stare în care am fost și în ziua anterioară, ci o nouă
șansă, o nouă viaţă, o nouă poziţionare a mea faţă de veșnicie,
faţă de Crucea lui Hristos.
Lucrurile acestea capătă sens numai prin credinţa că Dumnezeu umblă în cotidian lângă noi, cum a făcut-o dintotdeauna
în istorie. Noi prin Înviere (Anastasis – în limba greacă) stăm drepţi,
în credinţă dreaptă (Ortodoxie) și în lucrare dreaptă (ortopraxie).
Lumina Învierii se păstrează devenind noi înșine lumină din
Lumina Hristos, dăruind celorlalţi din darurile lui Hristos, devenind martori și mărturisitori ai Vieţii, Luminii și Adevărului
(Ioan 14: 6). Nu fără rost au rânduit Sfinţii Părinţi ai Bisericii să
ne salutăm în perioada pascală cu vestea și mărturia că Hristos
a Înviat! Sfântul Serafim de Sarov, care trăia în lumina harului
lui Hristos, pe toţi, indiferent de momentul din an, îi saluta cu
„Hristos a Înviat, bucuria sufletului meu”. Cred că și noi putem
să păstrăm lumina Învierii în bucuria pe care o simţim în această perioadă când suntem mai iertători, înţelegători și dăruitori.
Drumul Crucii este desăvârșit în bucuria Învierii, pentru ca și
noi să depășim propriile noastre neputinţe și greutăţi în osteneala duhovnicească. Înviem în fiecare zi, în fiecare duminică-zi a
învierii, iar prin Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, menţinem
lumina speranţei și a bucuriei Învierii lui Hristos.
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