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Cluj-Napoca, 27 octombrie 2011

Înhumare sau incinerare?

Declaraţie de presă

C onform tradiţiei noastre creştine, ba chiar şi iudaice şi musulmane, morţii 
se înhumează şi nu se ard. Incinerarea este o practică de sorginte păgână 
sau hinduistă. La începuturi, Biserica s-a confruntat cu practica greco-ro-

mană, care presupunea incinerarea morţilor, şi a biruit-o.
Doar odată cu secularizarea şi cu îndepărtarea societăţii occidentale de Biserică, 

practica incinerării a reapărut în veacul al XIX-lea. Întâi discret, în Statele Unite, apoi 
în ţările din Nordul Europei şi în Marea Britanie. 

S-a încercat, din motive ideologice, introducerea incinerării în Uniunea Sovietică, 
regimul ateu de acolo vrând să sublinieze faptul că, odată cu moartea, totul s-a termi-
nat, inclusiv rămăşiţele pământeşti trebuie făcute să dispară. 

Biserica Creştină în general, şi cea Ortodoxă în special, n-au fost de acord nicioda-
tă cu incinerarea defuncţilor. Biserica Ortodoxă a şi interzis ofi cierea ceremoniei reli-
gioase pentru persoanele care sunt incinerate. 

Dacă e să mergem pe fi rul istoriei, vom spune că Biserica Ortodoxă Română  a luat 
poziţie în mai multe rânduri împotriva incinerării. Pravila de la Govora, care apărea 
în anul 1641, spunea în glava 378: „Să nu se ardă trupurile!”

În 1923 Asociaţia generală a clericilor se opunea construirii crematoriului din 
Bucureşti. În 1928 Sfântul Sinod hotăra: 1) preoţii să-i prevină pe credincioşi că, dacă 
cineva este incinerat, Biserica îi refuză orice serviciu religios; 2) înainte de a ofi cia 
slujba înmormântării, preoţii îi vor întreba pe membrii familiei în care cimitir va fi  
înmormântat defunctul; 3) celor care au fost incineraţi sau urmează să fi e incineraţi 
li se va refuza slujba înmormântării. 

În 1933 Sfântul Sinod a emis o Pastorală în care li se atrăgea preoţilor atenţia că, 
dacă vor ofi cia slujba înmormântării pentru cei care urmează să fi e incineraţi, vor fi  
deferiţi judecăţii Consistoriului disciplinar. 

După 1989 Sfântul Sinod a mai abordat acest subiect, în legătură cu unii preoţi 
indisciplinaţi care ofi ciau servicii religioase la crematoriul „Cenuşa” din Bucureşti, 
rămânând pe poziţia hotărârilor amintite. 

Biserica are raţiunile ei atunci când e vorba de respingerea incinerării. Nu e vor-
ba că Dumnezeu, la Parusie, nu-i va putea învia şi pe cei incineraţi. Ci este vorba de 
alte considerente morale, dintre care pe unele le trecem în revistă. 

1. Este vorba de a respecta cuvântul lui Dumnezeu: „pământ eşti şi în pământ te vei 
întoarce” (Facere 3, 19). Acest cuvânt al Sfi ntei Scripturi este preluat de slujba înmor-
mântării şi de cea a parastasului. 

2. Înmormântarea mărturiseşte atât stricăciunea, cât şi preamărirea şi învierea 
trupurilor. Incinerarea, promovată în general de oameni nereligioşi, este o contramăr-
turie pentru amândouă. Ar vrea să sugereze că nu este nici stricăciune a trupurilor, 
nici înviere a lor. 

3. Ca şi grâul, trupurile sunt puse în pământ pentru a renaşte la o altă modalitate 
de existenţă. 

4. Înmormântarea Domnului Hristos şi Învierea Sa din morţi au pentru creştini o 
valoare arhetipală. 

Să nu mai adăugăm apoi faptul că tradiţia noastră de două mii de ani are o 
mare valoare. Sufletul îţi cere să ai un mormânt al celor plecaţi, lângă care să te 
reculegi, să pui o floare, să-ţi dai seama că faci parte dintr-un şir nesfârşit de oameni 
minunaţi care-ţi dau încredinţarea că nu eşti suspendat într-un vid, ci faci parte 
dintr-un neam. Vizitarea Cimitirului Central din Cluj, de exemplu, are un efect 
educativ deosebit.    X

Intrarea Maicii Domnului în Biserică, sec. Intrarea Maicii Domnului în Biserică, sec. XIVXIV
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Protopop Martir Aurel 
Munteanu († 10 Septembrie 1940) 

– o flacără pe altarul Ardealului

 Pr. Ciprian Taloş

I storia Ardealului nu a fost 
una ușor de scris. Condeiul 
vremii a atins de multe ori 

călimara sângelui martirilor transilvă-
neni. Când pomenim trecutul însân-
gerat, ne rugăm lui Dumnezeu să nu 
se mai repete. Ne aducem aminte de 
mucenicii sinaxarelor, dar și de cei ce 
încă sunt candidaţi la o pagină demnă 
de „Vieţile Sfi nţilor”... Praful timpului 
ascunde imperfecţiunile umanităţii, 
dar niciodată  jertfe mântuitoare:

10 Septembrie 2011... P.S. Vasile Someșanul, în ceas de 
amurg se oprește la statuia Protopopului Martir Aurel Mun-
teanu. Pomenire, rugăciune, candela Huedinului aprinsă la 
71 de ani de la ziua jertfei...

15 Septembrie 2011... La Oradea, o carte lua drumul citito-
rilor... Autorul, Avocat Pașcu Blaci, propune in memoriam 
Protopop Aurel Munteanu, o altfel de lectură: „Tunul de cireș” 

– teatru, istorie, fi cţiune din lumina realităţii...
25 Septembrie 2011... La biserica Sf. Treime, Parohia Huedin 

II, preoţi, credincioși, copii îmbrăcaţi în stihare, parlamentari, 
autorităţi judeţene și locale își așteptau Întâistătătorul. Biseri-
ca primea pentru prima data binecuvântarea unui Mitropolit. 

Înalt Prea Sfi nţitul Andrei deschidea Cărarea Împărăţiei prin 
Liturghia de pe altarul de vară... Soarele a fost darnic, precum 
cei 100 de ani ce s-au scurs de la sfi nţirea lăcașului de cult...

Jertfa Liturghiei se încheiase, jertfa lui Hristos asumată 
de mucenici își înfi pse Crucea  acum 71 de ani și la Huedin... 
Comemorarea jertfei Protopopului Martir Aurel Munteanu 
a fost pusă sub haina smereniei de cuvintele Înalt Prea 
Sfi nţitului Andrei:

„Aceasta este o datorie de sufl et şi o rugăciune către Dumnezeu ca 
asemenea orori să nu se mai întâmple. Nu este nicidecum o reaminti-
re a durerilor care ar incinta la resentimente, ci dimpotrivă este o po-
menire a actelor lor de jertfelnicie care ne îndeamnă la bunătate”.

Am reliefat viaţa Părintelui Aurel Munteanu astfel:
Slujitor al Altarului, apărător al dreptei credinţe, Părintele 

Aurel Munteanu considerat crainic al moţilor de sub Masivul 
Vlădeasa, s-a jertfi t pentru cauza lor şi a neamului românesc din 
NV-ul Munţilor Apuseni.

Născut la data de 2 mai 1882 în satul Merghindeal, judeţul 
Sibiu, după absolvirea Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” 
din Sibiu şi-a început misiunea preoţească în anul 1907 ca 
preot paroh în satul Şebişul Mare (Valea Drăganului).

La data de 20 martie 1923 a fost învestit ca primul proto-
pop al Huedinului, activitatea sa misionar- pastorală şi cul-
turală fi ind una de excepţie: a participat ca delegat din partea 
ASTREI la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918; director al 
ziarului „Huedinul”, editat de Despărţământul ASTRA Hu-
edin, al cărui preşedinte a fost; pentru ridicarea culturală a 
zonei a susţinut în numeroase parohii, conferinţe pe diferite 
teme; fondator al ziarului „Glasul Moţilor”; preşedinte al 
Comitetului Şcolar, calitate în care a sprĳ init dezvoltarea 
învăţământului românesc; Inspector Cultural Onorifi c, numit 
de prefectul Clujului Manole Enescu; în memoriile înaintate 
autorităţilor în 1925, 1935 şi 1938, a arătat rolul jucat de moţi 
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în istorie şi problemele grave cu care se confruntau aceştia 
în locurile în care trăiau; primul parlamentar român din zona 
Huedinului, deputat de Mănăştur (Huedin) în primul parla-
ment al României unifi cate, între anii 1919-1920, apoi ales 
senator în anul 1927; membru al Consiliului Judeţean Cluj 
între anii 1926-1929, făcând parte din Comisiunea Sanitară 
şi de Asistenţă Socială; a fost distins cu medalia „Răsplata 
muncii pentru biserică, clasa a doua”;  ctitor al „Catedralei 
Moţilor” din Huedin, sfi nţită la 14 octombrie 1934.

După Dictatul de la Viena (30 august 1940), în ziua de 10 
Septembrie, a urcat Golgota Ardealului, primind moarte mar-
tirică, jertfi t fi ind pe altarul credinţei şi al neamului românesc. 

Sacerdot providenţial, profet al zilelor de grea încercare pentru 
pământul Transilvan, „păstor” al românilor din Protopopiatul 
Huedin, a fost un patriot, dar nu un extremist.

A iubit istoria…, a apărat-o…, a scris-o cu propriul sânge…, a 
urât vărsarea de sânge…, cu siguranţă s-a rugat pentru aceasta…

A dăruit lumină, pentru că a fost lumină…
A dăruit cultură, pentru că a iubit cultura …
Zi şi noapte străjuieşte şi binecuvintează pe cei ce intră sau ies 

din CETATE… Le vorbeşte de Evanghelia lui Hristos…
Cu chipul părintelui Aurel purtat de doi copii în straie 

naţionale, mulţimea credincioșilor în frunte cu Înalt Prea Sfi nţitul 
Arhiepiscop și Mitropolit Andrei pornea procesiunea către 
mormântul martirilor, afl at în faţa „Catedralei  Moţilor”, așa 
cum a numit-o ctitorul martir. Aici slujesc Învierea, în brazda 
de sub ţară Părintele Protopop Aurel și cel ce oarecând îi sări-
se în ajutor, Plutonierul Gheorghe Nicola. La mormântul lor, 
soborul de preoţi, în jurul Mitropolitului Andrei, se ruga pen-
tru odihna celor jertfi ţi… Altarul Transilvaniei mai primea un 
pomelnic…

Aurel protopopul, părintele nostru… Veșnica lui pomenire 
să fi e din neam în neam!    X
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Proclamările canonizării 
sfinţilor Andrei Șaguna

și Simeon Ștefan

 Cosmina Nicoară

Sfântul Andrei Şaguna

În prezenţa cinstitului Cap al Sfântului Apostol Andrei, a 
avut loc sâmbătă, 29 octombrie, la Sibiu, proclamarea canoni-
zării Mitropolitului Andrei Şaguna. Rânduiala a fost săvârşită 
cu participarea Preafericitului Părinte Teodoros al II-lea, Papă 
şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi, a Preafericitului 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi a Înalt-
preasfi nţitului Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patras, Grecia.

Sărbătoarea a fost marcată de vineri după-amiaza, când a 
fost întâmpinat la Catedrala Mitropolitană din Sibiu Capul 
ocrotitorului României, săvârşindu-se ultimul Parastas pentru 
marele ierarh. A fost aşezat spre închinare, mulţime de credin-
cioşi venind să întâmpine sfi ntele moaşte şi alţi numeroşi pele-
rini venind ulterior să le aducă cinstire. A fost evocată persona-
litatea Mitropolitului Şaguna de către Preasfinţitul Părinte 
Andrei Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, 
cel care a ofi ciat ultima pomenire a sa, precum şi de pr. prof. 
univ. dr. Mircea Păcurariu. De asemenea, a fost adusă racla cu 
moaştele noului sfânt. Sâmbătă dimineaţa, un sobor numeros 
de ierarhi, în frunte cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, 
Preafericitul Părinte Patriarh Teodor şi Înaltpreasfi nţitul Părin-
te Mitropolit Hrisostom, au săvârşit Sfânta Liturghie arhiereas-
că, urmată de solemnitatea proclamării canonizării. Preaferici-
tul Daniel, Patriarhul BOR, a vorbit în cuvântul său şi despre 
admirabila activitate a Mitropolitului Andrei Şaguna: „Sfântul 
Ierarh Andrei Şaguna a avut o lucrare deosebită care a fost 
profund marcată de prezenţa Duhului Sfânt. Se spune că Duhul 
Sfânt nu se arată în omul leneş şi plictisit. Când cineva este leneş 
şi plictisit este semnul că nu are pe Duhul Sfânt prezent în el. 
Duhul Sfânt se arată în oamenii plini de credinţă, de entuziasm, 
de dorinţă vie de a iubi pe Dumnezeu şi de a-i ajuta pe semenii 
lui. Sfântul Andrei Şaguna ne impresionează prin dragostea sa 
neţărmurită faţă de Hristos, faţă de sfi nţii Lui şi faţă de Biserica 
Lui. Ne mirăm cât a putut scrie omul acesta şi cât a putut lucra. 
A construit sute de şcoli româneşti în Transilvania şi două licee. 
A întemeiat ziarul Telegraful Român, care şi astăzi continuă fără 
întrerupere, ca mĳ loc misionar de răspândire a credinţei şi de 
apărare a unităţii şi demnităţii românilor din Transilvania”.

Preasfi nţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriar-
hal a citit apoi Tomosul Sinodal, după care a adresat un cuvânt 
Patriarhul Teodoros, care i-a dăruit Înaltpreasfi nţitului Părin-
te Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, o sfântă evanghelie şi 
un engolpion cu chipul Maicii Domnului. Alte daruri au fost 
acordate de Înaltpreasfi nţitul Hrisostom, iar apoi Părintele 
Mitropolit Laurenţiu şi-a exprimat bucuria trăirii acestui mo-
ment deosebit de important şi a adresat mulţumiri.

La rândul său, Înaltpreasfi nţitul Părinte Laurenţiu, Mitro-
politul Ardealului, a dat mulţumire pentru darul de a avea 
încă un rugător în cer: „Mulţumim Preasfi ntei Treimi că a 
sosit plinirea vremii în care cinstea cuvenită acestei provincii 
se ridică la nivelul pe care l-a dorit cel pe care îl sărbătorim 
astăzi şi care a intrat în rândul sfi nţilor, Sfântul Ierarh Andrei 
Şaguna. Am trecut peste toate încercările care au venit asupra 
noastră, bucurându-ne că avem încă un rugător în cer”.

La eveniment au luat parte şi reprezentanţi ai autorităţilor 
locale, judeţene şi centrale, în frunte cu preşedintele României, 
Traian Băsescu, şeful statului adresând şi el un cuvânt prin care 
a expus câteva date biografi ce ale ierarhului. Demersurile pentru 
canonizarea Mitropolitului Andrei Şaguna al Transilvaniei au 
început în anul 2008, iar din comisia de teologi fac parte pr. prof. 
acad. Mircea Păcurariu, arhid. prof. Ioan I. Ică jr. şi conf. Paul 
Brusanowski. Sfântul Ierarh Andrei Şaguna va fi  pomenit pe 
data de 30 noiembrie, în aceeaşi zi cu Sfântul Apostol Andrei.

Sfântul Simion Ştefan 

Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia a găzduit dumi-
nică, 30 octombrie, proclamarea canonizării Mitropolitului 
Simion Ştefan, cel care şi-a pus puternic amprenta asupra 
vieţii bisericeşti din această parte a ţării, păstorind între anii 
1643-1656. La eveniment au participat zeci de ierarhi, în frun-
te cu Preafericitul Teodoros al II-lea, Patriarhul Alexandriei, 
Preafericitul Daniel, Patriarhul României şi Înaltpreasfi nţitul 
Hrisostom, Mitropolit de Patras, Grecia.

Preasfi nţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar 
patriarhal, a dat citire Tomosului Sinodal de canonizare, în 
care au fost evocate faptele minunate şi viaţa plină de sfi nţenie 
a ierarhului: „Credinţa sa ortodoxă, viaţa sa curată şi plină de 
fapte vrednice, osteneala sa cea multă pentru traducerea şi 
tipărirea Noului Testament pe înţelesul poporului român, 
priceperea şi înţelepciuna cu care a apărat dreapta credinţă a 
poporului român de eresurile vremii au rămas până în zilele 
noastre în amintirea şi evlavia creştinilor din Transilvania”.

Pentru acestea şi pentru multe alte fapte prin care Mitro-
politul Simion Ştefan a scris pagini din istoria Bisericii noas-
tre, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a  hotărât 
trecerea sa în rândul sfi nţilor.

Despre acest eveniment a vorbit Preafericitul Părinte Patri-
arh Daniel: „Dumnezeu ne-a binecuvântat astăzi cu o sărbătoa-
re mare şi sfântă, proclamarea canonizării Sfântului Simeon 
Ştefan, Mitropolit al Transilvaniei în secolul al XVII-lea. Bucuria 
noastră este sporită prin prezenţa aici a Capului Sfântului An-
drei, adus aici cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii 
Greciei şi prin bunăvoinţa Înaltpreasfi nţitului Mitropolit Hri-
sostom de Patras. La această bucurie se adaugă o alta, tot aşa 
de mare, bucuria binecuvântării Sfântului Apostol Marcu, care 
a întemeiat Biserica Alexandriei şi iată acum, urmaşul Sfântului 
Apostol Marcu este aici prezent, Preafericitul Părinte Teodoros 
al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi”.

Preafericitul Părinte Patriarh Teodoros al II-lea i-a dăruit 
Înaltpreasfi nţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, 
un dicher şi un tricher, dar şi un engolpion cu icoana Mân-
tuitorului Iisus Hristos. Înaltpreasfi nţitul Părinte Hrisostom 
i-a dăruit Părintelui Arhiepiscop Irineu un epitrahil şi un 
omofor arhieresc, iar pentru Catedrala Arhiepiscopală din 
Alba Iulia a oferit în dar o Cruce de binecuvântare.

Mulţumind pentru participarea la această slujbă, moment 
istoric pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, ca de altfel pentru în-
treaga Biserică Ortodoxă Română, Înaltpreasfi nţitul Părinte Irineu, 
chiriarhul locului, a reliefat această bucurie prin ochii credincio-
şilor prezenţi în număr impresionant: „A contribuit imens la 
promovarea elementului cultural şi lingvistic românesc, conso-
lidând identitatea naţională şi confesională a românilor transil-
văneni. Într-adevăr, Sfântul Ierarh Simion Ştefan a conservat şi a 
întărit legea românească prin cultură, credinţă şi abilitate pasto-
rală. Cărturarul bălgrădean ne îndeamnă, prin viaţa şi prin fap-
tele sale, să fi m evlavioşi, iubitori de rugăciune, coerenţi în cre-
dinţa noastră ortodoxă şi generoşi în slujba semenilor noştri”.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat, în 
şedinţa din 21 iulie 2011, canonizarea Sfântului Ierarh Simion 
Ștefan cu data de pomenire 24 aprilie.    X
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Criza
și foloasele ei

 Radu Preda

O
știau deja foarte bine și grecii din antichitate: crizele 
sunt inevitabile în viaţa omului și a cetăţii, motiv nu 
de a le ocoli, ca și cum ar fi  posibil, ci de a le asuma ca 

atare. Înţelesurile cuvântului krisis sunt ele însele sugestive 
pentru amploarea și profunzimea stărilor pe cale le defi nesc. 
Dacă verbul din care provine, krino, înseamnă a judeca, a sta 
pe gânduri, a cântări mai multe opţiuni, a căuta o cale de mĳ -
loc, chiar a te certa cu cei de altă părere, a te măsura în argu-
mente cu aceștia, substantivul krisis indică faza în care trebuie 
luată, după epuizarea procesului de analiză, o hotărâre irevo-
cabilă, bună sau rea. Ieșirea din criză nu este rezultatul unei 
diplomaţii sau a unui compromis, ci consecinţa bătăliei câștigate 
sau pierdute. A te confrunta cu o criză reprezintă în acest ori-
zont semantic un act de bărbăţie, de determinare. Astfel, pen-
tru Tucidide, „criza” în care se afl au grecii în relaţia cu perșii 
se va rezolva în cele din urmă pe câmpul de luptă. În școala 
de medicină a lui Hipocrate, criza indică momentul în care se 
decide asupra vieţii sau morţii pacientului, agonia 
în sensul propriu al termenului la capătul căreia 
boala este înfrântă sau înfrânge. În fi losofi a poli-
tică a lui Aristotel, criza desemnează actul găsirii 
și formulării normei de drept în urma consultării 
cetăţenilor, orice punere ulterioară în discuţie a 
ordinii existente declanșând automat o criză, adi-
că reclamând o reluare din altă perspectivă a 
argumentelor până atunci valabile. În greaca No-
ului Testament, unde atât verbul krino cât și sub-
stantivul krisis apar de peste 150 de ori, semnifi caţia 
suportă o îmbogăţire și aprofundare de proporţii. 
Preluând din limbajul și mentalitatea iudaică du-
bletul a judeca (în sensul gândirii) – judecată (în 
sensul unei hotărâri juridice), primii autori creștini 
dau judecăţii un sens apăsat eshatologic. Lega-
lismul veterotestamentar este în linii mari păstrat, 
de unde și îndemnul repetat al Mântuitorului și 
al Apostolilor de a respecta legea profană, însă 
acesteia din urmă îi este mereu contrapusă jude-
cata lui Dumnezeu, la fi nele istoriei, în lumina 
căreia sunt proiectate faptele juste sau injuste din 
viaţa de aici. În alţi termeni, până la Judecata de Apoi, umani-
tatea trăiește oricum într-o stare de criză și de așteptare a ul-
timei krisis, a verdictului. Este maniera creștină cea mai adec-
vată de a defi ni starea căzută a omului și de a reînnoi promi-
siunea pe care acesta o primește prin Hristos de a ieși, printr-o 
defi nitivă și lămuritoare judecată, din criza diferenţei dintre 
vocaţie și realitate, dintre virtute și păcat (cf. Romani 8, 11).

Î
n această logică, a crizei ca element defi nitoriu al existenţei, 
ca îndemn la gândire și la sfi nţirea vieţii, înţelegem mai 
bine tristeţea unui părinte din Patericul egiptean care se 

plângea ucenicului că a fost părăsit de Dumnezeu. „Cum așa? 
De unde știi asta?”, întrebă acesta cu uimire. „Cum să nu știu?! 
Nu mai am de ceva vreme nicio încercare (scil. criză)!”, răs-
punse bătrânul. Ei bine, dată fiind actuala criză financiară, 
transformată într-una economică, socială și politică, nu ne 
putem considera părăsiţi de Dumnezeu. Dimpotrivă! Pedago-
gia momentului de cumpănă prin care trecem este evidentă, 
măcar să avem capacitatea de a învăţa cu adevărat. Să ne în-
trebăm așadar care ar fi  posibilele lecţii ale crizei, foloasele ei. 
Să vedem ce a scos criza, adică momentul de judecată, la ivea-
lă în modul de funcţionare de până acum al lumii. Ce sau mai 
curând cine se face vinovat pentru abuzurile și înșelăciunile 
care au ruinat economii întregi și au produs un val uriaș de 
perdanţi? Cât de puternic este banul și cât de slabă poate fi  
instanţa politică de s-a ajuns aici? Cine pe cine a trădat? Finanţele 
pe cei care lucrează în economia directă? Clasa politică pe 
alegătorii care acum plătesc costurile unor decizii pe care nu 
ei le-au luat? Este cumva capitalismul la capătul resurselor 
sale? Avem o alternativă la sistemul fi nanciar-economic pro-
pagat de lumea vestică în ultimele secole? Dacă da, cum arată? 
Dacă nu, ce este de făcut pentru a repara sistemul actual? În 
fi ne, care sunt consecinţele pe termen lung pentru România? 
Mai este posibilă prosperitatea într-o ţară precum a noastră? 
Este criza noul nume al tranziţiei?

Înainte de a răspunde la oricare dintre întrebările deja formu-
late sau la altele posibile, să ne lămurim asupra unui aspect apa-

rent teoretic, însă esenţial pentru înţelegerea vârstei ideologice și 
istorice în care ne afl ăm. Cât mai simplu formulat, criza fi nanci-
ară actuală ilustrează, alături de alte crize, de la cea ecologică la 
cea a alimentelor, că raţiunea sub tutela căreia se plasează cu 
mândrie modernitatea nu generează de la sine moralitate. Com-
plexitatea organizaţională, juridică și tehnică a unui sistem precum 
cel bancar nu se regăsește în mecanisme, deopotrivă de comple-
xe, care ar trebui să asigure compatibilitatea socială, transparenţa 
și să împiedice frauda de la prima tentativă. Astfel de sisteme, cu 
mii de angajaţi, operând cu sume uriașe, reprezentând miezul 
economiei mondiale și dictând la rigoare echilibrul geopolitic al 
lumii, sunt deosebit de fragile din punct etic. Puterea lor, reală 
sau prezumată, este atât de mare încât se dispensează de cen-
zura bunelor practici, așa-zisele comisii de deontologie fi ind de 
regulă simple întâlniri de club între conducători. Aroganţa me-
diului fi nanciar, format din bănci, burse, fonduri de investiţii, 
asigurări și altele asemenea, este nu doar pe măsura salariilor, 
dar mai ales pe măsura impenetrabilităţii, a barierelor pe care 
știe să le pună consecvent în raport cu proprii clienţi, transformaţi 
în prizonieri, sau cu mediul politic, devenit dependent. În spa-
tele rigorii și a preciziei, a virgulei dintre zecimală și sutime, s-a 
construit un univers unde domină impresia, zvonul, tedinţa 
vagă, informaţia inofi cială, riscul, panica, isteria, încrederea sau 
opusul ei, adică unităţi de măsură cu totul altele decât cele strict 

raţionale, predictibile și lipsite de echivoc. Pentru a parafraza 
titlul unei celebre cărţi în domeniu, am ajuns în faza capitalis-
mului de cazino (casino capitalism), ruleta rusească fi ind metoda 
predilectă a investitorilor și a creditorilor în egală măsură. Pe 
scurt, avem de-a face, pentru a cita un alt titlu de volum, cu o 
iresponsabilitate structurată (Strukturierte Verantwortungslosigkeit), 
existentă latent și devenită vizibilă abia în vremuri de criză. 

L
a întrebarea legitim și frecvent formulată legată de originea 
crizei și de responsabilitatea actorilor fi nanciari, răspunsul 
este uimitor. În raportul de peste 600 de pagini, publicat 

la începutul lui 2011 și întocmit la cererea Congresului american 
de către Financial Crisis Inquiry Commission, formată din 6 
democraţi și 4 republicani, sunt reconstituite pas cu pas, la ca-
pătul a nu mai puţin de 700 de audieri a persoanelor implicate, 
din fi nanţe și politică deopotrivă, etapele care au dus la actuala 
criză. Concluzia: momentul a fost “pregătit” direct de către ju-
cătorii de pe piaţa de capital și indirect de către mediile politice, 
deloc dispuse să intervină corectiv. Un rol nefast îl joacă în aceas-
tă arhitectură agenţiile de rating, instanţe autoinvestite de al 
căror placet depinde soarta la propriu a economiilor naţionale 
datorită impactului “notelor” date de ele și a reacţiei pieţelor de 
capital. Toate aceste agenţii, la unison, nu au văzut niciun semn 
prevestitor al dezastrului. Raportul dedică zeci de pagini con-
sistente chestiunii impasului subprimelor (subprime mortgage 
crisis), arătând în detaliu gafele decidenţilor politici, inclusiv a 
administraţiei Clinton, în 2000, și reacţiile improprii ale băncilor 
dominate exclusiv de dorinţa câștigului cu orice preţ, inclusiv 
cu acela al “împachetării” și vinderii mai departe a creditelor 
neperformante, un gest de infectare cu bună știinţă a instituţiilor 
fi nanciare din lumea întreagă. Documentul denunţă fără rezer-
ve mitologia crizelor financiare ca fenomene cvasi-naturale, 
imposibil de anticipat și care, în consecinţă, trebuiesc acceptate 
ca atare. Fără a intra aici în detaliile tehnice ale unei analize la 
îndemâna mai curând a economiștilor, ceea ce se poate înţelege 
din rezultatele anchetei este altceva, mai grav. Chiar dacă Ra-
portul anunţă trimiterea actelor către organele de justiţie, demers 

care prinde contur deja, nimeni nu trebuie să se teamă. Criza 
fi nanciară este o crimă fără criminali. Probabilitatea ca cineva 
să plătească personal pentru acţiunile sale este aproape zero. 
Luate fi ecare în parte, detaliile sunt acoperite juridic, doar 
rezultatul, adică actuala criză, fi ind discutabil, o demonstraţie 
a modului de a raţiona iraţional, de a fi  „corect” fără etică, de 
a fura fără să fi i hoţ, de a fi  prosper cheltuind banii altora.

D
acă nu putem și, cum se pare, nici nu trebuie să afl ăm 
cine este vinovat pentru criză, cel puţin să vedem de 
aproape ce anume stă la capătul lanţului de procese 

și decizii cu deznodământul știut. Tot foarte pe scurt și în-
cercând să sintetizăm mai multe opinii avizate din domeniu, 
criza de acum a fost cauzată de primatul excesiv, discreţionar, 
al virtualului asupra realităţii. Speculaţia a fost mai impor-
tantă decât plusvaloarea rezultată prin munca nemĳ locită. 
Nu este, de fapt, deloc surprinzător că domeniul în care 
criza s-a făcut pentru prima dată simţită în SUA a fost cel 
imobiliar. Ar fi  de ajuns să ne gândim inclusiv la piaţa apar-
tamentelor și a terenurilor din România de dinainte de 2009, 
la preţurile total „infl amate”, fără nicio legătură cu puterea 
reală de cumpărare și cu productivitatea economică, dovadă 
gradul de îndatorare actual al populaţiei și cuantumul restanţelor. 
Un element suplimentar care a agravat criza, prelungind-o, 

îl reprezintă datoriile suverane, adică datoria 
externă a statelor. Faptul că Grecia a fost ţara 
care a dat startul în acest segment fi nanciar este, 
la rigoare, o chestiune secundară, alte ţări, mai 
puternice, având datorii cu mult mai mari, dar 
și un PIB pe măsură. Important este aici raportul 
dintre economia locală și devizele de care se 
folosește, drama grecească fi ind preludiu la dra-
ma monezii unice europene. Or, din acest punct 
de vedere, Grecia a fost folosită de către specu-
latori drept un posibil cal troian în zona euro. 
Nu este mai puţin adevărat că, la nivel de boni-
tate, Grecia oferă încă prea puţine garanţii că ar 
fi  în stare să își plătească într-un orizont de timp 
rezonabil datoriile, fapt care întreţine „nervozi-
tatea” pieţii financiare și presează decidenţii 
politici europeni afl aţi în situaţia să practice o 
solidaritate pragmatică. Tot de domeniul evidenţei 
este însă și slaba conștiinţă fi scală a majorităţii 
grecilor, campioni în eludarea responsabilităţii 
faţă de stat, adepţi ai unei cetăţenii fără obligaţii 
și ai traiului bun fără grĳ a faţă de binele comun. 

Acesta a fost, în esenţă, mesajul critic adresat propriile 
credincioși de către Biserica Ortodoxă din Grecia prin scri-
sorile pastorale din martie și octombrie 2010. 

C
e am putea înţelege din toate acestea în cheie social-
teologică? Mai multe. Ne oprim, în loc de concluzie, 
doar la două teme de refl ecţie. Prima a fost deja amin-

tită: consumismul exacerbat. Nu doar bugetele de familie, dar 
iată că fi nanţele unor state întregi suferă de pe urma mentalităţii 
lui carpe diem. Lipsa echilibrului dintre, contabilicește spus, 
încasări și cheltuieli denotă o așezare interioară deficitară 
pentru care Evangheliile și tradiţia patristică au un nume: 
păcatul. Acesta se manifestă în toate articulaţiile crizei: de la 
dorinţa nesăbuită de a avea mai mult decât îţi permiţi la ru-
perea contractului cu generaţiile viitoare, cărora le lași drept 

„moștenire” plata datoriilor, de la speculaţia pe seama altora 
la lipsa solidarităţii. A doua temă este legată de scopul propriu 
zis al actului economic-fi nanciar în general și poate fi  articu-
lată sub forma unei întrebări aparent simple: unde este omul? 
Ajuns să fi e o cantitate neglĳ abilă și la nevoie o simplă victimă 
colaterală a sistemelor atotputernice, omul nu mai contează. 
Absenţa unei minime antropologii în mecanismul uriaș al 
raporturilor comerciale și bancare explică, la urma urmelor, 
de ce această criză este atât de dureros resimţită și alimentea-
ză sentimentul singurătăţii, al abandonului, fapt care se 
regăsește în mai toate statisticile recente cu boli psihice din 
lumea euroatlantică. Măcar aceste două teme, luate în serios 
și abordate inclusiv din punct de vedere spiritual, ar putea da 
un sens crizei, dezvăluind astfel foloasele ei.    X

Radu Preda, „Criza fi nanciar-economică și reacţiile Bisericilor Ortodoxe 
locale. O panoramă social-teologică“, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, 
Theologia Orthodoxa 1 (2011), pp. 145-164. În format electronic, vezi studiul 
la adresa: http://www.teologia-sociala.ro/index.php/ro/component/
content/article/3-noutati/181-criza-in-lectura-social-teologica, accesată la 
1 octombrie 2011. 

În legătură cu subiectul, vezi:
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Preotul Martir Augustin Pop 
din Mijlocenii-Bârgăului 

(Bistriţa-Năsăud)

26 noiembrie 2011 - 110 ani
de la naștere

 Maria Holbură

B iserica ortodo-
xă română şi 
neamul româ-

nesc au o comoară ne-
secată de valori, întru-
chipată în personalităţi 
de excepţie, înzestrate 
cu har duhovnicesc şi 
dragoste de ţară exem-
plare. Peste amintirea 
celor care ne-au părăsit 
în secolul trecut vălul 
uitării se aşterne tot 
mai des, cu fi ecare zi 
care trece. Datoria ce-
lor care au ştiut este de 

a mărturisi pentru a nu fi  osândiţi în faţa lui Dumnezeu. Încerc 
în rândurile următoare să evoc fi gura luminoasă a parintelui 
iconom stavrofor Augustin Pop, eroul unui evenimen tragic 
de la sfârşitul celui de al-II-lea război mondial.

Bunul Dumnezeu mi-a hărăzit să cresc şi să mă formez în 
casa lui. Pentru mine a fost prototipul „Preotului”, al cântă-
reţului, al bunicului pe care nu l-am avut. Neavând copii şi-a 
revărsat afecţiunea asupra mea. De mic copil m-a învăţat 
rugăciuni, colinde, Cântările Sfi ntei Liturghii. Biserica din sat 
a fost a doua mea casă. 

Conform autobiografi ei succinte, pe care a aşternut-o pe 
hârtie în 1948, s-a născut la 26 noiembrie 1901 în comuna 
Bosna, Judeţul Sălaj, din părinţii Ioan Pop, preot şi Maria 
Nossa, ambii descendenţi din familii de preoţi. Tatăl, preot 
în satul Bălan, a rămas văduv după 11 ani de la căsătorie cu 
patru copii mici de crescut. I-a trimis la şcoli pe unde a putut 
la vremea aceea, înainte de Marea Unire. 

Augustin Pop şi-a făcut studiile la Zalău, Jászberény (Un-
garia), Gherla şi Cluj. Între anii 1921-1925 a urmat cursurile 
Academiei de Teologie Andreiene din Sibiu. S-a căsătorit cu învă-
ţătoarea Rafi la Bârsan, fi ica preotului Bârsan din Ruştior. A fost 
hirotonit şi în septembrie 1926 a fost instalat ca preot în satul 
Mĳ locenii-Bârgăului (judeţul Bistriţa-Năsăud), pe care nu l-a 
părăsit până la moartea sa. A plecat la Domnul în 8 martie 1985.

Activitatea lui în acest sat a fost exemplară. Din primii ani s-a 
implicat total atât în viaţa religios-morală a credincioşilor cât şi în 
cea culturală, socială şi materială. Vocea catifelată de tenor, remar-
cată şi apreciată încă din timpul studenţiei (a avut rolul principal 
în opera Crai Nou de C. Porumbescu reprezentată la Sibiu), predi-
cile inspirate şi pline de har l-au făcut repede cunoscut printre 
credincioşi în timpul păstoririi de 47 de ani.

A înfi inţat Reuniunea de femei, corul mixt pe patru voci, o 
raritate în acele timpuri, cu care a participat la sfi nţiri de 

biserici, sărbători popu-
lare, pe lângă Liturghi-
ile din duminici şi săr-
bători. A renovat şcoala 
în 1928 iar bisericii vechi 
i-a redat forma actuală 
în 1930. A fost în sfatul 
de împăciuire comunal, 
a muncit la clădirea Că-
minului cultural, a dat 
concurs pe teren la cen-
sămintele din 1930, 1941 
şi 1947. Între anii 1927-
1928 a administrat paro-
hia vacantă Susenii-Bâr-
găului unde a edificat 
casa parohială, iar între 
anii 1942-1943 parohia 
Josenii-Bârgăului unde 
a înfi inţat de asemenea 
un cor pe patru voci.

După război a refăcut clopotele deteriorate şi a donat un 
clopot nou, cel mai mare. În 1963, după pictarea bisericii, a 
primit crucea de iconom stavrofor. Multe alte donaţii: prapori, 
veşminte, cărţi, cruci, icoane au sporit valorile patrimoniale 
ale parohiei. A învăţat pe mai mulţi tineri din sate diferite 
cântările bisericeşti, tipicul, aceştia ajungând cantori remar-
cabili în bisericile lor. 

Ceea ce l-a singularizat printre preoţi a fost salvarea lui 
miraculoasă din ghearele morţii, pintr-o minune dumneze-
iască. N-a fost primul din familie care a purtat cununa mar-
tiriului. Cu patru ani înainte unchiul său, Aurel Munteanu, 
protopopul Huedinului (soţia Lucreţia era sora preotului Ioan 
Pop) a fost asasinat cu bestialitate de stăpânitorii vremelnici 
ai Ardealului de Nord. 

Augustin Pop s-a călăuzit în viaţă după deviza fostului 
său profesor, ulterior Episcop şi Mitropolitul Ardealului, 
Nicolae Colan: „Slujba ta fă-o deplin”, aşa că în timpul ocu-
paţiei maghiare a rămas în fruntea credincioşilor, riscându-
şi viaţa, deşi a fost avertizat să se ascundă. După 23 august 
a fost întemniţat, împreună cu alţi intelectuali, ţărani şi 
meseriaşi de pe Valea Bârgăului, în Prundul Bârgăului şi la 
Bistriţa, i s-a impus domicilu forţat. După câteva arestări şi 
eliberări, sub diverse învinuiri, în 9 octombrie 1944 su fost 
ridicaţi 6 bărbaţi şi o femeie şi puşi sub pază aspră militară. 
Este vorba despre: 1.  Preot Augustin Pop paroh Mĳ locenii 
Bârgăului, 43 ani; 2. Pavel Costea, comerciant Prundul Bâr-
găului, 72 ani; 3. Leon Vlad, zidar Prundul Bârgăului, 50 ani; 

4. Vasile Raţiu, croitor, Prundul Bârgăului, 45 ani; 5. George 
Popandron, casier Bistriţa-Bârgăului, 62 ani; 6. Simion Ro-
gină, ţăran iehovist Bistriţa-Bârgăului, 48 ani; 7. Lucreţia 
Tonca, casnică, Tiha Bârgăului, 25 ani. A doua zi, 10 octom-
brie, seara pe la ora 7 (19), au fost duşi întru-un beci al re-
staurantului Vrăsmaş din Prundul-Bârgăului, spunându-li-
se că vor fi  interogaţi pe rând de o comisie militară germană 
şi ulterior eliberaţi. 

Preotul Augustin Pop a fost scos primul de către 3 militari 
maghiari (un ofi ţer zaloş, un plutonier de graniţă şi un soldat) 
şi dus într-o grădină. Şi-a dat seama că va fi  executat dar în 
clipele acelea groaznice, pe drumul morţii, a auzit clar, în 
urechea stângă, de trei ori cuvintele: „Nu te teme că-i scăpa!” 
Pentru că ştia foarte bine limba maghiară din şcoală a înţeles 
tot ce vorbeau cei trei. S-au oprit cu el în faţa unei gropi să-
pate pentru apărarea pasivă şi cel din spate l-a împuşcat cu 
revolverul. A auzit un sunet puternic, a simţit o fi erbinţeală 
şi o lovitură după cap. Glontele i-a perforat capul intrând pe 
după urechea dreaptă şi ieşind sub ochiul stâng. S-a probuşit 
la pământ conştient şi cu moralul ridicat că va scăpa. 

S-a prefăcut că moare, ajutat de noapte şi de timpul ploios, 
deşi asasinii îl luminau cu o lanternă. L-au târât în groapă, 
l-au jefuit de bani, ceas şi verighetă, au vrut mai apoi să-i mai 
tragă un glonte, deşi l-au verifi cat de două ori dacă este mort. 
Graba i-a făcut să plece după ceilalţi pentru a-i executa, îna-
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inte de sosirea trupelor 
elibaratoare care intra-
seră în pasul Tihuţa. 
Aceasta i-a fost salvarea, 
prin voia lui Dumne-
zeu. S-a ridicat cum a 
putut şi s-a îndreptat 
spre muntele Heniu. A 
trecut peste un gard 
înalt, pe al doilea nu l-a 
putut trece şi a căzut 
într-un canal cu apă 
până la genunchi. De 
acolo a găsit o cărare şi 
a ajuns la o casă de 
creştini care l-au ajutat, 
l-au oblojit şi apoi l-au 
ascuns în grajd, apoi în 
podul casei între grinzi 
şi podele.

În timp ce fugea a 
auzit împuşcăturile care le-au secerat vieţile celorlalţi colegi 
de martiraj. Asupra lor s-a revărsat furia şi gloanţele crimi-
nalilor. După ce i-au executat pe toţi, i-au acoperit cu pământ 
şi-au început să cerceteze uliţele şi casele din jur zicând: 

„Dacă îl găsim pe popa, îl legăm butuc cu sârmă, turnăm 
benzină pe el şi-l aprindem să ardă de viu pentru că a fugit”. 
S-au oprit din căutare după vreo 6-8 case, de frică să nu îi 
ajungă din urmă trupele ruseşti. Dumnezeu l-a ocrotit când 
nu a putut trece de al doilea gard, ar fi  putut ajunge la o 
casă care era controlată. Au ucis şi au dispărut odată cu 
bezna nopţii. 

Se cuvine să amintim numele familiei care i-a dat primul 
ajutor: Chifor Vlad, soţia Florica însărcinată în  ultimele luni 
şi mama Amisia.

A doua zi după amiaza s-a reîntors la Mĳ loceni, pe drumuri 
laterale, de frica armatelor. S-a vindecat fără transfuzie de 
sânge, fără antibiotice şi pansamente sterile. A spus: „M-a  
vindecat Dumnezeu cu leacul Lui”. Trei luni n-a mâncat decât 
lapte cu miere, fi indu-i blocate maxilarele, apoi la Crăciun i 
s-au vindecat şi rănile. Şi-a revenit total abia după câţiva ani, 
cu ajutorul lui Dumnezeu. 

Ce-a fost în sufl etul său după o asemenea traumă, cine 
ştie? Şi-a continuat viaţa cu modestie, n-a făcut caz din păti-
mirea lui şi s-a rugat lui Dumnezeu cu mare credinţă. Îl cău-
tau oamenii de departe pentru sfaturi şi rugăciuni.

Cu voia lui blândă şi cu patrafirul pe capul meu mi-a 
alungat de multe ori spaimele copilăriei şi nu numai mie. 
Spre sfârşitul vieţii a acceptat să îşi pună pe hârtie trăirile de 
atunci şi să le înregistreze pe casete. S-au scris câteva artico-
le şi cărticele, circulând mai mult în zonă, s-a ridicat un mo-
nument la Prundul Bârgăului în memoria celor căzuţi. Anu-
al se comemorează în jurul datei de 10 octombrie, începând 
cu 2009, la Mĳ locenii Bârgăului, martiriul celor şapte pintr-un 
parastas şi comunicări legate de eveniment.

Ultima fi lă a vieţii preotului Augustin Pop poartă data 
de 8 martie 1985. La 3 ani după moartea soţiei a plecat şi el 
la Domnul într-o zi friguroasă de iarnă întârziată, când 
aproape nu se putea circula din cauza nămeţilor. Am stat 
toată dimineaţa, încercând să-i uşurez suferinţa, vorbindu-i 
şi ţinându-l de mână. Ultimele cuvinte pe care le-a mai 
putut rosti cu greuta-
te au fost: „Doamne, 
greu îi să mori!”. I-am 
închis ochii cu mâna 
mea după ce i-am ţi-
nut lumânarea, apoi 
l-am pregătit împreu-
nă cu preoţii pentru 
ultima plecare. 

Îşi doarme somnul 
de veci în spatele alta-
rului pe care nu l-a pă-
răsit niciodată, în cimi-
tirul bisericii din Mĳ lo-
cenii Bârgăului, alături 
de soţia şi soacra sa.

Fie-i memoria bi-
necuvântată iar amin-
tirea lui să rămână 
neştearsă din neam în 
neam.    X
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„Starețul” Bartolomeu

 Arhim. Dumitru Cobzaru

E piscopul eparhiot este stareţul tuturor mânăstirilor 
din jurisdicţia sa, „conducătorul canonic al mânăs-
tirilor, schiturilor și metocurilor din eparhia sa”. Ceea 

ce presupune că episcopul este unul dintre monahi, cu 
experienţă duhovnicească și viaţă virtuoasă...!

Profilul monahului Bartolomeu ne este descoperit pe 
deplin în „Predoslovia” la Patericul Egiptean tipărit la Alba 
Iulia: conștient și responsabil, realist și idealist...! Nemulţumit 
de călugăria „mediocră”, fără să confunde „evlavia cu 
sfi nţenia”, învaţă necontenit să-și trăiască propria experienţă 
monahală, convins de inevitabilile „căderi” dar și de sublimul 

„sacrelor desăvârșiri”...! Antimul, Polovragiul, Baia de Arieș și 
Topliţa sunt mânăstirile care i-au primit „sudoarea” nevoinţei, 
iar multe altele „puterea” cuvântului neîntrecut...!

Alegerea ca Arhiepiscop al Clujului l-a găsit în liniștea 
creatoare a chiliei din Mânăstirea Văraticului; anii de arhierie 
împărţiţi între Centrul Eparhial și Mânăstirea Nicula; sfârșitul 
pământesc spovedit, împărtășit, cu lumânarea aprinsă, încon-
jurat de mulţimea monahilor care și-au prohodit „fratele mai 
mare” și coborât în cripta ierahilor de sub altarul catedralei, 
dar învelit în căldura pământului „reavăn” al Niculii...!

Iată câteva motive care-i certifică pe deplin Părintelui 
nostru Mitropolit calitatea de stareţ, atât în sensul duhovnicesc, 
cât și în fi rescul oblăduirii chiriarhale!

Toate mânăstirile eparhiei, 22 la număr, la care se adaugă 
Catedrala Mitropolitană, au cunoscut implicarea Înaltului Bar-
tolomeu, care a ctitorit efectiv, edifi când spiritual și punând 
temelie la noile zidiri. În 1993, găsește Nicula – istorică și ce-
lebră, Cășielul – reînfi inţat, Băișoara, Dobricul, Feleacul, Ilva Mare, 
Nușeni, Soporu de Câmpie – fi rave începuturi...! Continuând, 
întemeiază, rând pe rând, la cererea preoţilor și a credincioșilor, 
noi chinovii, pe „ruinele” celor distruse de Bukow sau „de la 
fi rul ierbii”: Bichigiu, Cheile Turzii, Ciucea (împlinind dorinţa 
testamentară a lui Octavian Goga), Cormaia, Cristorel, Florești, 
Mihai Vodă, Muntele Rece, Piatra Craiului, Piatra Fântânele, Râșca 
Transilvană, Rebra – Parva, Salva și Strâmba. La apelul său Braţele 
părintești au răspuns monahi și monahii din marile mânăstiri 
care-și doreau întoarcerea pe locurile natale.

A acordat o atenţie aparte Mânăstirii Nicula, locul în care 
și-a desăvârșit opera biblică și și-a odihnit zilele senectuţii! 
Știa că Nicula este „Icoana Neamului”!

După o succesiune de stăreţii „pregătitoare”, în toamna 
anului 2000 iniţiază, dimpreună cu soborul Niculii, un vast 
program de rectitorire a mânăstirii, pornind de la construirea 
unei biserici noi până la reconfi gurarea întregii incinte și „mo-
bilarea” ei cu clădiri necesare dimensiunilor caracteristice 
străvechiului așezământ monahal: stăreţie, casă monahală, 
reședinţă mitropolitană, ateliere de pictură, bibliotecă, muzeu, 
centru de studii, clopotniţă, arhondaric, gospodărie...! Și visul 
a devenit realitate! S-au angajat arhitecţi și proiectanţi și s-a 
format o comisie specială de validare a proiectelor, prezidată 
de însuși Arhiepiscopul Bartolomeu și compusă din: acad. 
Marius Porumb – director al Institutului de Arheologie și Is-
torie a Artei din Cluj –, prof. Livia Drăgoi – director al Muze-
ului de Artă Cluj –, prof. Gheorghe Arion – istoric de artă – și 
stareţul Dumitru Cobzaru. La 20 aprilie 2001, de sărbătoarea 
Izvorul Tămăduirii, s-a pus piatra de temelie a noii biserici și 
s-au demarat lucrările de construire a locașului de cult dar și 
a „Casei de creaţie”. S-a reușit zidirea bisericii, a Casei de 
creaţie ce cuprinde reședinţa mitropolitului, atelierele de 
pictură și biblioteca – azi Casa Mitropolitul Bartolomeu –, a 
Centrului de cercetări pastoral-catehetice și a unei euroferme 
prin programul Sapard. Casa „Mitropolitul Bartolomeu” – 
reședinţă mitropolitană – a fost martora desăvârșirii monu-
mentalei lucrări de diortosire după Septuaginta, redactării și ad-
notării unei noi ediţii a Sfi ntei Scripturi (Atelierul Biblic). Tot 
aici, stau mărturie testamentară toate manuscrisele operei lite-
rare și teologice, corespondenţa, biblioteca, obiecte personale 
și cu valoare „sentimentală”. Capela „Sfântul Apostol Barto-
lomeu” – locul de rugăciune personală a mitropolitului, as-
cunde relicve ale timpului cât a fost închis în temniţă dar ne 
descoperă și Tâmpla Lumina – lucrare de artă reprezentativă a 
maestrului Silviu Oravitzan. Prezenţa Părintelui Mitropolit în 
obștea de la Nicula a sporit duhovnicește și material mânăs-
tirea mai mult decât a cunoscut istoria ei în cei 500 de ani!

Mânăstirea Mihai Vodă este expresia intuiţiei și voinţei haris-
matice a Mitropolitului Bartolomeu care, la comemorarea Vo-

Cluj-Napoca, 1 noiembrie 2011 

Primul album audio cu predicile
Mitropolitului Bartolomeu Anania

COMUNICAT DE PRESĂ

Fundaţia „Mitropolitul Bartolo-
meu”, în parteneriat cu Casa de 
discuri E-Media din Bucureşti a 
realizat primul album audio cu 
titlul „Mitropolitului Bartolomeu 
Anania, Predici la Duminicile 
Triodului”. Albumul care conţine 
4 cd-uri audio cuprinde 10 predici 
pe care vrednicul de pomenire Ar-
hiepiscop si Mitropolit Bartolomeu 
le-a rostit în Catedrala din Cluj. 

Redând într-un limbaj de o 
prospeţime remarcabilă temele 
Evangheliei, predicile Mitropo-

litului Bartolomeu relevă pe de-o parte marea moştenire a 
venerabilului ierarh şi om de cultură, care a lăsat un altfel de 
limbaj bisericesc, împrospătat şi viu, prin marile refl ecţii şi 
prin orizontul cultural vast, iar pe de alta, adâncimea ideilor 
şi a meditaţiilor de mare pătrundere şi foarte actuale pentru 
lumea în care trăim. 

Teme precum Liniştea de a fi  neliniştit în faţa lui Dumnezeu; 
Dorul de ducă şi ispita neantului; Adevăratul judecător al omului 
este omul însuşi; Istoria nefericirii umanităţii; Biruinţa frumuseţii 
lui Dumnezeu; Bucuria de a-ţi ferici aproapele; Crucea: semnul, 
simbolul şi puterea lui Dumnezeu; Credinţa şi virtualul devenit 
real; Măreţia Stăpânului care-şi slujeşte supuşii şi adevărata de-
mocraţie şi Suferinţa biruitoare a lui Iisus sunt tratate de Mitro-
politul Bartolomeu în cele 10 predici ale albumului şi repre-
zintă tot atâtea invitaţii la redescoperirea sensului şi a bucu-
riilor autentice ale vieţii creştine.

Albumul este însoţit şi de o broşură ce conţine o medita-
ţie a Mitropolitului Bartolomeu cu titlul „Singurătatea şi 
neliniştea mântuitoare”, ce tratează tema singurătăţii şi a în-
singurării, ca remedii spirituale la zgomotul şi vidul spiri-
tual al lumii de azi, dar şi biobibliografi a ierarhului clujean 
ilustrată cu imagini din marile etape ale vieţii sale, multe 
dintre ele inedite. 

Realizat într-o viziune grafi că de excepţie, completată de 
elementele grafi ce ale artistului Silviu Oravitzan, întregul 
album poartă amprenta simplităţii şi a eleganţei, pe măsura 
sufl etească a Mitropolitului Bartolomeu. El va fi  disponibil 
pe piaţă începând din luna noiembrie 2011 şi va putea fi  achi-
ziţionat atât din reţeaua magazinelor bisericeşti ale Arhiepi-
scopiei Clujului sau din Catedrală, cât şi din marile lanţuri 
de librării, precum Humanitas, Librarium si Cărtureşti, dar 
si din alte magazine de specialitatea din întreaga tară.   

Acest prim album se înscrie într-un proiect mai amplu al 
Fundaţiei, de editare a unei colecţii audio cu predicile Părinte-
lui Mitropolit Bartolomeu, ca o primă restituire a bogatei sale 
activităţi omiletice, apreciată unanim de-a lungul vieţii sale, dar 
cu atât mai mult după plecarea lui dintre noi.    X

Biroul de presă                                         
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ievodului Mihai Viteazul din 2001, a avut inspiraţia să anunţe 
necesitatea construirii unei mânăstiri unde să se înalţe neconte-
nit rugăciuni pentru păstrarea vie a memoriei „Domnitorului 
Unifi cator de Ţară”! Astfel, la 10 septembrie 2002, s-a pus piatra 
de temelie a bisericii cu hramul Sfi nţii Arhangheli Mihail și Gavri-
il, urmând ca locașul să fi e o replică fi delă a Bisericii Mihai Vodă 
din București – ctitoria Banului Craiovei. Se mândrea cu ea!

Piatra Fântânele, Salva, Râșca Transilvană, Florești sunt mâ-
năstirile pe care le-a „croit” din temelii și a căror zidire a 
urmărit-o îndeaproape. Însă preocuparea Sa permanentă a 
rămas monahul, oricare ar fi  el, ajutându-l și îndrumându-l 
în rigorile pe care el însuși le-a experimentat. Toate obștile 
monahale de pe cuprinsul eparhiei noastre s-au bucurat de 
prezenţa și cuvântul său; stareţii, stareţele și duhovnicii, în 
Sinaxele Monahale, s-au întărit în rostul lor conducător; 
credincioșii – voievozii ctitori ai vremurilor noastre – prezenţi 
la hramurile mânăstirești au fost întăriţi în credinţa insufl a-
tă de slujirea și predica Mitropolitului Bartolomeu!

Acum, pe cel ce a primit chipul îngeresc „mai cu adevărat”, 
îngerii îl întreabă: Cum te cheamă frate?, și li se răspunde: Bar-
tolomeu monahul!. Nouă ne rămâne doar fi nalul: Să te mântuiești 
în Domnul și să te rogi pentru noi păcătoșii!    X

Bursierii Fundaţiei

„Mitropolitul Bartolomeu” (2011-2012)

P entru cele 34 de burse, oferite prin concurs de Fun-
daţia „Mitropolitul Bartolomeu” pentru anul şcolar 
şi universitar 2011-2012, şi-au depus dosarul 222 de 

candidaţi din întreaga ţară. Pentru a stabili o ierarhie echita-
bilă, care să refl ecte obiectiv şi transparent atât performanţele 
şcolare, cât şi profi lul social şi familial al fi ecărui candidat, 
evaluarea dosarelor elevilor de liceu şi studenţilor s-a făcut pe 
baza unei grile de punctaj, în timp ce proiectele de cercetare 
ale masteranzilor şi doctoranzilor au fost evaluate şi notate de 
o comisie de profesori de la Facultatea de Teologie din Cluj. 

În urma evaluărilor, Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” 
i-a desemnat pe cei 34 de bursieri, repartizaţi după cum 
urmează: 

Elevi de liceu: Cuzmin Vasile, Liceul Teoretic „Jean Bart” 
Sulina, 19,02 puncte; Petre chi Ileana, Seminarul Teologic 
Liceal Ortodox, Brăneşti, Ilfov, 18, 64 puncte; Ştef Ioana 
Maria, Seminarul Teologic Liceal Ortodox Alba Iulia, 18, 56 
puncte; Ţarnă Mihaela, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” 
Săbăoani, 18 puncte; Siminiuc Laura, Colegiul Naţional 

„George Coşbuc” Motru, 17,73 puncte; Petre Raluca Iuliana, 
Grup Şcolar Industrial „C-tin Nicolăescu”, 17, 72 puncte; 
Chi u Anca Alexandra, Liceul comercial „Spiru Haret” Pia-
tra Neamţ, 17,67 puncte; Balaban Luisa, Liceul de Arte 
plastice „N. Tonitza” Bucureşti, 17,57 puncte; Pîntea D. Con-
stantin, Grup Şcolar „Corbu” Comuna Corbu, Harghita, 
17,53 puncte; Bâldea Viorica, Seminarul Teologic Liceal 
Ortodox Alba Iulia, 17,45 puncte; Vârdol Emanuel, Colegiul 
Naţional „Elena Cuza” Craiova, 17,44 puncte; Chira Grigo-
re, Seminarul Teologic Liceal Ortodox Cluj-Napoca, 17,41 
puncte; Nunescu Marian Ionu , Colegiul Naţional „Mihai 
Viteazul” Caracal, 17,3 puncte; Pop Cristina Livia, Grupul 
şcolar „Liviu Rebreanu” Hida, Sălaj, 17 puncte; Pârvu Roxa-
na Georgiana, Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” Pucioa-
sa, 16,97 puncte; Panaite A. Dimitrie, Colegiul Naţional 

„Mihail Sadoveanu” Paşcani, 16,91 puncte

Studenţi: Buia Ana Maria, Facultatea de Știinţe Eco-
nomice Cluj, 19,4 puncte; Cîndroi Ana Stelu a, Universi-
tatea „1 Decembrie” Alba Iulia, 18,5 puncte; Gradinaru Au-
relia, Universitatea „Ovidius” Constanţa, 18,39 puncte; 
Florea Cristina Nicoleta, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie Iaşi, 17, 93 puncte; Petre I. Ioana  Maria, Facul-
tatea de Teologie Ortodoxă Craiova, 17,70 puncte; Popa 
Florentina, Facultatea de Teologie Ortodoxă Craiova, 17,63 
puncte;  Bondariuc Mihai, Facultatea de Teologie Ortodo-
xă Cluj, 17,60 puncte; Cuibar Dumitru, Facultatea de Teo-
logie Ortodoxă Cluj, 17,39 puncte; Radu Loredana Mihae-
la, Universitatea „1 Decembrie” Alba Iulia, 17,26 puncte; 
Cica Mădălina, Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi, 
17,24 puncte; Chira Ionu , Facultatea de Teologie Ortodoxă 
Cluj, 16,89 puncte; Roncea Elisei, Facultatea de Teologie 
Ortodoxă Sibiu, 16,87 puncte; 

Masteranzi: Chiper Sorana, Facultatea de Istorie şi Fi-
losofi e Cluj, media 10; Grecu Cosmin, Facultatea de Teologie 
Ortodoxă Cluj, media 9,72; Topai Irina, Facultatea de Teolo-
gie Ortodoxă Cluj, media 9,68; Blaj Olimpiu Gelu, Facultatea 
de Teatru şi Televiziune Cluj, media 9,68

Doctoranzi: Boamfă Liliana Elena, Facultatea de Teo-
logie Ortodoxă Cluj, media 9,81; Roșca Paul Ersilian, Facul-
tatea de Teologie Ortodoxă Cluj, media 9,78

Cu fi ecare dintre bursieri, Fundaţia va încheia un contract 
în care vor fi  prevăzute drepturile şi obligaţiile ambelor părţi 
pe toată durata derulării bursei. 

Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu”, înfi inţată în urmă 
cu trei ani şi jumătate de vrednicul de pomenire Arhiepiscop 
şi Mitropolit Bartolomeu, reprezintă proiectul generos şi 
inspirat al unui om cu viziuni largi, care a ştiut să-şi depă-
şească accidentele biografi ce şi să-şi convertească lipsurile 
materiale ale tinereţii proprii în şanse pentru tinerii meri-
tuoşi de astăzi şi de mâine. Fundaţia are ca scop principal 
acordarea de burse tinerilor înzestraţi cu daruri intelectu-
ale şi morale, dar lipsiţi de posibilităţi fi nanciare, din re-
sursele proprii pe care le administrează potrivit dorinţei 
fondatorului ei. 

Până în prezent, Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” a 
acordat 111 burse în valoare totală de 275.700, iar pentru 
acest an şcolar şi universitar a alocat un fond de burse de 
87.600 lei.     X
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îi cer ajutorul în boli, în neajunsuri, în cruntă sărăcie şi în ceas 
de moarte. Niciodată Maica Domnului n-a vrut să stie altce-
va decât de Dumnezeu pe Care L-a cuprins în fi inţa ei prea-
curată. Dar în acelaşi timp miloasa poartă a inimii ei este 
mereu deschisă nouă pământenilor.

Aşa au trăit toţi sfi nţii: practicând postul, rugăciunea şi 
milostenia într-o totală lepădare de sine. Sfântul Ioan Gură 
de Aur, dăruit de Dumnezeu cu mulţime de daruri, toată 
viaţa lui plină de prigoane şi nedreptăţi o jertfeşte cu mărini-
mie lui Dumnezeu şi oamenilor. Dacă vremea cât a fost monah 
a jertfi t-o în rugăciuni necurmate de zi şi de noapte şi postiri 
extreme, viaţa preoţească şi arhierească o jertfeşte lui Dum-
nezeu şi oamenilor. Câtă râvnă, osteneală şi nopţi de rugă-
ciune nu a jerfi t în apărarea poporului antiohian atunci când, 
în urma profanării statuii imperiale, era ameninţat cu moar-
tea, iar cetatea Antiohiei cu distrugerea. Dacă geniul său 
oratoric este inegalabil, şi dragostea sa jertfelnică este pe 
măsură. Cu cătă iscusinţă şi înţelepciune a organizat apărarea 
cetăţii, insufl ând în monahi, preoţi, patriarh şi popor ideea 
că prin rugăciune, post şi încredere în Dumnezeu împăratul 
Teodosie poate fi  îmblânzit, ceea ce în cele din urmă s-a şi 
întâmplat. Această disponibilitate de jertfă nu-l va părăsi 
niciodată, până la moartea s-a martirică.

Când  se afl a exilat de împărăteasa Eudoxia, mângâia prin 
scrisoare pe un ucenic al său, episcopul Chiriac, spunându-i: 

„Nu te mâhni dar frate Chiriac, că eu când eram izgonit din 
Constantinopol nu purtam grĳ ă de nici una din acestea, ci 
ziceam în sinea mea: De-i este voia împărătesei să mă izgo-
nească, izgonească-mă. Al Domnului este pământul şi plini-
rea lui. De vrea să mă taie cu fi erăstrăul, să o facă, am pildă 

pe proorocul Isaia. De vrea să  mă  
arunce în mare, îmi voi aduce aminte 
de proorocul Iona. De-i este voia să 
mă bage în groapă, am pe Daniil arun-
cat în groapa leilor. De va vrea să mă 
ucidă cu pietre, am pe Ştefan, întâiul 
Mucenic, care a pătimit aceasta. De 
va vrea să-mi ia capul, am pe sfântul 
Ioan Botezătorul. De va vrea să-mi ia 
averea, să o ia dacă o am, că gol am 
ieşit din pântecele maicii mele, gol mă 
voi duce”3. Prezentându-i apoi şirul 
de suferinţe nedrepte din viaţa Dom-
nului, ale apostolilor, îi descrie apoi 
propriile sale suferinţe şi-l îndeamnă 
să se bucure. Iată adevărată lepădare 
de sine. Îl durea doar surferinţele ce-
lor ce au suferit din iubire pentru el: 
preoţi, episcopi şi monahi. Iată ade-
vărată jerfi re de sine pe care o găsim 
în sfi nţi şi în părinţii noştri. „O mamă 

trăieşte pentru fericirea altora, bucuria nu o afl ă întru sine, ci 
în ai săi; dacă vede năpăstuiri venite asupra copiilor ei, sim-
te dureri cumplite în inima ei de mamă, neafl ând odihnă până 
nu îndepărtează nenorocirea. Dacă cineva se îmbolnăveşte 
din casa ei, câte nopţi nu doarme, câte mii şi câte sute de mii 
de lacrimi nu varsă din inima ei. Când alţii dorm, ea prive-
ghează rugându-se, păzind mişcarea şi răsufl area fi ului ei. 
Numai Dumnezeu ştie viaţa cea grea a unei mame şi puţini 
dintre noi o preţuim după cuviinţă”4, scrie marele şi sfântul 
mitropolit Andrei Şaguna. 

În orice sufl et omenesc, în ascuns sau la arătare, tăcut 
sau mărturisit, sălăşluieşte dorul după Mirele ceresc, precum 
şi nostalgia după fericita stare împreună cu El în grădina 
raiului. Nu există o bucurie mai mare ca reîmpăcarea omu-
lui cu Dumnezeu, a făpturii cu Făcătorul său. Aceasta im-
plică lepădarea şi jertfi rea sinelui egoist căzut în animalita-
te şi materialitate, mulţumit cu pseudofericirea lumii aces-
teia. Lepădarea aduce libertatea de a răspunde cereştii iu-
birii a Sfi ntei Treimi întrupate în Hristos Domnul, iar jertfi -
rea ne dă putinţa de a trăi mereu impreună cu El prin harul 
Sfântului Duh, în sfântă Biserica Sa, Post cu sufl etul şi cu 
trupul de la răutăţi, rugăciune şi cântare, milostenie şi iubi-
re, spovedanie şi împărtăşanie, toate având un singur scop: 
curăţirea, luminarea şi sfi nţirea sufl etului, şi mai ales unirea 
lui cu Iisus Hristos Dumnezeu în gânduri, în cuvinte şi în 
fapte. Aşa, doar aşa perioada postului va fi rodnică, iar 
praznicul Naşterii cerescului Prunc duhovnicească bucurie, 
pace şi sporire personală şi lăuntrică încredinţare a vieţii 
celei nesfârşite şi fericite.    X

3 Proloage, vol. 1, pp. 456-458.
4 Ibid, nota 1, p. 51.

Opera și moștenirea luminoasă 
a Mitropolitului Andrei Șaguna 

(1808-1873)

 Mircea Gheorghe Abrudan

U ltimul mare biograf şi exeget al vieţii şi operei 
mitropolitului Andrei Şaguna, teologul evanghelic 
luteran Johann Schneider, originar de lângă Medi-

aş, dar stabilit în Germania, făcea în capitolul dedicat con-
cluziilor tezei sale o afi rmaţie destul de dureroasă la adresa 
clerului şi credincioşilor Bisericii noastre, spunând: „Ope-
rele şi reformele lui Andrei Şaguna sunt ca şi necunoscute 
preoţilor şi laicilor ortodocşi de azi; chiar studenţii Facul-
tăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu care poartă numele lui 
Andrei Şaguna abia dacă mai cunosc datele vieţii celui mai 
faimos mitropolit al ei”1. M-am întrebat şi mă întreb dacă 
avea şi are dreptate Schneider sau afi rmaţia sa trebuie vă-
zută mai degrabă prin prisma cercetătorului, chiar şi teolog, 
venit din spaţiul ştiinţifi c german, areal cunoscut pentru 
spiritul critic, acribia şi exigenţele înalte ale cercetării aca-
demice. Adevărul este, ca mai întotdeauna, undeva la mĳ loc. 
Pe de o parte, Schneider are dreptate când afi rmă că „ope-
rele şi reformele mitropolitului sunt ca şi necunoscute pre-
oţilor şi laicilor ortodocşi de azi”, deoarece în ciuda nume-
roaselor articole de presă şi studii – publicate în volume 
omagiale – dedicate personalităţii lui Şaguna din 1989 în-
coace, cărora li se adaugă cele opt volume de coresponden-
ţă publicate la Cluj-Napoca şi Sibiu în ultimii cinci ani, ope-
rele de căpătâi redactate şi publicate de ierarhul baron 
Andrei Şaguna în tipografi a de la Sibiu nu au cunoscut până 
acum o reeditare (singura excepţie o face volumul celor 26 
de omilii şaguniene reeditat de pr. Dorel Man la Cluj-Na-
poca în anul 2003), majoritatea dintre ele fi ind publicate cu 
caractere chirilice, rămân astfel quasi-inaccesibile şi necu-
noscute cercului larg al preoţimii şi laicatului ortodox. Dacă 
la această constatare de ordin bibliografi c adăugăm şi lipsa, 
aproape totală, de reacţie din sânul clerului şi laicatului 
ortodox român, mai ales ardelean, în momentul redactării 
noului Statut de organizare şi funcţionare a B.O.R., adoptat 
în anul 2008, care practic anulează una din principalele 
moşteniri ale şagunismului, anume participarea a 2/3 mireni 
la alegerea tuturor ierarhilor, putem astfel observa că afi r-
maţia lui Johann Schneider prinde cu adevărat contur. Pe 
de altă parte, însă faptul că mitropolitul Andrei urmează a 
fi  proslăvit la sfârşitul acestei luni de B.O.R. între sfi nţii 
Bisericii contrazice în mod evident concluzia lui Schneider, 
deoarece în acest mod Biserica în totalitatea ei va cinsti şi 
prăznui de acum înainte în fi ecare an în mod liturgic per-
soana sfântului mitropolit Andrei Şaguna al Transilvaniei, 
mai mult decât atât prin introducerea sa în calendarul şi 
canonul liturgic al întregii Biserici româneşti, sinaxarul său 
va fi  făcut cunoscut şi celor mai mici comunităţi liturgice 
ortodoxe de pe cuprinsul Patriarhiei Române. 

Dar care este totuşi opera şi moştenirea lăsată de Andrei 
Şaguna întregii Biserici până astăzi? 

Reînvierea eparhiei transilvane

Privind viaţa şi activitatea sa desfăşurată pe diferite planuri 
– eclezial, social, politic, naţional, cultural – vom observa că 
Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna a început şi dus la bun 
sfârşit o veritabilă acţiune de renaştere bisericească a Ortodo-
xiei transilvănene. De altfel, acest scop a fost lansat încă de la 
hirotonia sa întru arhiereu pe 18 aprilie, în Duminica Tomii a 
anului 1848, în catedrala din Carloviţ. După primirea cârjei 
din mâinile mitropolitului Iosif Rajacici şi în prezenţa episco-
pilor Eugen Ioanovici şi Ştefan Popovici, a clerului şi a popo-
rului român şi sârb dreptcredincios, prezent la eveniment, 
Şaguna afi rma: „se cere de la mine, ca prin ocârmuirea mea, 
să se pună în lucrare reînvierea diecesei noastre transilvane, 
şi ca reînvierea aceasta să corespundă trebuinţei bisericei, 
mântuirei poporului şi spiritului timpului” 2. Observăm, ast-
fel, că principala coordonată a activităţii sale arhiereşti în 
slujba reînvierii eparhiei românilor ortodocşi din Transilvania 
şi Ungaria a fost punerea în strânsă legătură a „trebuinţelor 

1 Johann Schneider, Ecleziologia organică a mitropolitului Andrei Şaguna şi 
fundamentele ei biblice, canonice şi moderne, traducere de diac. Ioan I. Ică jr., 
Editura Deisis, Sibiu, 2008, p. 271.
2 Nicolae Popea, Archiepiscopul şi Metropolitul Andreiu baron de Şaguna, Ti-
pariul Tipografi ei archidiecesane, Sibiu, 1879, pp. 37-38.

Gânduri duhovnicești
la începutul Postului Crăciunului,

 Arhim. Andrei Coroian

N e apropiem de postul Naşterii Domnului sau al Cră-
ciunului, cum i se mai spune, timp în care cu mult 
dor şi duhovinicească bucurie ne pregătim să-L în-

tâmpinăm pe dumnezeiescul Prunc, pe veşnicul şi dumneze-
iescul Fiu făcut Om. Anul acesta o facem cu un spor de cre-
dinţă, după un sfârşit de toamnă cu multă încărcătură de har 
şi cerească binecuvântare. Au venit pentru a doua oară în Ţară 
şi prima dată în Ardeal moaştele sfântului apostol Andrei, şi 
prin ele însuşi părintele şi ocrotitorul ortodoxiei româneşti 
care a reaprins în noi credinţa şi iubirea lui Hristos. Sfânta Sa 
Maică ne-a bucurat, îndulcit şi mângâiat cu prezenţa sfi ntei 
sale icoane Prodromiţa de la Sfântul Munte al Atonului.

Slujbele de canonizare ale celor doi sfi nţi ierarhi transilvă-
neni Andrei Şaguna şi Simion Ştefan ne-au dat o bucurie rară, 
iar pilda vieţii lor strigă către noi. Ce lucruri mari şi vrednice 
de laudă au făcut ei în vremuri când nori grei şi negri ai gre-
utăţilor păreau să ascundă pe vecie soarele pentru poporul 
oropsit. Cât de luminoşi, plini de iubire şi de virtuţi au fost şi 
cu câtă mărinimie şi neosteneală au lucrat jerfi ndu-se lui Dum-
nezeu şi oamenilor.

Am putea să ne amintim cu cuvintele marelui mitropolit 
Andrei Şaguna de Praznicul al cărui post îl începem: „Nu este 
nici o familie de creştin care nu s-ar bucura şi nu s-ar lumina 
duhovniceşte de sărbătoarea Naşterii 
Domnului nostru Iisus Hristos… Mă-
rimea şi sfi nţenia zilei de astăzi este 
aşa de puternică încât mâhniţii nu mai 
simt astăzi nici o durere; săracii nu 
mai simt sărăcia lor; învrăjbiţii nu mai 
vor să ştie de duşmănie; stăpânii se 
milostivesc de slugile lor. Cauza aces-
tor simţiri mângâietoare este naşterea 
Pruncului dumnezeiesc, care a adus 
pentru cei mâhniţi mângâiere, pentru 
cei săraci săturare, pentru cei învrăjbiţi 
împăcare, pentru stăpâni umilinţă, iar 
pentru slugi ascultare”1.

Marea bunătate a lui Dumnezeu, 
iubire şi milă faţă de oameni se arată 
în aceste cuvinte, dar în acelaşi timp 
şi marea răspundere a omului faţă de 
darurile primite. Ne-am obişnuit să 
credem că postul este un alt regim 
alimentar, o mai multă abstinenţă, os-
teneală în rugăciune, mai multă priveghere, mai multă cânta-
re, mai deasă spovedanie şi cuminecare, mai multă citire a 
cărţilor sfi nte, toate acestea sunt bune foarte şi folositoare.

Dar esenţa postului, a perioadei lui, a rugăciunii, a între-
gii noastre vieţi duhovniceşti este lepădarea de sine. Renun-
ţarea  la orice fel de manifestare a egoismului în gând, în 
cuvânt şi în faptă, sub multiplele lui forme şi practicarea al-
truismului, dăruirii de sine, a jertfi rii de sine. Aceasta este 
viaţa trăită pe pământ de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, 
Care a arătat o totală lepădare de Sine şi în acelaşi timp o 
totală dăruire de Sine. Născut şi trăit în sărăcie, în umilinţă, 
în osteneală, a arătat îndelungă răbdare în  bătăile, scuipări-
le şi chinurile la Care a fost supus, cu iubire iertându-i şi 
rugându-Se pentru ucigaşii Săi, care L-au  răstignit pe Cruce. 
Maica Domnului a arătat aceeaşi lepădare de sine din prun-
cia ei. La vârsta de tei ani dusă la Templu, ea nu plânge de 
dorul părinţilor, cum ar fi  fost fi resc, ci zboară ca o porumbi-
ţă duhovnicească urcând treptele templului până în braţele 
marelui arhiereu Zaharia. Noaptea o petrecea în rugăciune2 
în sfânta sfi ntelor de dargul lui Dumnezeu iar ziua muncea 
de dragul şi spre folosul oamenilor. Aceasta a fost toată viaţa 
ei: muncă şi rugăciune, dăruire şi jertfelnicie, alinarea şi mân-
gâiere pentru cei oropsiţi. Veşnică fecioară şi fi ică ascultătoa-
re a Tatălui ceresc, veşnică mireasă nenuntită a Duhului Sfânt 
şi veşnică maică a Fiului şi a tuturor următorilor Lui. Câte 
lacrimi nu varsă până astăzi sfânta Fecioară, câtă stăruinţă în 
rugăciunile ei mĳ locitoare la Sfânta Treime, câtă revărsare de 
milostivire şi bunătate către mii şi milioane de creştini care 

1 Mitopolitul Andrei Şaguna, Cuvântări bisericeşti pentru praznicele Domneşti, 
Presa Universitară Clujeană, 2003, p. 11.
2 Sfântul Grigorie Palama, Scrieri 2, Deisis, Sibiu 2005, p. 61.
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în anul 1854; Compendiu de Drept Canonic al unei, sântei, sobor-
niceşti şi apostoliceşti Biserici, o adevărată lucrare ştiinţifi că, 
bazată pe Sfânta Scriptură, pe canoanele Sinoadelor ecume-
nice şi locale, pe scrierile Sfi nţilor Părinţi, folosind, totodată, 

lucrările canonice bizantine şi mo-
derne deopotrivă. Foarte important 
de subliniat aici este faptul că valoa-
rea acestei lucrări a atras atenţia 
unor teologi şi canonişti ai vremii, 
ceea ce a dus câţiva ani mai târziu 
la traducerea şi publicarea ei în lim-
ba germană la Sibiu în 1868, respec-
tiv rusă la Sankt-Petersburg în 1872. 
La fel de importantă este şi lucrarea, 
Enhiridion, adică carte manuală de ca-
noane ale unei sântei, soborniceşti şi 
apostoleşti Biserici cu comentarii, aceas-
ta fiind cea de a treia sa carte cu 
caracter canonic, în care se prezintă 
pe larg canoanele sinoadelor ecu-
menice şi locale. În aceeaşi categorie 
se plasează şi cele trei broşuri, Pro-
memorie, Adaos la Promemoria despre 
dreptul istoric al autonomiei bisericeşti 

naţionale a românilor gr. or., şi Memorial, redactate în română 
şi germană, prin care se solicita Curţii de la Viena restabilirea 
Mitropoliei ortodoxe a Transilvaniei. De asemenea, trebuie 
amintită lucrarea canonic-polemică Anthorismos, sau desluşi-
re compărătivă asupra broşurei „Dorinţele dreptcredinciosului Cler 
din Bucovina în privinţa Organisărei canonice a diecezei, şi a ie-
rarhicei sale referinţe în Organismul bisericei ortodoxe din Austria”, 
apărută la Sibiu în anul 1861, prin care Şaguna îi răspundea 
pe un ton dur episcopului Eugen Hacman de la Cernăuţi, 
care respinsese ideea unei singure mitropolii ortodoxe ro-
mâneşti pentru întreaga Monarhie austriacă. 

Statutul organic
Dar cea mai importantă lucrare canonică a mitropolitului 

Şaguna atât pentru viaţa bisericească din cadrul Mitropoliei 
Ortodoxe Române din Transil-
vania şi Ungaria, cât mai apoi 
şi pentru întreaga Biserică Or-
todoxă Română este fără îndo-
ială Statutul Organic. Acest 
proiect de statut redactat de 
mitropolitul Andrei Şaguna a 
reprezentat de altfel încunu-
narea întregului program şa-
gunian de renaştere eclezială 
ortodoxă ardeleană, demarat 
în anul 1848. Realizat mai întâi 
de Şaguna, înaintat apoi unei 
comisii, alcătuite din 27 de 
deputaţi (1/3 clerici şi 2/3 laici), 
prezidată de Gheorghe Ioano-
vici, care i-a adus anumite 
completări şi trimis spre apro-
bare plenului Congresului 
Naţional Bisericesc, „Statutul 
Organic al Bisericii greco-ori-
entale române din Ungaria şi 
Transilvania” a fost adoptat în 
data de 7/19 octombrie 1868, 
intrând în vigoare un an mai 
târziu, în urma sancţionării 
acestuia de către împăratul 
Franz Joseph, la 28 mai 1869 şi 
a ratifi cării de către Adunarea 
Naţională a Ungariei, la 14 au-
gust 1869. Statutul Organic a 
reprezentat „o veritabilă Con-
stituţie bisericească, pe care nu 
o găsim la altă biserică în patrie, 
nici la alte state”5, menţiona 
Vasile Mangra la centenarul 
naşterii mitropolitului Şaguna, 
dovedindu-se, astfel, a fi  unică în lumea ortodoxă a secolului 
al XIX-lea, datorită principiilor sale democratice şi moderne, 
bazate pe o reinterpretare şi valorizare a canoanelor şi a isto-

5 Vasile Mangra, „Şaguna ca organizator constituţional” în Mitropolitul 
Andreiu baron de Şaguna. Scriere comemorativă la serbarea centenară a naşterii 
lui, Editura Consistoriului mitropolitan, Sibiu, 1909, p. 444.

bisericii” cu „mântuirea poporului” şi „spiritul timpului”. 
Pentru ducerea la îndeplinire a ţelului său, ierarhul Andrei a 
întreprins numeroase acţiuni, din sânul cărora nu au lipsit o 
rodnică activitate politică, o jertfelnică acţiune de organizare 
şi reorganizare a sistemului şcolar, 
de pe lângă parohiile întregii sale 
eparhii, o rectitorire a seminarului 
teologico-pedagogic de la Sibiu, cu 
menirea de-a forma viitori preoţi bine 
pregătiţi, care să facă faţă provocări-
lor sociale, naţionale şi confesionale 
ale vremii, o continuă slujire liturgi-
că şi iniţiativă pastorală, menită să 
resusciteze viaţa social-culturală a 
parohiilor şi credincioşilor ortodocşi, 
aduşi în pragul epuizării din pricina 
prigoanelor antiortodoxe şi prouni-
ate ale Casei de Habsburg până la 
1848, şi nu în ultimul rând, o activi-
tate publicistică şi editorială enormă 
pentru acea perioadă, prin publicarea 
şi editarea a numeroase lucrări lite-
rare, istorice, pastorale, morale, scrip-
turistice, liturgice şi de drept canonic. 
Aceste publicaţii însumează în diferite ediţii, pe întregul par-
curs al păstoririi sale, când a îndrumat în permanenţă activi-
tatea tipografi ei diecezane, aproximativ 160 de titluri de car-
te de o mare diversitate3. O dare de seamă amănunţită asupra 
producţiei sale editoriale a realizat-o însuşi mitropolitul Andrei 
în cuprinsul Prefeţei la Compendiul de drept canonic, publicat 
la Sibiu în anul 18684. Realizând o selecţie a celor mai impor-
tante publicaţii şaguniene, observăm că în cadrul preocupă-
rilor capitale ale ierarhului s-a afl at cu precădere editarea 
cărţilor de cult pentru folosul preoţilor şi buna desfăşurare a 
cultului liturgic atât public, cât şi privat al Bisericii. Astfel, au 
apărut începând cu anul 1951 Apostolul, Catehismul mic, Ceas-
lovul, Molitvelnicul, Liturghierul, Cartea Evangheliilor, Penticos-
tarul, Octoihul mare, Triodul, Psaltirea bogată, Hiroteseriu şi Hi-
rotonieriu, Rânduiala sfi nţirii bisericilor prin arhiereu, Cartea de 
rugăciuni, Octoihul mic, o culegere de acatiste şi paraclise. Re-
alizări remarcabile constituie colecţia celor 12 Mineie, tipărite 
între anii 1853 şi 1856, acestea fi ind de fapt o reeditare a Mi-
neielor de la Buda din 1804-1805, care la rândul lor le repro-
duceau pe cele de la Râmnic din 1776-1780, şi, bineînţeles, 
Sfânta Scriptură, ilustrată cu 94 de imagini: Biblia adecă Dum-
nezeiasca Scriptură a legii celei vechi şi a celei nouă, după originalul 
celor Şeptezeci şi doi tâlcuitori din Alexandria, tipărită [...] supt 
priveghierea şi cu binecuvântarea Ecselenţei Sale, Preasfi nţitul 
Domn Andreiu Baron de Şaguna, la Sibiu între anii 1856-1858.

Învăţământul
Un alt capitol din activitatea sa editorială are în vedere 

manualele şcolare pentru învăţământul teologic, pedagogic 
şi cel elementar. Între acestea se numără Teologia Dogmatică, 
Chiriacodromionul, Manual de Teologie moral creştinească, Teolo-
gia pastorală, Noul Testament, Istoria biblică pentru scolari, Abe-
cedariu românesc, Gramatica românească, Compendiu de pedago-
gie, Mărturisirea de credinţă a lui Petru Movilă, după ediţia 
nemţeană din 1844. Acestora li se adaugă manualele scrise 
de el însuşi cu profi l canonic, pastoral, omiletic şi istoric. 
Printre ele se numără Adaos de cuvântări bisericeşti pentru 
sărbătorile de peste an, 26 la număr, Tâlcuirea Evangheliilor în 
Duminicile Învierii şi ale sărbătorilor, Instrucţiuni pentru învă-
ţătorii din şcoalele poporale şi capitale, Instrucţiune pentru direc-
torii districtuali de şcoală, Instrucţiune pentru profesorii, directo-
rul şi duhovnicul institutului diecezan teologic-pedagogic din 
Sibiu, Scrisori apologetice şi un Manual de studiu pastoral. O 
categorie aparte în activitatea sa editorială o reprezintă scri-
erile de drept canonic şi de istorie bisericească. Din prima 
categorie fac parte lucrările intitulate Elementele Dreptului 
canonic al Bisericii dreptcredincioase răsăritene, spre întrebuinţa-
rea preoţimei şi a clerului tânăr şi a creştinilor, în anul 1854, 
acesta fiind, de altfel primul manual sistematic de Drept 
canonic din teologia românescă; Cunoştinţe folositoare despre 
trebile căsătoriilor, spre folosul preoţimei şi al scaunelor protopopeşti, 

3 Mircea Păcurariu, Andrei Şaguna: Activitatea editorială, în volumul In Me-
moriam: Mitropolitul Andrei Şaguna 1873-2003, Editura Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 2003, p. 62. 
4 Compendiu de dreptul canonic al unei sântei sobornicesci şi apostolesci biserici. 
Compus de Andreiu baronu de Siaguna, din mila lui Dumnedieu Archiepiscopu 
alu Ardelului, si Mitropolitu alu Romaniloru de Relegea greco-resaritena din 
Ungaria si Ardealu, Consiliariu intimu de Statu alu Maiestatei Sele cesaro-regesci 
Apostolice, Marele Cruceriu Alu Ordinelui ces-austr. Leopoldinu, si Cavaleriu 
alu Ordinelui ces-austr. alu Coronei de fi eru clasa I, Tipografi a Archidiecesana, 
Sibiu, 1868, pp. XII-XVI.
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naţionale a românilor gr ort diţii î t l

riei Bisericii creştine primare, permiţând şi facilitând o func-
ţionare efi cientă a întregului corp al Bisericii şi antrenându-i 
în viaţa eclezială pe toţi membrii trupului mistic al lui Hristos, 
într-un moment al istoriei când Biserica a avut din nou voca-
ţia de a ocroti cultura, limba şi şcoala românească în faţa ten-
dinţelor de uniformizare şi omogenizare a politicii de maghia-
rizare promovate puternic de către guvernele ungare după 
naşterea Monarhiei dualiste în anul 1867.

Din categoria operelor istorice face parte lucrarea Isto-
ria Bisericii Ortodoxe Răsăritene universale, de la întemeierea 
ei până în zilele noastre, apărută în 2 volume în anul 1860. 
Dacă primul volum urmăreşte istoria întregii Biserici creş-
tine, cel de-al doilea prezintă istoria Bisericii româneşti, 
focalizându-se cu precădere pe cea din Transilvania. Din 
această categorie mai fac parte lucrările privitoare la so-
boarele ţinute în anii 1850 şi 1860, cât şi o seamă de acte şi 
protocoale ale Congreselor naţional-bisericeşti şi a celor 
privitoare la înfi inţarea Astrei. 

Activitatea culturală
Prin toate aceste realizări remarcabile, Sfântul Mitro-

polit Andrei Şaguna se evidenţiază în istoria culturii ro-
mâneşti ca unul din cei mai străluciţi ierarhi scriitori şi 
îndrumători ai activităţii editoriale, alături de sfinţii mi-
tropoliţi Varlaam şi Dosoftei ai Moldovei şi Antim Ivirea-
nul al Ungrovlahiei. Moştenirea pe care Andrei Şaguna o 
lăsa Bisericii Ortodoxe a Transilvaniei, la moartea sa era 
astfel imensă, deoarece succesele principale şi contribuţi-
ile sale cele mai de durată la dezvoltarea istorică româ-
nească se găsesc în activităţile sale bisericeşti. Testamentul 
său ni-l înfăţişază drept „un model de abnegaţiune şi jertfire 
de sine, ca omul ordinii şi al autorităţii, ca pe sfătuitorul înţelept, 
cercând să îndrepte şi de dincolo de mormânt destinele neamului”6, 
cum menţiona Ioan Lupaş. Prin reformele şi prin întreaga 
sa activitate organizatorică, politică şi culturală, Şaguna a 
făcut din Biserica Ortodoxă a românilor din Ungaria o 
forţă socială mai activă decât fusese vreodată, înzestrând-o 
cu instituţii puternice şi reglementând participarea laicilor 
în organizarea şi funcţionarea ei la toate nivelele, făcându-o 

în felul acesta mai răspun-
zătoare la nevoile şi dorinţe-
le masei credincioşilor. Toa-
te împlinirile sale principale 

– restaurarea Mitropoliei şi 
organizarea acesteia pe baza 
Statutului Organic, reînvio-
rarea misiunii sociale şi edu-
caţionale a Bisericii – au fost 
îndreptate spre realizarea 
armoniei între spiritualitatea 
lăuntrică a Ortodoxiei, care 
transformă ontologic viaţa 
omului, din interior schim-
bându-i inima şi mintea prin 
împărtăşirea cu harul Duhu-
lui Sfânt, şi formele exteri-
oare ale organizării sociale, 
care au menirea să satisfacă 
năzuinţele imediate ale unei 
naţiuni către progres politic 
şi economic. Personalitatea 
sa amplă, conturată în fami-
lie, în cercul de prieteni, în 
atmosfera universitară şi 
pluricosmopolită a Pestei, 
prin slujirea sacerdotală şi 
bogatul orizont cultural şi 
lingvistic al Monarhiei Habs-
burgice, ne reliefează un 
carater modern, novator, 
profund ancorat în realităţi-
le timpului, dar şi un spirit 
recuperator şi fructificator 
al Tradiţiei Bisericii, ceea ce 
ne demonstrează încă o dată 
că mitropolitul Andrei Şagu-

na şi-a depăşit epoca, dovedindu-se a fi cu adevărat o 
personalitate providenţială pentru Biserica şi Neamul 
românesc deopotrivă, ceea ce motivează pe deplin consa-
crarea sa în galeria sfinţilor români.    X
6 Ioan Lupaş, Istoria Bisericească a Românilor Ardeleni, Ediţia a II-a, ed. Dacia, 
Cluj-Napoca, 1995, p. 197.
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Sfântul Calist Xanthopol
despre Taina Botezului

 Pr. Cătălin Pălimaru

P entru creştinul preocupat de universul interior, lite-
ratura fi localică va reprezenta mereu un tezaur de 
nestemate duhovniceşti şi un izvor permanent de 

învăţăminte folositoare sufl etului. Ediţia românească în 12 
volume a Filocaliei, la care a trudit câţiva zeci de ani regreta-
tul preot profesor – cu o anvergură teologică aparte – Dumi-
tru Stăniloae, înseamnă o contribuţie fundamentală la cultu-
ra românească, iar prin maniera concepţiei editoriale aduce 
un plus faţă de ediţia grecească. Mai mult, faptul că aproape 
fi ecare pagină conţine bogate note de subsol face din ediţia 
românească o veritabilă operă de scolii teologice, importante 
pentru înţelegerea textului fi localic şi elocvente pentru modul 
cum acest text poate fecunda gândirea teologică. 

Volumul 8 este unul din tomurile masive ale ediţiei româ-
neşti, fi ind dedicat de părintele Stăniloae unor autori sau 
scrieri sub certă infl uenţă isihastă, în mod concret palamită, 
chiar dacă una dintre scrieri e pusă sub numele Sfântului 
Simeon Noul Teolog. O parte semnifi cativă a volumului e 
consacrată de traducător istoriei isihasmului în Ortodoxia 
românească. Volumul de faţă conţine, interesant, operele unor 
autori purtând acelaşi nume – Calist –, fi reşte cu specifi caţi-
ile necesare Xanthopol, Angelicude, Catafygiotul. Calist Xan-
thopol, autorul la care ne vom referi în continuare, deschide 
acest volum prin două lucrări cu un larg ecou în spiritualita-
tea ortodoxă, prima (redactată împreună cu Ignatie Xantho-
pol – acesta fi indu-i de ajutor, se pare, la selectarea citatelor 
patristice) Metoda sau cele 100 de capete, iar a doua (semnată 
Calist Patriarhul) Capete despre rugăciune (la care Părintele 
Stăniloae adaugă Capete care au lipsit – în prima ediţie a Filo-
caliei greceşti, nn.). Scrierile au circulat masiv în mediile 
monahale româneşti, în intervalul secolelor XVIII-XIX (dova-

„Școala” de după școală

 Pr. Liviu Vidican-Manci

A şa cum ne punem problema „liturghiei de după 
Liturghie”, suntem îndreptăţiţi să ne întrebăm dacă 
se poate vorbi despre o „școală după școală”. Frec-

venţa ştirilor ce au ca subiect școala e uneori împovărătoare 
şi de cele mai multe cu un substrat 
pesimist. Că vrem sau nu vrem „cla-
să de refl exie”, că e potrivită sau nu 

„clasa pregătitoare”, că vor fi  sau nu 
titularizările la dispoziţia directoru-
lui, că vor „ameţi” sau nu profesorii 
datorită număratului absenţelor etc. 
Toate acestea ocupă ore întregi pe 
micile ecrane, aducând în faţa tele-
spectatorilor oameni de toate cate-
goriile, pricepuţi la toate, însă toţi 
cu un numitor comun: atingerea in-
teresului personal şi de grup. Or, în 
această goană nebună după voturi-
le de anul viitor se scapă din vedere 
o problemă extrem de gravă: pre-
zenţa minorilor în baruri. Şi totuşi, 
mai sunt şi altfel de ştiri! Cu o lună 
în urmă, la TV era prezentat cazul 
unei grădiniţe ce îşi împărţea curtea 
cu terasa unui bar local. Ea a trecut 
neobservată, nimeni nu s-a sesizat, 
nimeni nu a organizat Talk show-uri 
pe temă, întrucât, probabil li se părea 
lipsit de importanţă: o grădiniţă lângă un bar?! De fapt ştirea 
n-a fost decât o mică frântură dintr-o realitate mult mai dură, 
asupra căreia aş dori să ne oprim.

Consumul de alcool în rândul minorilor a crescut alarmant 
în ultimul deceniu. Un simplu click pe www.espad.org ne-ar 
ajuta în conturarea unei imagini cât mai conforme cu realita-
tea. Începând cu 1991 legislaţia pe temă s-a înmulţit şi înăsprit, 

însă cazurile de comă la copii şi adolescenţi au crescut fără ca 
vinovaţii să fi e depistaţi şi traşi cu adevărat la răspundere. În 
fapt, aici apare şi o dilemă: cine este responsabil pentru ase-
menea nenorociri? Legislaţie avem; şcoala promovează valo-
rile educative; ONG-urile spun şi ele ceva; Biserica a luat şi 
ia atitudine prin predicile duminicale şi prin cateheze, îndem-
nând la rugăciune şi cumpătare. Aşadar, se pare că toate lumea 
îşi face treaba. Şi atunci ne întrebăm, cât se poate de legitim, 
care este cauza acestor comportamente? De ce, totuşi, copiii 
sunt tentaţi să consume alcool, să fumeze sau să se drogheze? 

Se spune că pe copil, cum îl creşti, 
aşa îl ai. Şi în parte este adevărat. În 
urmă cu două săptămâni am fost 
într-o şcoală din apropierea Clujului 
ce poartă nume de sfânt şi unde 
populaţia majoritară este romă şi 
fără ocupaţii. Şcoala numără cu pu-
ţin peste 150 de copii. Chipurile lor 
triste, încercănate şi obosite înainte 
de vreme, ca să nu mai vorbim de 
vestimentaţie, m-au făcut să întreb 
profesorii despre climatul socio-re-
ligios al localităţii. Din nefericire, 
aşa cum spuneam, părinţii nu aveau 
locuri de muncă stabile, erau şomeri 
majoritatea sau lucrau sezonier. Dar 
situaţia lor am constatat că este dra-
matică cu adevărat deoarece mulţi 
au probleme cu alcoolul. Într-o ast-
fel de situaţie era greu de crezut că 
educaţia de la şcoală ar putea fi  con-
tinuată în mod fericit şi în familie. 
Ba mai mult, unii dintre copii, după 
ce ieşeau de la şcoală, în loc să mear-

gă acasă, să mănânce, să se odihnească sau să-şi facă temele, 
se alăturau părinţilor ce-şi înecau amarul la crâşma din sat. 
Iată pe scurt o realitate, nu o fi cţiune, care impune o întreba-
re de bun simţ: ce se va întâmpla cu aceşti copii?

Un sumar exerciţiu de imaginaţie ne va ajuta să-i proiec-
tăm pe aceşti copii peste ani. Dacă prezenţa copilului în 
Biserică, nu-ţi garantează dar îţi oferă toate ingredientele 

formării unui caracter sănătos al copilului creştin, „barul” 
nu-ţi garantează dar îţi oferă toate ingredientele formării 
unui ratat. „Şcoala de după şcoală” e de un impact mult mai 
puternic şi foloseşte tehnici mult mai „rodnice” pentru for-
marea copilului. Să nu uităm că într-un astfel de cadru se 
consumă alcool cu nemiluita. Nu se teoretizează, ci se prac-
tică. Aceasta pe fondul unor discuţii, adesea triviale, şi pe 
fondul muzical al unui canal de manele cu versuri deochea-
te. Unde mai punem că ajunşi odată acasă şi având „tupeul” 
să ceară mâncare sunt bătuţi sau ignoraţi întrucât ultimii 
bani au fost consumaţi pe alcool. Imaginea se apropie de 
romanele lui Charles Dickens sau Victor Hugo. Puţin mai 
este ca aceşti copii să fi e exploataţi. Aşadar ce se poate în-
tâmpla cu aceşti copii? E simplu. Majoritatea sunt delincven-
ţii de mâine sau chiar de astăzi. Sunt cei care vor constitui o 
nouă generaţie de alcoolici, drogaţi şi inadaptaţi social. În 
consecinţă ne întrebăm, deloc retoric: oare nu vom da seama 
înaintea lui Dumnezeu pentru eşecul acestor copii? Oare 
cine este salvarea lor?

Programele sociale sunt susţinute şi nu prea de stat, iar 
în unele cazuri asistenţii sociali sunt acolo doar cu numele. 
Şi totuşi nu cred că banii ar fi  rezolvarea absolută, doar sunt 
şi copii din familii înstărite care se confruntă cu acelaşi tip 
de dependenţe. Credem că înainte de orice acest grup ar 
avea nevoie, la fel ca părinţii lor, de puţină afecţiune, ome-
nie şi un altfel de educaţie. Au nevoie de implicarea noas-
tră directă, de asistarea lor din partea întregii comunităţi. 
Biserica le poate oferi ceea ce nimeni nu poate. Credeţi că 
ar fi  nepotrivit ca oamenii Bisericii să gândească nişte cam-
panii, urmate de programe de asistare a copiilor cu aseme-
nea probleme? Credeţi că ar fi  nesatisfăcător pentru un 
profesor de religie să insiste mai mult pe educaţia unui 
astfel de copil în „detrimentul” aparent al celorlalţi? Oare 
n-ar trebui să ieşim în întâmpinarea lor şi să le deschidem 
porţile bisericilor pentru a le închide cele ale barurilor? 
Dumnezeu cunoaşte cu siguranţă calea, dar noi avem da-
toria să ne aducem aminte că suntem meniţi celor „bolnavi” 
şi nu celor sănătoşi, întrucât „Adevărat zic vouă: Întrucât 
nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi 
făcut” (Mt 26, 45).    X

(e-mail: liviuvidican@yahoo.com)

6dă stau manuscrisele păstrate la Biblioteca Academiei Româ-
ne), semn al interesului manifestat de monahii români – mul-
ţi dintre ei, probabil, descendenţi ai şcolii paisiene – pentru 
acest gen de lectură.

Calist Xanthopol a fost frate duhovnicesc şi de slujire 
monahală cu Ignatie Xanthopol, ambii monahi în mănăstirea 
Xanthopol din Galata – Constantinopol, după ce în prealabil 
au vieţuit într-o mănăstire cu acelaşi nume din Muntele Athos. 
În mod cert, în Sfântul Munte Calist Xanthopol s-a format în 
duhul isihast şi a preţuit şi valorifi cat teologia palamită. Cu 
toate că Sfântul Nicodim Aghioritul dă ca sigură informaţia 
potrivit căreia Calist ar fi  fost patriarh al Constantinopolului 
între anii 1350-1353 şi 1355-1363, cercetări mai recente infi r-
mă această informaţie. Despre acest autor vorbeşte şi Sfântul 
Simeon al Tesalonicului (+ 1430), prezentându-l ca patriarh 
al Noii Rome şi împreună nevoitor cu Ignatie, ceea ce ne 
îndreptăţeşte să vedem în el pe patriarhul Calist al II-lea al 
Constantinopolului, care a păstorit în acest scaun vreme de 
şapte luni în decursul anului 1397. Biserica Ortodoxă îl prăz-
nuieşte pe 22 noiembrie. Sinaxarul constantinopolitan face 
despre el doar scurta menţiune: „în această zi Cuviosul Calist 
care în pace s-a săvârşit”; în sec. XVIII Sf. Nicodim încearcă 
să detalieze datele biografi ce. Alte informaţii despre el nu 
s-au păstrat, însă rămân peste timp scrierile lui care, pentru 
creştinul evlavios, îşi păstrează neştirbită actualitatea. 

Una din caracteristicile fundamentale ale scrierilor patriar-
hului Calist o reprezintă apelul constant la practicarea rugă-
ciunii lui Iisus ca o metodă sigură de a ne curăţi mintea şi su-
fl etul şi a dobândi astfel harul Sfântului Duh. Viaţa în Hristos 
e descrisă ca plină de văpaia iubirii lui Dumnezeu şi ca rod al 
Sfântului Duh. Adresanţilor săi Sfântul Calist le înfăţişează, ca 
scop al scrierii, „cele ce ajută la creşterea duhovnicească” (Me-
toda, § 3). Dacă începutul vieţuirii duhovniceşti constă în ob-
servarea sau împlinirea „poruncilor îndumnezeitoare”, sfârşi-
tul acestui mod de vieţuire este „să ne întoarcem prin păzirea 
lor la zestrea dată nouă de sus şi de la început din sfinţita 
cristelniţă, adică de la desăvârşita alcătuire şi naştere duhov-
nicească a noastră din nou prin har” (Metoda, § 4). 

Sfântul Calist vorbeşte aici despre naşterea din nou, 
despre viaţa cea nouă a creştinului ivită prin Botezul în 
numele lui Hristos. Efectele acestei Taine constau în trans-
formarea radicală a fi inţei umane, curăţirea ei prin Duhul 
Sfânt şi prefacerea în lumină. Slava lui Dumnezeu se revar-
să peste om, iar omul, prin participare, devine subiectul 
acestei străluciri. Evident acest proces e aproape cu nepu-
tinţă de observat prin simţurile fi zice. E necesară purifi ca-
rea lor prealabilă. Harul Botezului rămâne însă un dar de 
nepreţuit.

Patriarhul Calist ne face atenţi că acest har, deşi covârşi-
tor şi pe deplin sfi nţitor, nu poate opera în noi o schimbare 
spirituală imediată şi vizibilă fără participarea noastră. Dim-
potrivă, în mod frecvent acest har este estompat şi făcut 
nelucrător prin indiferenţa noastră, prin întunericul patimi-
lor căruia ne livrăm. Botezul poate fi  echivalat în lucrarea lui 
cu o arvună. Efectele lui se pot vedea în timp, pe măsura 
împlinirii poruncilor dumnezeieşti, cu alte cuvinte dovedind 
fi delitatea noastră faţă de iubirea lui Dumnezeu. Vieţuirea 
în patimi îl arată pe om ca necredincios, deşi a primit Taina 
Botezului. Reîntoarcerea la Dumnezeu prin pocăinţă şi îm-
plinirea comandamentelor divine sunt condiţiile părtăşiei 
de harul Botezului. Autorul nostru se exprimă limpede în 
acest: „Noi primim deci în sânul dumnezeiesc, adică în sfi n-
ţita cristelniţă, în dar harul dumnezeiesc, cu totul desăvârşit. 
Dar dacă pe urmă, prin reaua întrebuinţare a celor vremel-
nice şi prin grĳ a de lucrurile vieţii şi prin ceaţa patimilor, îl 
acoperim pe acesta cum nu se cuvine, ne este cu putinţă prin 
pocăinţă şi prin împlinirea poruncilor îndumnezeitoare să 
primim şi să dobândim iarăşi această strălucire mai presus 
de fire şi să vedem în chipul cel mai limpede arătarea ei” 
(Metoda, § 6). Afi rmaţiile Sfântului Calist se fac aici ecoul 
învăţăturilor Sfântului Marcu Ascetul, expuse magistral şi 
totodată profund în tratatul Despre Botez (tradus în volumul 
I al Filocaliei româneşti). Patriarhul Constantinopolului nu 
face decât să descrie concret paşii pe care trebuie să-i urme-
ze omul pentru a se „curăţi, lumina şi desăvârşi”, ideal cuprins 
în deviza ediţiei româneşti a Filocaliei.    X
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Iconografia praznicului
Intrării Maicii Domnului

în Biserică

 Marcel Munteanu

A ceastă sărbătoare se prăznuieşte la data de 21 noiem-
brie, ea nefi ind regăsită între sărbătorile vechi ale 
bisericii şi nici nu este in-

clusă ca episod în Sfânta Scriptură, 
ci, ea se afl ă în evangheliile apocrife, 
precum Protoevanghelia lui Iacob. 
Se consemnează că Andrei Criteanul 
a cunoscut-o la Ierusalim în secolul 
al VI-lea, fi ind amintită cu un veac 
mai târziu la Constantinopol, în vre-
mea Sfântului Patriarh Tarasie. În 
Apus, Papa Grigorie al XI-lea a ce-
lebrat-o în anul 1374.1 Cea dintâi 
reprezentare iconografi că se pare că 
este cea dintr-o biserică rupestră din 
Capadocia, din veacul al IX-lea.

Reprezentarea iconografi că com-
pune de la stânga spre dreapta mo-
mentul în care Maria asemeni unui 
prunc păşeşte în curtea templului, lângă intrarea în Sfânta, 
fi ind întâmpinată de preotul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan 
Botezătorul ce se afl ă pe prima treaptă a scării. Se aminteşte 
că arhiereul a dus-o pe Fecioară în cele mai dinăuntru ale 
templului, unde numai preotul intra o dată pe an. Maria a 
rămas doisprezece ani, în cuviinţă până s-a apropiat vremea 
Bunei Vestiri.2 Ea este redată în plină mişcare cu braţele în-
tinse către Zaharia. De asemenea, este reprezentată din nou 
la capătul celor cinsprezece trepte, trepte ce corespund celor 
cinsprezece psalmi ai treptelor,3 acolo unde este întâmpinată de 
îngerul Domnului, ce îi slujeşte. Vârsta la care ea a fost con-
sacrată Domnului a fost de trei ani. Îmbrăcămintea şi elemen-

1 Leonid Uspensky Vladimir Lossky, Călăuziri în lumea icoanei, Ed. Sofi a, Bu-
cureşti, 2003, p. 166.
2 Mineiul pe Noiembrie, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1983, p. 293.
3 Louis Réau, Iconographie de L’art Chrétien,Tome second, Ed. Presses Univer-
sitaires de France, Paris, 1957, p. 164. Psalmii 120-134, intonat de pelerini în 
urcuşul lor la Ierusalim.

tele caracteristice tipologiei mariale corespund întru totul 
descrierii din Erminie. Alături de Fecioară se afl ă părinţii ei. 
Reţinem că acest eveniment al ducerii Mariei la templu, sau 
la biserică a fost făgăduit lui Dumnezeu de către Ana care 
stearpă fiind a rugat  alături de Ioachim pe Domnul să le 
dăruiască un copil.4 Dreptul Ioachim şi Ana ce sunt pictaţi în 
dosul cortegiului de tinere fete ce poartă făclii aprinse în 
mâinii. Ei o însoţesc pe Maria la templu. Spre deosebire de 
Fecioara şi de Sfânta Ana ce poartă maforion, fetele au capul 
descoperit. Deasupra imaginii tronează un văl de culoarea 
roşie ce simbolizează faptul că scena ce se petrece în interior. 

Faţadele şi porticurile templului 
sunt inspirate din arhitectura bise-
ricilor de rit răsăritean.

Dionisie descrie scena astfel: 
templu [mare]şi la margine, în faţa uşii, 
pe cele trei trepte, proorocul Zaharia, 
îmbrăcat în veşminte arhiereşti, şi stând 
[cu cuviinţă], îşi întinde mâinile înain-
te, şi Prea Sfânta Fecioară, fi ind de trei 
ani, se suie pe trepte înaintea lui, având 
o mână întinsă către el, şi în cealaltă 
ţinând o făclioară. Şi dinapoia ei Ioachim 
şi Ana, uitându-se unul la altul şi ară-
tându-şi-o. Şi lângă ei mulţime de fe-
cioare purtând făclii. Şi deasupra tem-
pului un baldachin frumos[împodobit], 

sub care şezând Pre Sfânta Fecioară primeşte pâinea pe care arhan-
ghelul Gavriil i-o aduce, şi o binecuvântează.5

Printre cele mai vechi şi frumoase reprezentări icono-
grafi ce din spaţiul răsăritean reţinem Menologul lui Vasile 
sau mozaicul de la mănăstirea Daphni, ambele de veac al 
XI-lea. Dintre detaliile specifi ce temei menţionăm prezenţa 
luminilor aprinse din mâinile tinerelor fecioare ce sunt 
considerate reminiscenţe din ritul nupţial al Antichităţii. În 
aria artei occidentale această temă surprinde prin caracterul 
tradiţional descris de apocrife. În anumite exemple de re-
tabluri şi tablouri religioase din perioada Evului Mediu, 
sau mai târziu din Renaştere ori Baroc, Fecioara este uneori 
ajutată de mama sa, sau de un înger să urce treptele spre 
templu. Alteori, ea se întoarce din urcuşul său spre a-i vedea 
pentru o ultimă dată pe însoţitorii ei. Detalii pitoreşti sunt 

4 Proloagele, op. cit, p. 74.
5 Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, Ed. Sofi a, Bucureşti, 2000, p. 138.

Raportul dintre tehnică și 
clinica medicală

 Mircea Gelu Buta

D acă în decursul secolului XX tehnica a reuşit să se 
impună şi să surclaseze aproape toate specialităţile 
de clinică medicală, iată că la mĳ locul secolului XXI 

profesioniştii se întreabă dacă nu este cazul să asistăm la o 
schimbare de paradigmă.

Într-adevăr, ca rol profesional, medicina  a instituţionali-
zat un conţinut tehnic care s-a impus de departe asupra tu-
turor sectoarelor care-i compun activitatea. De felul în care 
este executat acest rol depinde şi percepţia competenţei me-
dicului în societate. Avem azi specialişti nu doar într-o anu-
mită disciplină, ci chiar în patologia unui organ, a unei sin-
gure boli, un agent cauzal, în utilizarea unui aparat.

Inevitabil tehnicitatea actului medical continuă să progre-
seze, iar manipularea instrumentelor de explorare se face cu 
tot mai mare sensibilitate şi precizie. Pacientul, care nu mai 
este nici el cel de altădată, solicită manopere care includ 
comportamente tehnice cât mai sofi sticate. O sursă împărtă-
şită de confl ict între interesele şi priorităţile diferite ale me-
dicului şi pacientului, care generează riscul de a transforma 
medicina într-o simplă unitate de prestări servicii.

Am constatat că oamenii manifestă mai mare încredere în 
aparatura electronică. Iată de exemplu, dacă cântăreşti un 
pacient pe un cântar mecanic, bine echilibrat, acesta îşi va 
manifesta neîncrederea şi-ţi va replica că dimineaţa, cântarul 
electronic din baie arăta cu totul altceva. 

Orice citire electronică, chiar dacă este eronată va produ-
ce mulţumire pacientului. Acest punct de sprĳ in înseamnă o 
relaţie tehnică indispensabilă pentru o mare parte din oameni, 
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Aducerea Maicii Domnului în Biserică, mozaic, sec. al 
XI-lea, biserica mănăst irii Daphni

incluse în subiect, astfel perspectiva exagerată a scării ca 
de altfel şi vânzătoarea de ouă, elemente ce compun pânza 
semnată de Tizian în secolul al XVI-lea, impresionează prin 
laicizarea ei.

Reluând şirul prezentării praznicului în diversitatea sa 
liurgică reţinem că în troparul de la Vecernia sărbătorii se 
face referire nu doar la momentul sărbătoresc ci şi la impor-
tanţa Fecioarei în actul naşterii Domnului: Astăzi înainte-în-
semnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii 
oamenilor, în Templu lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi 
pe Hristos tuturor mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare 
glas să-i strigăm. Bucură-te plinirea rânduielii Ziditorului (tropar, 
glasul al 4-lea). 

În Acatistul sărbătorii se consemnează: Pe cea mai aleasă din 
toate neamurile, pe Sfânta Pruncă care se aduce astăzi de Sfi nţii săi 
Părinţi în Biserica Domnului şi se aşează în Sfânta Sfi ntelor, spre 
sălăşuirea Împăratului tuturor, cu cântări de laudă şi cu mulţime 
de făclii să o întâmpinăm. Iar tu care ai milostivire nemărginită, 
slobozeşte-ne din toate nevoile pe noi care îţi cântăm: Bucură-te, 
bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară.(Condacul I).

În acelaşi context ea este numită Bucură-te, fi indu-i atri-
buite unele ca acestea: vasul cel sfi nţit, că David mai înainte a 
proorocit despre Intrarea ta în Sfânta Sfi ntelor, că ai fost hrănită 
de îngeri, cortul lui Dumnezeu, singura binecuvântată între femei, 
scaunul Stăpânului, sălăşuirea luminată a Mântuitorului, izvo-
rul darului, mieluşea curată, porumbiţă neântinată, Maica lumi-
nii, Pruncă cu trupul, desăvârşită cu sufl etul, locul bucuriei, că 
ai sticat blestemul Evei, crin cu dulce miros, mirul cel de mult 
preţ, holdă nearsă, spic Dumnezeiesc, luceafărul dimineţii, că ai 
purtat pe soarele Hristos, uşa prin care a trecut Cuvântul, cea cu 
totul lăudată, scara care înalţi pe cei de pe pământ la cer, că prin 
tine am văzut lumina, stea neapusă, că ai deschis raiul cel închis, 
mântuirea credincioşilor, vasul mirului celui dumnezeiesc, folo-
sitoarea lumii.

În pictura bisericească de sorginte postbizantină existentă 
şi azi specifi că monumentelor eclesiale din aria ortodoxă se 
continuă a fi  reprezentată acestă temă cu caracteristicile ei 
subliniate în Erminia de pictură; ea fi ind inclusă în decoraţia 
naosului destinat subiectelor mariologice. În cazul în care 
iconostasul este amplu el poate cuprinde între praznice şi 
acest eveniment închinat Mariei. În rândul icoanelor cunos-
cute sub numele de icoane împărăteşti sau dogmatice, tema 
este inclusă doar dacă ea este hramul bisericii. De asemenea, 
ca iconă de mici dimensiuni ea se aşează pe tetrapod în ziua 
praznicului.    X

liniştindu-i şi alungându-le partea de subiectivitate, adică 
teama de apariţie a erorii.

Iată de exemplu, în cardiologie există uneori pacienţi care 
deţin aparate electronice, cele mai multe de producţie japo-
neză, care monitorizează foarte bine parametrii cardio-vas-
culari. Societatea le-a oferit tehnica. Când dăm peste o per-
soană înţeleaptă e foarte bine, dar când nimerim un bolnav 
sau un anturaj anxios, lucrurile se complică. Va trebui să 
tratăm şi această componentă, cel mai efi cace încercând să 
fi m convingători, deci revenind la partea afectivă a exerciţiu-
lui, chiar dacă devenim direcţi.

O altă problemă o ridică bolnavii diabetici. Majoritatea lor 
deţin prin programele naţionale de sănătate balanţa pentru 
cântărirea alimentelor şi glucometru pentru măsurarea glice-
miei şi teste pentru depistarea zahărului şi cetonuriei din urină. 
În cazul persoanelor conştiincioase, sistemul este oarecum eli-
berat de presiunea acestui segment. Dar restul bolnavilor…?

Astăzi, informaţiile medicale sunt difuzate cu generozita-
te pe situri şi cărţi. Majoritatea diagnosticelor şi tratamentelor 
sunt verifi cate şi comentate de către pacient, situaţii care cer 
mult tact din partea personalului medical.

Desigur acest model autonomist al relaţiei medic-pacient 
conţine şi capcane care pot duce inevitabil la nereuşite sau 
chiar la confl icte juridice. S-a spus chiar că acest principiu ar 
conduce la o demisie a medicului. Acest risc însă nu există 
decât în faţa unei revendicări excesive a autonomiei bolna-
vului, care nu trebuie totuşi să uite că medicul este ca şi el, o 
fi inţă liberă şi responsabilă. Cu alte cuvinte, pacientul trebu-
ie să dea dovadă de sufi cient bun simţ, cultură şi educaţie.

Pe de altă parte, sub pretextul că respectă principiul „au-
tonomiei” nici medicul nu trebuie să cadă într-o indiferenţă 
culpabilă.

Transformarea progresivă a relaţiei terapeutice în presta-
re de servicii comportă totuşi riscul unor fapte de Medicină 
legală şi judiciară deoarece relaţia contractuală între servici-

ile de sănătate şi „consumatorii” de prestări medicale înlocu-
ieşte relaţia de încredere, absolut necesară celor mai bune 
decizii între cei doi parteneri. Situaţia riscă să genereze de-
responsabilizarea personalului medical care încearcă să se 
protejeze supunându-se obligaţiilor formale ale legii.

Astfel, impunerea ghidurilor şi protocoalelor medicale 
percepute prin caracterul lor tehnic ca o ordonare şi o profesi-
onalizare a gândirii medicale, nu reprezintă în ultimă instanţă 
decât o modalitate de protejare juridică a medicului în faţa unei 
societăţi autonome şi agresive. Neîndoielnic medicina este o 
ştiinţă complexă, interdisciplinară a cunoaşterii şi acţiunii. Ea 
a evoluat de la meşteşug la artă şi apoi la ştiinţă. Este drept, o 
ştiinţă putem zice imperfectă şi o profesie îndrăzneaţă, ce im-
plică schimbări permanente la nivelul cunoaşterii informaţiei 
variabile şi indivizi supuşi greşelilor. În plus, există un înalt 
grad de risc, pentru că decalajul dintre ceea ce ştim şi ceea ce 
dorim să facem există încă şi ne complică toate acţiunile.

Participând nemĳ locit la actul medical este nevoie ca prac-
ticienii să se deprindă cu problemele etice ale profesiei. Premi-
sa de bază a constituirii documentelor, temeinicia diagnosticu-
lui sau cum se spune astăzi „medicina bazată pe dovezi”. Pentru 
aceasta este nevoie în primul rând de o anamneză şi un examen 
clinic complet. Cât de spre explorările paraclinice, acestea vor 
fi  orientate de o ipoteză de lucru şi ierarhizate după simplitate, 
accesibilitate, risc, potenţial informativ şi cost. Într-un fi nal, 
avându-se în vedere bolnavul şi nu boala, planul terapeutic va 
fi  strict individualizat, evitându-se pe cât posibil excesele.

Nu trebuie însă să uităm că în vindecare ca şi în boală, 
omul nu trebuie să piardă ultimul său scop, mântuirea sa în 
Hristos, pentru că „dacă Aesculap, Hippocrates şi Galen dau 
într-adevăr secretele pentru vindecarea bolilor trupului şi pentru 
menţinerea pentru puţină vreme a sănătăţii şi a vieţii, pe care ne-
îndoielnic o vom pierde cândva, iată că Iisus Hristos este un doctor 
infi nit superior, deoarece El, pe lângă faptul că vindecă bolile tru-
pului şi ale sufl etului, dă viaţă veşnică” (Sf. Ermolae).    X
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125 de ani de la nașterea 
Preotului profesor Gheorghe 

Cotenescu (II)

 Radu Petrescu

P entru meritele sale de necontestat, i se recunoaşte 
calitatea de ctitor principal iar pe peretele vestic al 
pronaosului se afl ă ta-

bloul votiv, care îl înfăţişează pe 
preotul Gheorghe Cotenescu 
împreună cu soţia sa, îmbrăcată 
în port muşcelean.

La rândul lor, autorităţile 
eclesiastice l-au recompensat, 
ridicându-l la rangul de preot 
iconom stavrofor, cu dreptul de 
a purta pe viaţă brâul roşu şi 
crucea patriarhală.

De-a lungul vieţii ocupă di-
verse funcţii în comuna Stoeneşti, 
în judeţul Muşcel şi la nivel na-
ţional: preşedinte de obşti fores-
tiere şi cooperative săteşti, pre-
şedinte al fi lialei societăţii „Cul-
tul Eroilor”, vicepreşedinte al 
Căminului Cultural, preşedinte 
al Asociaţiei Clerului Muşcelean, 
membru în comitetul şcolar al 
Seminarului teologic din Câm-
pulung-Muşcel, membru în pri-
ma Cameră Agricolă a judeţului 
Muşcel, funcţionar al centralei 
Ligii Culturale din Bucureşti şi 
organizator al serbărilor organi-
zate de aceasta, membru în consiliul de administraţie al Casei 
Centrale de Economie, Ajutor şi Credit a Clerului Ortodox 
Român, deputat de Muşcel (1931-1932), membru fondator 
(1910) şi membru al conducerii centrale a Partidului Naţiona-

list-Democrat condus de Nicolae Iorga (1910-1938), inclusiv 
după 23 august 1944.

A făcut parte din echipa care fondat „Asociaţia Cântăre-
ţilor Bisericeşti din România” (înfi inţată în 1910 de profesorul 
I. Popescu-Pasărea) şi a fost secretarul de redacţie al revistei 
de specialitate „Cultura”.

A compus, armonizat şi publicat lucrări muzicale cu ca-
racter bisericesc şi laic (cea mai cunoscută fi ind „Slava lau-
delor pe glasul VI la Slujba Tăierii Capului Sf. Ioan Botezăto-
rul”, din  lucrarea „Noul Idiomelar” tipărită în 1933 de pro-
fesorul I. Popescu-Pasărea).

În perioada interbelică, face 
parte din cercul de intelectuali 
care anima viaţa culturală a ora-
şului Câmpulung-Muşcel, în 
compania aleasă a unor scriitori 
şi profesori secundari, precum 
Alexandru Muşatescu, Tudor 
Muşatescu, I. U. Soricu, Gh. Şap-
caliu şi I. Ţicăloiu.

A fost un admirator, cola-
borator şi prieten apropiat al 
marelui cărturar Nicolae Iorga, 
cu care a purtat coresponden-
ţă şi pe care l-a găzduit la Sto-
eneşti, sprijinindu-i activitatea 
pe care acesta o desfăşura la 
Universitatea de vară de la Vă-
lenii de Munte (în perioada 
1931-1943 a ţinut 13 conferinţe 
privind istoria muzicii), iar în 
timpul rebeliunii legionare din 
ianuarie 1941 doar bunul Dum-
nezeu îl ajută să scape cu via-
ţă din tentativa de asasinat în 
care a fost implicată o „echipă 
a morţii” sosită special în pro-
pria sa parohie.

A publicat numeroase articole în diferite ziare şi reviste 
interbelice (Neamul Românesc, Curentul, Universul, Cultura, 
Patria etc.), pe diverse teme şi cu puncte de vedere surprin-
zător de actuale.

liul de administraţie al Casei
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Printre preoţii din Muşcel care au suferit din cauza pri-
goanei comuniste se numără şi preotul Gheorghe Cotenescu, 
arestat în 24 martie 1949 pentru sprĳ inirea „bandei teroriste” 
din munţii Muşcelului, condusă de militarul de excepţie care 
a fost colonelul Gh. Arsenescu.

Torturat de faimosul căpitan Cârnu din cadrul Regio-
nalei Securităţii din Piteşti, preotul Gheorghe Cotenescu 
va fi  condamnat în cadrul primului lot de muşceleni în baza 
sentinţei Tribunalului Militar nr. 478 din 11 mai 1950, cu 
martiraj de 14 luni la închisoarea militară din Piteşti pe care 
o părăseşte în iunie 1950 cu sănătatea şubrezită pentru 
totdeauna. 

Tortura, umilinţele şi foamea îndurate în beciurile Mili-
ţiei, Securităţii şi penitenciarului din Piteşti nu i-au învins 
spiritul. Însă cel mai mult l-a afectat pierderea statutului său 
moral în faţa propriilor enoriaşi, alimentată de conducătorii 
vremelnici locali. Prin abuz de putere, i s-au impus cote 
disproporţionate în raport cu posibilităţile gospodăriei şi 
bătrâneţile sale, i s-a confi scat întreaga proprietate – inclusiv 
dota primită de soţie de la părinţi în 1912 – şi a fost şantajat 
cu închisoarea şi eliminarea copiilor minori din toate şcolile 
din ţară în cazul în care s-ar opune înfi inţării C.A.P., fi ind 
urmărit tot restul vieţii de Securitate, conform evidenţelor 
C.N.S.A.S.
Şi totuşi, păstrează legătura cu bunii săi prieteni, colegii 

seminarişti şi cei din studenţie, reuşind să organizeze la Bu-
cureşti, abia în 1957, prima şi ultima reuniune jubiliară a 
absolvenţilor Seminarului Central din promoţia 1905, cu 
parastase pentru profesorii şi colegii dispăruţi.

E cântecul său de lebădă. Ultimii ani ai vieţii sale de 
„paria” al unei societăţi dezumanizate şi-i petrece în mari 
lipsuri şi suferinţe, alături de scumpa sa soţie, exemplu de 
pioşenie şi devotament. Se stinge din viaţă pe 12 februarie 
1965 în locuinţa fiicei sale din Câmpulung-Muşcel, fiind 
înmormântat în cavoul din curtea bisericii al cărei demn 
păstor şi-a dat silinţa să fi e.

După evenimentele din decembrie 1989, spre dezonoarea 
foştilor săi enoriaşi, urmaşii acestora vor vandaliza şi apoi 
rade de pe faţa pământului orice urmă a existenţei familiei 
Cotenescu în localitate, în afara bisericii ctitorite şi a cavoului 
de familie.    X

(continuare în numărul viitor)

6Pelerinaj în Israel Sărbătoarea 
Bobotezei la Râul Iordan

(13 – 19 ianuarie 2012)

Ziua I
Plecare din Bucureşti şi sosire pe Aeroportul Ben Gurion, 

lângă Tel Aviv. Deplasare pe coasta Mediteranei la Haifa, 
splendid oraş-port la Mediterană, al treilea oraş ca mărime 
din Israel, afl at într-un mare golf la poalele Muntelui Carmel. 
Vizitarea Mănăstirii Stela Maris (Steaua Mării), cu altarul 
deasupra peşterii Sfântului Prooroc Ilie Tezviteanul.  Părăsi-
rea oraşului Haifa şi sosirea în Tiberias. Cazare şi cină Hotel 
4* în Tiberias. 

Ziua II 
Mic dejun. Deplasare la Cana – vizitarea bisericii unde a 

avut loc prima minune din Galileia: transformarea apei în 
vin. Nazaret, vizitarea Bisericii catolice Buna Vestire, cea mai 
mare construcţie de cult din Orientul apropiat şi a biserici 
ortodoxe Sf. Gavril cu izvorul Mariei. Vizitarea Muntelui 
Tabor şi a bisericii ortodoxe ridicate pe locul unde s-a petre-
cut Schimbarea la faţă. Deplasare la Muntele Fericirilor şi 
vizitarea bisericii de acolo. Tabgha unde Iisus a săvârşit 
minunea înmulţirea pâinilor şi a peştilor. Capernaum, oraş 
denumit şi „Cetatea Domnului”, (vizitarea vestitului loc 
unde Iisus a predicat şi a casei Sf. Petru). Opţional şi în 
funcţie de timp – plimbare cu o copie a „bărcii lui Iisus”, pe 
apele Mării Galileii şi vizită la Capris - fabrica de aur şi di-
amante. Cină şi cazare în Tiberias.

Ziua III
Mic dejun. Deplasare la Bethleem. Vizitarea bisericii oro-

doxe şi a criptei unde s-a născut Domnul, apoi a Bisericii 
romano-catolice Sf. Ecaterina şi a Grotei Laptelui. Continua-
rea drumului în deşert cu minibuze arabe până la Mănăstirea 
Sf. Sava şi Mănăstirea Sf. Teodosie, Zidul Plângerii. Vizită la 

Biserica românească din Ierusalim. Cină şi cazare în Bethle-
hem la Hotel 4*.

Ziua IV
Mic dejun. Începem pelerinajul urcând pe Muntele Măs-

linilor, pentru a vedea de sus panorama Ierusalimului. Vizi-
tarea Mănăstirii ruse Eleon, a Bisericii Pater Noster (Tatăl 
nostru), a Bisericii Dominus Flevit (Domnul a plâns), Grădi-
na Getsimani cu Biserica Naţiunilor, Biserica Mormântului 
Maicii Domnului şi Peştera Getsimani. Vom intra în Cetatea 
Sfântă prin Poarta Sf. Ştefan. Parcurgerea pe jos a traseului 
Via Dolorosa cu cele 14 staţii în care s-a oprit Domnul până 
la Sfântul Mormânt. Urcare pe Golgota, închinare la Piatra 
Ungerii, vizitarea paracliselor sfi nte. După amiaza, vizită pe 
Muntele Sionului, la Biserica Adormirii Maicii Domnului, 
Foişorul – Cina cea de taină, Mormântul marelui Rege David. 
Cină şi cazare Bethlehem

Ziua V
Mic dejun. Vizită la Ein Karem – patria Sf. Ioan Botezăto-

rul – cel mai mare om născut din femeie, vizitarea bisericii Sf. 
Ioan şi a Fântânii Fecioarei Maria. Continuăm drumul spre 
Tel Aviv (cu oprire la principalele obiective turistice), JAFFA, 
cu biserica Sf. Mihail şi biserica catolică Sf. Petru. La cerere, 
în funcţie de timp, baie în Marea Mediterană. Cină şi cazare 
la Ierusalim - Hotel de 4*.

Ziua VI
Mic dejun. Deplasare Ierusalim-Ierihon. Intrăm în oraşul 

Ierihon, apoi urmează vizită la biserica ortodoxă unde vom 
vedea Dudul lui Zacheu, Biserica şi Căminul românesc de 
la Ierihon şi pustia Quarantaniei. Grupul va lua parte la 
CEREMONIA SLUJBEI DE BOBOTEAZĂ, cu participarea 
Patriarhului Greco-Ortodox al Ierusalimului (Aghiazma 
Mare, aruncarea crucii în apa Iordanului, eliberarea porum-
beilor albi). Coborâre la Iordan, vizită la Mănăstirea Sf. 
Gherasim de la Iordan. Continuarea drumului la Hozeva şi 
vizitarea Mănăstirii cu moaştele Sf. Ioan Iacob Românul de 
la Neamţ. Trecere pe lângă Qumran (vechiul centru al Ese-

nienilor), cu o scurtă oprire la magazinul de produse cos-
metice de la Marea Moartă. Programul zilei se încheie cu 
intrare gratuită la ştrandul Chibutzului Kalia şi baie în apa 
sărată a Mării Moarte. Retur la Ierusalim, cină şi cazare la 
Ierusalim - Hotel de 4*.

Ziua VII
Mic dejun. Vizită de despărţire la Sf. Mormânt şi program 

liber în Cetatea Sfântă. Deplasare la Lod - antica Lida, unde 
se afl ă biserica şi mormântul Sf. Gheorghe şi apoi spre aero-
portul Ben Gurion.

Preţ: 730 Euro

Preţul include:
Bilete de avion Bucureşti – Tel-Aviv şi Tel-Aviv – Bucureşti;  

taxe de aeroport; asistenţă în aeroport la sosire şi plecare; 
primire şi transfer de la şi la aeroport la sosire şi plecare în 
Israel; 6 nopţi cazare la hotel de 4* în Tiberias (2 nopţi), în 
Betlehem (2 nopţi) şi în Ierusalim (2 nopţi)  -  categoria hote-
lurilor este cea ofi cială pentru Israel; 6 zile demi-pensiune 
(mic dejun şi cină); taxa de intrare la obiectivele religioase şi 
turistice din program (Capernaum, Ierihon, Betlehem, Gra-
dina Ghetzimani şi taxi pentru Muntele Tabor); programe 
opţionale; autocar 3* pentru transport în Israel pe toată du-
rata programului; ghid evreu de naţionalitate română în Is-
rael; preot însoţitor pentru grup.

Preţul nu include: 
Tips-uri (30 €) - (se achită în Israel); asigurarea medicală 

de sănătate; transportul la București.

Acte necesare
- Paşaport valabil încă 6 luni de la data plecării.    X

ARHIEPISCOPIA  ORTODOXĂ  ROMÂNĂ A VADULUI 
FELEACULUI ȘI CLUJULUI

CENTRUL DE PELERINAJE
Piata Avram Iancu, nr. 2, Cluj - Napoca (RO)

Tel./ Fax: 0264/431020 si 0723583822;  
E-mail: moldovandumitru@yahoo.com; pelerinaje@ mitropolia-clujului.ro
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PS EPISCOPUL
VASILE SOMEÖANUL

Sâmbătă, 1 octombrie: slujește Sfântă Liturghie la hramul 
Mânăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” de la Florești, 
prot. Cluj II și hirotonește întru diacon pe licenţiatul în teologie 
Radu Varga. În biserica parohiei Rusu Bârgăului oficiază slujba 
Vecerniei și Te Deum cu ocazia sărbătoririi cântăreţului biseri-
cesc Constantin Parasca la împlinirea vârstei de 100 de ani.
Duminică, 2 octombrie: slujește Sfânta Liturghie și resfi nţirea 
bisericii din Ghirolt, prot. Gherla. Preotul paroh Radu Gavrea 
este hirotesit „Iconom Stavrofor”. Oficiază Vecernia în bise-
rica din Cubleș, prot. Gherla și parastasul pentru vrednicul 
de pomenire Ieromonahul Gavril Miholca, fost paroh.
Luni, 3 octombrie: slujește Sfânta Liturghie și Te Deum în 
Catedrala Mitropolitană cu ocazia deschiderii anului aniver-
sitar. Rostește o rugăciune și binecuvintează deschiderea 
anului universitar pentru studenţii Facultăţii de Știinţe Eco-
nomice și Gestiunea Afacerilor în sala Auditorium Maximum 
a Casei Universitarilor din Cluj-Napoca.
Marţi, 4 octombrie: asistă la slujba Te Deumului în Catedra-
la din Turda și prezidează Conferinţa preoţilor din Protopo-
piatul Turda. Ofi ciază Sfântul Maslu în Capela Spitalului de 
Oncologie din Cluj-Napoca.
Miercuri, 5 octombrie: oficiază Sfântul Maslu în biserica 
Mânăstirii „Mihai Vodă” din Turda.
Joi, 6 octombrie: asistă la Te Deum și prezidează Conferinţa 
preoţilor din Protopopiatul Huedin.
Sâmbătă, 8 octombrie: slujește Sfânta Liturghie în biserica 
Mânăstirii Nicula și ofi ciază slujba botezului pentru pruncul 
Marian Ioan Andrei.
Duminică, 9 octombrie: slujește Sfânta Liturghie în parohia 
Dumbrăviţa, prot. Beclean, hirotesește întru „Iconom” pe pre-
otul paroh Nicu Claudiu Herineanu și oficiază slujba sfeștaniei 
casei parohiale nou zidite. Oficiază slujba Vecerniei și binecu-
vântarea altarului bisericii din Vălișoara, prot. Cluj I. Hirotesește 
întru „Sachelar” pe preotul paroh Mihai Paul Ranta.
Luni, 10 octombrie: însoţește pe Înaltpreasfi nţitul Părinte 
Arhiepiscop și Mitropolit Andrei pe șantierele din Mănăștur 
(parohia „Sfinţii Brâncoveni”) și Cluj-Napoca (Facultatea de 
Teologie de pe str. Coastei).
Marţi, 11 octombrie: slujește Parastasul la Cimitirul Eroilor 
din Cluj-Napoca la pomenirea Eroilor căzuţi pentru elibera-
rea Clujului. Ofi ciază în sobor de preoţi în biserica „Sfinţii 
Împăraţi Constantin și Elena” din Cluj-Napoca slujba înmor-
mântării Prof. Univ. Dr. Nicolae Jurcău.
Joi, 13 octombrie: ofi ciază în sobor de preoţi în biserica din Be-
clean slujba prohodului venerabilei preotese Felicia Giurgiuca.
Vineri, 14 octombrie: oficiază Sfânta Liturghie la hramul 
Mânăstirii „Cuvioasa Paraschiva” de la Râșca Transilvană, 
prot. Huedin și hirotonește întru diacon pe monahul Teofan. 
Oficiază Sfântul Maslu în parohia Mogoșeni, prot. Năsăud.
Duminică, 16 octombrie: slujește Sfânta Liturghie și sfi nţirea 
bisericii din Apatiu, prot. Beclean și hirotesește întru „Iconom” 
pe preotul paroh Ovidiu Borodi. În biserica din Ciceu Poieni 
oficiază slujba botezului pruncului Tudor Daniel.
Miercuri, 19 octombrie: ofi ciază Sfântul Maslu în biserica 

„Sfântul Dimitrie Basarabov” din Cluj-Napoca.
Joi, 20 octombrie: însoţește pe Înaltpreasfi nţitul Părinte Ar-
hiepiscop și Mitropolit Andrei la Conferinţa preoţilor din 
Protopopiatul Dej.
Vineri, 21 octombrie: în biserica Mânăstirii „Nașterea Maicii 
Domnului” – Piatra Fântânele, asistă la Sfânta Liturghie și 
participă la Sinaxa monahilor mânăstirilor din Eparhie.
Sâmbătă, 22 octombrie: în biserica Mânăstirii Nera – Caran-
sebeș în sobor de preoţi, ofi ciază slujba botezului pruncului 
Nicolae Moanea.

Sâmbătă, 1 octombrie: alături de Emil Boc, Primul Ministru al 
României şi de reprezentaţii autorităţilor locale, participă la in-
augurarea Stadionului Cluj Arena. În biserica Sfânta Treime din 
Cluj-Napoca, săvârşeşte Taina Cununiei pentru Vasile Marius și 
Maria Carmen Botiș. La reşedinţă îl primeşte pe Mihai Măniuţiu, 
directorul Teatrului Naţional din Cluj-Napoca. În biserica Sfân-
ta Treime din Cluj-Napoca, săvârşeşte Taina Botezului pentru 
Mihai Rareş Bogdan, fi ul jurnalistului clujean Rareş Bogdan. 
Duminica, 2 octombrie: târnoseşte biserica „Înălţarea Domnu-
lui” din Cluj-Napoca, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte un 
cuvânt de învăţătură; din încredinţarea PF Patriarh Daniel, 
acordă distincţia „Crucea Patriarhală” pr. Ioan Turc, parohul 
bisericii; hirotoneşte preot pe diaconul Victor Radu Varga 
pentru parohia Agriş, protopopiatul Turda; hirotoneşte diacon 
pe Ioan Cristian Turc, pentru biserica „Sfântul Nicolae” din 
Bruxelles, Mitropolia Ortodoxă a Europei Occidentale şi Me-
ridionale; acordă distincţia „Crucea Transilvană”, d-lui Ioan 
Hristea din Cluj-Napoca. În Catedrală, săvârşeşte slujba Vecer-
niei şi a Paraclisului Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză.
Luni-Miercuri, 3-5 octombrie: vizitează Mânăstirea „Sfântul 
Ioan Botezătorul” din Essex, Anglia. Vizitează Universitatea 
din Cambridge şi oraşul Colchester. 
Joi, 6 octombrie: în biserica mânăstirii „Sfântul Ioan Botezăto-
rul” din Essex, Anglia, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte 
un cuvânt de învăţătură. 
Sâmbătă, 8 octombrie: resfi nţeşte biserica parohială din Mintiu 
Gherlii, protopopiatul Gherla, slujeşte sfânta liturghie şi predi-
că; hirotoneşte diacon pe tânărul Gheberta Marcel; hiroteseşte 
în treapta de iconom stavrofor pe pr. Vasile Mihaşca, preotul 
paroh; acordă distincţia „Crucea Transilvană”, d-lui Ing. Ioan 
Oltean, primarul comunei Mintiu Gherlii. În biserica parohială 
din Petreşti, protopopiatul Gherla, săvârşeşte Taina Botezului 
pentru  pruncul Ormenişan. În biserica „Sfântul Prooroc Ilie” din 
Cluj-Napoca, săvârşeşte Vecernia Mare şi adresează un cuvânt 
participanţilor la întâlnirea naţională a Oastei Domnului. 
Duminică, 9 octombrie: în biserica din Şomcuta Mare, Ma-
ramureş, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte un cuvânt de 
învăţătură. În Catedrală, săvârşeşte slujba Vecerniei şi a Pa-
raclisului Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză.
Luni, 10 octombrie: conduce şedinţa Permanenţei Consiliului 
eparhial. Vizitează locul viitoarei biserici care se va construi 
în cartierul clujean Câmpului.   
Marţi, 11 octombrie: prezidează conferinţa semestrială a 
preoţilor din protopopiatul Năsăud. În Aula „Nicolae Ivan” 
rosteşte un cuvânt la întâlnirea cu studenţii Facultăţii de 
Teologie. La reşedinţă îi primeşte pe fratele Roger, superiorul 
comunităţii de la Taizé şi pe fratele James.   
Miercuri, 12 octombrie: la Facultatea de Teologie predă cur-
sul de Spiritualitate Ortodoxă. La reşedinţă îi primeşte pe Ing. 
Gheorghe Şurubaru, directorul CNCFR Cluj, Col. Dumitru 
Buda, şeful de stat major al Brigăzii 4 Logistică Dej, Ioan 
Sbârciu, Preşedintele UAD Cluj, Prof. univ. Dr. Sorin Apostu, 
primarul municipiului Cluj-Napoca, Florin Zaharescu, Di-
rectorul Radio Cluj. La reşedinţă, primeşte delegaţia Asocia-
ţiei Unite pentru România (Vereinigte Aktion für Rumänien)  
din Berlin. În biserica „Sfântul Dimitrie cel Nou” din Cluj-Na-
poca, binecuvintează începutul lucrărilor de pictură.  
Joi, 13 octombrie: prezidează conferinţa semestrială a preoţilor 
din protopopiatul Bistriţa. Este însoţit de Arhim. Dumitru Cobza-
ru, exarhul mănăstirilor. Vizitează şantierul Mănăstirii Strâmba. 
Vineri, 14 octombrie (Sfânta Cuvioasă Paraschiva): la Catedra-
la Mitropolitană din Iaşi, slujeşte în sobor de arhierei la Sfânta 
Liturghie, ofi ciată la praznicul Sfi ntei Cuvioase Paraschiva. În 
localitatea Costuleni din Iaşi, împreună cu Arhim. Dumitru 
Cobzaru rosteşte o rugăciune la mormântul lui Neculai Cobza-
ru. Rosteşte o ectenie şi se reculege la mormintele părinţilor Ilie 
Cleopa şi Paisie Olaru, din cimitirul Mănăstirii Sihăstria.
Sâmbătă, 15 octombrie: vizitează mănăstirile Neamţu şi Topliţa 
Duminică, 16 octombrie: în Catedrală, săvârşeşte Sfânta Li-
turghie şi rosteşte un cuvânt de învăţătură; hirotoneşte întru 
preot pe Arhid. Dr. Gavril Vârva, consilier economic pe seama 
parohiei „Înălţarea Sfi ntei Cruci” din Cluj-Napoca; hirotoneş-
te întru diacon pe tânărul Brian Bancoş; hiroteseşte în treap-
ta de iconom stavrofor pe PC Pr. Gavril Vârva. Participă şi 
rosteşte un cuvânt la agapa anuală a corului Catedralei mi-
tropolitane. În Catedrală, săvârşeşte slujba Vecerniei şi a 
Paraclisului Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză.

Luni, 17 octombrie: conduce şedinţa Permanenţei consiliului 
eparhial. În Aula „Nicolae Ivan” a Facultăţii de Teologie din 
Cluj, rosteşte un cuvânt la etapa mitropolitană a concursului 
naţional „Tineri, lăudaţi pe Domnul!” şi înmânează premii 
formaţiei corale câştigătoare.   
Marţi, 18 octombrie (Sfântul Evanghelist Luca): în biserica 
Mănăstirii Dobric, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte un 
cuvânt de învăţătură la hramul mănăstirii; hirotoneşte diacon 
pe tânărul Anchidim Fetinca. Prezidează conferinţa semes-
trială a preoţilor din protopopiatul Beclean. Este însoţit de Pr. 
Nicolae Buda, inspectorul eparhial. Vizitează Spitalul din 
Beclean şi analizează împreună cu conducerea instituţiei 
posibilitatea amenajării unei capele. 
Miercuri, 19 octombrie: prezidează comisia de examinare 
pentru ocuparea posturilor de preot slujitor la parohia Floreşti 
şi de preot paroh la parohia Manic. La reşedinţă îl primeşte 
pe dl. Sorin Apostu, primarul Municipiului Cluj-Napoca. La 
Turda o vizitează pe venerabila preoteasă Maria Lupu. 
Joi, 20 octombrie: prezidează conferinţa semestrială a preoţilor 
din protopopiatul Dej. Este însoţit de Arhim. Dumitru Cobzaru.
Vineri, 21 octombrie: în biserica Mănăstirii Piatra Fântânele, 
slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte un cuvânt de învăţătură; 
hirotoneşte preot pe diaconul Anchidim Fetinca, pe seama 
parohiei Sic, protopopiatul Gherla; hirotoneşte întru diacon 
pe tânărul Vasile Filipaş. Prezidează sinaxa anuală a stareţilor, 
stareţelor şi duhovnicilor din mănăstirile de maici din Arhi-
episcopie. La reşedinţă, o primeşte pe D-na Oana Badea, se-
cretar de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
Sâmbătă, 22 octombrie: sfi nţeşte biserica „Acoperământul Maicii 
Domnului” din parohia Manic, protopopiatul Beclean, slujeşte 
Sfânta Liturghie şi rosteşte un cuvânt de învăţătură; hirotoneşte 
întru preot pe diaconul Vasile Filipaş pe seama parohiei Manic; 
hirotoneşte diacon pe tânărul Nicolae Marian Văcariu; hiroteseş-
te în treapta de iconom stavrofor pe pr. Oliver Cristian Teutişan, 
fostul preot paroh de la Manic. În Cluj-Napoca, se întâlneşte cu 
foştii colegi de la Facultatea de Construcţii din Bucureşti. 
Duminică, 23 octombrie: târnoseşte biserica „Sfântul Muce-
nic Gheorghe” din Câmpia Turzii, sărvârşeşte Sfânta Liturghie 
şi rosteşte un cuvânt de învăţătură; hirotoneşte preot pe di-
aconul Nicolae Marian Văcariu pentru parohia Nadăşu, pro-
topopiatul Huedin; hiroteseşte în treapta de iconom stavro-
for pe pr. Ioan Morar, parohul bisericii; acordă distincţia 

„Crucea Transilvană” d-lui Ioan Vasinca, primarul municipiu-
lui Câmpia Turzii, d-lui Ioan Baciu, viceprimarul municipiu-
lui Câmpia Turzii; d-lui Andrei Server Mureşan, Bordea 
Marius, Hanga Radu şi Moldovan Ioan. În Catedrală, săvâr-
şeşte slujba Vecerniei şi a Paraclisului Maicii Domnului şi 
rosteşte o cateheză. 
Luni, 24 octombrie: în sobor de arhierei, în frunte cu PF Pa-
triarh Daniel, participă la procesiunea religioasă „Calea Sfi n-
ţilor” şi la inaugurarea bisericii din perimetrul şantierului 
Catedralei Mântuirii Neamului din Bucureşti. La reşedinţa 
Patriarhală din Bucureşti, participă la şedinţa de lucru a Sfân-
tului Sinod. În deschiderea sesiunii în plen, rosteşte medita-
ţia cu titlul „Grĳ a Episcopului pentru tineret”.
Marţi, 25 octombrie: la reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, 
participă la şedinţa de lucru a Sfântului Sinod.
Miercuri, 26 octombrie (Sfântul Mare Mucenic Dimitrie): în 
biserica parohială „Sfântul Dumitru”, din Floreşti, protopo-
piatul Cluj I, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte un cuvânt 
de învăţătură; hirotoneşte preot pe diaconul Brian Bancoş pe 
seama parohiei Boju, protopopiatul Cluj I.
Joi, 27 octombrie (Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou): pe espla-
nada din faţa Catedralei Patriarhale din Bucureşti, slujeşte Sfân-
ta Liturghie, în sobor de arhierei, în frunte cu Sanctitatea Sa 
Teodor al II-lea, Patriarhul Alexandriei şi al Întregii Africi şi PF 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În Aula 

„Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhal din Bucureşti participă 
la faza naţională a concursului „Tineri, lăudaţi pe Domnul!”.
Vineri, 28 octombrie: în Aula „Teoctist Patriarhul” a Palatului Pa-
triarhal din Bucureşti participă la şedinţa festivă a Sfântului Sinod 
dedicată anului omagial Sfântului Botez şi al Sfi ntei Cununii.
Sâmbătă, 29 octombrie: în Catedrala Mitropolitană din Sibiu, 
slujeşte Sfânta Liturghie în sobor de arhierei, în frunte cu Sanc-
titatea Sa Teodor al II, Patriarhul Alexandriei şi al Întregii Africi 
şi PF Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
prilejuită de proclamarea ofi cială a canonizării Sfântului Andrei 
Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei. În faţa Catedralei Reîntre-
girii din Alba Iulia, întâmpină delegaţia oficială a Bisericii 
Ortodoxe Române, Bisericii Alexandriei şi a Bisericii Greciei. 

Duminică, 30 octombrie: în Catedrala Reîntregirii din Alba 
Iulia, slujeşte Sfânta Liturghie în sobor de arhierei, în frunte 
cu Sanctitatea Sa Teodor al II, Patriarhul Alexandriei şi al 
Întregii Africi şi PF Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Orto-
doxe Române, prilejuită de proclamarea ofi cială a canoniză-
rii Sfântului Simion Ştefan, Mitropolitul Transilvaniei.
Luni, 31 octombrie: însoţeşte delegaţia ofi cială a Bisericii 
Ortodoxe Române şi a Bisericii Alexandriei pe aeroportul 
militar din Luna. Conduce şedinţa Permanenţei Consiliului 
eparhial. Vizitează şantierul Campusului universitar „Nicolae 
Ivan” din Cluj-Napoca.    X
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Ora LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ
06.00 Rugăciunile dimineţii

06.20
Ceasurile Dimineţii

07.00 Radiojurnal

08.00 Știri

SFÂNTA
LITURGHIE *

Știri

SFÂNTA
LITURGHIE *

Știri Evanghelie și Liturghie
08.05 Predici Secole creștine (r) Cuvântul Ierarhului (r) Merinde pentru sufl et (r)
08.35 Cântări bisericești Cântări bisericești Cântări bisericești

Acatistul Mântuitorului *
08.50 Ghidul creștinului Ghidul creștinului Ghidul creștinului
09.00 Știri Știri Știri
09.05 Liturghie și icoană (r) Etică și societate (r) În umbra Legii (r) În Lumina Taborului (r)
09.35 Evanghelia zilei Agenda Ierarhilor

Avanpremiera RR09.50 Psalmi
10.00 Știri

SFÂNTA
LITURGHIE *

10.05 Sfi nţii Părinţi, contemporanii noştri
10.30 Caleidoscop cultural
12.00 Știri

Mărturii din viața monahală (r)
12.05 Experiențe pastorale (r) Amintiri din vatra satului (r) Ortodoxia în lume (r) Orizont social (r) Dialoguri (r)

12.45 Moment muzical

13.00 Radiojurnal

13.10
Post Meridian Magazin

Știri 14.00 și 15.00

16.00 Știri
Apa cea vie a Ortodoxiei

Catehism (r)16.05 Dăruind vei dobândi Pururi tânăr A doua șansă Universitaria Medicina azi

16.35 Cuvântul Vieţii

17.00 Radiojurnal

17.20 Cultura în actualitate Ortodoxia în lume Orizont social Dialoguri Mărturii din viața monahală Byzantion Cuvântul Vieții

18.00 VECERNIA *

PRIVEGHERE *

VECERNIA *

Paraclisul Maicii Domnului
Program catehetic

18.45 Cântări bisericești
Acatistul Mântuitorului * Seară duhovnicească * Acatistul Maicii Domnului *

19.00 Din Viață și din Duh (r) Medicina azi (r)
19.30 Arhiva de folclor

20.00 Știri
Amintiri din vatra satului

20.05 Secole creștine Ca toți să fi e una Cuvântul Ierarhului Merinde pentru sufl et Din Viață și din Duh
20.35 Păhărelul cu nectar
21.00 Etică și Societate În umbra Legii În Lumina Taborului Dogmele Dreptei Credințe Liturghie și icoană

Catehism
Experienţe pastorale

21.30 Agenda culturală
21.45 Armonii de seară Armonii de seară
22.00 Radiojurnal
22.15 Sfi nţii Părinţi, contemporanii noştri (r) Evanghelie și Liturghie (r)

22.40 Rugăciunile de seară

23.00 Clasica
Tainele Operei Clasica00.00 Radiojurnal (r)

00.15 Clasica
01.15 Cultura în actualitate (r) Ortodoxia în lume (r) Orizont social (r) Dialoguri (r) Mărturii din viața monahală (r) Byzantion (r) Cuvântul Vieții (r)
02.00 Clasica
03.00 Secole creștine (r) Ca toți să fi e una (r) Cuvântul Ierarhului (r) Merinde pentru sufl et (r) Din Viață și din Duh (r) Apa cea vie a Ortodoxiei (r) Amintiri din vatra satului (r)
03.30 Clasica
04.30 Etică și Societate (r) În umbra Legii (r) În Lumina Taborului (r) Dogmele Dreptei Credințe (r) Liturghie și icoană (r)

Catehism (r)
Experiențe pastorale (r)

05.00 Clasica Clasica
05.30

* în direct din Catedrala Mitropolitană

R A D I O  R e n a ] t e r e a
CLUJ – 91 MHz / FM BISTRIŢA – 102 MHz / FM 

Grila de programe
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Week-End la Viena: 
Tradiţionalul Târg de Crăciun - 

1 – 4 decembrie 2011

ZIUA I: Cluj Napoca – Oradea – Budapesta – Viena;
ZIUA II: Viena; Tur de oraş, după care se vizitează: Pala-

tul Hofb urg, Biserica Votivă, Piaţa Maria Thereza, Opera de 
Stat şi Muzeul Sisi. Pietonal se vizitează Rathaus, Burgtheater, 
Parlamentul, Catedrala Sf. Ştefan şi Coloana Ciumei. Seara 

– program liber; 
ZIUA III: Mic dejun; Vizită la Palatul Imperial de vară 

Schonbrun, grădinile Schonbrun. După-amiaza, timp liber în 
oraş la targul de Craciun şi în parcul de distracţii Prater;

ZIUA IV: Mic dejun; Sf. Liturghie; Plecare spre Cluj- Na-
poca (13,00) Sosire la Cluj-Napoca.

 Preţ: 150 Euro*
Servicii incluse: transport cu autocar clasifi cat 3*, 2 nopţi 

cazare, mic dejun şi cină, ghid şi însoţitor de grup. Nu sunt 
incluse în preţ: asigurare medicală, intrări la obiective turis-
tice (aprox. 40 euro). Acte necesare: paşaport/ carte identita-
te şi asigurare medicală. 

Preţ valabil pentru grup de minim 35 de persoane    X
ARHIEPISCOPIA  ORTODOXĂ  ROMÂNĂ A VADULUI 

FELEACULUI ȘI CLUJULUI

CENTRUL DE PELERINAJE
Piata Avram Iancu, nr. 2, Cluj - Napoca (RO)

Tel./ Fax: 0264/431020 si 0723583822;  
E-mail: moldovandumitru@yahoo.com; pelerinaje@ mitropolia-clujului.ro

Adunarea anuală a Oastei Domnului

la Cluj-Napoca

P entru prima dată în calitate de Arhiepiscop şi Mitropo-
lit al Clujului, Înaltpreasfi nţitul Părinte Andrei a parti-
cipat sâmbătă, 8 octombrie, la adunarea anuală a Aso-

ciaţiei „Oastea Domnului” fi liala Cluj-Napoca. Astfel de întâlniri 
sunt misionare, fi ind deschise tinerilor pentru o apropiere a lor 
de biserică, dincolo de participarea la slujbe. Programul a început 
la ora 18.00, în biserica „Sfântul Ilie Tesviteanul”, cu slujba Vecer-
niei, ofi ciată de Părintele Mitropolit Andrei, care le-a adresat apoi 
tinerilor participanţi câteva sfaturi pe care să le urmeze în con-
turarea vieţii lor duhovniceşti. Au fost intonate cântări, s-au 
recitat poezii, iar unii şi-au împărtăşit experienţa lor duhovni-
cească, pentru a-i stimula şi pe cei afl aţi la început de drum.

Despre tradiţia organizării acestor reuniuni ne-a vorbit pr. 
Claudiu Melean, preotul misionar al Asociaţiei Oastea Domnului 
Cluj-Napoca: „Credem din toată inima că aceste întâlniri pot să 
îi stimuleze pe tineri la o viaţă duhovnicească mai aprinsă. Oastea 
Domnului organizează câte o întâlnire zonală în fi ecare an şi, de 
obicei, în preajma începutului lui octombrie, când vin şi studenţii 
din vacanţă, se organizează la Cluj, după ce în prealabil în comu-
nităţile Oastei Domnului s-au organizat înainte astfel de adunări, 
urmând ca apoi să se întâlnească la un nivel mai mare”.

Adunarea Oastei Domnului a continuat duminică dimi-
neaţa, cu săvârşirea Sfi ntei Liturghii, iar de la ora 14,00 tine-
rii s-au reunit din nou la biserica „Sfântul Ilie Tesviteanul”, 
pentru a continua discuţiile pe teme duhovniceşti.    X

Biroul de presă

Duminică, 23 octombrie: slujește Sfânta Liturghie la resfi nţirea 
bisericii din Vâlcele, prot. Cluj I, hirotonește întru diacon pe 
Prof. Dr. Ioan Căpușan și hirotesește întru „Sachelar” pe 
preotul paroh Iliuţă Popa.
Luni-Marţi, 24-25 octombrie: participă la lucrările Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Miercuri, 26 octombrie și Joi, 27 octombrie: slujește Sfânta 
Liturghie în sobor de Ierarhi la sărbătoarea Sfântului Mare 
Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir și la praznicul Cuvi-
osului Dimitrie Basarabov.
Vineri, 28 octombrie: vizitează șantierul Centrului de În-
grĳ iri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca. În Sala 

„Ion Mușlea” a Bibliotecii Universitare din Cluj-Napoca 
participă la prezentarea cărţii Prof. Univ. Dr. Ing. Pompiliu 
Manea „Peregrin prin cinci continente”.
Duminică, 30 octombrie: slujește Sfânta Liturghie și sfi nţirea 
noii bisericii din parohia Zoreni, prot. Beclean și acordă „Di-
ploma de Aleasă Cinstire” preotului paroh Alexandru Pop și 
altor credincioși care au susţinut lucrările edificării bisericii. 
Oficiază Sfântul Maslu în parohia „Sfântul Dumitru” din 
Baciu, prot. Cluj I.
Luni, 31 octombrie: în Catedrala Mitropolitană asistă la Te 
Deum și prezidează lucrările Conferinţei preoţești a preoţilor 
din prot. Cluj II. În Cimitirul Central, ofi ciază slujba înmor-
mântării credinciosului Ionel Oprean. În Catedrala Mitropo-
litană ofi ciază slujba parastasului pentru Chiriarhii eparhiei 
mutaţi la Domnul.    X
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Să fim deci veseli

B ucuria este tămăduitoare. Trebuie căutată, trebuie 
înţeleasă nu în primul rând ca o stare de bine, ci ca 
o stare vitală dată omului încă de la începuturi. De 

fapt, aceasta este condiţia esenţială oricărui creştin. Aici e tot 
miezul dulce al creştinismului: de când Hristos a înviat, omul 
nu poate fi  decât bucuros, căci a primit garanţia vieţii veşni-
ce, promisiunea sigură a mântuirii.

Bucuria creştină nu este nici pe departe o stare impusă, indu-
să ori trăită inconştient, gregar. Este un mod de a fi complet 
responsabil, plin de trezvie şi râvnă, plin de discernământul 
credinţei că Hristos este de faţă aici şi acum, în toată vremea! 
Chiar şi în vacanţă. Îţi faci bagajul şi cu drag aşezi acolo cartea de 
rugăciuni şi iconiţa preferată, cu siguranţă vei şti să găseşti bise-
rica aceea frumoasă unde vei merge duminică la liturghie, şi cu 
siguranţă te vei bucura dacă, intrând într-o mănăstire nouă, vei 
recunoaşte icoane identice cu cele din biserica la care ai mers tot 
anul universitar. Ascoriştii nu au mai fost nevoiţi să le recunoas-
că, fi indcă şi le-au dus cu ei şi în tabără. Şi după ce au fost cu 
Hristos în vacanţă, acum sunt din nou activi şi pun la cale ateli-
erele şi muncesc şi învaţă şi menţin vie bucuria creştină. El, AS-
COR-ul însuşi, este astfel viu. Să fi m deci veseli ca să fi m!    X

 Gabriela Bulgaru

Bucuria dăruirii – culmea nobleţei
în creștinism

C e poate fi  mai frumos decât două sufl ete care se bucu-
ră de întâlnirea unuia cu celălalt? Ce poate fi  mai sublim 
decât actul dăruirii totale a bucuriei neîncetate de 

către un sufl et pentru binele celuilalt? În creştinism întrebările 
capătă răspuns în noţiunile cel mai des folosite de către căută-
torii de Dumnezeu, acelea cărora li se spune iubire şi jertfă. 
Minunat e să fi i scăldat necondiţionat în avalanşa nestăvilită 
de iubire venită din partea unor oameni a căror meserie mai 
este, pe lângă altele pe care le au, de a face o fi inţă împlinită şi 
bucuroasă la conştientizarea faptului că este mult iubită. 

Sunt doar câteva lucruri ce pot fi  spuse despre nişte oameni 
cu sufl et mare. Sunt lucrători ai poruncilor lui Dumnezeu pe tă-
râmuri elene, care de câţiva ani încoace odihnesc sufl etele tinerilor 
de la ASCOR Cluj, dar şi de pe alte meleaguri ancorate în credin-
ţa ortodoxă. O fac nu din obligaţie, nici din dorinţa de a se simţi ei 
înşişi împliniţi prin asemenea gesturi, ci cu adevărat din exhaus-
tiva lor pornire de a se întâlni întru Hristos prin exprimarea bucu-
riei şi a dăruirii de sine până la uitarea totală a propriului eu. 

Bucuria – calitatea supremă
a ucenicilor Părintelui Marcu Manolis
Primul lucru pe care îl înveţi de la ucenicii Părintelui Marcu 

Manolis (căci bineprimitoarea comunitate de greci, aidoma unor 
ascorişti cu tâmplele încărunţite, s-a închegat în jurul marelui 
duhovnic al Atenei, cel care a revigorat viaţa duhovnicească a 
Acropolei prin intensa-i activitate şi dăruire) este bucuria. Or, 
bucuria, ca sentiment şi stare sufl etească, este defi nitorie pentru 
creştini. În bucurie totul este uşor şi odihnitor. În bucurie greu-
tăţile sunt înţelese ca o îngăduinţă sau ca o treaptă care trebuie 

să fi e depăşită pentru întărire şi sporire, în veselia sufl etului e 
posibilă mulţumirea pentru tot ce se întâmplă în viaţă, în bucu-
rie se regăsesc şi se sprĳ ină fraţii mult mai uşor. „Bucură-te!” 
citim în acatiste, „Bucură-te!” a fost îndemnul continuu al gaz-
delor din Grecia pentru tinerii din ASCOR care, la începutul unei 
toamne generoase cu zile frumoase şi soare din plin, au poposit 
pe meleagurile Eladei timp de zece zile pentru a se închina la 
Sfi nţi şi a participa la un ospăţ duhovnicesc de neuitat.  

Într-o asemenea atmosferă zilele au trecut pe neobservate. 
Fiecare clipă în sânul familiei ateniene părea a fi  dedicată 
musafi rilor din ţara-soră întru credinţă, tinerilor care au ab-
sorbit cu nesaţ binecuvântările şi mângâierile Sfi nţilor la ale 
căror moaşte s-au închinat, fi ind călăuziţi către locurile sfi nţi-
te de bunele „mame” din Grecia. Căci aşa le plăcea să li se 
spună, folosind apelativul matern, cel care explică jertfa ne-
condiţionată şi dăruirea perpetuă. Desigur, termenul îi inclu-
de şi pe domnii greci care, manifestându-şi afecţiunea mai 
mult prin greul îndatoririlor pe care au trebuit să-l poarte şi 
prin buna organizare a tuturor detaliilor „tehnice”, au avut o 
ţinută mai sobră, emoţiile fi ind exprimate printr-o călduroasă 
strângere de mână, un zâmbet prietenesc sincer sau prin des-
chiderea sufl etului şi relatarea propriilor poveşti de viaţă. 

Istorii de viaţă, mărturii, incursiuni istorice
şi multe daruri în drum spre Sfi nţii greci
Aşa am afl at rolul crucial pe care l-a avut Părintele Marcu 

Manolis în viaţa domnului Elias, cel care ne-a mărturisit cu la-
crimi în ochi că ne fericeşte pentru tinereţea noastră îndreptată 
spre Hristos. Cu regretul că viaţa i s-a schimbat radical doar pe 
la patruzeci de ani, domnul Elias a spus că a ajuns pe calea care 
duce spre Mântuitorul datorită Părintelui Marcu Manolis, pe 
care nu l-a mai părăsit niciodată timp de douăzeci de ani, până 
la adormirea Sfi nţiei sale. Multe lucruri minunate i s-au întâmplat 
cât timp i-a fost alături, mulţi oameni schimbaţi din temelie a 
văzut. A fost unul dintre miile de bărbaţi care la înmormântarea 
Părintelui Marcu a plâns în hohote, moment emoţionant poves-
tit de doamna Cristina, una dintre excepţionalele gazde stabilite 
în Grecia încă din copilărie, dar care are obârşii româneşti, mereu 
cu un dor de nemăsurat de România şi de sufl ul românesc.

Povestea de viaţă a domnului Elias a căpătat contur în drum 
spre Sfântul Ioan Rusul. Traseul a fost unul bogat în de toate: 
emoţia aşteptării întâlnirii cu Sfântul prieten al tinerilor şi 
grabnicul ajutător al familiilor care nu pot avea prunci; entu-
ziasmul descoperirii unei ţări care, pe de o parte, te afundă în 
albastrul mării ce se întinde de la un capăt la altul, iar pe de 
altă parte te înalţă cu munţii stâncoşi, parcă ocrotitori în stoica 
lor şedere de strajă; admiraţia faţă de poporul elen pentru 
dârzenia şi patriotismul de care au dat dovadă pe parcursul 
istoriei şi care nu scade în intensitate până în prezent. 

Doamna Leludia, „mama” pelerinilor
români – model de jertfă pentru aproapele, 
vulcan de energie şi bucurie 
În acest sens, doamna Leludia este un bun exemplu al întru-

chipării grecului patriot, demn şi luptător pentru cauza istorică, 
pentru libertate, demnitate şi credinţă. Asemenea unui vulcan, 
mereu activă, doamna Leludia a reuşit timp de zece zile, fără 
pauză şi fără menajamente faţă de sine, dar cu multă delicateţe 
şi atenţie faţă de tineri, să ţină un ritm alert în a povesti, în a 
descoperi locuri extraordinare, în a negocia intrări acolo unde era 
cu neputinţă de intrat, în a transmite mesajul că „dăruind vei 
dobândi” bucurii neasemănate! Puţini au ştiut că în spatele aces-
tei neostoite şi nelimitate bucurii exista şi o imensă durere sufl e-
tească pentru cei dragi: sora doamnei Leludia -  bolnavă de 
cancer, iar unicul fi u, la vârsta căutărilor fi ind, deocamdată are o 
traiectorie paralelă cu drumul ce duce spre Dumnezeu. Cu toate 
acestea, de la o zi la alta, chipul doamnei era din ce în ce mai lu-
minos, iar dorinţa-i de a ne surprinde - necurmată. Am rămas 
copleşiţi atunci când, revenind în Atena de la Patras, unde ne-am 
închinat la capul Sfântului Apostol Andrei, trecând prin Corint, 
doamna Leludia (numele căreia înseamnă fl oare) a oprit autoca-
rul şi a cules fl ori de bumbac pentru „fi icele” sale. Gest de o fi ne-
ţe rară, asemenea gingaşelor fl ori primite în dar. La despărţire a 

ţinut morţiş să ne cânte imnul Greciei, rugându-ne să îi răspun-
dem cu aceeaşi tonalitate patriotică, fredonând imnul României. 
Momentul a fost unul deosebit. Doar lacrimile din ochii tuturor 
vădeau bucuria întâlnirii în Duh şi recunoştinţa pentru dragostea 
doamnei Leludia dăruită celor care i-au mulţumit că timp de zece 
zile le-a fost sprĳ in şi „mamă”, făcând posibilă realizarea peleri-
najului şi închinarea la moaştele Sfântului Nectarie, ale Sfântului 
Efrem cel Nou, ale Sfântului Patapie şi ale Sfi ntei Ipomoni (Sfân-
ta Răbdare), la Sfântul Cuvios David, la Sfântul Apostol Andrei 
din Patras, la Sfântul Ioan Rusul, la Sfântul Luca al Eladei şi la 
inima Sfântului Luca al Crimeei, precum şi întâlnirea cu Părinte-
le Porfi rei şi Părintele Paisie Aghioritul. Cu adevărat, cuvintele 
nu pot cuprinde trăiri şi emoţii, bucurii şi exaltări, uimiri şi mul-
ţumiri pentru mulţimea de daruri primite de la Sfi nţii din Grecia 
şi de la comunitatea formată de Părintele Marcu Manolis.

Fineţea duhului – surorile gazde,
Ana şi Maria, nucleul comunităţii elene
care desfăşoară an de an întâlniri
între grupuri din diferite ţări ortodoxe
Bucuria a cunoscut forme diverse. De la bucuria vulcanică 

la una tihnită şi modestă, dar de un calibru la fel de înalt. Su-
rorile Părintelui Marcu Manolis, Ana şi Maria, urmând exem-
plul fratelui lor, mult îndrăgitului duhovnic din Atena, desfă-
şoară permanent acţiuni de fi lantropie în care se implică total. 
Casa, masa şi dragostea pentru semeni sunt dăruite grupurilor 
de pelerini care poposesc în Atena. Un val de blândeţe, delica-
teţe şi atenţie pentru orice nevoie pogoară peste fi ecare om care 
păşeşte pragul „casei dragostei”. Involuntar apare întrebarea: 

„Cine suntem ca să merităm atâta dragoste şi atenţie?”. Pentru 
surorile Părintelui Manolis răspunsul este fi resc: „Dar vă iubim 
atât de mult...”. Sinceritatea cu care transmit mesajul, dar mai 
ales faptele adeveresc că din inima lor izvorăsc doar iubire şi 
dorinţa de a odihni aproapele. Dimineaţa devreme şi seara 
târziu, cele două doamne au fost mereu gata să stea la dispo-
ziţia oaspeţilor. Prin asemenea oameni transpare minunat lu-
crarea lui Dumnezeu. Nobleţea şi modestia sunt direct propor-
ţionale cu importanţa pe care o acordă celor care poposesc în 
casa lor. Sufl etul cunoaşte libertatea şi bucuria neţărmurită de 
a petrece între fraţi şi de a-L slăvi pe Dumnezeu pentru toate!

Binecuvântări şi întâlniri în duh alături
de Părinţii Daniel şi Eft imie
Binecuvântări nenumărate au plouat peste pelerinii clujeni. 

Doi au fost Părinţii care s-au îngrĳ it de Liturghiile zilnice, de 
vorbele de duh şi de starea duhovnicească scufundată în har 
a grupului călător: românul Părinte Daniel (rămas în Atena 
datorită marelui duhovnic, Marcu Manolis) şi grecul Părinte 
Eft imie (actualul preot al comunităţii ateniene închegate de 
regretatul povăţuitor). Deosebite au fost întâlnirile în cuget, în 
trăire şi în credinţă la care erau prezenţi ambii slujitori ai lui 
Dumnezeu. Schimb de cântece populare, fredonări de imnuri 
bisericeşti sau axioane în stiluri diferite – mai psaltic sau mai 
polifonic - în română sau în greacă, toate s-au împletit armo-
nios la aceeaşi masă a desfătării întru credinţa ortodoxă.

Mulţi au fost osârduitorii care au vegheat şi s-au ostenit ca 
şederea tinerilor în Grecia să fi e ancorată în copilărie, unde 
bucuria este continuă, iar grĳ ile plasate în subsidiar. O parte 
dintre ei, fi ind foarte discreţi, de un rafi nament duhovnicesc rar 
întâlnit şi de o tandreţe aparte, au preferat să se dăruiască oas-
peţilor cu plenitudinea fi inţei lor printr-o manieră mai degrabă 
smerită, dar cu o implicare absolută. Astfel, aidoma unor îngeri 
păzitori, mereu prezenţi, dar nevăzuţi, doamnele Xenia, Eleft e-
ria, Aristeia şi tot noianul de sufl ete din comunitatea Părintelui 
Marcu Manolis s-au îngrĳ it ca masa să fi e doldora de bunătăţi 
care mai de care, ca somnul să fi e tihnit, iar călătoriile line şi 
pline de folos, mĳ locind ca întâlnirea cu îndrăgiţii Sfi nţi să fi e 
memorată pentru multe zile sau poate chiar pentru o viaţă. 

Atât cei modeşti, cât şi cei vulcanici – minunaţii greci – ne-au 
oferit iubire şi bucurie neţărmurite. Mai presus de toate, ne-au 
făcut să înţelegem că doar în bucurie sufl etul poate dăinui.    X

 Tatiana Onilov
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Tinerii din ASCOR, îmbrăcaţi în straie populare, pe meleaguri elene
alături de comunitatea formată de Părintele Marcu Manolis
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Pagini din caietul meu albastru...
Pag. 7

Cu Hrist os în vacanță

C um pleci din Cluj, îndreptându-te fi e spre est, fi e 
spre sud, fi e spre vest, fi e, în sfârşit, spre nord, te 
întâmpină dealuri multe, mărunte sau mai mari, co-

paci stingheri, mulţi arbuşti şi o vegetaţie mai pestriţă de-a 
lungul fi relor de apă, nebănuite de altfel dacă n-ar fi  tocmai 
această vegetaţie care se îngrămădeşte, se adapă din ele. 

Cu trenul, am mers mult spre est. Spre vest am fost rareori, 
iar spre sud şi mai rar. Spre nord am călătorit mai mult cu 
maşina, neapărat în faţă, de-a dreapta şoferului dacă se poate. 
Îmi place să am înaintea mea toată priveliştea, să străpung cu 
privirea toată fi rea până-n adâncurile ei, ca apoi să mă cobor 
în mine şi să-mi spun cu inima plină: Doamne, minunile Tale, 
Înţelepciune frumoasă... Dar cu trenul este altceva. Trenul 
n-are şosea, trenul urcă munţi, se strecoară printre arbori, 
trece ape... Spre est, la vreo sută de kilometri, munţii apar mai 
întâi domol şi, cu cât te apropii, devin mai măreţi, mai puter-
nici, mai interesanţi. Te tot apropii şi ei cresc, îi vezi împădu-
riţi, treci pe lângă stânci şi treci prin tuneluri. Văile sunt mai 
adânci şi copacii mai mari, vârtoşi. Cred că Dumnezeu ne vrea 
temperaţi, cu discernământ. Aşa cum există munţi împăduriţi, 
stâncoşi, cu fâneţe, dealuri mai mici sau mai mari, văi, râuri 
şi pâraie, câmpii şi mare, toate aşezate armonios, dumneze-
ieşte de frumos... Să fi i temperat, dar cu discernământ, ca să 
fi i temperat frumos, ca să poţi compensa constructiv un mod 
sau un altul de a fi . Cu ceva timp în urmă, un părinte ne vor-
bea despre cele zece porţi prin care putem să intrăm în Împă-
răţie: dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunăta-
tea, credinţa, faptele bune şi celelalte... şi să ne alegem o 
poartă... Greu lucru, aş zice, când toate aceste virtuţi cresc 
împreună, se împletesc armonios, se completează. Ele alcătu-
iesc o fi re a omului dumnezeieşte-temperată.

Spre acasă, pe Trotuş în jos
Cluj-Comăneşti şi mai sus. Începând de la Deda, munţii se 

adună de o parte şi de alta a Defi leului Deda-Topliţa. De obi-
cei stau cu obrazul lipit de geam, chiar şi dacă e noapte, şi mă 
minunez. Las cuvintele să lucreze amintiri. Pajiştile verzi, 
curate, fânul adunat în turnuri de apărare, parcă, şi iarba, 
iarba. „Nimic nu e mai verde decât iarba după ultima zăpadă”, 
spunea un poet. Iar eu zic: nimic nu e mai verde decât iarba 
după ultima ploaie, nimic nu e mai verde decât iarba pe care 
o înfrumuseţează Dumnezeu! Un grup de vreo cinci băieţi 
veseli şi neastâmpăraţi au sărit grămadă la geam: „Plouă!”, 

„Mereu e aşa aici. Şi anu’ trecut a fost...”, „Ăsta-i Mureşu’!”. Pe 
întuneric, trenul se strecoară printre munţi grei, cu pereţi de 
stâncă şi vârfuri de păduri. Curând aproape, Topliţa. Mai în-
colo, Gheorgheni, Izvoru Mureşului. Iar după aceea munţii se 
mai domolesc, stau mai departe, pe la Ciuc şi Ghimeş. Dar de 
pe la Comăneşti spre Târgu Ocna, Salina, munţii se adună iar, 
minunat, şi Trotuşul trece neastâmpărat printre ei. Micuţ, ca 
o staţiune montană, oraşul Comăneşti acoperă cuminte depre-
siunea cu acelaşi nume. De fi ecare dată când ajung aici, acasă, 
la atâţia ani de când m-am mutat în Cluj, redescopăr cu aceeaşi 
bucurie copilărească parcul şi cel mai mare muzeu etnografi c 
şi de artă de pe Valea Trotuşului, Palatul Ghika, fosta reşedin-
ţă a unuia dintre cei mai faimoşi exploratori români, Dimitrie 
Ghica, zis şi Ghika Comăneşteanul. Aproape de Palat se afl ă 
şcoala pe care am frecventat-o zece ani, în fi ecare zi, străbătând 
parcul de la un capăt la altul, imaginându-mi lacul cu bărci şi 
aleile ascunse de portocali şi alte feluri de vegetaţie luxurian-
tă din jurul Palatului, pe care se plimba cândva domniţa 
Maria, fata lui Ghika cea măiastră în muzică, aşa cum atât de 
frumos le descrie pe toate Alexandru Vlahuţă.

Acasă îmi umplu mereu plămânii de aerul curat al copilă-
riei fără grĳ i, al cuminţeniei natale, al simplităţii creştine, fi e 
ea a părinţilor mei, fi e a mănăstirilor presărate ici-colo prin 
munţi. Cum ieşi din Comăneşti, aproape de Târgu Ocna, poţi 
să zăreşti micuţa mănăstire de lemn cu hramul Sf. Parascheva, 
un lăcaş vechi, dar care adăposteşte undeva mai jos, într-o 
grădină, o cruce frumoasă de lemn închinată sfi nţilor din în-
chisorile comuniste. Mai sus de mănăstire, de treci căile ferate, 
ajungi la Penitenciarul Târgu Ocna. Şi tot din tren poţi zări, 
undeva în vârful muntelui împădurit, un acoperiş alb, al unui 
muzeu de istorie. De acolo, puţin mai sus, ştii că se ajunge la 
Mănăstirea Măgura din Slănic-Moldova. Bine tăinuită de 
înălţimi, mănăstirea de maici e totuşi un loc des cercetat de 

credincioşii din împrejurimi şi nu numai. Iar aceasta mă în-
toarce cu gândul la o altă mănăstire, tot bine tăinuită, însă în 
Maramureş, undeva mai departe de Botiza, la Văleni.

Cu ASCOR, ca acasă
Cluj-Văleni. Mănăstirea de lemn în stilul tradiţional maramu-

reşean, cu hramul Schimbarea la Faţă, afl ată într-o poiană largă, 
la Văleni, a fost, anul acesta, în august, locul de închinăciune 
pentru studenţii din ASCOR Cluj. ASCOR-ul este mare şi vesel. 
Mulţi studenţi s-au alăturat, timp de două săptămâni, cât a durat 
tabăra mare, mai vechilor asociaţi şi, ca şi când ar fi  fost de-ai 
locului, s-au gospodărit singuri, într-o rânduială casnică şi du-
hovnicească jovială, muncind, învăţând, rugându-se, jucându-se 
şi nevoindu-se fi ecare după puteri. Nu era prea uşor să dai la o 
parte uşa cortului, dimineaţa chiar înainte de zori, şi să te fereşti 
de roua prea groasă ori de apa de ploaie care, unora, le ţinuse 
companie toată noaptea. Dar te încălzeai de îndată ce intrai în 
biserica neiluminată electric, plină însă de lumânările celor care 
privegheaseră citind la psaltire. Şi dacă mai alergai şi după lem-
ne, să aprinzi focul şi să pui de ceai, sau după încă o cană de cafea 
fi erbinte, chiar că uitai de frigul dimineţii. Iar seara, după mult 
aşteptatele discuţii lămuritoare, pline de întrebări şi răspunsuri, 
gustărica era mai mult decât un simplu răsfăţ: devenise o nece-
sitate binefăcătoare. Ţin minte ce bine mi-au prins ceaiul fi erbin-
te şi ciocolata amăruie după o mult disputată partidă de şah care, 
într-un fi nal nerăbdător, l-a făcut pe adversarul meu fericit.

Ca în fi ecare an, eugeniile pline cu cremă de cacao din 
cortul de depozitare a alimentelor au fost o ispită pentru cei 
gurmanzi, iar atelierele - o plăcere pentru cei pasionaţi. Fie că 
băteau toaca, fi e că meştereau sculpturi sau litografi i, fi e că 
învăţau să dea primul ajutor, ori mai cântau la chitară, ori mai 
desluşeau neume, ori pur şi simplu luau la picior dealurile de 
prin împrejurimi, întorcându-se cu vreun mănunchi de fl ori, 
vreo sticlă cu apă de izvor, vreo sacoşă cu ciuperci sau cu 
vreun giga de poze, fi ecare după puteri, tinerii au trăit din 
plin fi ecare zi. S-au bucurat de fi ecare întâlnire dintre ei, în 
cele mai neconvenţionale şi mai vesele sau neaşteptate situa-
ţii („şoriceii de câmp au invadat corturile!”; „nu mai avem 
dulceaţă!”; ziua 12: „mai avem un sac de pepeni!”; „am făcut 
600 de sarmale!”), de fi ecare cuvânt duhovnicesc al părintelui 
însoţitor, părintele Ciprian, şi al părinţilor invitaţi, Înalt Prea-
sfi nţiţii Serafi m şi Iosif, şi al altora, de fi ecare ocheadă prin 
telescop la cerul mai plin de stele ca nicăieri în altă parte...

La mare
Comăneşti-Adjud-Constanţa. Dinspre Comăneşti înspre 

Adjud, munţii mai stau prin împrejurimi vreo cincizeci de ki-
lometri, după care fac loc dealurilor joase. De la Adjud am 
luat-o tot spre sud cu destinaţia Constanţa şi amintirea pădu-
rilor înalte şi dese am trimis-o înapoi în nord, în munţi. Dealuri 
şi apoi, cât vezi cu ochii, Câmpia Bărăganului, unde linia ori-
zontului e întinsă la maxim. Singurul moment vizual culminant 
este la Buzău, răsăritul: mare, mare, de foc, soarele. Nu mi-a 
plăcut niciodată în mod deosebit metafora „minge de foc”, dar 
aşa e – soarele a răsărit ca o minge de foc aruncată în sus, tră-
gând după ea linia de apă ceţoasă a orizontului, dezroşindu-l. 
De acolo, marea şi plajele ei erau chiar aproape.

Patru zile cât am stat în staţiunea Mamaia, am cunoscut 
marea în puterile ei. De obicei, e liniştită şi valurile sunt mici. 
Briza e vânată de oameni ca un adevărat medicament, iar 
răsăritul este un eveniment îndelung aşteptat şi pregătit, de 
nelipsit. Într-adevăr, liniştea dimineţii, întreruptă din când în 
când de pescăruşii harnici, şi ritmicitatea spumoasă a valuri-
lor îţi strecoară cu fi neţe un ritm interior nebănuit. Dincolo 
de cotidianul comercial, în care lumea înnoată într-un uriaş 
val de „valori” stabilite în funcţie de cursul BNR, cum spunea 
un prieten, şi în funcţie de o adulaţie a eului, aş adăuga eu, 
omul economisind un an întreg pentru a-şi satisface o săptă-
mână, cel mult, plăcerile sau poft ele, există şi un alt fel de eu, 
pe care Dumnezeu vrea să ni-l inspire prin frumuseţea natu-
rii din jurul nostru, imediată. Doar că boxele ritmului cotidi-
an sunt date la un volum atât de mare, încât nu mai auzim şi 
alte ritmuri de a fi . Şi atunci, poate şi moralist spunând, na-
tura exteriorizează ca o mustrare felul acesta robotic de 
existenţă. În ultimele două zile, marea a fost bine tulburată 
de o furtună de nisip. Vânturi puternice, valuri nervoase şi 
pături de alge şi scoici care au muşcat metri buni din plajă. 
Totuşi, m-am întors în Cluj cu bucuria de a fi  participat la 
sfânta liturghie de duminică la o bisericuţă de pe malul La-
cului Tăbăcăriei, tot în stil maramureşean, aşezată într-un 
părculeţ respirând aer mediteranean...

Grecie, Grecie...
Cluj-Atena şi alte ţinuturi eline. Pelerinajul în Grecia a fost ca 

mierea după gustul amar şi nisipos al Mării Negre de la Mama-
ia. Tot cu ASCOR-ul vesel, unii mai vechi, alţii noi, şi împreună 
cu câţiva creştini greci iubitori şi cu drag de români, am desco-
perit o Grecie frumoasă, respirând duh de sfi nţenie de la sfi nţi 
arhicunoscuţi sau recent descoperiţi, într-o atmosferă impregna-
tă profund de naţionalism şi dragoste pentru istorie, tradiţii şi 
obiceiuri. Şi atât de vii am resimţit acest duh, această atmosferă, 
încât duritatea crizei economice mi s-a părut o usturime a unei 
răni pe care poporul grec o poartă cu răbdare sisifi că...

Cu un itinerariu făcut ad-hoc de cunoscători, fi ecare zi a 
fost un deliciu sufl etesc şi... gustativ. Bisericile, mai ales mănăs-
tirile munţilor şi cele mai ferite de pe insule, sunt un adevărat 
spectacol vizual de piatră şi ornamente fl orale. Munţii scunzi, 
cu vârfuri domoale sau abrupte, lipsiţi de păduri, au încurajat 
imaginaţia meşterilor în piatră şi oricât de aride ar părea con-
strucţiile, mănăstirile sunt nişte bĳ uterii arhitecturale minuna-
te, cu atât mai mult cu cât în interior adăpostesc moaşte nepre-
ţuite de sfi nţi. Mănăstirile Panaghia Xeni, a Cuviosului David, 
a Sf. Patapie, a Sf. Luca din Boeotia, a Sf. Efrem cel Nou, a Sf. 
Mina, a Sf. Luca al Crimeii, a Sf. Nectarie din Eghina m-au 
impresionat nespus. Oluri mari de lut, amfore prozaice şi alte 
ghivece din piatră ornau cu plante mediteraneene aleile cu scări, 
izvoarele amenajate şi treptele de la uşile mănăstirilor, ori în-
soţeau pereţii albi sau în cărămidă ori piatră albăstrie ai depen-
dinţelor. Era cald şi totul părea arid, dar răcoarea interiorului 
de piatră şi verdeaţa ornamentală te smulgeau din moleşeală 
şi îţi îndreptau atenţia spre adevărata bogăţie...

Toate orăşelele, fi e ele pe malul mării sau escaladate pe munţi, 
mi-au dat, de altfel, o reală senzaţie de deschidere şi de încredere. 
Căsuţele sau casele cu unu-trei etaje, cu pereţii albi cel mai adesea, 
cu acoperişurile scurte, fără margini, cu balcoanele deschise cu 
balustrade, cu uşile şi ferestrele acoperite de obloane din lemn 
de culoare deschisă ori din contră, se aliniau ordonat de o parte 
şi de alta a unor străzi înguste, separate uneori de terase ori ma-
gazine pline de verdeaţă, sau de alte alei ori scări ce urcau spre 
zonele mai înalte ale oraşului, delimitate simplu de un mic grilaj, 
sau de o portiţă, sau de un ulcior mare cu plante aromate, leandru, 
busuioc, rodiu, levănţică, iasomie... În Arachova, un orăşel turis-
tic pe versanţi abrupţi de munte, situat aproape de Boeotia şi 
Delphi, fi ecare bucăţică de pământ pare să fi e învestită frumos 
cu ceva, cu dependinţe, terase, alei, scări, toate din piatră. În 
Corint, Patras şi Kalamata, oraşe comerciale şi porturi minunate 
din Peloponez, terasele se întind până în apele mării, iar în aglo-
meraţia de blocuri, vile şi căsuţe, poţi să descoperi pe neaştepta-
te situri mitologice, castele şi biserici, mărturii ale Antichităţii. 

Cam peste tot pe unde ai urca munţii, dai de nesfârşite livezi 
de măslini, străjuite de siluete de chiparoşi. Se spune că la Ara-
chova poţi mânca cele mai bune măsline. O altă localitate încon-
jurată de întinderi de măslini este Prokopi, din insula Evia, unde 
se afl ă moaştele atât de mult îndrăgitului sfânt Ioan Rusul. Afl ate 
la aproximativ 800 m înălţime, satele de pe aici sunt iarna lipsite 
de hrană. Zăpada se adună de multe ori în troiene de 3 m înălţime, 
iar locuitorii primesc alimente aduse cu elicopterul. Dar vara, 
legumele abundă. După închinarea la moaştele Sf. Luca al Boeo-
tiei, ne-am prelungit popasul cu o agapă mult aşteptată. De la 
sticlele de apă cu gheaţă pe care le primeam în fi ecare zi în pele-
rinajul nostru, de la smochinele proaspete şi desertul-surpriză din 
fi ecare seară, şi până la darurile lăsate pe pat, pentru fi ecare, şi 
dragostea aceea fi rească, nestingherită de barierele lingvistice, 
sufi cientă prin ea însăşi în Hristos, am simţit neostoita apropiere 
faţă de celălalt pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o ca poruncă.

La urma urmei, sfi nţii lucrează pe viu, şi la propriu şi la 
fi gurat. Sunt vii printre noi şi fac minuni concrete, lăsând 
mărturii cât se poate de reale. Se roagă pentru noi lui Dum-
nezeu şi nouă ne creşte instantaneu parcă atenţia pentru ce-
lălalt, fi indcă, nu-i aşa, şi sfi nţii au fost atenţi cu noi, iar noi 
de ce ne-am lăsa mai prejos? De altfel, n-am putea. Dragostea 
e vie, nu se odihneşte niciodată. Prin aceasta, ea este.    X

 Gabriela Bulgaru
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