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Taină și minune
a începutul Postului Crăciunului, pe 21 noiembrie, sărbătorim „Intrarea Maicii
Domnului în Biserică”. Este o legătură directă între cele două lucruri: Maica
Domnului intră în templul din Ierusalim pentru a se pregăti să-L primească în
pântecele ei pe Domnul Hristos, noi creştinii postim şase săptămâni înainte de praznic
pentru a-L primi pe Mântuitorul în peştera sufletului nostru. Dar, pe cât de lesne este de
făcut o legătură între cele două, pe atât de mult ne dăm seama de sfinţenia Maicii Domnului şi de mizeria lăuntrică în care ne găsim noi.
Viaţa Maicii Domnului este taină şi minune. Maica Domnului este „rai de taină”,
este „laudă a toată lumea”, este „năstrapă de aur”, este „casa Domnului”. Condacul sărbătorii ne spune că „Preacurata, Biserica Mântuitorului, cămara cea de mult preţ şi Fecioara, sfinţită vistierie a slavei lui Dumnezeu, astăzi se aduce în casa Domnului, împreună aducând harul Duhului lui Dumnezeu, pe care o laudă îngerii lui Dumnezeu: Acesta
este cortul cel ceresc”1.
Noi spunem într-o cântare din postul acesta, adresându-ne lui Dumnezeu: „Pe
mine, cel ce am ajuns peşteră de tâlhari, arată-mă, Doamne, Cel ce în peşteră Te-ai născut,
locaş al Tău şi al Tatălui şi al dumnezeiescului Tău Duh, ca să Te slăvesc în toţi vecii”2.
Şi, dacă suntem realişti, în faţa tainei unirii cu Hristos, ne folosim de rugăciunea
de la Împărtăşanie: „Mă cutremur, primind focul, să nu mă aprind ca ceara şi ca iarba. O
înfricoşătoare taină. O, milostivire a lui Dumnezeu. Cum eu, tină fiind, mă împărtăşesc
cu dumnezeiescul Trup şi Sânge şi mă fac fără stricăciune”3.
Maica Domnului se pregăteşte în templu pentru momentul unic din istoria universului când, întrupându-se în sânul ei Hristos şi frate făcându-se cu oamenii, lumea va fi
salvată. Datorită acestui fapt, că L-a născut pe „Pomul vieţii”, Preasfânta Fecioară este
numită „rai de taină”.
„Umbritu-te-a pe tine, Fecioară, spune cântarea, puterea Celui dintru înălţime, şi
te-a făcut rai de desfătare, având în mijloc lemnul vieţii, pe Mijlocitorul şi Domnul”4.
Edenul cel închis pe vremea lui Adam devine accesibil pentru toţi oamenii. Într-un dialog
retoric cu locul naşterii spunem: „Găteşte-te Betleeme că s-a deschis Edenul pentru toţi,
înfrumuseţează-te Efrata, că Pomul vieţii a înflorit în peşteră din Fecioară. Pentru că pântecele aceleia s-a arătat rai înţelegător, întru care este dumnezeiescul pom, din care mâncând vom fi vii şi nu vom muri ca Adam. Hristos se naşte ca să ridice chipul cel căzut mai
înainte”5.
Contemplând splendoarea Maicii Domnului şi admirându-i puritatea, ne dăm
seama de ce a fost vrednică să-L nască pe Hristos. Şi, întorcându-ne înspre noi, ne dăm
seama cât de mizerabili suntem pentru a-L putea primi. Din încurcătură ne scoate postul
Crăciunului. Spune Sfântul Simeon Noul Teolog: „Crezând din suflet şi căindu-ne cu
căldură, zămislim pe Cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre ca și Fecioara, dacă avem
sufletele noastre fecioare curate”6.
Fecioria şi curăţia sufletului încercăm să le regăsim în acest post. Două virtuţi pe
cât de mari pe atât de neglijate. Şi nu numai că nu le căutăm, ci le socotim desuete şi demodate.
Mai ales în inima tinerilor încearcă duhul anticrist şi secular să dărâme convingerile creştine şi dorul după puritate. Pe cei ce încă au mai rămas nepătaţi, acest duh îi
persiflează şi-i marginalizează.
Uitându-ne cu speranţă la Maica Domnului, o rugăm să ne ajute prin rugăciunile
ei: pe cei mai în vârstă să ne ajute să ne recâştigăm sfinţenia vieţii, pe cei tineri să-i păstreze curaţi şi nepătaţi.
În această stare fiind, vom avea bucuria de a-L primi şi noi pe Hristos în inima
noastră.
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acţiune. În definitiv misiunea şi pastoraţia merg mână-n
mână, iar Biserica, formată din clerici şi mireni, trebuie
primenită din interior, printr-o misiune şi introspecţie
personală, particulară, pentru a avea efecte în societate.
Dacă se reuşeşte acest lucru, societatea laică şi bisericească va fi primenită şi împrospătată din starea râncedă de
lâncezeală şi apatie, printr-o infuzie de oameni duhovniceşti şi misionari, capabili de un apostolat autentic.
Dar, chiar şi aşa, nu se poate realiza o misiune desăvârşită doar prin profesionalismul şi buna noastră prePr. Prof. Vasile Stanciu gătire intelectuală. Fără chemarea lui Hristos, a Numelui
Său în efortul nostru misionar, toată lucrarea noastră
acultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii rămâne fără consistenţă duhovnicească şi prezintă cre„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca a organizat în zilele de dibilitate. În cartea numită Sbornic, şi care cuprinde o
2-4 noiembrie, 2025 lucrările Simpozionului internaţi- antologie de texte aparţinând părinţilor duhovniceşti
onal de Teologie, Istorie, Muzicologie şi Artă, cu tema Misiunea din mediul slav şi românesc, precum Sfântul Paisie de
parohiei şi a mănăstirii într-o lume în continuă schimbare, temă pro- la Neamţ şi Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului, este
pusă de Sfântul Sinod pentru a fi tratată şi la nivelul Facultăţilor un citat al egumenului Hariton, alcătuitorul antologiei,
de Teologie ortodoxă din Patriarhia Română. Asumându-şi extrem de sugestiv: ”Creştinul nu trebuie să uite vreomisiunea şi responsabilitatea pe care o are în societatea laică, dar dată că îi este de trebuinţă să se unească, în întreaga sa
şi în viaţa eparhiei noastre, Facultatea de Teologie Ortodoxă din fiinţă, cu Domnul şi Mântuitorul Hristos. Noi trebuie
Cluj-Napoca a adunat în comuniune academică o parte a celor să-I facem loc, pentru ca El să se sălăşluiască în mintea
mai reprezentativi teologi din România şi străinătate, pentru a şi inima noastră, iar pentru o astfel de unire cu Domnul,
dezbate această temă foarte actuală şi importantă, atât pentru cel mai bun şi mai plin de nădejde mijloc, după împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Lui, este Rugăciunea lui
Biserică cât şi pentru societatea civilă.
Potrivit unui teolog contemporan, ”În Simbolul de Credinţă Iisus făcută cu mintea”2.
Deşi este o rugăciune foarte personală şi intimă, ea poamărturisim una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Apostolicitatea include apostolatul, sau misiunea ca dimensiune a te ilumina, poate zidi, poate convinge, pentru că cel ce o
fiinţei Bisericii înseşi. Biserica este misionară în virtutea aposto- practică cu toată fiinţa, devine vas ales al lui Hristos, după
chipul Sfântului Pavel:
licităţii ei... Din ziua Cincizeci„A
„Acesta îmi este vas ales,
mii, mărturia credinţei face
ca să poarte numele Meu
parte chiar din esenţa vieţii
în
înaintea neamurilor” (F.
creştine. De aceea trebuie subA
Ap. 9, 15).
liniat cât de mult era orientată
Aducem alese mulţula început Biserica spre mărm
miri IPS Sale, Părintelui
turie şi propovăduire. Numai
M
Mitropolit Andrei, nu
aceasta poate explica răspândo
doar pentru binecuvândirea fulgerătoare a creştinista
tarea acordată desfăşurămului în primele secole, când
ri
rii
acestui simpozion, cât
nu exista nici o structură sau
1
m
mai ales pentru implicasocietate misionară” . Plecând
re
rea totală, materială, spide la această afirmaţie, ne puri
rituală
şi academică.
nem următoarea întrebare:
Alese mulţumiri se
dacă, atunci când nu existau
cu
cuvin
Universităţii „Bainstituţii sau structuri misiobe
beş-Bolyai”,
reprezentată
nare, credinţa creştină a conla cel mai înalt nivel prin
vertit practic întreaga lume,
D
Domnul
Academician
cum se explică non-misiunea,
Pr
Prof.
Univ.
Dr. Ioan Aurel
sau contra-mărturia creştină
Po Rectorul UniversităPop,
de azi, când există atâtea instiţi şi prin PC Pr. Prof.
ţii,
tuţii şi structuri misionare, care
U
Univ.
Dr. Ioan Chirilă,
sunt create tocmai pentru miPr
Preşedinte
al Senatului.
siune? S-a modificat ceva în
Mulţumim tuturor infiinţa sau natura Bisericii? De
vi
vitaţilor
din străinătate şi
ce credinţa creştină nu mai
di
din ţară, ce reprezintă inreprezintă un factor de unitast
stituţii
prestigioase ale
te şi comuniune între creştini?
Deschiderea lucrărilor Simpozionului internațional de Teologie,
De ce Bisericile îşi dispută încă Istorie, Muzicologie și Artă, intitulat Misiunea parohiei și a mănăstirii lumii academice de teologie, muzicologie şi artă,
o supremaţie pământească şi într-o lume în contunuă schimbare
schimbare,, organizat de Facultatea de Teologie
îşi revendică fiecare confesiu- Ortodoxă din Cluj-Napoca. Aula Magna a Universității Babeș-Bolyai, grupului de voluntari co2 noiembrie 2015.
ordonaţi de către Lect.
ne sau denominaţiune religiUniv. Dr. Paula Bud, coleoasă adevărul absolut? Unde
este acel Hristos din viaţa noastră, care se ruga Tatălui ceresc în gilor din conducerea facultăţii, PC Pr. Lect. Univ. Dr. Criscele mai grele momente ale vieţii Sale pământeşti „Ca toţi să fie tian Sonea şi PC Pr. prof. Univ. Dr. Ştefan Iloaie, părinteuna”? Unde este unitatea şi comuniunea dintre noi, clerici şi lui secretar şef Cosmin Trif, studenţilor de la Artă sacră,
creştini, fiii aceleiaşi Biserici? Este în măsură Biserica azi să de- care au pictat icoane pe sticlă pentru a fi oferite participisteze cauzele non-misiunii, care nu mai depind de factori externi, panţilor, coordonaţi de Lect. Univ. dr. Claudia Trif, stuci de mai degrabă de neputinţa şi nepriceperea noastră, şi să le denţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, colegilor preoţi
elimine din activitatea ei? Pe ce ar trebui pus accentul: pe cult şi din Cluj-Napoca, care s-au alăturat sponsorilor noştri şi
rugăciune, pe informaţia teologică, pe formarea profilului reli- tuturor participanţilor, care prin implicarea directă sau
gios-moral al viitorilor slujitori ai altarelor, pe monahism, pe indirectă vor da sens şi frumuseţe întâlnirii universitare
laicat, pe mass-media creştină, pe ecumenism, pe infrastructura de la Cluj. Îi rugăm să transmită instituţiilor pe care le
materială a Bisericii, pe problemele sociale, pe reîncreştinarea reprezintă întreaga noastră consideraţie şi apreciere.
Nu în ultimul rând, mulţumim cu umilinţă Bunului
culturii şi redeschiderea dialogului dintre credinţă şi cultură? Şi
Dumnezeu, pe care-L rugăm să binecuvinteze lucrările
interogaţiile de acest fel pot continua.
Nutrim speranţa că lucrările acestui simpozion inter- acestui simpozion şi să ne insufle puterea duhovniceasnaţional, cu o temă atât de generoasă şi actuală, axată pe că de care avem trebuinţă pentru a-L chema pe Hristos
misiunea parohiei şi a mănăstirii într-o lume în continuă şi Numele Lui în mijlocul nostru.
schimbare, vor aduce lumină şi limpezime de gândire şi

Cuvânt de deschidere a
Simpozionului internaţional de
Teologie, Istorie, Muzicologie
și Artă la Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Cluj-Napoca
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Sbornicul. Culegere despre Rugăciunea lui Iisus,miezul evlaviei ortodoxe. CuValer Bel, Missio Dei, în vol. „Misiunea Bisericii în Sfânta Scriptură şi în legere din învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi din îndrumările oamenilor încercaţi,
Istorie. Biblie şi multiculturalitate III”, coordonator Ioan Chirilă, Editura care au pus rugăciunea în lucrare, traducere din limba rusă de preot Gheorghe
„Renaşterea”, Cluj-Napoca, 2006, p. 7;
Roşca, Editura „Renaşterea”, 2015, p. 7.
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Efigia unui Ierarh
Dan Ciachir
a un interval de patru ani, în 1984 și 1988, au apărut sub
egida Episcopiei Romanului și Hușilor două volume dintr-o
carte eveniment: Convorbiri duhovnicești, alcătuită de protosinghelul Ioanichie Bălan, constând din peste o mie de pagini de
dialoguri purtate cu câţiva profesori teologi importanţi – în frunte
cu părintele Dumitru Stăniloae – și cu câteva zeci de duhovnici,
monahi și maici din mânăstirile noastre și din unele schituri românești
de peste hotare. Atunci i-am citit, într-o stare de tensiune și jubilaţie
spirituală, pe părinţii Arsenie Papacioc, Teofil Părăianu, Sofian Boghiu,
și l-am descoperit pe Nicolae Steinhardt. Dialogurile acestea, așa
cum am constatat recitindu-le, constituiau o apoteoză a Ortodoxiei,
a monahismului nostru și nu conteneam să mă mir cum de cenzura
o lăsase să se desfășoare multiplicată în peste zece mii de exemplare
(tirajul însumat al celor două volume) la care contribuiseră cu sugestii în formularea întrebărilor Dan Zamfirescu și Ioan Alexandru.
În volumul al
doilea, între profesorii teologi
intervievaţi de
Ioanichie Bălan,
l-am găsit pe părintele Ioan
Mihălţan, preot
celib, care după ce
fusese paroh în
comuna sa natală
din Ardeal și după
studii și doctorat
în străinătate, devenise conferenţiar
pentru Îndrumări
Misionare și Ecumenism la Institutul Teologic din
Sibiu. Mi-au plăcut
foarte mult răspunsurile sale precise, realiste, originale, străine
de didacticism, în care experienţa comunităţii de iubire și credinţă
a Bisericii prevala asupra catedrei. Așa încât, m-am bucurat când,
în ianuarie 1990, părintele profesor Ioan Mihălţan a devenit cel
dintâi ierarh ales în Sfântul Sinod după prăbușirea regimului
comunist. Apoi, spre sfârșitul lunii septembrie 1992, același Sinod
îl alegea episcop eparhiot la Oradea.
Zece ani mai târziu am avut prilejul să-l cunosc personal. Înainte de asta, mi-a telefonat spunându-mi că îmi citise Cronica ortodoxă. Nu am apucat să mă bucur de câteva aprecieri măgulitoare,
întrucât m-a întrebat: „Sunteţi și un om moral?” I-am mărturisit că
îmi era greu să răspund la o asemenea întrebare. Cine ar putea
spune fără ezitare despre sine: Da! Mă socotesc un om moral. În
decursul aceleiași convorbiri Prea Sfinţitul Ioan a ţinut să știe care
este ierarhul român contemporan a cărui operă teologică o apreciez
cel mai mult. Am răspuns fără să ezit: Patriarhul Iustin Moisescu.
În același an 2002, în noiembrie, după ce începuse Postul Crăciunului, am ajuns la Oradea împreună cu părintele stareţ Emanuil Rus și cu părintele profesor Radu Dorin Micu. Era o vreme rece,
ploua și sufla vântul; se lăsa întunericul pe când intram în oraș...
Vicarul episcopiei, părintele Vasile Bota, dorea să vedem începutul
lucrărilor la biserica Sfântul Apostol Andrei. Am mers împreună
acolo. Zidurile nu aveau nici doi metri înălţime, locul mustea de apă
și noroi. Mi-am amintit de momentul acela curând, când tot împreună cu părintele Vasile Bota, am revăzut biserica Sfântul Apostol
Andrei în pragul târnosirii, frumoasă, zveltă, cu un interior menit
parcă să ilustreze celebra stihiră bizantină: „În biserica slavei tale
stând/ În cer ne pare că stăm, Născătoare de Dumnezeu.”
În seara din noiembrie 2002 am stat de vorbă aproape un
ceas cu Prea Sfinţitul Ioan Mihălţan, într-o încăpere de la
parterul reședinţei sale. Era un om afabil, cu un tempo în vorbire și gesturi, marcat de nobleţe – una firească –, cu un chip
destins, polisat de cugetare, meditaţie și lecturi.
În următorii cinci ani am avut prilejul să-l mai întâlnesc de câteva ori pe Prea Sfinţitul Ioan al Oradiei, de fiecare dată în biroul
său de la etajul întâi al reședinţei; o încăpere curată sugerând un
iatac arhieresc. În timpul acestor întâlniri mi s-a întărit convingerea
că Prea Sfinţitul Ioan vorbea cea mai frumoasă limbă română auzită de mine în ultimele decenii; o limbă necăutată și cu o mireasmă
lexicală aparte. Rostirea sa îl distingea nu numai între ierarhii pe
care i-am cunoscut, ci și între intelectuali, astfel încât am ajuns să
mă întreb odată: Oare cine vorbea mai frumos românește – Prea
Sfinţitul Ioan sau Alexandru Paleologu?
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Tableta lunii noiembrie

Sfântul Ioan Gură de Aur în
iconografia răsăriteană

O logică bolnavă
Alexandru Nemoianu
Jackson, Michigan, USA

Î

cest subiect iconografic închinat Sfântului Ioan Chrisostom (Zlotaust în limba slavonă) înfăţișat într-o
formă succintă se înscrie în salba de manifestări
prilejuite de anul Comemorativ al Sfântului Ioan Gură de
Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii pe care Patriarhia Română a proclamat-o pentru anul 2015.
În constelaţia de sfinţi pe care întreaga creștinătate a mărturisit-o
de-a lungul secolelor se află și Cel întru Sfinţi lăudat, Părintele
nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, teolog
și predicator, trăitor în veacurile al IV-lea și al V-lea.
Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut în Antiohia în anul 354 din
părinţii Secundus și Antusa. A fost botezat în anul 370, după care a
studiat teologia la școala din Antiohia. După o pregătire minuţioasă
teologică, în anul 381 a fost hirotonit diacon, iar mai apoi, după cinci
ani, a urcat la treapta preoţiei.

A

În anul 397 a fost chemat să ocupe scaunul de episcop al Constantinopolului, la care el s-a împotrivit, devenind totuși patriarh în
anii 404-407. În timpul slujirii sale a scris o serie de lucrări deosebite
precum Omiliile la diferite cărţi ale Sfintei Scripturi; a ţinut de asemenea 21 de predici în perioada Postului Mare a anului 397, demascând
ereziile timpului său și asumându-și asupra sa invidia împăratului
Teodosie. Alături de acestea, Sfântul Ioan a scris un temeinic îndreptar pentru pregătirea preotului adevărat, Despre Preoţie.
Întreaga sa activitate scriitoricească i-a adus pe drept cuvânt,
numele de Gură de Aur. Acuzat de colaborare cu Origen de către
Teofil, papă al Alexandriei, Ioan a fost aspru pedepsit de către Eudoxia, soţia împăratului Arcadie. Sfântul Ioan Gură de Aur a criticat
abuzurile de bogăţie ale mai marilor vremii, fapt pentru care a fost
exilat în Georgia. Cu toată împotrivirea papei Inochentie I al Romei,
Sfântul a fost mai departe exilat la Pityus, pe malul răsăritean al
Mării Negre. Tradiţia afirmă că în timpul călătoriei, Sfântul Ioan a
trecut la cele veșnice în anul 407, iar moaștele sale au fost duse la
Constantinopol și mai apoi la Roma.
Printre cele câteva scene în care este pictat Sfântul Ierarh se
numără reprezentarea Sfântului Ioan Gură de Aur în spaţiul interior al Sfântul Altar, în icoana Sfinţilor Trei Ierarhi, în cea a Judecăţii
de Apoi și bineînţeles icoanele cu chipul său binecuvântând. În
pictura din Sfântul Altar, Sfântul Ioan Gură de Aur este redat alături
de ceilalţi mari sfinţi ierarhi ai Bisericii. Referindu-se la acest fapt,
Constantine Cavarnos face următoarea precizare Sub icoana Împărtăşirii, acoperind ultima zonă a iconografiei absidei din răsărit, sunt
sfinţii mari ierarhi: Sf. Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, Grigorie Teologul, Atanasie cel Mare şi dacă spaţiul permite şi alţii […]1.
O importanţă deosebită li se acordă Sfinţilor Vasile cel Mare
şi Ioan Gură de Aur, autorii Dumnezeieştii Liturghii, ei fiind
reprezentaţi în mĳlocul absidei, în partea de jos și înaintea celorlalţi
sfinţi. Alături de ei este înfăţișat și Sfântul Grigorie Dialogul ce
1
Constantine Cavarnos, Ghid de iconografie bizantină, trad. AncaPopescu,
ed. Sophia, Bucureşti, 2005, pp.74-75.

a scris, la rândul său Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite. De
obicei, toţi sunt zugrăviţi în odăjdii liturgice, care se disting prin
feloane cu cruci mari numite polistavros. Jumătate dintre ei sunt
pictaţi pe latura stângă a absidei şi jumătate pe cea dreaptă. Toţi
stau cu faţa îndreptată spre centru unde se află zugrăvită o sfântă masă (simbolizând Jertfelnicul sau Sfânta Masă), iar pe ea
Hristos - Prunc într-un potir monumental (cu o stea deasupra
lui), având uneori și următoarea inscripţie: Mielul lui Dumnezeu,
Cel ce Se sfărâmă şi nu se desparte, Cel ce Se mănâncă pururi şi niciodată nu Sesfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc îi sfinţește2. Aceasta
este rugăciunea rostită în taină în Sfântul Altar de către preotul
liturghisitor, în timpul Sfintei Liturghii.
În unele redactări după veacul al XII-lea, Sfinţii Ierarhi
stau aplecaţi cuvios în semn de respect și supunere către
Hristos Arhiereul cel Veșnic. Ei susţin în mâini sfetoace sau
pergamente desfăşurate pe care se află scrise rugăciuni din
Sfânta Liturghie. Pe filacterul Sfântului Ioan Gură de Aur se
pot citi cuvintele: Doamne Dumnezeul nostru, Care ai trimis
Pâinea cea cerească, hrana întregii lumi, pe Domnul şi Dumnezeul
nostru Iisus Hristos, Mântuitorul şi Izbăvitorul nostru.
Sfântul Ioan Gură de Aur apare înfăţişat și aici cu aceleași caracteristici tipologice ale portretului său, repectiv cu obrajii supţi,
capul mare, pleşuv, cu oasele feţei proeminente şi barbă rară, având
o expresie de adâncă trăire duhovnicească.3
În icoanaSfinţilor Trei Ierarhi, poate una dintre cele mai cunoscute icoane ale sale, Sfântul este pictat alături de ceilalţi doi Sfinţi.
Ei sunt reprezentaţi în picioare, din faţă, ţinând câte o Evanghelie
închisă, în mâna stângă, şi binecuvântând. În aceeași parte, stânga,
Sfântul Grigorie înalţă cartea cu mâna descoperită, iar în dreapta
Sfântul Vasile o ţine la acelaşi nivel, având însă mâna acoperită de
felon şi de omofor, în semnul unui deosebit respect. Sfântul Ioan
Gură de Aur se află la mĳloc, cu mâna descoperită, ţine în jos Evanghelia care este împodobită cu reprezentarea Răstignirii, şi îşi ridică mai mult mâna spre binecuvântare, decât ceilalţi ierarhi.
Sfântul Ioan poartă un sacos lung, împodobit cu cruci
care sunt încadrate în cercuri, în contrast cu feloanele
pline de cruci ale celorlalţi doi ierarhi. Pe fondul de aur
se poate vedea următoarea inscripţie: Sfântul Vasile, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie Teologul.
În ampla sau megaicoana Judecăţii de Apoi, Sfântul Ierarh este
prezent și însoţit de ceilalţi Sfinţi Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie
Teologul, Spiridon al Trimitundei, Nicolae al Mirelor Lichiei, Chiril
al Alexandriei și alţii, în registrul al doilea.Tot aici sunt pictaţi, în
grupuri, mucenicii și pustnicii. Ei se găsesc totdeauna în partea ce
reprezintă raiul. În acest mod apare Sfântul Ioan în fresca Judecăţii
de la Mănăstirea Voroneţ, din secolul al XVI-lea4.
Chipul Sfântului Hrisostom în icoane este de asemenea, foarte
des înfăţișat. Atunci când iconarii îi pictează chipul, vor găsi despre
el în cartea călugărului athonit Dionisie de Furna următoarele:Sfântul
Ioan Gură de Aur (Hrisostom, nepurtând mitră), scund foarte şi subţirel,
mare la cap, cu nasul plecat şi nările late, galben cam albineţ; melcii ochilor
gavanaţi şi ochii mari beşicaţi, având căutătură veselă; mare la frunte şi
golaş, cu multe zbârcituri, şi cu urechile mari şi trase înăuntru, de mult
post şi grĳă necurmată ce avea; cu puţină barbă, părul plăviţ şi cărunt, zice
: „Dumnezeule, Dumnezeul nostru, Cela ce pâinea cea cerească, hrana a
toată lumea, pe Domnul Dumnezeul nostru Iisus Hristos L-ai trimis
Mântuitor...”5 Alături de elementele amintite, așa cunoscutele de
acum detalii fizionomice sau cele de vestimentaţie, Sfântul poartă
Sfânta Evanghelie sau rareori Sfânta Cruce. Cu aceste amănunte
iconografice îl vizualizăm și în icoana de veac al XIII-lea de la Mănăstirea Vatoped, de la Sfântul Munte Athos.
Biserica Ortodoxă i-a dedicat Sfântului Ioan Gură de Aur numeroase rugăciuni şi cântări bisericeşti, precum și Acatistul său,
citit cu deosebire în lăcașurile de cult în ziua de prăznuire 13 noiembrie, la aducerea moaștelor sale, 27 ianuarie, și la 30 ianuarie
când e serbat alături de Sfinţii Trei Ierarhi. Liturghia, de origine
apostolică, întocmită de el se celebrează la marile sărbători, în duminici și în zilele de cinstire. Lăcașuri de cult închinate lui stau
mărturie evlaviei și purtării de grĳă a credincioșilor și clerului,
alături de iconografia prezentă în fresce și icoane portabile. Numele său este purtat de creștinii din întreaga lume, iar moaștele sale
sunt venerate cu repectul cuvenit.
Din gura ta, ca o lumină de foc, strălucind harul, toată lumea a luminat, vistieriile neiubirii de argint lumii a câştigat, înălţimea gândului
smerit nouă ne-a arătat. Ci, cu cuvintele tale, învăţându-ne, Părinte Ioane
Gură de Aur, roagă pe Cuvântul Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!”6 (Tropar, glas 8).
2

Idem.
Ibidem, p.75.
4
I. D. Ștefănescu, Iconografia artei bizantine și a picturii feudale românești, Ed.
Meridiane, București, 1973, pp. 159, 160.
5
Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, Ed.Sophia, Bucureşti, 2001,
p.77.
6
Mineiul pe noiembrie, Ed.I.B.M.B.O.R, Bucureşti, 2005, pp. 212-213.
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n noaptea de 30 Octombrie, 2015, într-un soi
de club din “centrul vechi” al Bucureștiului a
izbucnit un puternic incendiu. Acest incendiu
a secerat vieţile a peste treizeci de tineri și a rănit grav
alte câteva zeci. A fost cu adevărat o tragedie. Dar,
acestea fiind spuse, câteva lucruri trebuiesc precizate,
câteva fapte care nu pot fi argumentate.
Sala unde avea loc acea manifestare era, așa cum am
spus, în “centrul vechi” al Bucureștiului. În acea parte a
orașului, infrastructurile de bază sunt la nivelul ultimului
sfert al veacului al XIX-lea, vremea lui Caragiale. Acele
locașuri au fost preluate de personaje din noua clasă a
“nou îmbogăţiţilor”, care le-au văruit, încărcat cu instalaţii
pe care acele vechi clădiri nu le pot purta, și au creat o
situaţie care era în așteptarea unui accident. Accidentul a
fost din nefericire tragedia de care pomeneam.
În același timp trebuie spus că vineri seara, în 30
Octombrie, 2015, un mare număr de tineri au ales, au
făcut opţiunea liberă de a participa într-o festivitate cel
puţin îndoielnică. Este vorba de “Holloween”, un obicei
american din capul locului dubios și care nu are nici un
fel de legătură, NICI UNA, cu tradiţia și civilizaţia românească. Deci, repet, un grup de tineri au ales de bună
voie să participe, într-o vineri seara, la o festivitate
dubioasă. Era dreptul lor să facă această alegere și nimeni dintre pământeni nu îi poate judeca. Dar, iarăși,
este dreptul unora dintre pământeni de a nu aproba
alegerea făcută de acei tineri. Existenţa pământească
înseamnă și circulaţia unor păreri diferite.
Ce este însă trist și dovedește o logică bolnavă este
reacţia mĳloacelor de informare în masă, cele care, în fapt,
condiţionează și manipulează modul de gândire al multora dintre români. Acea tragedie - căci pierderea de vieţi
omenești este în orice circumstanţă o tragedie - a fost
prezentata ca un moment de “definiţie” a gândirii colective românești. Tinerii, mulţi dintre ei drapaţi în “Dracula”
si eiusedem farinae, au început a fi prezentaţi ca “îngeri”,
ba chiar ca “eroi”, oricum ca personaje superlative.
Încă mai absurd, mai bolnav, au fost aflaţi și
“vinovaţi”. Fără îndoială că există vinovaţi. Ei sunt
proprietarii acelui club, ale cărui instalaţii s-au dovedit
a fi fost improvizaţii periculoase, și autorităţile administrative care au dat autorizaţiile de funcţionare unor
asemenea, repet, improvizaţii periculoase.
Dar, dincolo de asta, căutarea de “vinovaţi” a devenit absurdă și dovedind o logică bolnavă. “Vinovată” ar
fi fost, astfel, nici mai mult și nici mai puţin, Biserica
Ortodoxă Română. Ea ar fi fost “vinovată” pentru a nu
fi jeluit cu convingere și patos victimele incendiului. Ea
ar fi fost “vinovată” chiar și pentru faptul că ar fi exprimat anume rezerve sau lipsa de entuziasm faţă de
“celebrarea” acelui foarte dubios “Holloween”.
Pentru ce, sau conform cu ce logică, dreptul sau
opţiunea unora de a celebra Holloween ar deveni
obligaţie pentru cei care ignoră acea dată?
Iar dacă mĳloacele de informare au ales sa dea acelei
tragedii o dimensiune metafizică, atunci să mergem până
la capăt. Uneori opţiunile au consecinţe. Dar întotdeauna
tragediile au o anume explicaţie, nu se petrec chiar la întâmplare. Iată un caz prezentat în Luca 13, 1-5: “Și erau
de faţă în acel timp unii care-I vesteau despre galileenii al
căror sânge Pilat l-a amestecat cu jertfele lor./ Și El răspunzând le-a zis: credeţi oare că acești galileeni au fost ei mai
păcătoși decât toţi galileenii, fiindcă au suferit acestea?/
Nu!, zic vouă; dar dacă nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la
fel./ Sau acei optsprezece inși peste care s-a surpat turnul
în Siloam și i-a ucis, gândiţi oare că ei au fost mai păcătoși
decât toţi oamenii care locuiau în Ierusalim?/ Nu!, zic vouă;
dar dacă nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la fel”.
Să luăm aminte!

Marcel Munteanu
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Mănăstirea Nicula
– Icoana din suflet

Breviter
Cenzura bunului plac

Pr. Iustin Tira
enumele mănăstirii „Adormirea
Maicii Domnului” din satul Nicula, judeţul Cluj, nu se datorează doar celor aproape cinci sute de ani de
existenţă
atestată documentar, ci icoanei
ex
Maicii
M
Domnului – făcătoare de minuni,
a cărei lucrare miraculoasă, în cei 334 de
ani
an de existenţă, au simţit-o în viaţa lor
sutele
su de mii de pelerini care au urcat dealul
lu cu povara necazurilor şi au coborât cu
aripile
de înger ale mângâierii şi ajutoruar
lui
lu preasfânt al Măicuţei Sfinte.
Fără icoana Maicii Domnului, pictată în anul 1681 de preotul Luca din Iclod (judeţul Cluj), cumpărată şi
donată bisericii din Nicula de către nobilul român Ioan Cupşa, icoană care a lăcrimat în anul 1699 vreme de 26 de zile (în perioada 15
februarie - 12 martie), este puţin probabil că modestul aşezământ
monahal din pădurea Niculii, întemeiat de pustnicul Nicolae în prima
jumătate a secolului al XIV-lea, ar fi răzbit prin veacurile vitrege ale
istoriei Transilvaniei, mereu zdruncinată şi de mulţi râvnită. Putem
presupune că fără icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului,
mănăstirea de la Nicula, asemeni altor zeci de astfel de aşezăminte,
s-ar fi topit în valurile zbuciumate ale istoriei.
Chiar şi în cei 114 ani cât icoana a lipsit din mănăstire, fiind fie îngropată în pământ (între 1712-1782) de frica furtului, fie zidită în peretele casei lui Vasile Chezan din Bonţ (între 1948-1964) de frica pângăritorilor, fie în capela chiriarhală din Cluj (între 1964-1992), pentru a fi
ocrotită şi apărată de cei ce-i doreau dispariţia, Maica Domnului şi-a
ocrotit mănăstirea şi vieţuitorii ei, i-a binecuvîntat şi mângîiat pe toţi
pelerinii care de-a lungul veacurilor şi-au îndreptat paşii sau rugăciunea
înspre casa ei cea sfântă. Nu cred că greşesc spunând că ceea ce a fost
mănăstirea de la Nicula de-a lungul vreacurilor şi ceea ce este astăzi,
înseamnează lucrarea şi binecuvîntarea Maicii Domnului. Cu deplină
îndreptăţire Mitropolitul Bartolomeu spunea despre Nicula că este „ca
o inimă care bate tăcând şi grăieşte zbătîndu-se... Nicula e icoana neamului”.
Pe toate acestea le aşază cu har şi inimă părintele arhimandrit
Dumitru Cobzaru în Monografia Mănăstirii „Adormirea Maicii
Domnului” Nicula, ediţia a V-a, revăzută şi adăugită, care a văzut
lumina tiparului în Editura Ecclesia de la Nicula, în anul 2015,
cu un cuvânt de binecuvântare al Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop
şi Mitropolit Andrei.
Lucrarea este alcătuită după toate rigorile pe care le presupune un astfel de demers, pe temeiul unei consistente documentări
în Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, în Arhivele
Naţionale, filiala Cluj-Napoca şi a 81 de cărţi şi studii. Practic,
fiecare afirmaţie din monografie, fiecare etapă sau eveniment din
istoria aşezământului este susţinută şi probată de documente,
cărţi sau studii invocate în cele 288 de note de subsol. Din acestea
înţelegem şi efortul şi dăruirea pe care autorul le-a depus.
Prin bogăţia bibliografiei, prin structurarea echilibrată a materialului
în capitole şi subcapitole, prin încadrarea istoriei aşezământului în istoria Transilvaniei şi nu în ultimul rând, prin veşmântul frazelor frumoase
şi vioaie, autorul reuşeşte să pună în lumină un tablou al mănăstirii
Nicula pe care, cei ce o cercetează îl vor recunoaşte iar pe cei ce încă n-o
cunosc îi va face să şi-o dorească. Acestea toate şi altele multe pe care nu
le-am menţionat, se constituie în temeiul potrivit căruia lucrarea părintelui Dumitru va fi una de referinţă ori de câte ori se va vorbi sau se va
scrie despre Nicula.
Şi pentru că pomeneam de „veşmântul frazelor frumoase şi vioaie”, aş
dori să reamintesc că părintele arhimandrit Dumitru Cobzaru este autorul
a încă 5 (cinci) volume, patru de predici şi unul de conferinţe-prelegeri,
toate tipărite în Editura Renaşterea între anii 2012-2015. Pentru studenţii
teologi şi pentru tinerii preoţi (şi nu numai) ele pot constitui un model şi
un foarte important material bibliografic.
Revenind la monografia mănăstirii Nicula trebuie să spunem că ea a
fost scrisă nu numai cu mintea, ci şi cu inima şi cu foarte mult suflet, întocmai ca un fiu iubitor despre părinţi şi casa părintească. Aceasta pentru că
părintele Dumitru s-a născut pentru viaţa monahicească, a crescut şi s-a
format ca monah în acest sfânt aşezământ, sub povaţa răbdătoare şi pilduitoare a părintelui Vasile Fluieraş.
Că Nicula s-a aşezat în conştiinţa şi inima autorului şi acolo va rămâne
pentru toată viaţa, o dovedeşte şi ceea ce scria în urmă cu mai mulţi ani,
mai precis în martie 1998, în revista Epifania: „La Nicula, dealul ascunde
minunea şi pădurea miracolele. La Nicula, minunea străluceşte a nemurire, iar miracolele rămân înscrise de-a pururi în pământul locului”. Rămân
înscrise în pământul locului şi în sufletul pelerinului, Nicula devenind
icoana din suflet, din sufletul autorului şi din sufletul pelerinului.
Felicitări pentru lucrare, preţuire şi prietenie pentru autor.
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Aurel Sasu
ub titlul Localnic al Târgului-Jiilor, Valeriu Anania publică, în caseta de literatură noi (Detroit, Michigan, U.S.A.; nr. 4,
aprilie 1970, p. 3) o scrisoare de la Tudor Arghezi. Epistola este însoţită de o scurtă introducere. Iat-o: „A rămas celebru
pamfletul Baroane, publicat de Arghezi în 1943, în urma căruia autorul a fost arestat şi internat în lagărul din Tg. Jiu.
Părăsisem de mai multă vreme Bucureştii şi mă închinoviasem în mânăstirea Polovraci (sic!), din judeţul Gorj. De acolo
i-am făcut lui Arghezi o scrisoare, la care încă nu primisem răspuns în momentul când eu însumi, pentru pricini interior confuze, aveam să iau drumul aceluiaşi lagăr unde, după unele ocolişuri, am ajuns cu numai puţin după ce Arghezi plecase.
Întors la mănăstire, am găsit la stareţul Gherasim o carte poştală despre care, mult mai târziu, Arghezi avea să pomenească în Predoslavia lui la poemul meu Mioriţa. Am păstrat-o şi o dau acum publicităţii, fără nicio emfază, cu gândul că le va
prinde bine biografilor poetului din Mărţişor”.

S

Iată şi scrisoarea:
17 oct[ombrie] Ziua Domnului. 1943
Blagosloveşte, Părinte Anania.
Dacă eşti la Polovraci (sic!) şi încă nu ţi-ai început medicina la Bucureşti, rândurile mele o să-ţi spuie că suntem vecini de
mânăstire, cuvioşia ta la schit şi eu la lagăr, tot un fel de monahism şi aici, cu diferenţa că această chinovie, din care îţi trimit
amintirea mea, e cam internaţională şi eterodoxă. Avem şi noi o bisericuţă, gata construită, de curând, şi încă nesfinţită, curată
şi clară ca un chivot de altar, şi am găsit într’însa un zugrav foarte bătrân, lipit cu ochii şi pensula lui albastră, de faţa proaspătă a lui Iisus. Parângul de colea, de peste drum, se uită drept în turla ei, ca o icoană de piatră a lui Dumnezeu.
Ţi-am rămas de mult dator un răspuns la o scrisoare a cuvioşiei tale, lungă, primită acasă, în Bucureşti. Amânându-l în
fiecare zi, zilele s’au făcut săptămâni şi săptămânile luni, fără să mă fi învrednicit până azi, când stăm alături, în marile seninătăţi ale Carpaţilor, să iau odată condeiul din călimară pentru tânărul meu sihastru.
Sunt localnic al Târgului-Jiilor lui Tudor, a căruia statuie mică mă aşteptam să o găsesc de multe ori mai înaltă, grandioasă
ca şi destinul pe care l-a servit, cum îl mai slujim unii din noi, în răspăr cu vremea, şi azi, de la zintâi ale lunii. Lucrez la o piesă
de teatru, făgăduită T[eatrului] Naţional pentru luna asta, citesc şi cred în viitorul şi puternicia neamului nostru, căruia fiecare
din noi, în felul lui, i-a dat din inima şi din cugetul lui câte ceva. La vârsta mea, nu i-am putut da mai mult ca nişte slove durute, care au fost socotite păcătoase. Mă îmbărbătează însă umbra lui Tudor şi încă ceva, copaia din care îmi iese obârşia şi în care
taică-meu a fost legănat cu piciorul bunicii mele, la furcă, pe aci prin prejur, la Cărbuneşti, acum 80 de ani. În rugăciunile
schitului adu-ţi aminte, Părinte, şi de robul lui D-zeu, care te îmbrăţişează,
Tudor Arghezi

Câteva
Cât precizări:
i ăi
1. Valeriu Anania va lua drumul aceluiaşi lagăr de la Târgu-Jiu în 1945, după ce hotărâse deja să se predea Legiunii de jandarmi
şi să pună capăt vieţii de fugar („ori mă lasă liber, ori mă trimit la puşcărie”)! L-au trimis în chinovia mai vârstnicului său amic, unde
se odihnea pe o tablă de clasă: „ziua rezemată de perete, noaptea aşternută pe podea” (Memorii, 2008, p. 98). Surprinzător, Comisia
de triere îl pune în libertate la sfârşitul lui ianuarie cu o amicală recomandare a magistratului: „Du-te părinte, şi ţine-te numai de
carte şi nu te amesteca în politică; politica nu e de dumneata, las-o pe seama altora, care ştiu s-o facă”. Dând curs sfatului, pleacă la
Sibiu, cu cele mai bune intenţii de a studia medicina. N-avea cum să ghicească surprizele pe care avea să i le pregătească anul 1946!
2. Cartea poştală a fost salvată, ascunsă de stareţul Gherasim Bica între scoarţele ceaslovului din chilie. Pe
colţul din stânga se află „numele şi adresa trimiţătorului”: D. Tudor Arghezi; Str.: Lagărul de deţinuţi politici;
Comuna: Tg.-Jiu, plus ştampilele cenzurii militare şi politice.
3. Scrisoarea este reprodusă în cinci ediţii succesive din Rotonda plopilor aprinşi (inclusiv cea din Opera literară, III, Editura
Limes, Cluj, 2005), capitolul dedicat lui Tudor Arghezi, dar, surpriză, nu şi în seria de Opere (VI, Polirom, Iaşi, 2009; fără autor
de ediţie pe foaia de titlu). Aici se apelează la un artificiu greu de imaginat într-o restituire, fie ea şi rudimentară, de istorie literară. Se reproduce, fără nicio explicaţie, doar datarea scrisorii (17 oct[ombrie] Ziua Domnului, 1943), formula de adresare
(Blagosloveşte, Părinte Anania!) şi propoziţia de încheiere: „În rugăciunile schitului, adu-ţi aminte, Părinte şi de robul lui D-zeu,
care te îmbrăţişează”. Apoi, precizarea destinatarului, din care, în absenţa epistolei, evident, cititorul nu va pricepe absolut
nimic: „Aceasta este cartea poştală de care pomeneşte Arghezi în Predoslovia sa la poemul meu dramatic Mioriţa”. Care carte
poştală, va întreba orice om de bună credinţă? Care docoment, vorba lui Caragiale, dacă el lipseşte? Care îmbrăţişare, trimisă
prin poştă de Tudor Arghezi, dacă ea a fost înlocuită prin puncte de suspensie (trei) şi paranteze drepte ca în cele mai negre
zile de cenzură culturală. A ieşit, cum-necum, din Lagărul de la Târgu-Jiu scrisoarea marelui poet! Cum va ieşi, totuşi, dintre
sârmele ghimpate ale improvizaţiei şi ale comodităţii dezinvolte editarea operei lui Valeriu Anania? Iată întrebarea, al cărei
răspuns rămâne, probabil, în seama altei generaţii.
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Sfântul Nectarie de Eghina –
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Ierarhizarea științelor
Mircea Gelu Buta *
xistă voci care susţin că este atâta adevăr într-o
afirmaţie câtă matematică este cuprinsă în ea. Cu alte
cuvinte, se confundă știinţa cu știinţele pozitive care,
fiind experimentale, se bazează pe realitate, dând omului
impresia că are un caracter de certitudine, adică ceva real și
sigur.
Totuși, o afirmaţie nu este știinţifică prin ea însăși, ci doar în
măsura în care poate fi cuprinsă într-un sistem, adică un complex
de afirmaţii raportat la un anumit domeniu2. În plus, orice știinţă,
în funcţie de natura și obiectul cercetării sale, trebuie să-și dezvolte o metodologie, din care nu pot lipsi: observarea unui fenomen sau grup de fenomene; formularea unei ipoteze pentru
explicarea fenomenului; utilizarea ipotezei pentru prefigurarea
altor fenomene, derularea unui program experimental (experimente independente). Dacă cercetarea este reușită, confirmarea
experimentală a ipotezei de lucru poate conduce la o nouă teorie
(lege, model).
Tradiţia creștină distinge, de la bun început, două tipuri de
cunoaștere: cea lumească și cea dumnezeiască, adică cea creată
și cea necreată. Asemeni oricărei alte știinţe, teologia și-a dezvoltat propria metodologie de cercetare, întrucât Dumnezeu nu
se oferă omului ca obiect al cunoașterii, ci ca subiect, care vine
în legătură personală și în comuniune cu omul. Cu alte cuvinte,
cunoașterea lui Dumnezeu are întotdeauna un caracter personal3.
Zaheu Vameșul „caută să vadă cine este Iisus, dar nu putea de
mulţime, pentru că era mic de statură și alergând el înainte, s-a suit
într-un sicomor” (Luca 19.3-6). Ca să-L poată percepe pe Iisus,
cercetătorul din domeniul teologiei va trebui să urce și el în sicomor, dar nu va fi de-ajuns, pentru că nu-L va vedea până când
nu va auzi: „Zaheie, coboară-te degrabă, căci astăzi trebuie să rămân
în casa ta” (Luca 19.5).
Prima treaptă spre cunoașterea superioară (gnoză) Evanghelistul Matei o vede în uimire, cum ne învaţă și Platon: „Începutul
oricărei cunoașteri este mirarea”, își amintește Clement din Alexandria, „căci cine caută n-are odihnă... câtă vreme nu va fi găsit; și găsind,
el se va minuna; minunându-se, va stăpâni; stăpânind, își va găsi
odihna”4. Ca să-L vedem pe Iisus, trebuie însă să-L auzim așa cum
a făcut-o Pavel: „M-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine”
(Gal. 2.20). O atitudine proprie a omului faţă de om: înainte de
a-i da eu lui ce-i al meu, îmi dă el mie ce-i al lui. O învăţătură
neobișnuită, pe care, auzind-o, mulţi au rămas uimiţi (Marcu
1.22, 11.18).
Hristos n-a scris; El a vorbit și cuvântul Său a fost cules de
apostoli, care l-au fixat în scrierile cunoscute sub numele de
Evanghelii. Pentru a prinde însă eternul Evangheliei, nu este
destul să fie citită o dată sau de două ori, ci de câte ori ai ocazia,
căci, așa cum ne atenţionează Dmitri Merejkovski, Sfânta Evanghelie este o „carte ciudată, pe care oricât ai citi-o, ţi se pare că n-ai
terminat-o”. Totdeauna găsești în ea ceva nou5.
Omul de știinţă de azi găsește în versetul „Am găsit și eu cu
cale, preabunule Teofile, după ce de la obârșii am urmărit toate cu
amănuntul, să ţi le scriu cu bună rânduială” (Luca 1.3) metoda de
cercetare potrivită (de la obârșie, începând cu cauzele faptului
pe care-l studiem, cu de-amănuntul, analitic, cu bună rânduială,
metodic).
Studiind astfel Evangheliile, constatăm că Iisus și-a propus
să restabilească Împărăţia lui Dumnezeu, explicându-le ucenicilor „Împărăţia lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut și nici nu vor
zice: iat-o aici sau acolo. Căci, iată, Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru” (Luca 17.20-21), adică să readucă astfel „pe pământ
pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2.14).
Iată de ce teologia nu are nimic de invidiat altor știinţe și cu
atât mai puţin se poate rușina în faţa lor, iar dacă e vorba de ierarhizare, îl credem pe Nae Ionescu când afirma: „Parcă tot mai
sus stă teologia, ale cărei temeiuri stau în cuvântul revelat al lui Dumnezeu, decât oricare altă știinţă, al cărei obiect e numai făptura lui
Dumnezeu, lăsată la dispoziţia bietei noastre putinţe de înţelegere”6.
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ceastă personalitate duhovnicească contemporană de
excepţie este cunoscută în contemporaneitate, mai ales
în spaţiul pastoral-duhovnicesc, drept un sfânt contemporan din categoria taumaturgilor. Însă nu trebuie să uităm că a
fost și un dascăl de Teologie, activitate în care, negreșit, principiul
primatului experienţei asupra expresiei teoretice a adevărului
de credinţă a fost profund evidenţiat. Printre multele lucrări de
Teologie care i se datorează Sfântului Nectarie de Eghina se
numără și un manual de Morală ortodoxă. În paginile de început,
acesta își prezintă limpede metodologia pedagogică. Vom cita
un paragraf sugestiv: „Dumnezeiasca descoperire în Hristos nu
este numai o transmitere mai presus de fire a unor adevăruri
morale și religioase, ci o putere
desăvârșitoare care îi sfinţește
pe credincioși, fiindcă orice lucrare dumnezeiască are ca finalitate învăţarea treptată a omenirii, asemănarea ei cu Dumnezeu, cât și înălţarea ei la cea mai
înaltă contemplare… Sufletul
omului care cunoaște dumnezeiescul adevăr al Revelaţiei,
care este curăţit și făcut drept
prin dumnezeiescul botez, rămânând întru curăţie, Îl caută
pe dumnezeiescul lui Izbăvitor
și tânjește după sfânta
împărtășire cu El, dorește și însetează după unirea cu EL.
Această tindere duhovnicească
îl împinge spre lucrarea binelui,
ideal de a cărui desfătare însetează și își pune toată sârguinţa
să se elibereze de sub influenţa
reprezentărilor lumești și, în
general, a firii sensibile exterioare. Această năzuinţă, ca elan
duhovnicesc, tinde să facă sufletul independent, și, prin viaţa
duhovnicească, să îl înalţe în cea
mai înaltă sferă a desăvârșirii
morale”1.
Sfântul Nectarie a fost un cărturar și un înţelept ierarh, un
teolog erudit și un dascăl al Bisericii. Se naște la 1 octombrie 1846,
în Silivria, un orăşel situat în provincia Tracia din nordul Greciei, pe malul mării Marmara, și primește numele de Anastasie.
Părinţii săi s-au preocupat să-i ofere o educaţie religioasă. După
primii ani de şcoală, Anastasie este trimis la Constantinopol, unde
va studia Teologia şi scrierile Sfinţilor Părinţi. La vârsta de douăzeci de ani, tânărul Anastasie se stabileşte în insula Hios, devenind
profesor de Religie. La scurtă vreme intră în viaţa monahală în
vestita chinovie numită „Noua Mânăstire” (Nea Moni). Va primi
tunderea în monahism la 7 noiembrie 1876, sub numele de Lazăr.
Pe 15 ianuarie 1877 va fi hirotonit diacon de către mitropolitul
de Hios, Grigorie, ocazie cu care primeşte numele Nectarie, așa
cum va fi cunoscut mai târziu. Următorii trei ani, ierodiaconul Nectarie îi petrece la Atena completându-și studiile preuniversitare, iar în perioada 1882-1886 va urma cursurile Facultăţii
de Teologie. La terminarea facultăţii va fi hirotonit preot în Alexandria, iar după câteva luni va fi ridicat la treapta de arhimandrit şi trimis la Cairo, în calitate de consilier patriarhal. La 15
ianuarie 1889, patriarhul Sofronie îl hirotoneşte mitropolit onorific de Pentapole, o veche eparhie ortodoxă din Libia Superioară. Mai mulţi ani, Mitropolitul Nectarie va sluji ca responsabil cu
problemele patriarhiei pentru oraşul Cairo şi predicator la biserica Sfântul Nicolae din capitala Egiptului. Din pricina unor
uneltiri bisericești, la 3 mai 1890, în urma unei ordonanţe date
de patriarhul Sofronie, va fi depus din slujirea arhierească, permiţându-i-se să slujească mai departe în biserica Sfântul Nicolae,
dar la scurtă vreme va fi nevoit să părăsească ţara. Se întoarce la
Atena, în luna august a anului 1890 și devine predicator, profesor
şi director al Seminarului teologic de aici.
Iubitor de isihie, între anii 1904-1907 va ctitori o frumoasă mănăstire de maici, în insula Eghina, din apropierea Atenei. Se va re-

trage aici definitiv continuându-și viaţa sa ascetică. Calomniile şi
vorbele rele din partea multor clerici şi ierarhi greci n-au încetat nici
aici, care, purtaţi de invidie, aduceau acuze nedrepte, atât lui, cât și
mănăstirii.
Sfântul Nectarie va trece la Domnul la 8 noiembrie 1920, după
aproape două luni de suferinţă. În anul 1961, Sinodul Bisericii din
Grecia, văzând numeroasele minuni care se făceau la moaştele sale,
l-a trecut în rândul sfinţilor, cu zi de prăznuire la 9 noiembrie, devenind unul dintre cei mai populari sfinţi contemporani.
Ne vom referi acum la această personalitate marcantă contemporană din perspectiva dascălului de Teologie (în perioada profesoratului din Atena). Într-un timp în care punea tot mai mult problema studiului Teologiei în cadrul dialogului știinţific, la Sfântul
Nectarie impresionează modul în care a îmbinat rigurozitatea și
precizia, specifice spaţiului academic, cu dimensiunea experienţială
a revelaţiei și, în cele din urmă, cu caracterul său interpelativ. În
viziunea sa, experienţa duhovnicească validează și confirmă discursul teologic, și nu îl neagă. Se intuiește critica pe care o face
spiritului scolastic al epocii, dar nu și metodologiei știinţifice curente, pe care el însuși și-o însușește. Căci se folosește de metodele
știinţifice consacrate: descriptivă,
sintetică sau analitică, dar totuși
prioritizând metoda intuitivă,
specifică Teologiei, într-un cadru
pastoral bine marcat. Astfel, pe
structura vechilor manuale, citând autori de Teologie, dar și din
diverse domenii conexe (filosofic,
antropologic, sociologic), Sfântul
Nectarie dezvoltă o perspectivă
proprie, fidelizând cu duhul patristic consacrat.
Sunt două aspectele pe care
aș dori să le evidenţiez. Cel dintâi
se referă la legătura dintre viaţa
morală și caracterul său religios.
Sfântul Nectarie analizează această relaţie pornind de la etajul
eticii sociale: orice morală religioasă are o influenţă asupra moravurilor omului, reglementând
viaţa oamenilor într-o frumoasă
armonie. Dar acestui nivel îi
lipsește puterea de desăvârșire a
omului. Aici apare evidenţiat
etajul următor – morala creștină
are în vedere nu doar convieţuirea
pașnică a oamenilor și a
comunităţilor din care fac parte,
ci instaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Există aici o
dublă mișcare – de sus în jos, Împărăţia care se face accesibilă poporului lui Dumnezeu, și de jos în sus, o antropologie care devine
tot mai conformă cu realitatea de sus: „Morala creștină își propune
ca scop să aducă pe pământ Împărăţia lui Dumnezeu, arătându-i
pe locuitorii pământului cetăţeni ai cerului…Morala trebuie să aibă
dumnezeiască autoritate, trebuie ca legile ei să izvorască din Însuși
Dumnezeu care grăiește inimii omului, trebuie să aibă dumnezeieștile
porunci și să dobândească harul și puterea dumnezeiască… Morala Evangheliei este singura învăţătură care poate să-l remodeleze
pe om, să îl arate chip și asemănare a lui Dumnezeu și să aducă
Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ”2.
De aceea, în consecinţă, cea de-a doua idee de fond, virtutea nu
se reduce la o auto-perfecţiune personală, ci descrie icoana sfinţeniei,
care este asemănarea cu Dumnezeu. Acest proces este realizat prin
două lucrări – cunoașterea adevărului sau relaţia directă cu Dumnezeu și practicarea binelui sau răspunsul ascetic la chemarea de
colaborare cu Dumnezeu. Procesul cunoașterii stă la baza teologiei,
dar este dublat de sinergia ascetică: „Omul devine asemenea lui
Dumnezeu desăvârșindu-se în cunoștinţa adevărului și în practicarea binelui. Dar le poate pe amândouă, fiindcă partea cugetătoare pe care a primit-o caută cunoașterea adevărului absolut, iar
partea voitoare pururi voiește binele: „Fiţi desăvârșiţi precum Tatăl
vostru cel din ceruri desăvârșit este!”3.
În concluzie, Sfântul Nectarie de Eghina își construiește
principiul său pedagogic pornind de la mișcarea dinamică
iniţiată de Dumnezeu în actul Revelaţiei, apropriată la nivel
de experienţă personală. Din această întâlnire se naște Teologia ca știinţă deopotrivă obiectivă și subiectivă. De aceea, în
actul pedagogic se folosește de metodologia știinţifică dublată de un limbaj specific, dar care vizează întâlnirea personală
cu Dumnezeu, în special, și lucrarea pastorală, în general.
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O descoperire importană în
arhivele bistriţene
Alexandru Dărăban
preocupare importantă a activităţii mele a fost consacrată restutuirii istoriei Bisericii Ortodoxe Române
din Transilvania, considerând că procesul de recuperare, şi nu în ultimul rând de reabilitare a adevărului istoric,
asupra unui capitol fundamental din istoria naţiunii române,
este absolut necesar în perspectiva conturării unei imagini
veridice asupra Transilvaniei moderne.
Mi-am propus să contribui la recuperarea documentară şi
interpretativă a Ortodoxiei de pe Valea Rodnei şi de pe Valea Ilvei,
cu centrul în Sângeorzul Român. Obiectivul a fost acela
de a reconstitui, cu precădere modelul oferit de Sângeorzul Român datorită istoriei
regionale, care a îmbrăcat
caracteristici proprii, ce i-au
conturat o fizionomie aparte.
Cercetarea şi-a propus
să valorifice sursele arhivistice inedite şi să aducă în
faţa cititorilor o altă dimensiune, mai puţin exploatată.
Prezentul demers istoriografic a urmărit să coroboreze datele oferite de bibliografia aferentă subiectului
cu informaţiile inedite oferite de sursele arhivistice.
În acest sens, am investigat
literatura istorică de specialitate, în special cel din
bibliotecile clujene. Ineditul
acestei lucrări a fost asigurat de valorificarea generosului fond arhivistic al Arhivelor Episcopiei Ortodoxe din Cluj, apoi de Arhivele Statului din Bistriţa şi Cluj. Astfel, primul capitol s-a axat
pe prezentarea câtorva aspecte ale vieţii religioase din Transilvania până la 1918.
Un capitol important i-a fost dedicat ieromonahului Ioachim
Bâznog, care trecând prin momente grele, a reînviat Ortodoxia în
Sângeorz-Băi, făcând din acesta un centru de renaştere ortodoxă,
atât pentru Valea Rodnei, cât şi pentru Valea Ilvei. Am găsit mărturii scrise, orale, dar n-am reuşit să găsesc o fotografie care să-l
înfăţişeze pe ieromonah. Şi totuşi, după multe stăruinţe, domnul
Dorin Dologa (doctor în istorie), cercetător la arhivele bistriţene,
a reuşit să dea de o fotografie cu ieromonahul Bâznog pe care ne-a
pus-o la dispoziţie, drept pentru care-i mulţumim.
În rândurile ce urmează vă prezentăm un articol din anul 1926,
care a apărut în ziarul Dimineaţa, semnat sub pseudonimul Fulmen1, întitulat Pentru cultul strămoşesc, articol ce scotea în evidenţă pe ieromonahul Ioachim Bâznog:
S-ar crede că e o transplantare reînviată a luptelor ce învrăjbeau acum
câteva secole cultul creştinesc din Apus, povestea petrecută aci, în verdea
şi poetica localitate a Sân-Georgiului Român, adăpostiţi între munţii
Cormaiei şi scăldată de furtunatecul Someş. Povestea desfăşurată în
jurul bisericuţei şi a unui biet iluminat, care cu preţul vieţii, a ţinut cu
îndârjire să ridice biserică ortodoxă pe plaiuri băştinaşe româneşti.
Iar dacă e adevărat că menirea omului i-e scrisă de mic pe frunte şi
în ochi, niciunul mai mult ca părintele ce am cunoscut, umil, blând şi
supus tuturora, nu e icoană mai vie a acestei zicale din bătrâni.
De mic copil a fost închinat celor sfinte, iar credinţa lui nesupusă
neștiutoare de toate axiomele subtile ale semidocţilor, avea la bază acea
înflăcărare adâncă ce fac din cei dăruiţi cu ea, iluminaţii neînfrânţi de
nicio persecuţie, de nicio primejdie.
Căci cine ar crede că aici în paşnicul Sân-Georgiu, cu peste patru mii
de suflete, călugărul sfinţit de biserica ortodoxă, a întâmpinat ironii,
batjocuri, hulă şi bătăi?
Aceasta pentru simplul fapt că prin mijloace proprii, umblând
zdrenţuros, rupt de foame, a pus ban lângă ban spre a ridica draga biserică
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a cultului strămoşesc. Şi, într-o bună zi, bisericuţa s-a înălţat. Modestă,
fără turnuri înalte, ca şi înfăptuitorul ei. Dar, ca şi mănăstirea lui Manole,
ea se înălţa într-o zi spre a fi dărâmată într-o noapte. Nu de unguri, cum
s-ar crede, nici de evrei ce trăiesc în pace cu cei de alte culturi, ci de o
mână de români greco-catolici, sub fălăciosul pretext că părintele ortodox
nu e dichisit, nu e pomădat, nu poartă freză, nu miroase a „obilon”. Şi
în ciuda autorizaţiei de la centru, bietul călugăr fu frezat, tuns cu sila,
ridicându-i-se până şi clopotele ce le cumpărase din daniile poporului şi
din propriile sacrificii.
- „Umileşte-te că te vei înălţa”, a zis Domnul, care, în fine, supărat
de-acolo din tăria lui cerească, trimisese bietului călugăr un apărător în
persoana unui român şi a soţiei lui, domnul şi doamna Anton Domide,
directorul liceului din Cluj. Aceşti soţi inimoşi, ridicară, înălţară pe
umilitul călugăr, îl ajutară cu bani, îi înlesniră împrumuturi o mică
subvenţie ministerială şi, din nou întărit, străjerul bisericuţei ortodoxe
porni iar la drum cu desăguţa.
- Daţi, daţi pentru o bisericuţă!
Şi ca o minune, Casa Domnului
fu din nou ridicată.
Am vizitat-o şi eu, deunăzi, cu o
bună
bu ortodoxă, amica mea Maria
Giurgea,
G
marea artistă a Naţionalului
şi, unite, mişcate, nu am ştiut ce admira
m mai mult. Pe preotul iluminat,
pe care l-am găsit vopsind el însuşi
uşile
uş altarului, ferestrele bisericuţei
sau
sa pe vrednicul român Domide, ce
cu ochii plini de lacrimi îşi privea
bisericuţa.
bis
Vă spun toate astea, v-ar pare o
po
poveste şi poate nu s-ar crede, SânG
Georgiul e aşa de departe, şi când o
lo
localitate e depărtată, atâtea se pot
pe
petrece în ea nesupărate. Totuşi, eu,
aş invita prin aceste rânduri, foarte
re
respectuos, pe înaltul şef al bisericii
or
ortodoxe, să arunce o ochire asupra
un
unicii biserici de cult ortodox care se
va târnosi în curând, în ciuda atâtor
za
zavistii în Sân-Georgiul Român.
Totodată, cu acest prilej, voi
ad
adăuga că altarul cel nou al bisericuţei
în
închinată patronului ei, Sfântul
G
Gheorghe, este sărac, după cum se
po
poate vedea din cele scrise, că odăjdiile
sunt peticite, că sfintele odoare lipsesc.
Deci, dacă oamenii de inimă şi cu drag de biserică din străbuni (mai sunt
şi din aceştia) citesc aceste rânduri şi vor să facă o faptă nepieritoare în
faţa Domnului, ei pot trimite orice daruri sfinte domnului profesor Anton Domide, Cluj, protectorul bisericuţei din Sân-Georgiu şi a iluminatului ei slujitor2.
2

Dimineaţa, Anul XXII, Bucureşti, 8 august 1926, nr. 7074, p. 4.
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Despre curăţenia sufletească a
Părinţilor deșertului
Menuţ Maximinian
u o binecuvântare
şi o prefaţă semnată de Mitropolitul
A
Andrei,
volumul „Duhul a
su at în pustie”, semnat de
sufl
D
Daniel
Lemeni, aduce în faţa
cit
cititorilor
pilde de viaţă sacr despre tradiţia pustiei,
cră
având în centru trei exemple
av
m
marcante – Avva Antonie,
Av
Avva Macarie Egipteanul şi
Av Arsenie.
Avva
Profesor la Universitatea
de Vest din Timişoara, Depa
partamentul
de Teologie
O
Ortodoxă,
Daniel Lemeni nu
es la prima carte, publicând
este
şi volumul „Tradiţia paternităţii duhovniceşti în spiritualitatea
creştină răsăriteană”, un studiu asupra îndrumării spirituale în
antichitatea creştină târzie (Editura Reîntregirea Alba Iulia).

C

Capitolul I vorbeşte despre părintele duhovnicesc în tradiţia
pustiei egiptene, regăsind în centru remarcabilii asceţi din Egiptul secolului IV, care şi-au consacrat viaţa în mod integral lui
Dumnezeu. „Vieţuire şi mai plină de râvnă” a fost viaţa asceţilor,
cei care au devenit adevărate exemple pentru comunităţi, de
multe ori fiind deranjaţi din rugăciunea lor de problemele vieţii
cotidiene a oamenilor, atunci trebuind să se mute în altă parte.
„Părinţii pustiei au fost bărbaţi în adevăratul sens al cuvântului,
deoarece ei şi-au asumat cu adevărat postura unor luptători
duhovniceşti, câmpul lor de luptă fiind însăşi inima lor. Şi, întradevăr, lepădarea lor ascetică nu trebuie înţeleasă ca fiind una
de natură strict materială, ci una mult mai adâncă, de ordin
spiritual, o lepădare pe care trebuie s-o înţelegem în sensul unei
neataşări lăuntrice faţă de valorile acestei lumi. Asceţii au trăit
în chilii extrem de simple, făcute de mâna lor, iar mâncarea era
compusă din pâine, ierburi şi apă. Aveau o singură haină, iar ca
pătură foloseau o piele de capră. O lecţie dură de viaţă, pe care
nu mulţi sunt dispuşi să şi-o asume, în urma căreia Avva dobândeşte o forţă lăuntrică impresionantă. Sfântul Antonie a petrecut
aproape 20 de ani fără să fie văzut de nimeni, iar când uşa chiliei sale a fost forţată de unii, Antonie a ieşit ca dintr-un altar în
care era scufundat în taine şi era purtat de Dumnezeu.
Astăzi, singurătatea omului se datorează faptului că nu mai
ştie să fie o persoană, o fiinţă deschisă spre comuniune, alegând
să se limiteze la ipostaza unui simplu individ întors doar spre
sine însuşi. Cultul mândriei împiedică deschiderea spre celălalt
şi ruperea oricărei comuniuni cu aproapele, motiv pentru care
este nevoie de o relaţie cu un părinte duhovnicesc, vitală pentru salvarea omului contemporan. În trecut, cuvintele pustnicilor nu erau căutate în vederea vreunei explicaţii teologice, ci
mai degrabă ca o sursă de viaţă, deoarece ele erau „cuvinte
ţâşnite din viaţă şi întrupate în viaţă”.
Capitolul al II-lea prezintă instantanee biografice şi
spirituale din viaţa pustnicilor, amintind aici pilda lui Avva
Macarie Egipteanul (Sfântul Macarie cel Mare), comerciant
de natron, care renunţă, la un moment dat, la contrabandă
şi se retrage la marginea satului său. Este acuzat de o tânără că a lăsat-o însărcinată, stârnind furia sătenilor, care l-au
bătut şi l-au târât pe uliţele satului „atârnându-i de gât mai
multe vase înnegrite de funingine, tigăi afumate şi urechi
de oale”. Deşi o acuzaţie falsă, el nu a negat-o, scutind-o
pe localnică de o ruşine mult mai mare, învăţându-ne să
răbdăm şi nedreptăţile cu convingerea că la un moment dat
vinovatul, fiind chinuit de conştiinţa sa, va mărturisi adevărul. Aşa s-a şi întâmplat în momentul în care a sosit vremea naşterii, femeia nu a putut să nască şi, chinuită de
durere, a spus cine este adevăratul tată. Sătenii au realizat
greşeala pe care au făcut-o faţă de Avva Macarie şi au venit
să-şi ceară iertare, însă era prea târziu, el fiind plecat spre
alte locuri de rugăciune.
O altă pildă din care trebuie să învăţăm este aceea în care un
frate s-a dus la Avva, cerându-i un cuvânt de învăţătură, iar acesta l-a trimis în cimitir să se certe cu morţii, iar a doua zi l-a trimis
în acelaşi loc să-i laude. Bineînţeles că, morţii nu au zis nimic, nici
când au fost certaţi, nici când au fost lăudaţi, iar pilda lui Avva
Macarie este următoarea: „La fel şi tu, dacă vrei să te mântuieşti
fii mort, neluând în seamă nici nedreptatea oamenilor, nici lauda
lor, precum morţii. Astfel vei putea să te mântuieşti”. Este o pildă
şi pentru noi, cei care reacţionăm la tot felul de stimuli exteriori
din cauza orgoliului, dovedind că substanţa vieţii noastre îşi trage
seva mai mult din exterior decât din interiorul nostru.
Printre deformările omului modern este şi amputarea
sfinţeniei din vocabular, dar şi din viaţa sa. Astăzi, nu mai
luăm exemplul părinţilor din pustia egipteană, care au abandonat duhul lumii pentru a se dedica lumii duhului.
Din păcate, după cum aflăm şi din cartea apărută la Editura
Renaşterea, din Capitolul III, „Senectutea la Părinţii pustiei, o teologie a longevităţii ascetice”, astăzi credem că nu mai avem nevoie
de înţelepciunea bătrânilor, devalorizând trecutul, negând toate
obiceiurile şi tradiţiile noastre. Nu mai există bunul obicei de a căuta compania şi tovărăşia celor mai în vârstă deoarece omul contemporan e mai degrabă preocupat de exigenţele a ceea ce e la modă.
Nu ne mai interesează pilda lui Avva Antonie, Avva Sisoie sau Avva
Pimen, ci mai degrabă răsturnând priorităţile noastre, nu adăpăm
sufletul ci ne preocupă viaţa materială. Şi astăzi, figurat, ne-am
putea retrage în pustie, adică a reevalua priorităţile propriei vieţi, a
schimba sistemul de referinţă şi traiectoria destinului nostru.
Prin acest glas al deşertului, prezent în cartea lui Daniel
Lemeni, revedem încă o dată marile frumuseţi ale spiritualităţii ortodoxe, una dintre acestea constând în faptul că
glasul deşertului nu a tăcut niciodată. Şi atâta timp cât vor
fi cărări între oameni, credinţa va fi luminătoare de suflete.
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Călătorie duhovnicească spre
praznicul Nașterii Domnului
Cezar Login
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Peter E. Gillyuist,
Cum am devenit Ortodox.
O călătorie spre credinţa
creştină primară, trad.
Ioan Tănase Chiş, col.
“Mărturii”, vol. 1, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2006.
enomenul convertirii este
unul aparte
pentru orice confesiune, el fiind adesea
valorificat de către
exponenţii ei fie în
paginile unor lucrări,
fie în cadrul unor emisiuni radiofonice sau
televizate.

F

Şi Biserica Ortodoxă, care a cunoscut şi cunoaşte în mod
constant reveniri de la alte confesiuni la Ortodoxie sau convertiri de la alte religii la creştinismul răsăritean, a avut grĳă
ca unele dintre cele mai dinamice evenimente de acest fel să
fie imortalizate. Astfel au apărut,de exemplu, la Cluj, lucrări
precum cea a domnului Paul Siladi, care conţine convorbiri
cu convertiţi celebri precum părintele Gabriel Bunge, Tristam

Enghelhardt, John Breck sau Carl Christian Felmy1, sau traduceri precum volumul Întoarcerea spre Răsărit, apărut sub
coordonarea filosofului american Rico Vitz2, în paginile căreia, filosofi americani precum David Bradshaw, Travis Dumsday, mai-sus pomenitul Tristam Enghelhardt sau Corina
Delkeshamp-Hayes, îşi descriu propriul itinerar al convertirii.
Între lucrările testimoniale valoroase dedicate acestui
subiect se numără şi cea a părintelui Peter Gillquist, american
de origine, intitulată: “Cum am devenit Ortodox. O călătorie spre
credinţa creştină primară”, a cărei versiune românească a fost
publicată la editura Reîntregirea de la Alba-Iulia în anul
2006.
Povestea fostului pastor ce s-a regăsit în Ortodoxie e importantă atât pentru frumuseţea naraţiunii, căci autorul are
un adevărat talent în a descrie cele întâmplate, cât şi datorită
unicităţii şi atipicului fenomenului. De fapt, lucrarea nu descrie
doar itinerariul său personal, ci drumul înspre ortodoxie al
mai multor pastori evanghelici, care, în urma unor căutări
începute în deceniul al şaptelea al secolului trecut şi finalizate în cea de-a doua parte a celui de-al nouălea, ajung să descopere biserica primară ca fiind cea Ortodoxă şi devin membri ai ei.
Aventura vieţii lor, pornită de la “Cruciada din campus”, o
acţiune de evanghelizare, ia o turnură aparte atunci când
zeloşii misionari între care şi naratorul care, colindaseră America predicând Evanghelia lui Hristos şi făcând o mulţime de
convertiri, realizează că de fapt, nu se regăsesc cu ceea ce ei
considerau a fi continuarea vieţii spirituale a Bisericii primare. Împărţiţi în comisii, cei douăzeci de pastori ce conduceau
această misiune vor investiga diferite laturi ale vieţii acestei
instituţii (cea biblică, cea liturgică etc.), ajungând la concluzia
că Biserica primară a fost una liturgică în cadrul căeria exista
o ierarhie ce avea în frunte episcopi (pp. 86-104). Încercând
să redescopere spiritul acesteia, protagoniştii vor crea ei înşişi
o ierarhie bisericească şi un cult, însă după scurt timp îşi vor
da seama că sunt departe de idealul propus.
Contactele cu Ortodoxia americană îi vor face să descopere treptat că de fapt, finalitatea căutărilor lor o reprezintă
Biserica Ortodoxă. Grupul de pastori va încerca să ia contact
cu ceea ce ei consideră rădăcinile Ortodoxiei, respectiv Patriarhia Ecumenică, fără a avea suces însă. Lucrurile vor converge în aşa fel încât, după ce unii dintre membri comunităţii
vor renunţa la căutări, alţii vor intra în contat cu reprezentanţii Patriarhiei Antiohiei din Statele Unite, respectiv cu Mitropolitul Filip Saliba, care, pe lângă faptul că îi va cuceri prin
prezenţa de spirit şi naturaleţea comportamentului, le va
împlini şi dorinţa de a fi primiţi în Biserică. Astfel, la data de
8 februarie a anului 1987, foştii pastori au devenit diaconi
ortodocşi, iar în ziua următoare au fost hirotoniţi preoţi, iar
peste 200 de oameni ce făceau parte din comunitatea lor, au
fost atunci mirunşi. În zilele următoare, mişcarea, a cărei
amploare este greu de descris în cuvinte, a făcut ca peste 2000
de oameni să revină la Ortodoxie. Ulterior, ea s-a transformat
într-un organism misionar dinamic al Ortodoxiei americane,
ce activează până astăzi în spaţiul de dincolo de ocean.
Lucrarea părintelui Peter Gillquist ce descrie întreaga
călătorie înspre originile Bisericii ale acestui grup de pastori
şi al credincioşilor lor devine astfel atât o sursă importantă
pentru istoria Bisericii Ortodoxe din spaţiul american, cât şi
o mărturie preţioasă. Faptul că drumul, pe alocuri sinuos al
lor înspre redescoperirea rădăcinilor creştine, este prezentats
de către cel care a fost pentru o vreme preşedintele acestei
auto-intitulate Biserici Evanghelice Ortodoxe, conferă valoare lucrării. Mesajul, scurt şi concentrat al mitropolitului Filip:
“Bun venit acasă America!”, spune şi el multe lucruri despre
turnura pe care tinde să o ia ordodoxia americană şi despre
dimensiunea universală a Bisericii.
Există aşadar multiple motive pentru lectura şi re-lecturarea acestui volum al părintelui Peter, ale cărui slove îl duc
parcă pe cititor într-o lume îndepărtată, în spaţiul Bisericii
primare în care efervescenţa credinţei era una aparte, dinamica misionară era un modus vivendi al comunităţii, iar elanul sincer al convertirii era de-a dreptul molipsitor, fapt
pentru care nu putem decât să o recomandăm cititorilor
dornici de o lectură întru totul specială.
Ierom. Maxim (Morariu)
1

Este vorba despre: Paul Siladi, Ortodoxia în Occident. 10 convertiri, Editura
Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014.
2
Rico Vitz, ed., Întoarcerea spre răsărit. Filosofi contemporani şi credinţa creştină veche, trad. Mihai-Silviu Chirilă, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2015.
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n Biserica Ortodoxă marile sărbători nu sunt evenimente izolate, ci fiecare praznic însemnat este precedat
de o pregătire minuţioasă, cu durata proporţională cu
importanţa sărbătorii. Această pregătire include una sau mai
multe zile înaintea praznicului – perioada de înainteprăznuire
– şi, în câteva cazuri speciale, o perioadă de post.
De o astfel de perioadă de
pregătire şi aşteptare duhovnicească ne apropiem luna
aceasta. În data de 15 noiembrie începe „Postul Naşterii
Domnului” sau „Postul Crăciunului”. Durata sa este fixă,
timp de 40 de zile; este o
„patruzecime”. Postul durează până în 24 decembrie,
inclusiv, încheindu-se după
Dumnezeiasca Liturghie din
ziua de Crăciun.
Deşi aspectul exterior
al slujbelor Bisericii nu se
modifică la fel de mult ca
în Postul Mare al Sfintelor
Paşti, totuşi, se pot observa câteva elemente specifice. Atunci când Postul
Crăciunului începe într-o
zi de rând de peste săptămână (luni-vineri), în prima zi a Postului în biserici
ar trebui să se săvârşească
slujbe asemănătoare celor
din Postul Mare, cântându-se „Aliluia” şi făcându-se metanii cu rugăciunea de pocăinţă a Sfântului
Efrem Sirul: „Doamne şi Stăpânul vieţii mele…” (Mineiul pe
Noiembrie, Edit. IBMBOR, Bucureşti, 2005, p. 231; cf. Ceaslov, Edit.
IBMBOR, Bucureşti, 2014, pp. 34, 93-94, 159 etc.). Astfel de celebrări vor fi întâlnite în multe dintre zilele acestui post – 15, 18,
19, 26, 29 noiembrie şi 1, 2, 3, 7, 8, 11, 14, 16, 18, 19 decembrie –
atunci când cad în una din zilele de peste săptămână (Sf. Sava
cel Sfinţit, Tipicon, Suceava, 2002, pp. 134-171). În practică, însă,
adeseori aceste modificări sunt trecute cu vederea.
Există şi o pregătire liturgică cu dată variabilă: praznicul Crăciunului este precedat de două duminici şi o sâmbătă înaintea de Naşterea Domnului. În prima dintre aceste duminici sunt serbaţi strămoşii
Mântuitorului Iisus Hristos, iar în cea de a doua duminică părinţii
după trup ai Mântuitorului, începând cu protopărinţii Adam şi Eva.
Pornind de la tema acestor două duminici – strămoşii şi părinţii după
trup ai Mântuitorului – în Biserica Ortodoxă Grecească şi Română,
se obişnuieşte ca în duminicile din perioada Postului Crăciunului să
se citească Evanghelii de la Luca în care se vorbeşte despre strămoşii Mântuitorului: orbul din Ierihon se adresează Domnului prin
apelativul „Iisuse, Fiul lui David” (Lc. 18, 38); femeia gârbovă vindecată este numită „fiica lui Avraam” (Lc. 13, 16) (I. Foundoulis,
Dialoguri Liturgice, Edit. Bizantină, Bucureşti, 2010, pp. 78-82), iar
în restul duminicilor postului sunt selectate Evanghelii de la Luca
care descriu virtuţi creştine pe care ar trebui să le căutăm şi să le
cultivăm mai intens în perioadele de post: milostenia (parabola samarineanului milostiv, Lc. 10, 25-27), renunţarea la egoism (parabola bogatului căruia i-a rodit ţarina, Lc. 12. 16-21) şi importanţa păzirii poruncilor (Lc. 18, 18-27).
Dar apropierea de praznicul Naşterii Domnului nu se limitează la postire şi lecturile biblice specifice, ci şi imnografia perioadei este caracteristică. La doar câteva zile după începerea postului, de la sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21
noiembrie), la strană se cântă catavasiile: „Hristos Se Naşte, slăviţi-L! Hristos [vine] din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos [este] pe
pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul şi, cu veselie,
lăudaţi-L popoare, că S-a proslăvit!”, sau, menţionând strămoşii
Mântuitorului, „Toiag din rădăcina lui Iesei şi floare dintr-însul,
Hristoase, din Fecioară ai odrăslit…”. Aceste imnuri, pe lângă
doxologia adresată Mântuitorului, cuprind şi o invitaţie, o chemare la pregătire duhovnicească, pentru ca Domnul să găsească şi
inimile noastre curăţite şi gătite pentru primirea Sa,asemenea

peşterii şi ieslei din Betleem. Această invitaţie devine şi mai acută
în cadrul slujbei următoarei sărbători a lunii noiembrie, la Sfântul
Apostol Andrei, cel întâi chemat (30 noiembrie). Aici există trei
stihiri ale înainteprăznuirii.
Prima stihiră ne pune înainte aceeaşi chemare la pregătire:
„Isaie, dănţuiește! Pe Cuvântul lui Dumnezeu primeşte-L,
spune Fecioarei Maria. Rugul va să se aprindă cu foc şi nu va
arde de raza Dumnezeirii. Betleeme, bine te împodobeşte, deschide-ţi uşa, Edene!Şi magi mergeţi de vedeţi mântuirea în
iesle înfăşată. Steaua L-a arătat deasupra peşterii pe Dătătorul
de viaţă, Domnul, Cel ce mântuieşte neamul nostru”. Este
adresată simbolic Betleemului şi magilor şi, în egală măsură,
nouă tuturor. Aceeaşi temă este reluată şi în cea de-a treia stihiră: „Primeşte, Betleeme, Mitropolia lui Dumnezeu. Că lumina cea neapusă vine să O
nască întru tine. Îngeri, minunaţi-vă în cer! Oameni,
proslăviţi pe pământ! Magilor din Persia, întreit mărit
dar aduceţi! Păstori, fluierând, cântare întreit sfântă
cântaţi! Toată suflarea să laude pe Făcătorul a toate!”.În
sfârşit, a doua stihiră se deschide printr-o întrebare adresată simbolic dreptului Iosif,
menită să sublinieze întruparea Mântuitorului de la
Duhul Sfânt şi din Fecioara
Maria: „Iosife, spune nouă,
cum pe Fecioara pe care ai
luat-o din cele Sfinte, având
în pântece o aduci la Betleem? Eu, zice [Iosif], prorocii
cercetând şi răspuns luând
de la înger, m-am încredinţat
că pe Dumnezeu Îl va naşte
Maria în chip de neînţeles.
La a Cărui închinare magii
de la răsărit vor veni, cu daruri scumpe slujind Lui. Cel
ce Te-ai întrupat pentru noi,
Doamne, slavă Ţie”. Aşadar,
avem o invitaţie urmată şi de motivarea sa teologică: scopul
acestor patruzeci de zile este pregătirea noastră, a întregii Biserici, pentru a putea prăznui adecvat naşterea Celui ce a lucrat
toate pentru mântuirea noastră.
Cu aceste gânduri vom putea călători pe tot parcursul
Postului Crăciunului până în data de 20 decembrie, moment
în care tensiunea duhovnicească îşi va atinge apogeul, începând „Săptămâna Mare” a Crăciunului.
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Activităţi ale Facultăţii de
Teologie Ortodoxă din
Cluj-Napoca
(octombrie 2015)

Dacian But Căpuşan

r. Lect. Univ. Dr. Adrian Podaru a susţinut comunicarea: Sfântul Ioan Gură de Aur, misionarul credibil în cadrul conferinţelor preoţeşti de toamnă 2015
prezidate de către ÎPS Sa Andrei, Arhiepiscopul Vadului,
Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului,
Maramureșului și Sălajului: luni, 12 octombrie 2015 la
Protopopiatul Gherla, luni, 19 octombrie 2015 la Protopopiatul Turda, iar joi 22 octombrie 2015 la Protopopiatul Beclean.

P

*

iercuri, 7 octombrie 2015, în prezenţa
Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Andrei,
arţi, 20 octombrie 2015, Cercul studenţesc
a avut loc etapa mitropolitană a Concursului
„Baladă
pentru Basarabia” din cadrul Faculnaţional de muzică bisericească „Lăudaţi pe Domnul”,
tăţii
de
Teologie
Ortodoxă din Cluj-Napoca
ediţia a VIII-a. Din juriul care a evaluat prestaţia celor
două coruri a făcut parte părintele prof. univ. dr. Vasile (responsabil stud. Vitalie Ciobanu) a organizat o seară
Stanciu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din dedicată poetului Grigore Vieru, sub egida: Dacă n-ar fi
Cluj-Napoca și prof. univ. dr. Ciprian Para de la Acade- iubirea, m-aş teme de viaţă.
mia de Muzică „Gheorghe Dima”. Mitropolia Clujului,
*
Maramureşului şi Sălajului va fi reprezentată la faza
naţională a concursului ce va avea loc la Patriarhia Rooi 22 octombrie 2015 Cercul de film artistic al Facultăţii
mână, pe 27 octombrie a. c. de corul Mănăstirii Piatra
(responsabil
stud. Leon Drăgan) a organizat vizionarea
Fântânele.
filmului: Do You Belive?

M

M

J

*

oi, 8 octombrie 2015, în Aula Episcop Nicolae Ivan
a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
s-a desfășurat, cu participarea ÎPS Sale Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit
al Clujului, Maramureșului și Sălajului, precedată de un
Te-Deum, săvârşit în paraclisul insitituţiei, cu hramul
„Sf. Nicolae”, conferinţa preoţească de toamnă 2015, la
care au luat parte clericii din Protoieriile Cluj I și Cluj
II. Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian Podaru a susţinut comunicarea: Sfântul Ioan Gură de Aur, misionarul credibil.

J

*

*
ntre 20-23 octombrie, 2015, PC Pr. Prof. Univ. Dr.
Vasile Stanciu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a susţinut la Bruxelles în cadrul
Sesiunii de evaluare şi comunicări a Centrului cultural
“Dumitru Stăniloae”, având ca temă generală Misionari
sau DEmisionari, prelegerea inaugurală intitulată: Înspre
o teologie a muzicii la Nikolas Lossky şi Dumitru Stăniloae. Au
mai susţinut comunicări ştiinţifice PC Pr. Prof. Univ. Dr.
Daniel Benga, PC Pr. Prof. Univ. Dr. Mihai Săsăujan şi PC
Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Gavrilă, toţi de la Facultatea de
Teologie “Justinian Patriarhul” din Bucureşti.Centrul este
coordonat şi susţinut prin implicarea directă a PC Pr. Conf.
Univ. Dr. Vlaicu Dorin Patriciu.

Î

oi, 8 octombrie 2015, la Mănăstirea Radu Vodă din
Bucureşti, în prezenţa Preasfinţitului Părinte Episcop
*
Vicar Patriarhal Varlaam Ploieşteanul, a avut loc
evaluarea lucrărilor de la secţiunea compoziţie muzicanstitutul Teologic Universitar “Sophia” din Loppială din cadrul Concursului naţional de muzică bisericeasno-Florenţa, a acordat titlul de Doctor Honoris Cacă „Lăudaţi pe Domnul”. Din comisia de evaluare a parusa Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumetiturilor a făcut parte părintele prof. univ. dr. Vasile
nic al Constantinopolului în ziua de 26 octombrie a. c.
Stanciu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din
Din partea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-NaCluj-Napoca.
poca, având binecuvântarea ÎPS Mitropolit Andrei, a
participat la eveniment o delegaţie din care au făcut
*
parte PC Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu, PC Pr. Prof.
univ. Dr. Ioan Chirilă şi PC Lect. Univ. Dr. Cristian Sonea.
ineri, 9 octombrie 2015 în cadrul Festivalului
Sanctitatea Sa, Bartolomeu I a primit Medalia de argint
Internaţional de Carte Transilvania, a treia ediţie,
Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Vadului, Felea- din partea Universităţii “Babeş-Bolyai”, iar delegaţia din
cului şi Clujului a lansat trei volume. Despre cartea Întoarecea România a transmis din partea ÎPS Mitropolit Andrei
spre răsărit. Filosofi contemporani și credinţa creștină veche, de salutul ÎPS Sale, dar şi invitaţia verbală de a reveni la
Rico Vitz, au vorbit prof. univ. dr. Vasile Sebastian Dâncu și Cluj-Napoca, la Facultatea de Teologie Ortodoxă, care
lect. univ. dr. Nicolae Turcan, iar despre volumul lui Bernard în urmă cu mai bine de 10 ani i-a acordat titlul de Doctor
Le Caro, Sfântul Ioan de Shanghai (1 96-1966) și vremea sa, a Honoris Causa. Sanctitatea Sa Bartolomeu I a primit cu
vorbit pr. lect. univ. dr. Ioan Bizău, ultimii doi cadre didacti- bucurie invitaţia şi şi-a amintit cu drag de momentele
petrecute la Cluj-Napoca.
ce la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
Amintim faptul că în perioada 26-29 noiembrie se va
desfăşura
un Simpozion organizat la Facultatea de Teo*
logie
Ortodoxă
din Cluj-Napoca în colaborare cu Instiarţi, 13 octombrie 2015, la Casa de Cultură a Studenţilor, sub egida Mitropoliei Clujului, Maramu- tutul “Sophia” din Loppiano-Florenţa şi cu Institutul de
reşului şi Sălajului şi a Organizaţiei Creştine „Aga- Studii Ecumenice de la Sibiu, cu tema: Lucrarea Duhului
pe. Preţuim Familia”, a avut loc conferinţa: Când și cu cine ne Sfânt în Biserică după Sfântul Vasile cel Mare. La acest simcăsătorim. Ce ne spune Biblia? susţinută de Pr. prof. univ. dr. pozion vor participa profesori ai celor trei instituţii de
Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din învăţământ teologic academic.
Cluj-Napoca. Evenimentul a fost întregit de un recital de
*
pricesne, susţinut de cunoscutul tenor Costel Busuioc.

J
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acultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova a organizat în zilele de 28 și 29 octombrie 2015 Simpozionul: Lumina şi semnificaţiile ei în teologia şi spirioi, 15 octombrie 2015, Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian
Tofană a fost prezent la ședinţa lunară a preoţilor tualitatea ortodoxă. Facultatea de Teologie Ortodoxă a
din Protopopiatul Ortodox Dej şi a susţinut confe- Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca a fost reprezentată de Pr. lect. univ. dr. Grigore-Dinu Moş și lect.
rinţa cu titlul: Biblia și misiunea preotului, astăzi.
univ. dr. Nicolae Turcan, care au prezentat referate.
*
*

J

F

Un nou Curs Universitar de
Omiletică
Pr. Liviu Vidican-Manci
emnalăm cu bucurie
faptul că, la Editura
„Basilica” a Patriarhiei Române, a apărut de curând
„O
„Omiletica”
(615 p.), sub coordo
donarea
pr. prof. univ. dr. Vasil Gordon, avându-i co-autori
sile
pe doi dintre ucenicii P. C. Sale,
pr lect. univ. dr. Adrian Ivan
pr.
(F
(Facultatea
de Teologie din
Cr
Craiova)
şi pr. lect. univ. dr.
N
Nicuşor
Beldiman (Facultatea
de Teologie din Bucureşti).
Vo
Volumul
se înscrie în seria
„C
„Cursuri,
Manuale, Tratate
d Teologie
T
de
Ortodoxă”, iniţiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a dat şi binecuvântarea pentru tipărire. Menţionăm faptul că, până acum,
în aceeaşi colecţie au mai apărut cursurile universitare de
„Apologetică Ortodoxă” (vol. I şi II, autor: conf. univ. dr. A.
Lemeni), „Istoria Religiilor” (autor: pr. prof. univ. dr. N.
Achimescu), „Patrologie” (vol. I şi II, coord. pr. prof. univ.
dr. C. Voicu) şi „Liturgică” (vol. I. şi II. – reed. după Cursul
pr. prof. univ. dr. E. Branişte). Urmează să apară curând, tot
în această colecţie, Cursuri şi Manuale pentru toate disciplinele teologice, predate atât în Facultăţi, cât şi în Seminarii.
„Omiletica” este structurată în două secţiuni - Generală
(teoretică) şi Specială (practică) -, similar Liturgicii, având în
vedere înrudirea strânsă a celor două discipline, dar şi
raţiuni de ordin didactic, potrivit metodei inductive (de la
simplu la complex; de la teorie la practică).
Volumul este destinat studenţilor teologi, cu precădere, dar
poate fi deosebit de util şi preoţilor de la parohii şi din mănăstiri,
mai ales celor cu mai puţină experienţă pastorală, prin faptul că
prelegerile îmbină principiile şi metodele omiletice tradiţionale,
cu normele oratoriei moderne. Iar la finalul fiecărei prelegeri,
utilizatorii beneficiază de o listă bibliografică de specialitate, cu
titluri reprezentative, prin care pot fi aprofundate nelimitat noţiunile cursului respectiv. Astfel, în „Cuvânt înainte”, părintele
profesor Vasile Gordon mărturiseşte valorificarea tradiţiei omiletice româneşti, exprimându-şi recunoştinţa profundă faţă de
profesorii predecesori: „Ne revine o datorie de suflet să pomenim
aici faptul că un procent semnificativ al elementelor din conţinutul cursului se sprĳină pe ostenelile iluştrilor noştri înaintaşi,
profesori la catedrele de Omiletică ale celor două Facultăţi de
Teologie cu tradiţie îndelungată în Biserica Ortodoxă Română,
de la Bucureşti şi Sibiu. Îi pomenim cu recunoştinţă, de aceea,
pe câţiva dintre părinţii care s-au remarcat în mod deosebit la
această disciplină. La Bucureşti: Mihail Bulacu, Grigorie Cristescu, Nicolae Balcă şi Constantin Galeriu; la Sibiu: Dumitru Belu,
Dumitru Călugăr şi Sebastian Şebu. Tuturor, neţărmurită preţuire, iar studenţilor noştri părintesc îndemn să le urmeze pilda!”
(p. 7). În acelaşi timp, conformându-se exigenţelor pastoraţiei
contemporane, părinţii autori apelează la repere bibliografice
aduse la zi (în limba română, dar şi în principalele limbi moderne de circulaţie: engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană),
inclusiv din literatura omiletică a Bisericilor ortodoxe surori
(Grecia, Rusia, Bulgaria, Serbia), dar şi a celorlalte Biserici, Catolică şi Protestantă, având în vedere experienţa lor impresionantă în plan omiletic, invocându-se inspirat adagiul „Quidquid
bene dictum est ab ullo meum est” - „Orice a fost bine spus de
către cineva, îmi aparţine” (Seneca, Epistulae morales ad Lucilium,
Liber II, XVI, 7; în „Cuvânt înainte”, p. 6).
La finalul volumului este ataşată o „Anexă”, în care sunt
reproduse 20 de modele omiletice, pentru toate cele patru genuri
(omilie, predică tematică, panegiric şi pareneză), semnate de predicatori ortodocşi reprezentativi.

S

Publicarea acestui volum e o mare realizare pentru
statutul Omileticii între celelalte discipline teologice,
motiv pentru care felicităm din toată inima pe autorii
acestui volum. Ne exprimăm, de asemenea, convingerea
că îndrumările teoretice şi exemplele practice din cuprinsul lui vor fi de real folos pentru toţi slujitorii Amvonului care vor binevoi să-l includă între sursele actuale de inspiraţie omiletică.

ACT UA LITATE

Simpozionul internațional
„Misiunea parohiei și a
mănăstirii într-o lume în
continuă schimbare”
Pr. prof. Ştefan Iloaie, pr. lect. Cristian Sonea
u binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei,
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, în
zilele de 2-5 noiembrie 2015 s-au desfăşurat, la Facultatea de
Teologie Ortodoxă a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, lucrările simpozionului internaţional cu tema Misiunea
parohiei şi a mănăstirii într-o lume în continuă schimbare.
Evenimentul se încadrează în seria de evenimente organizate
cu prilejul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a anului 2015 ca „An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii, azi” şi „An comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi
al marilor păstori de suflete din eparhii”.
La lucrările simpozionului au participat ierarhi, profesori de
teologie şi cercetători în domeniu, din cadrul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă, Romano-Catolică, Greco-Catolică şi Reformată din
ţară, ca şi din străinătate: Elveţia, Statele Unite ale Americii și India
(Biserica Ortodoxă Siriacă Malankara). În cadrul manifestărilor a
avut loc și festivitatea de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa
Părintelui profesor universitar dr. Ioan Sauca, secretar general asociat al Consiliului Mondial al Bisericilor şi director al Institutului
Ecumenic din Bossey, Elveţia.
Simpozionul a fost deschis de lucrările în plen, fiind apoi continuat pe trei secţiuni: Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă. El a fost
precedat, în ziua de 2 noiembrie, de sesiunea de comunicări susţinute
de doctoranzi și tineri cercetători.

vând colaborarea cu institutele, facultăţile, universităţile și
asociaţiile ecumenice de pe toate continentele.
Având astfel în vedere eforturile depuse în promovarea relaţiilor
ecumenice dintre Bisericile istorice din Romania și Bisericile și
comunităţile eclesiale din întreaga lume, dar și contribuţia sa la
dezvoltarea teologiei și practicii misionare contemporane, Facultatea noastră a propus Universităţii „Babeș-Bolyai” acordarea titlului
de Doctor Honoris Causa părintelui Ioan Sauca, cea mai înaltă distincţie
academică pe care o poate acorda mediul universitar.

C

Scurtă prezentare a părintelui Ioan Sauca

Sinteza tematică a simpozionului
Sfântul Ioan Gură de Aur ca model misionar
Model al misiunii și pentru contemporanii săi, ca și pentru toate generaţiile de după el, și un model viabil și pentru
viitor, Sf. Ioan Gură de Aur a fost și este dascăl al rugăciunii
și al milosteniei. El rămâne model de referinţă pentru misiune în primul rând pentru adecvarea misiunii sale la nevoile concrete ale comunităţii, pentru promptitudinea cu care
a răspuns provocărilor cu care se confrunta comunitatea și
pentru consistenţa răspunsurilor sale la aceste provocări.
Misiunea în perioada comunistă
Marii păstori de suflete români evocaţi în lucrările simpozionului au avut marele merit, dincolo de cel pastoral recunoscut, de a
reuși ca, în regimul comunist, să facă misiune reală și vitală pentru
credincioși, în ciuda politicii antieclesiale și anticreștine de atunci.
Dacă, în societatea laică, intelectualii au încercat să reziste sistemului opresiv prin cultură, Biserica, prin reprezentanţii autentici ai ei,
a rezistat mai ales prin credinţă și spiritualitate.
Misiunea Bisericii, astăzi
Misiunea se face astăzi într-o societate secularizantă,
laicistă, postmodernă, fragmentată și dinamică din punctul
de vedere al migraţiilor, manifestând tendinţele unei o rupturi între om și Dumnezeu, dar și a unei rupturi a omului cu
sine însuși. În locul lui homo sapiens, apare homo noeticus și
homo ciberneticus. În special tehnologia și știinţele pun probleme esenţiale cărora Biserica trebuie să le răspundă.
Așa cum Fiul este trimis de Tatăl în lume, omul este trimis de
Dumnezeu să arate și să mărturisească vestea cea bună a Evangheliei. Conţinutul predicii misionare este cuvântul vieţii spre Viaţă.
Conștiinţa misionară și conștiinţa de jertfă a preotului și a credincioșilor
este foarte importantă, pentru că misiunea înseamnă, în primul
rând, dăruirea lui Hristos prin dăruire de sine.
Misiunea prin Scriptură
Astăzi, misiunea Bisericii are în vedere, într-un context pluriconfesional și multietnic, păstrarea identităţii confesionale, dar, în
același timp, și apărarea identităţii creștine în faţa provocărilor secularismului militant, ale extremismului islamic și ale relativismului promovat de noile mișcări religioase. Provocările vin din interiorul și exteriorul Bisericii, ceea ce duce la necesitatea unei noi paradigme misiologice. Soluţia este centralitatea lui Hristos prin Scriptură,
adică redescoperirea Sfintei Scripturi, prin iubirea arătată faţă de
ea, dar chiar prin iubirea Scripturii. Importanţa cunoașterii Scripturilor rămâne un lucru foarte important, clericii având datoria de a
o explica, iar creștinii de a se familiariza cu textul ei.

faptul că toate actele omului mărturisesc dimensiunea simbolică, tainică, mistică. Viaţa omului și viaţa de familie apar,
astfel, prin asceză și transfigurare, ca participare la viaţa
lui Hristos. De aceea e nevoie ca tinerii să cunoască dimensiunea transfiguratoare a vieţii spirituale și mântuitoare,
prezente în toate actele omului, chiar în cele mai intime.
De o atenţie deosebită trebuie să se bucure misiunea în
rândul tinerilor, acţiune care se poate face prin îmbinarea
eforturilor familiei, Bisericii și școlii.
Misiunea prin Parohie
Biserica este laos tou Theou, popor al lui Dumnezeu, popor
care crede în Evanghelie. Comunitatea Bisericii este adevăraca
tul popor al lui Dumnezeu și ea se manifestă în primul rând
tu
la nivelul parohiei. Parohia este și topos-ul (locul) și tropos-ul
(modul de viaţă), în care experienţa întâlnirii cu Hristos este
(m
plenară. Comunitatea parohială este elementul fundamental
pl
al misiunii creștine. Parohia este centru al pedagogiei eclesiale a persoanei, aici se poate face o „pastoraţie pe nume”, fial
indcă fiecare om contează în calitate de persoană unică.
in
Laicii nu sunt doar asistenţi, ci coparticipanţi, împreună cu preotul, la Sfânta Liturghie, la Sfintele Taine, ca și la
misiunea Bisericii. Conștiinţa eclesială este nevoie să fie
prezentă în conștiinţa personală, pentru a exclude individualismul și fragmentarismul eclezial.
Misiunea prin mănăstire
Muntele Athos a reprezentat întotdeauna un reper de spiritualitate și un izvor de reînnoire spirituală a mănăstirilor
românești. Există până astăzi în spaţiul românesc mănăstiri
care, sub influenţa providenţială a vieţuitorilor lor s-au revigorat spiritual și cultural. Exemplele de acest gen arată dubla
vocaţie a mănăstirii: sfinţitoare și educativă.
Misiunea prin cultură
Este mare nevoie ca Biserica să fie prezentă în dialogul cu cultura contemporană. Apelul la argumente este foarte important în
misiunea Bisericii, de aceea raţiunea este chemată să participe,
alături de celelalte mĳloace, la vestirea chemării lui Hristos. Apologia trebuie însă să-și recunoască limitele, fiindcă ea poate aduce
argumente, dar nu poate oferi darul credinţei. Credinţa are însă
nevoie de argumente pentru a nu fi acuzată de absurditate și
iraţionalitate. Astfel, cultura este chemată să participe la misiunea
Bisericii lui Hristos.
Misiunea prin muzică și prin artă
Misiunea pastorală prin muzică poate fi astăzi argumentată și justificată prin recursul la Scriptură, la Tradiţia patristică și la cea liturgică. Funcţiile doxologică, sfinţitoare
și harismatică ale imnelor bisericești au o valoare mult mai
semnificativă decât funcţia estetică.
Viaţa parohială poate fi dinamizată prin muzică. Este
important ca un cât mai mare număr de credincioși să participe activ la cântarea în biserică. Muzica bisericească autentică se păstrează mai ales în mediul monahal. Este importantă, și din punct de vedere muzical, o conlucrare mai
susţinută între mănăstire și parohie, în vederea fixării muzicii bisericești autentice și în parohiile urbane sau rurale.
Misiunea prin artă se realizează în special prin promovarea unei
arte autentice și prin evitarea kitsch-ului.

Misiunea prin luciditate autocritică
De asemenea, atunci când este cazul, reprezentanţii Bisericii
implicaţi în lucrarea pastoral-misionară trebuie să facă o analiză
critică a propriei activităţi, pentru a găsi resurse proaspete, credibile, în misiunea pe care Biserica are în noul context postmodern. Prin
reprezentanţii ei, Biserica instituţionalizată pare a fi renunţat la
dialogul cu intelectualii, unii dintre aceștia păstrând distanţă faţă
de aceasta. Există și impresia unei Biserici care îndeplinește mai
mult o funcţie estetică, în momentele principale din viaţa unui om
(botez, cununie, înmormântare). Biserica instituţionalizată are o
retorică impecabilă, dar adeseori dă impresia că nu mai este conectată la problemele reale ale vieţii.
De aceea, pentru o misiune credibilă, este nevoie de o
Misiunea prin viaţa creștină
Biserica face misiune prin viaţa creștină. Prin adecvarea vieţii privire lucidă, reflexivă, asupra propriei identităţi: ce trecreștine la chemarea lui Hristos ea afirmă adevărul credinţei. Din buie să fie și ce este acum Biserica.
această perspectivă, este important de remarcat faptul că laicitatea
Participanţii la simpozion şi-au manifestat speranţa că efortuse referă la statul laic sau neutru, dar nu afectează viaţa și adevărul
Bisericii. Însă este nevoie ca Biserica să dea mărturie în societatea rile lor vor contribui la conștientizarea misiunii pe care – plecând
laică, pentru că aceasta are nevoie de lumina credinţei, principiile de la exemplele marilor păstori de suflete și ţinând seama de contextul postmodern actual – parohia și mănăstirea, prin fiecare creliberale fiindu-i insuficiente spre a evita patologiile raţiunii.
Viaţa creștină, ca misiune, este importantă deja de la dincios: mirean, cleric sau monah, este nevoie să și-o asume cu renivelul familiei. Căsătoria este chemată să mărturisească alism și să o trăiască în Duhul Sfânt.
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Părintele profesor Ioan Sauca s-a născut la data de 10 aprilie
1956 în localitatea Valea Mare din judeţul Caraș-Severin. După
absolvirea Seminarului Teologic Ortodox din Caransebeș în anul
1976, studiază la Institutul Teologic din Sibiu unde își va lua licenţa
în anul 1981. Începând cu anul 1984 urmează cursurile de doctorat
la Institutul Teologic din București. De asemenea, urmează cursuri
de specializare la Institul Ecumenic din Bossey, Elveţia (1984-1985)
și la Universitatea din Birmingham, Anglia (1985-1987), unde va
obţine și titlul de doctor în filosofie/teologie cu teza intitulată:
„Implicaţiile misionare ale eclesiologiei ortodoxe”. În anul 1984
devine asistent universitar, iar din 1988 lector universitar la catedrele de Misiune și Ecumenism și Îndrumări Misionare din cadrul
Institutului de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Este hirotonit diacon
în anul 1988, iar un an mai târziu primește taina preoţiei.
Între anii 1900-1994 părintele profesor Ioan Sauca este numit
consilier patriarhal cu responsabilităţi pentru sectoarele Presă și
Comunicaţii, Relaţii cu Mass-Media, învăţământ și relaţii externe în
cadrul Patriarhiei Ortodoxe Române din București. În anul 1994
părintele profesor este numit prin concurs Secretar Executiv pentru
Studii Ortodoxe și Relaţii în Misiune din Cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor, la Geneva, activitate pe care o va desfășura până
în anul 1998. Între anii 1998-2001 pr. Ioan Sauca a fost profesor la
Institutul Ecumenic din Bossey, instituţie de învăţământ postuniversitar, care aparţine Consiliului Mondial al Bisericilor și este atașată
Universităţii din Geneva.
Aprecierea generală de care s-a bucurat Părintele Ioan Sauca se
reflectă și prin funcţiile de conducere în domeniul teologiei ecumenice, dintre care amintim: astfel, în anul 2001 a fost ales Director al
Institutului Ecumenic din Bossey, iar din 2006 a deţinut și funcţia
de Director al Programului de Educaţie și Formare Ecumenică din
cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor. De la data de 1 aprilie 2014
pr. Ioan Sauca a fost numit Secretar General Asociat al Consiliului
Mondial al Bisericilor funcţie pe care o deţine și în prezent. Domnia
sa reprezintă, de asemenea, Consiliul Mondial al Bisericilor în grupul de colaborare internatională cu Biserica Romano-Catolică, Vatican și cu Bisericile Evanghelice din Mișcarea de la Lausanne.
Părintele Ioan Sauca s-a remarcat în domeniul misiologiei
ortodoxe și al teologiei ecumenice prin activitatea sa academică,
în calitate de profesor la Institutul Ecumenic din Bossey și mai
ales prin calitatea dânsului de coordonator al unor programe de
educaţie teologică și formare spirituală și ecumenică din cadrul
aceluiași institut. De asemenea, se poate reţine faptul că pr. prof.
Ioan Sauca este responsabil al renumitului program de Educaţie
Teologică Ecumenică la nivel internaţional, menţinând și promo-

Părintele profesor Ioan Sauca în timpul festivităţii de acordare a titlului
de Doctor Honoris Causa din partea Universităţii Babeș-Bolyai
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Agenda P.S. Vasile

Septembrie
6 Septembrie 2015: Asistă la Sfânta Liturghie în Parohia
Pogorârea Sfântului Duh – Zorilor, iar la finalul Sfintei Liturghii, mulţumeşte credincioşilor pentru rugăciunile săvârşite
în scopul însănătoşirii sale.
13 Septembrie 2015: Asistă la Sfânta Liturghie în Parohia
Pogorârea Sfântului Duh – Zorilor, unde rosteşte ecfonise şi
binecuvântări.
14 Septembrie 2015: La sărbătoarea Înălţarea Sfintei Cruci, asistă la Sfânta Liturghie în Parohia Înălţarea Sfintei Cruci din cartierul Plopilor, cu ocazia hramului bisericii.
20 Septembrie 2015: Asistă la Sfânta Liturghie în Parohia
Pogorârea Sfântului Duh – Zorilor, unde rosteşte ecfonise şi
binecuvântări.
27 Septembrie 2015: Asistă la Sfânta Liturghie în Parohia
Pogorârea Sfântului Duh – Zorilor, unde rosteşte ecfonise şi
binecuvântări.
Octombrie
04 Octombrie 2015: Asistă la Sfânta Liturghie în Parohia
Adormirea Maicii Domnului din cartierul Mănăştur, iar la
finalul Sfintei Liturghii le mulţumeşte credincioşilor pentru
rugăciunile săvârşite în scopul însănătoşirii sale.
11 Octombrie 2015: Asistă la Sfânta Liturghie în Capela
Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca
18 Octombrie 2015: Asistă la Sfânta Liturghie în Capela
Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca
25 Octombrie 2015: Asistă la Sfânta Liturghie în Capela
Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca
26 Octombrie 2015: Asistă la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca
27 Octombrie 2015: Asistă la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca
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Preotul iconom stavrofor
Augustin Pop (1901-1985)
30 de ani de la trecerea la cele veșnice
”Din zei de-am fi scoborâtori
C-o moarte tot suntem datori”
(G. Coșbuc)

Maria Holbură
uvintele din motto ale poetului nostru năsăudean
sunt scrise pe spatele crucii mormântului Părintelui
Augustin Pop. În seara de 10 octombrie 1944 moartea l-a păsuit, dar ni l-a răpit pentru totdeauna într-o zi
geroasă de 8 martie 1985.

C

P.C. Părinţi, Onorat auditoriu*,

Cu concursul credincioșilor (să nu uităm că era în plin război)
a dotat și a împodobit biserica, înlocuind lucrurile vechi și uzate
Ne-am adunat și astăzi în sfânta noastră biserică să ne rugăm
prin donaţii.
îm
împreună pentru odihna sufletului Părintelui nostru Augustin și a
III. Activitatea epitropească
cel
celorlalţi șase, uciși în acea nefastă seară de octombrie, de acum 71
de ani, să rememorăm acele vremi.
În parohia Mĳloceni primii ani de preoţie i-a dedicat renovării
Pentru că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat școlii, 1928 și schimbării majore a formei bisericii, adăugându-i
ca anul 2015 să fie declarat Anul omagial al misiunii parohiei și mărturi- patru turnuri mici și înălţând pe cel mare. Tencuiala a fost schimsir
sirii azi și Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor bată complet în exterior, iar în interior a fost pictată după posibilităţile
păs
păstori de suflete din eparhii, m-am gândit că la comemorarea aceasta, de atunci, din anul 1930.
de 30 de ani de la trecerea la cele veșnice a Pr. Augustin Pop, ar fi
A fost președintele comitetului școlar și membru în consiliul copo
potrivit să ne reamintim în acest spirit realizările celor 47 de ani de munal, implicându-se în tot ceea ce ţinea de bunul mers al școlii și
pă
păstorire în parohia Mĳloceni, sat pe care l-a iubit, de care s-a atașat, comunei (în acei ani, Mĳloceniul era comună de sine stătătoare). A
pe care nu l-a părăsit nici în vremuri de răstriște și nici după moarte. conlucrat și cu centrul premilitar, instruind corul tinerilor, ţinând
”În timpul din 1926-1940 - citez din Amintirile lui, consemnate servicii divine și conferinţe. Și-a dat concursul la efectuarea recensăla 1 decembrie 1980 - a fost o epocă de aur pentru mine și parohia mintelor din 1930, 1941 și 1947. După război a participat la construirea
me
mea că mi-am putut desfășura activitatea mea religioasă și naţional- Căminului cultural cu braţul și cu mintea, de asemenea, la înfiinţarea
pa
patriotică după cum am dorit, pentru ridicarea parohiei și a nea- cooperativei de consum, unde era acţionar. De câte ori a fost necesar
mu
mului nostru. Dar ne-a venit și un răstimp greu și cu multe suferinţe, a muncit alături de săteni pentru a ridica diguri care să apere biserica
în anii 1940-1944, sub ocupaţia vremelnică și nedreaptă a hortiștilor și casa parohială de viiturile puternice.
un
unguri. A trebuit să răbdăm multe suferinţe și umiliri. În acești 4
IV. Activitatea culturală
an
ani a trebuit să stagnez activitatea mea, reducând-o strict numai la
Dispunând de voci excepţionale, în 1927 a înfiinţat în parohie
cel
cele religioase, dar și acelea mai reduse.
primul cor bisericesc pe 4 voci, din care ulterior s-au desprins alte
Am fost mereu hărţuit și batjocorit că am fost prea mare român
formaţii: corul tineretului, al premilitarilor, al Reuniunii. Corul din
și că nu le-am dat prea mare atenţie lor și la acţiunile lor. Din cauza
Mĳloceni a cântat în această biserică la toate Sf.Liturghii până la
aceasta am fost pedepsit cu domiciliul forţat la casa parohială. Nu
adânci bătrâneţe, a participat la sfinţiri de biserici(Catedrala din
aveam voie să plec de la locuinţa mea prin sat, pe la bolnavi, decât
Bistriţa, bisericile din Cușma, Livezile, Viile Tecii, Sângeorz Băi,
cu gardă de învăţători unguri, ca mai târziu să fiu arestat și deporNăsăud, Bistriţa-Bârgăului), la adunări preoţești, la depunerea jutat cu mai mulţi intelectuali și ţărani la Bistriţa în închisoare, mai pe
rământului regimentului de grăniceri (1935), la concursuri și specurma la Prundul Bârgăului în închisoarea cazărmilor”.
tacole cu caracter patriotic, la colindat, la sfinţirea Troiţei martirilor
Ce a urmat se știe. După război și-a continuat activitatea până
din Prund, în 1945. Ca o încununare a valorii și activităţii bogate, a
în 31 octombrie 1973, când a fost pensionat. Cât timp i-a mai permis
fost invitat să cânte la radio București în 1940, dar războiul și ocupaţia
sănătatea șubrezită, a participat la Sfânta Liturghie și la înmormânArdealului le-a oprit ascensiunea. Și în Joseni, în condiţiile grele din
tări, unde era mereu invitat, alături de ceilalţi preoţi.
timpul războiului, a înfiinţat și instruit un cor pe 4 voci. Sub directa
Am găsit în arhiva personală câteva documente olografe care
lui îndrumare s-au format cel puţin 10 tineri cântăreţi la strană din
se referă la activitatea lui
Mĳloceni, Joseni, Suseni
de preot, structurată în
și alte sate ale judeţului.
patru capitole, pe care le
Recunoscându-i mevoi respecta și eu în cele
ritele P.S. Episcop Nicolae
ce urmează:
Colan l-a distins în 1947
I. Activitate religios-mocu brâu roșu, iar P.S. Epirală
scop Teofil Herineanu, în
Citez: ”…am săvârșit
1963, i-a acordat titlul de
Sfânta Liturghie cu cea
iconom stavrofor cu cruce.
mai mare evlavie, urmată
A mai fost distins și cu
totdeauna de o Sf. Predică
medalia jubiliară de 30 de
de învăţătură după textul
ani de la eliberarea PatriSf. Evanghelii. Am botezat
ei, în 1974.
în timp și fără timp pe toţi
Celor 4 capitole în
copiii nou născuţi în acest
care și-a împărţit actiinterval, cu fastul cuvenit.
vitatea eu aș adăuga
Am cununat perechile
un al 5-lea, pe care l-a
doritoare de a întemeia
omis, cred eu, din monoi familii, explicându-le
destie: donaţiile pentru
însemnătatea Sfintei Taine.
biserică.
Am cercetat pe toţi bolnaÎncepând cu 1928 sunt
vii suferinzi pe pat,
menţionate în Cartea de
împărtășindu-i cu Sfintele taine și mângâindu-i prin rugăciuni. Am aur, aproape anual donaţii de: icoane, cărţi de cult, pentru strană și
îngropat prin ruga Sf. Prohod pe toţi cei chemaţi la Tatăl Ceresc, de bibliotecă, odăjdii, ștergare pentru icoane, feţe de masă, covoare. I-a
la leagăn până la cei mai bătrâni, urmată cu predica funebrală de îndemnat și pe credincioși să facă donaţii și le-a facilitat cumpărarea
mângâiere și întărire în dreapta credinţă pe cei rămași în urma lor. de cărţi religioase: Biblia, Psaltirea, Ceaslovul, Vieţile Sfinţilor etc.
Am ieșit în ţarini pentru a le sfinţi după obiceiul locului… Am sfinţit
După război biserica a rămas cu un singur clopot funcţional.
Troiţe… arătând credincioșilor însemnătatea Crucii și puterea ei și Împreună cu părinţii mei, în 1954, a refăcut clopotul cel mic, de 75
jertfa mare a lui Dumnezeu, aduse pe cruce pentru noi”.
kg, care era spart, adăugându-i încă 56 de kilograme.
Pentru ridicarea vieţii religios-morale a satului a înfiinţat, în
În 1959 a donat singur clopotul cel mare de 360 de kilograme.
1929, Reuniunea de femei Sf. Maria și Oastea Domnului în 1931. Cu Ambele clopote au fost urcate în turn cu ajutorul sătenilor, sub diconcursul soţiei, învăţătoarea Rafila Pop, a aranjat multe șezători recta lui îndrumare, după sfinţirea lor, în biserica arhiplină, de către
religioase, culturale și naţionale. A predat religia în școală, insuflân- un sobor de preoţi, avându-l în frunte pe Părintele Protopop de
du-le copiilor dragostea de Dumnezeu și ţară. Putem adăuga tot atunci. La una din sfinţiri a participat și Pr. Liviu Galaction Munaici și instruirea practică a școlarilor din clasele mari în altoirea teanu, fost Profesor și Rector al Academiei Teologice din Cluj,
pomilor, în creșterea și înmulţirea stupilor, dându-le acestora lecţii întemniţat, ulterior, de regimul comunist la Gherla și Aiud, de unde
teoretice și practice.
a plecat la Domnul în 1961. A donat și tot materialul necesar zugrăvirii bisericii, în 1963.
II. Activitatea administrativă
”Ceea ce am făcut - cf. Darea de seamă din 15 februarie 1944 - n-am
A întocmit registre și matricole, înregistrând, în mod cronologic,
făcut din dorul de laudă și mărire, ci după lozinca dată nouă, la
toate actele necesare, atât în Mĳloceni cât și în Suseni, unde a fost adabsolvirea Academiei Teologice din Sibiu, de fostul nostru de atunci
ministrator doi ani (1927, 1928) și a edificat casa parohială în roșu. A
și mult iubit profesor Nicolae Colan: «slujba ta fă-o deplin».
gestionat aceeași situaţie în Joseni, între 19 ianuarie 1942 și 15 februarie
În încheiere aș adăuga cuvintele Apostolului Pavel din Episto1944, cât timp preotul Ioan Buzdug a fost în detenţie. Împreună cu
la a II-a către Timotei, capitolul 4 versetele 7 și 8: “Lupta cea bună
Ionel Pahome, epitrop și Toader Galben, consilier, s-a ocupat de achim-am luptat, călătoria am săvârșit, credinţa am păzit. / De acum mi
tarea datoriei pentru construirea școlii, înlăturând un mare proces.
s-a gătit cununa dreptăţii, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, el Dreptul Judecător, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce au
*Această alocuţiune a fost rostită de către doamna profesoară pensionară
Maria Volbură cu prilejul parastasului și comemorării părintelui Augustin iubit arătarea lui”.
Pop, în data de 8 octombrie 2015, în biserica din Mĳlocenii Bârgăului.
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În fiecare luni, între orele 8.00 şi 10.00, conduce şedinţa Consiliului Permanenţei Eparhiale.
În fiecare vineri, între orele 8.00 şi 10.00, predă cursul
de Spiritualitate pentru studenţii din anii III şi IV de la
Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.
În fiecare miercuri, între orele 20.30 şi 21.00, realizează emisiunea „Cuvântul Ierarhului – spiritualitate creştină
pe unde hertziene”, pentru postul de radio „Renaşterea”.
În fiecare miercuri şi vineri, între orele 10.00 şi 15.00,
acordă audienţe clerului şi credincioşilor.

La sediul protopopiatului din Bistriţa, prezidează conferinţa
preoţească de toamnă. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc.
Săvârşeşte slujba de binecuvântare a capelei din incinta Centrului pentru vârstnici „Sfinţii Ioachim şi Ana” din localitatea Cuşma
(coordonator: Pr. Marius Pintican). Rosteşte un cuvânt de învăţătură. Acordă domnului profesor Mircea Gelu Buta, directorul Spitalului Judeţean din Bistriţa, Ordinul „Sfinţii Martiri şi Mărturisitori
Năsăudeni”. Este însoţit de PC Pr. Iustin Tira, vicarul administrativ
al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi de PC Pr. Prof.
Adrian Podaru, de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.
Vizitează clădirea Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului
din Bistriţa, cumpărată în vederea amenajării unei şcoli confesionale. Este însoţit de dl. Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
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de PC Pr. Cristian Baciu, consilierul bisericesc al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului şi Clujului.
În capela Seminarului Teologic din Cluj-Napoca, săvârşeşte
Taina Sfântului Botez pentru prunca Zoe Mihaela Dragomir. Rosteşte un cuvânt de învăţătură. Este însoţit de PCuv. Ierom. Benedict
Vesa, secretarul eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi
Clujului.
În biserica din Chiuieşti, protopopiatul Dej (paroh: Pr. Emanuel Albu), oficiază Taina Sfintei Cununii pentru tinerii Sergiu şi Iustina Ioana Goron. Rosteşte un cuvânt de învăţătură.

11 octombrie
În biserica parohiei Nicula, protopopiatul Gherla, săvârşeşte
slujba sfinţirii noului iconostas şi Sfânta Liturghie. Rosteşte cuvântul de învăţătură. Hirotoneşte întru preot pe diaconul Vlad Ciceo,
7
octombrie
pe seama parohiei Vultureni, protopopiatul Cluj I. Hiroteseşte întru
Octombrie 2015
În cimitirul municipal din Cluj-Napoca, oficiază slujba de în- iconom pe părintele paroh Marcel Gheberta. Este însoţit de PC Pr.
1 octombrie (Acoperământul Maicii Domnului):
mormântare pentru adormita în Domnul, Maria Buruiană. Rosteş- Nicolae Buda, inspectorul eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, FeCu prilejul hramului, pe altarul de vară al mănăstirii de la Floreşti, te un cuvânt de mângâiere.
leacului şi Clujului.
protopopiatul Cluj II, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvânÎn Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Acatistul MântuÎn Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Paraclisul Maicii
tul de învăţătură. Hiroteseşte întru protosinghel pe părintele iero- itorului şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.
Domnului şi rosteşte o cateheză.
monah Anastasie Berbecel, duhovnic al mănăstirii. Este însoţit de
PCuv. Arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepi8 octombrie
12 octombrie
scopia Vadului, Feleacului şi Clujului.
În studioul Radio Cluj, înregistrează o emisiune cu tema „ImÎn Biserica „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Gherla
În capela mortuară din cimitirul de pe Dealul Florilor din Dej, plicarea Bisericii în viaţa tinerilor”.
(parohi: Pr. Vasile Săsărman şi Pr. Vasile Ciciovan), prezidează
săvârşeşte slujba de înmormântare a adormitului întru Domnul,
În aula Facultăţii de Teologie, prezidează conferinţa de toamnă conferinţa preoţească de toamnă. Este însoţit de PCuv. Arhim.
Gherasim Alexandru, tatăl părintelui Cătălin Alexandru Feier din a preoţilor din protopopiatele Cluj I şi Cluj II. Rosteşte un cuvânt Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului,
parohia Bonţida, protopopiatul Gherla. Rosteşte un cuvânt de mân- duhovnicesc.
Feleacului şi Clujului şi de PC Pr. Prof. Adrian Podaru de la Faculgâiere.
În biserica din Zoreni, protopopiatul Beclean (paroh: Pr. Geor- tatea de Teologie din Cluj-Napoca.
Într-un spaţiu destinat activităţilor duhovniceşti din comunita- giţă Petru Peica), oficiază slujba de înmormântare pentru adormitul
tea de rromi din parohia Turda Fabrici (paroh: Pr. Andrei Gavriil), întru Domnul, preotul Alexandru Pop. Rosteşte un cuvânt de mân13 octombrie
asistă la un concert de pricesne susţinut de grupuri din comunitate. gâiere. Este însoţit de PC Pr. Cristian Baciu, consilierul bisericesc al
Se reculege preţ de câteva momente la mormântul Arhim. Ioan
Rosteşte un cuvânt de învăţătură. Este însoţit
Iovan de la Mănăstirea Recea, judeţul
de domnul Cristian Moldovan, directorul
Mureş şi face o vizită la Mănăstirea ToCentrului de Pelerinaje „Renaşterea”.
pliţa din judeţul Harghita. Este însoţit
2 octombrie
În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Acatistul Bunei Vestiri şi rosteşte un
cuvânt de învăţătură.
3 octombrie
În parohia „Sfântul Apostol şi Evanghelist
Ioan” din cartierul clujean Grigorescu, săvârşeşte slujba de binecuvântare a demisolului
bisericii şi Sfânta Liturghie. Rosteşte cuvântul
de învăţătură. Hiroteseşte întru iconom pe
părintele paroh Călin Matei Popovici. Este
însoţit de PC Pr. Bogdan Ivanov, consilierul
cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului
şi Clujului şi de PCuv. Ierom. Benedict Vesa,
secretarul eparhial.
În demisolul Bisericii „Sfântul Alexandru”
de pe strada Muncii din Cluj-Napoca (paroh:
Pr. Claudiu Melean), participă la întâlnirea
tinerilor din Asociaţia „Oastea Domnului”.
Rosteşte un cuvânt de învăţătură şi participă
la programul artistic pregătit de aceştia.

de PCuv. Arhim. Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din ClujNapoca.
14 octombrie (Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi)
În sobor de arhierei, pe un podium
special amenajat în proximitatea Catedralei Mitropolitane din Iaşi, slujeşte la
Sfânta Liturghie.
Vizitează Cetatea Neamţului şi Mănăstirea Sihăstria din judeţul Neamţ.
Este însoţit de PCuv. Arhim. Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.
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15 octombrie
Participă la festivitatea organizată
cu prilejul împlinirii a 145 de ani de la
înfiinţarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din ClujNapoca. Săvârşeşte slujba de binecuÎnaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei săvârșind Sfânta Liturghie cu prilejul primului hram al Mănăstirii
vântare a lucrărilor efectuate la noua
"Petru Rareş Vodă" de la Ciceu Corabia,, sărbătoarea Sfinţilor Mărturisitori Ardeleni, 21 octombrie, 2015.
clădire a Bibliotecii Universităţii şi par4 octombrie
ticipă la simpozionul organizat cu acest
Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
prilej. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc şi acordă distincţia „Crucea
Mitropolitană. Rosteşte cuvântul de învăţătură. Hirotoneşte întru
În salonul principal al restaurantului „Talisman”, din cartierul Transilvană”, rectorului, Prof. Univ. Dr. Doru Pamfil.
diacon pe tânărul Petru Buta, pe seama Catedralei Mitropolitane. clujean Zorilor, premiază pe toţi voluntarii implicaţi în buna reuşiFace o vizită în protopopiatul Huedin. Vizitează şantierul de
Acordă domnului Prof. Univ. Dr. Victor Bercea de la Universitatea tă a Întâlnirii Tinerilor Creştini Ortodocşi din Europa. Rosteşte un construcţie a noii biserici din Dealu Negru (paroh: Pr. Vamoş Sandro
Tehnică din Cluj-Napoca, distincţia „Crucea Transilvană”.
cuvânt duhovnicesc.
Vincenţiu), şantierul de pictură al bisericii mănăstirii de la Râşca
În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Paraclisul Maicii
Transilvană, precum şi parohiile Sâncraiu (paroh: Pr. Dănuţ Călăţean)
Domnului şi rosteşte o cateheză. Hiroteseşte întru duhovnic pe
9 octombrie
şi Brăişoru (paroh: Pr. Dan Lupuţan). Este însoţit de domnul Vasile
părintele Ovidiu Vasile Teutişan, de la parohia Petreştii de Jos,
În cadrul Târgului de carte „Transilvania”, organizat în Piaţa Fluieraş de la Centrul Eparhial.
protopopiatul Turda şi pe părintele Ovidiu Toma, de la parohia Unirii din Cluj-Napoca, participă la lansarea volumelor „Imnele
Arcalia, protopopiatul Bistriţa.
Transilvaniei” de Ioan Alexandru, „Întoarcerea spre Răsărit. Filozofi
16 octombrie
contemporani şi credinţa creştină veche” de Rico Vitz (editor) şi
La Spitalul Municipal din Turda (slujitor: Pr. Ioan Kirali) săvâr5 octombrie
„Sfântul Ioan de Shanghai (1896 – 1966) şi vremea sa” de Bernard şeşte o slujbă de binecuvântare a lucrărilor de restaurare efectuate.
La sediul protopopiatul Năsăud, prezidează şedinţa cu profe- Le Caro, apărute la editura „Renaşterea”. Rosteşte un cuvânt du- Rosteşte un cuvânt de învăţătură.
sorii de religie din judeţul Bistriţa-Năsăud.
hovnicesc. Este însoţit de PC Pr. Bogdan Ivanov, consilierul cultural
Face o vizită la Mănăstirea „Sfânta Troiţă” din Feleac. Este înLa Centrul pentru Tineret „Pr. Prof. Ioan Bunea” din Sângeorz- al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
soţit de domnul Liciniu Câmpean, consilier misionar-social al ArBăi (coordonator: Pr. Paul Gavriloaie), prezidează şedinţa cu preoÎn Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Acatistul Bunei hiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
ţii din protopopiatul Năsăud. Este însoţit de PC Pr. Bogdan Ivanov, Vestiri şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.
consilierul cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului
17 octombrie
şi de PC Pr. Prof. Adrian Podaru de la Facultatea de Teologie din
10 octombrie
În Capela „Sfântul Evanghelist Luca” din incinta SpitaluCluj-Napoca.
În localitatea Jucu Gară, protopopiatul Cluj I, săvârşeşte slujba lui Chirurgie III din Cluj-Napoca (slujitor: Pr. Ioan Cosma),
La reşedinţa mitropolitană, primeşte pe Alteţa Sa Regală, Prin- de resfinţire a bisericii şi Sfânta Liturghie. Rosteşte cuvântul de în- săvârşeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură.
cipele Radu Duda, însoţit de omul de radio Claudiu Pădurean.
văţătură. Hirotoneşte întru diacon pe tânărul Vlad Ciceo. Hirote- Hirotoneşte întru diacon pe tânărul Paul Dumitru Gavriloaie.
seşte întru iconom pe părintele paroh Ioan Tănase Chiş. Este însoţit Este însoţit de domnul Liciniu Câmpean, consilierul misionar6 octombrie
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social al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. În
24 octombrie
capela Seminarului Teologic din Cluj-Napoca săvârşeşte Taina
În Catedrala Mitropolitană, săvârşeşte Taina Sfintei Cununii
Sfântului Botez pentru prunca Maria Sofia Şovrea. Rosteşte un pentru tinerii Cristian Dumitru şi Iulia Moldovan. Rosteşte un
cuvânt de învăţătură. În aula „Auditorium Maximum” a Casei cuvânt de învăţătură.
Universitarilor, asistă la un spectacol caritabil pentru copiii cu autism.
La mănăstirea de la Dobric, protopopiatul Beclean, săvârşeşte
Rosteşte un cuvânt duhovnicesc
slujba Vecerniei şi slujba Călugăriei pentru monahia Tavita. Rosteşte un cuvânt de învăţătură. Este însoţit de PCuv. Arhim. Dumi18 octombrie
tru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, FeSăvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica din Ciceu Poieni (paroh: leacului şi Clujului.
Pr. Mihai Foarai), protopopiatul Beclean. Rosteşte cuvântul de în25 octombrie
văţătură. Hirotoneşte întru preot pe diaconul Paul Dumitru GavriÎn Biserica „Sfântul Dumitru” din Carei, judeţul Satu
loaie, pe seama Centrului de Tineret „Prof. Ioan Bunea” de la SânMare, împreună cu PS Iustin, Arhiereu Vicar al Episcopiei
georz-Băi, protopopiatul Năsăud. Este însoţit de PC Diac. Petru
Maramureşului şi Sătmarului, săvârşeşte Sfânta Liturghie
Buta, de la Catedrala Mitropolitană.
şi rosteşte cuvântul de învăţătură.
În Catedrala Mitropolitană slujeşte Vecernia, Paraclisul Maicii
La Monumentul Ostaşului Român din parcul central din Carei,
Domnului şi rosteşte o cateheză.
participă la ceremonialul religios şi militar, organizat cu prilejul
împlinirii a 1 ani de la asaltul victorios al Armatei Române. Săvâr19 octombrie
şeşte o slujbă de pomenire a eroilor, rosteşte un cuvânt evocator şi
La Centrul naţional pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae”
oficiază slujba de sacralizare a jurământului militar depus de studin incinta Facultăţii de Teologie din Bucureşti, participă la Congredenţii din anul I de la Academia Forţelor Terestre din Sibiu.
sul Internaţional de Teologie „Relaţia dintre parohie şi şcoală în
În Catedrala Mitropolitană, săvârşeşte Vecernia, Paraclisul Maiviaţa şi misiunea Bisericii din contextul actual”. Susţine un referat
cii Domnului şi rosteşte o cateheză. Hiroteseşte întru duhovnic pe
şi moderează una dintre secţiuni.
PC Pr. Vlad Ciceo, de la parohia Vultureni, protopopiatul Cluj I.
La reşedinţa patriarhală, se întâlneşte cu Preafericitul Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
26 octombrie (Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir)
20 octombrie
La sediul protopopiatului din Turda, prezidează conferinţa
preoţească de toamnă.
Face o vizită la mănăstirea de la Pădureni, protopopiatul Turda.
Este însoţit de PC Pr. Nicolae Buda, inspectorul eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi de PC Pr. Prof. Adrian
Podaru de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.
În sala „Nicolae Ivan” din incinta Centrului Eparhial, participă
la încheierea festivă a proiectului „Alege şcoala”, implementat la
nivelul Patriarhiei Române. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc.

În Biserica „Sfântul Dumitru” din Floreşti (paroh: Pr. Marcel
Andreica), săvârşeşte slujba de sfinţire a noului iconostas şi Sfânta
Liturghie. Rosteşte cuvântul de învăţătură. Hiroteseşte întru sachelar pe părintele Dan Marius Matei şi pe părintele Cristian Gelu
Perşa. Este însoţit de PC Pr. Iustin Tira, vicarul administrativ al
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
27 octombrie (Sfântul Dimitrie cel Nou)
Cu prilejul hramului, pe altarul de vară al Catedralei Patriarhale
din Bucureşti, în sobor de arhierei, sub protia Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel, slujeşte la Sfânta Liturghie. În Sala Radio din Bucureşti
asistă la tradiţionalul concurs coral „Lăudaţi pe Domnul”.

21 octombrie (Sfinţii Mărturisitori Ardeleni)
28 octombrie
Pe locul viitoarei Mănăstiri „Petru Rareş Vodă” de la Ciceu CoÎn Sala Sinodală din Palatul Patriarhal, participă la şedinţa fesrabia, protopopiatul Beclean, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte tivă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
cuvântul de învăţătură. Instalează întru stareţ pe protosinghelul TeÎmpreună cu ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Roofan Mada. Săvârşeşte slujba Punerii Pietrei de Temelie pentru bise- mâne, face o vizită la palatul Cotroceni, unde se întâlneşte cu Excerica mănăstirii. Este însoţit de PCuv. Arhim. Dumitru Cobzaru, exar- lenţa Sa Klaus Iohannis, Preşedintele României.
hul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului.
29 octombrie
În Sala Sinodală din Palatul Patriarhal, participă la şedinţa de
22 octombrie
lucru
a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Înregistrează o emisiune pentru Radio Cluj.
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La sediul protopopiatului Beclean, prezidează conferinţa preoţească de toamnă.
În biserica din Ţentea, protopopiatul Beclean (paroh: Pr. Paul
Drenţa), săvârşeşte slujba de Te-Deum cu prilejul împlinirii a 00 de
ani ai credinciosului Ioan Pop. Rosteşte un cuvânt de binecuvântare.
Este însoţit de domnul Liciniu Câmpean, consilierul misionar-social
al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi de PC Pr. Prof.
Adrian Podaru de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.
În parohia Maieru, protopopiatul Năsăud, săvârşeşte slujba de
binecuvântare a Centrului social pentru vârstnici şi a paraclisului
„Sfinţii Zaharia şi Elisabeta” din incinta acestuia. Rosteşte un cuvânt
de învăţătură. Hiroteseşte întru iconom stavrofor pe părintele Marius Pintican, coordonatorul Asociaţiei „Filantropia” din judeţul
Bistriţa-Năsăud şi iconom pe părintele paroh Dan Dorian Cismaş.
Acordă domnului Niculiţă Marius Cârlejan distincţia „Crucea
Transilvană”, iar domnului Vasile Dumitru, primarul comunei,
Ordinul „Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni”. Este însoţit de
domnul Liciniu Câmpean, consilierul misionar social al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.

30 octombrie
Prezidează comisia de examinarea a candidaţilor participanţi
la concursul pentru ocuparea posturilor de preoţi parohi în parohiile „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din cartierul clujean Grigorescu (protopopiatul Cluj II), Şutu (protopopiatul Cluj I) şi Mititei
(protopopiatul Năsăud).
În sala „Auditorium Maximum” a Casei Universitarilor, asistă
la concertul vocal simfonic extraordinar „Requiem” de Verdi, susţinut de corul şi orchestra simfonică a Filarmonicii de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca.

31 octombrie
Face o vizită la Mănăstirea „Sfânta Maria Magdalena” din Oarţa de Sus.
În cimitirul din satul natal, cu prilejul pomenirii morţilor, săvârşeşte slujba Parastasului şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.
În capela cimitirului din Sebeş, judeţul Alba, săvârşeşte o slujbă
funebră la căpătâiul adormitului întru Domnul Nicolae Puşcaş.
Rosteşte un cuvânt de mângâiere.
La Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca,
întâmpină
delegaţia din Grecia ce aduce spre închinare, racla cu
23 octombrie
Brâul
Maicii
Domnului.
În Catedrala Mitropolitană slujeşte Vecernia, Acatistul Bunei
A consemnat, Arhid. Claudiu Ioan Grama
Vestiri şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.
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Arhimandrit Zaharia Zaharou,
Cunoscute
mi-ai făcut mie căile vieții
Cu
(Ps.
(Ps 5, 11), Editura Episcopiei Devei
și Hunedoarei, Deva, 2015, 186 p.

ărintele Zaharia Zaharou
a devenit în ultima vreme
o prezență vie tot mai des
întâlnită
în
la sinaxele monahale,
conferințele
preoțești și întâlnico
rile
ril duhovnicești organizate în
țara
ța noastră. Invitat de diferiți
ierarhi
să conferențieze în fața
ier
monahilor,
preoților, teologilor,
m
profesorilor
de religie și a tuturor
pr
celor
ce ce doresc să se împărtășească
din experiența sa duhovnicească,
di
părintele Zaharia ne-a descoperit o inimă purtătoare a dragostei și
a cunoașterii dăruite de Duhul Sfânt, o inimă care a apucat-o pe
calea lui Hristos în urma întâlnirii providențiale pe care a avut-o la
vârsta de douăzeci de ani cu fericitul stareț Sofronie Saharov, fiul
duhovnicesc al Sfântului Siluan Athonitul.
Cartea de faţă s-a născut în urma conferinţelor intitulate
„Darul mai presus de fire al preoției” și „Tainele Bisericii – mĳloc
de zidire a templului lui Dumnezeu în noi”, respectiv a dialogurilor purtate la mănăstirile Crișan și Prislop de către părintele
Zaharia, între 5 și 7 noiembrie 2014, cu preoți, profesori de religie,
monahi, monahii și credincioși din Episcopia Devei și Hunedoarei. Tipărit de curând la Deva, cu binecuvântarea Preasfințitului
Gurie Georgiu, volumul devine a cincea carte a părintelui Zaharia publicată până acum în limba română1.
Din bogăția ideilor prezentate doresc să semnalez două pentru
că discută chestiuni actuale care frământă în mod deosebit viața
noastră socială și eclesială în această perioadă. Una dintre aceste
idei este cea care pune în dezbatere criza mondială pe care o traversăm, care ne descoperă că pretutindeni e multă suferință și
durere. Părintele Zaharia spune despre această stare a lumii contemporane că „nu este pentru noi decât o provocare, ca să înțelegem
și mai limpede că nu există altă cale decât aceea a Crucii lui Hristos”. De aceea, ne încurajează „să cercetăm mai adânc taina vieții
lui Hristos ca să-l cunoaștem pe El și puterea învierii Lui” (p. 6).
O altă idee actuală pune în lumină misiunea Bisericii astăzi. Arhimandritul atrage atenția că cea mai bună cale de evanghelizare
„este ca noi înșine, slujitorii altarului, să fim cu adevărat martorii
Crucii și ai Învierii lui Hristos, să purtăm în noi harul care a izvorât din Crucea și Învierea Domnului. [...] Nu ne putem aștepta ca
oamenii să primească de la noi ceea ce noi înșine nu am dobândit,
mai întâi, de la Dumnezeu. [...] Preotul nu este doar un executant
mecanic al Tainelor, ci este cel care, prin pocăința sa personală,
intră în prezența lui Dumnezeu, și, ieșind de la această întâlnire
plină de har, află gătite în inima sa cuvintele dumnezeiești, pe care
le împărtășește apoi turmei sale” (p. 107-108).
Conferinţele și dialogurile publicate mustesc de harul unei
teologii vii care se înrădăcinează în experienţa duhovnicească a
părinţilor spirituali ai autorului, fiind cuvinte „cu putere multă”
ce pătrund adânc în cugetul şi în inima cititorului. Ca şi oarecând
cuvintele Mântuitorului, ale Sfinţilor Apostoli şi ale Sfinţilor
Părinţi, rostirile părintelui Zaharia se adresează tuturor celor ce
se apropie de ele cu credinţă şi cu dragoste, indiferent de statutul lor în Biserică și în societate sau de nivelul lor cultural, dar
mai important, acestea devin o hrană duhovnicească neperisabilă, ceea ce certifică încă o dată puterea ethos-ului ortodox şi
autenticitatea neîntreruptă a Tradiţiei bisericești care trece de la
o generaţie la alta. Părintele Zaharia devine astfel un adevărat
apostol, întrucât scrierile sale sunt dovada acelei însuflări născute din comuniunea cu Hristos cel înviat.
Mircea-Gheorghe Abrudan

P

1

Arhimandrit Zaharia Zaharou, Hristos, Calea vieţii noastre, darurile teologiei Arhimandritului Sofronie, Ed. Bunavestire, Galaţi, 200 ; Idem, Lărgiţi şi voi
inimile voastre! (2 Corinteni 6:13). Lărgirea inimii în teologia Sfântului Siluan
Athonitul şi a Stareţului Sofronie de la Essex, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2009;
Idem, Merinde pentru monahi, Ed. Nicodim Caligraful, Sf. Mănăstire Putna,
2012; Idem, Omul cel tainic al inimii (1 Petru 3,4), Ed. Basilica, 2014; Idem,
Răscumpărând vremea (Efeseni 5,16), Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2014.
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Foaie editată de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, filiala Cluj-Napoca

Icoana chemare, permanentă
căutare și regăsire
“Icoana adevărată dislocă adâncurile sufletești și
conduce spre Euharistie, inima fiinţială a Bisericii”
Interviu cu iconarul Corina Maria Negreanu realizat de Andrei
Mitrică.

Studenţilor din Hasdeu. Iar ambianţa necesară recepţionării mesajului artistic e viciată sau suportă “bruiaje” deranjante. În alte situaţii,
cred că o expoziţie face simbioză bună cu unele ateliere desfășurate
de tinerii studenţi. Așa că, încercăm un “compromis”.
O mobilizare de grup a artiștilor implică din păcate o situaţie
mai dificilă, care necesită mult efort pentru un organizator voluntar. Recunosc că nu de puţine ori m-am lovit de o anumită inerţie,
condiţionări de tot felul sau de o atitudine rezervată din diverse
motive. Cei mai mulţi pictori sunt prinși în proiecte personale ce
nu le lasă timp necesar pentru lucrări de creaţie pe o temă de ansamblu sau, pur și simplu, au diverse sensibilităţi și dispoziţii ale
momentului. Nici nu știi cine dă și cine primește într-o expoziţie:
exponenţii sau publicul privitor.
Dincolo de darul gratuit al oferirii de frumuseţe, e importantă
și pentru pictori o astfel de întâlnire, în care lucrările fiecăruia și
preocupările personale se reflectă și se articulează într-un cadru
unitar de exponate. Judecăm, cântărim, ne inspirăm, învăţăm unii
de la alţii. La ultima expoziţie, cea organizată pentru deschiderea

- Cred că am realizat până acum cel puţin 7-8 expoziţii de icoa-

- Este mai degrabă un studiu tematic al Zilei a treia a Creaţiei
ce cuprinde, conform Hexameronului biblic, două momente importante: despărţirea apelor de uscat, cărora Dumnezeu le dă nume
și rost de mări și pământ, și apoi apariţia vegetaţiei ca rodire a pământului. Recunosc că m-a inspirat o pictură murală de la o mănăstire din insula Rhodos, dar și Facerea, Iov și Psalmii lui David.
Este de o frumuseţe nesfârșită această simfonie a celor șase Zile ale
Creaţiei, în care Dumnezeu pare că separă și creează dihotomii, dar
nu este așa. Totul primește o ordine și o rânduială de complementaritate progresivă și germinativă, cu o bună așezare a rostului fiecărei particule pentru ca, în finalul Zilei a șasea, omul să încununeze și să stăpânească această operă divină covârșitoare. Dar, “Omul
în cinste fiind pus, n-a priceput!”. Și tot din dragoste, după Cădere,
Dumnezeu creează ipostaza biologică a hainelor de piele omului
și poruncește naturii, care suportă consecinţele păcatului strămoșesc,
să se supună și să-i slujească omului spre redobândirea paradisului
pierdut. De la Cădere, vegetaţia suferă anomalii, căci apar pălămida și spinii, iar ciclul zilelor e marcat de acum de apariţia nopţii ce
separă dimineaţa de seară. Timpul și toată creaţia suportă mutaţia
lor profanată, așteptând Eshatonul.
Orice icoană, de la intenţia de a fi pictată și până la finalizarea ei,
repetă parcă simbolic (aur, proplasmă etc., până la blicurile de lumină a Zilei a Opta) și în trepte etapele Facerii. Resimt de fiecare dată
un dor când văd frumuseţea naturii rânduite cu atâta înţelepciune
de Dumnezeu în lume și în Univers, când călătoresc în avion, ocazie
ce oferă o imagine mai de ansamblu asupra planetei pe care trăim.
Pentru mine, întâlnirile uscatului cu apa, graniţa lor nestereotipă
fremătătoare și fermecătoare sunt o continuă uluire. E o iconosofie
în aceste priveliști, care te trimite spre începuturi, spre lumina Zilei
întâi din perspectiva inversă a Zilei a Opta, ca în ghicitură. Dar
parcă azi pragmatismul și sălbăticia lui nu ne mai oferă răgaz să
recunoaștem mișcarea antropocentrică și geocentrică a dragostei
desăvârșit jertfelnice a lui Dumnezeu pentru om și revenirea lui în
firea cea bună. Omul pare că e tot mai puţin dispus să recunoască
lucrarea și prezenţa Duhului Sfânt în natură. Știinţa și utilitarismul
transformă mediul înconjurător, universul, în obiect neutru care-i
permite omului captiv unei raţiuni egocentrice și egolatrie, în căutarea confortului și bunului plac, o exploatare a resurselor și o iconomie nechibzuită desfătătoare, fără tăgadă catastrofală speciei
umane. Să zicem de un război atomic, dar lucrurile merg mai departe în gravitate, până la cucerirea și stăpânirea inimii acestuia.
Am simţit nevoia unui manifest personal prin această lucrare
modestă, nu atât de izbutită cum mi-aș fi dorit, mi-am dorit să ofer
cel puţin un motiv de reflecţie pentru grĳa și pentru păstrarea în armonie a darului peste care odinioară omul a fost pus împărat, cu
prilejul expoziţiei dedicate Întâlnirii Tinerilor Creștini Ortodocși din
toată Europa (4-7 septembrie 2015). O expresie a antinomiei între
lumina creatoare în care s-a arătat rodul mereu germinativ al dragostei Sfintei Treimi și vâscozitatea întunecată și deloc atractivă a haosului nefiinţei, din care Dumnezeu le-a chemat la viaţă pe toate.
- De multe ori, creștini fiind, nu suntem suficient de educaţi asupra a
ce e icoana și cum să ne raportăm la ea. Ce ne sfătuiţi în această
privinţă?
- E o problemă complexă și foarte delicată, ce atinge multe
sensibilităţi și chiar paradoxuri. În viaţă, am întâlnit două extreme
care mi-au adus o mâhnire profundă. Prima, fixaţia trăitorilor superficiali, conduși de plăcerea sentimentală pe care le-o provoacă o
anume imagine, fie kitsch sau o imagine aparent bizantină, a doua,
a lipsei de tact și îngăduinţă ce nu duce decât la învârtoșare și tensiune, prin dispreţul pentru cei “slab încunoștiinţaţi” din partea
cunoscătorilor ce duc un “adevărat război sfânt” probizantin. Cred
că există o cale împărătească, de mĳloc, pe care o păstrează toată
trăirea duhovnicească și care definește discernământul în cheia
dragostei, Ortodoxia. Se cade că și cel ce pictează, dar și cel ce
privește și cinstește icoana ar trebui să aibă mai întâi o cunoaștere
teologică și o trăire a acestei cunoașteri. În primul rând, făcătorii de
icoane - deși știu că sunt presaţi de condiţionările existenţei să recurgă la fel de fel de concesii - se cuvine să opună rezistenţă atunci
când li se cere o comandă cu “Maica Domnului blândă și zâmbi-
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evenimentului tineresc de la Cluj, Întâlnirea Tinerilor Ortodocși
din Europa, am fost foarte bucuroasă că au răspuns afirmativ mulţi
pictori de mare valoare, deja consacraţi și cu un potenţial extraordinar de creaţie, cum sunt soţii Dana și Ciprian Toma, Camelia și
Ioan Popa, Niculina și Sorin Albu, Vasile Le er, Angela Hanc, diaconul Nicolae Bradu Bălan, cărora li s-au alăturat alţii, mai mult
sau mai puţin cunoscuţi, din diverse zone ale tării. Consider că a
ieșit un lucru frumos, în care a binevoit Dumnezeu, și le mulţumesc
- La Biserica Studenţilor din Hasdeu aţi organizat mai multe expoziţii încă o dată, așa cum am făcut-o și în particular, pentru că am simţit
de icoană pe parcursul anilor. Ce dimensiune doriţi să deschideţi către cei o minunată solidaritate participativă, din care a ieșit cea mai frumoasă expoziţie de până acum.
care vin?

- Una din icoanele dumneavoastră, cea despre Facere, o cred a fi uimitoare! Ce teologie ne învaţă?

Filocalia, Supliment

- De ce aţi ales să deveniţi iconar și cum poate fi icoana un mĳloc de a
vă exprima, ca artistă?
- Artistă e mult spus, pentru că presupune un volum de creaţie
și un aport de autenticitate substanţial în domeniu. Apoi, iconar și
artist mi se par termeni care presupun o contradicţie. Artistul vânează notorietatea și recunoașterea personală, o anumită ostentaţie
,,motivată”, pe când iconarul se pierde pe sine în scopul slujirii
comunităţii ecleziale. Nu sunt nici ,,specialistă” în mod formal căci
nu sunt licenţiată în Arte Sacre sau Plastice, am o cu totul altă licenţă.
Comună cu iconografia e poate dimensiunea antropologică. Deci,
sunt un iconar diletant, dar vă asigur că acest diletant e foarte pasionat de ceea ce face și mereu în căutare. Cred că acest statut de
diletant deloc comod în ziua de azi când totul este mai lesnicios,
îmi oferă o anume umilinţă și stare de trezvie care mă ferește de
vanitatea artistului/iconarului ,,așezat” în rol și statut, mulţumit de
sine. Decât varianta posibilă de profesionist blazat și fad prefer
,,amatorismul ” pasionat și arzător. Domnul Alexandru Paleologu
spunea că ,,un diletant este întotdeauna competent, chiar dacă nu
are instrumentaţia meșteșugărească completă, ca a unui meseriaș.
Nu are cum să fie incompetent, pentru că omul devine competent
în ceea ce iubește. Faptul că un specialist nu este amator îl destituie
ca specialist”.
În cazul meu așa a fost să fie și sunt conștientă de unele lacune
pe care încerc să le depășesc din mers. De când mă știu am fost
preocupată de desen, pictură și frumuseţe. Nevoia de a picta era ca
o respiraţie în momentele de răgaz, căci copilăria și adolescenţa mea
au fost încărcate și marcate de foarte multă muncă fizică. Am prins
și vremurile austere ale comunismului, la ţară, unde nu aveam nici
cadru, nici ,,om care să mă arunce în scăldătoare”. Când s-a pus
problema să dau la Liceul de Arte Plastice, mama mi-a spus clar că
nu e de acord să devin ,,pictor muritor de foame”, chiar dacă picturile mele decorau biblioteca școlii, Primăria satului, casele etc.
Dar aș prelungi prea mult ca să-mi povestesc istoria personală.
Icoana bizantină am descoperit-o datorită primei cărţi pe care
mi-am cumpărat-o la începutul studenţiei, Arta icoanei a lui Paul
Evdochimov. Datorită acestui minunat autor am înţeles Ortodoxia
și am înţeles miza mare a existenţei, aceea de a fi creștin ortodox. Până
atunci nu făceam distincţii clare între frumuseţea senzitivă a tabloului religios și frumuseţea sofianică a icoanei bizantine. Mai mult,
credeam că pictura bizantină e stângace, simplistă și executată de
oameni dotaţi cu talent mai puţin rafinat în exprimare. O adevărată
răsturnare a valorilor în mintea mea! Dar și o îndrăgostire!
Au urmat conferinţele cu academicianul Sorin Dumitrescu
organizate de ASCOR în anii 94-96 și, desigur, cărţile. Am cunoscut
pictori minunaţi de la care am învăţat aspecte de meșteșug și tehnică, însă calea mea a fost mai solitară, autodidactă. Bineînţeles,
consecinţele unei asemenea căi sunt cu soluţionări corecte întârziate. Pentru mine icoana e o chemare, o permanentă căutare și o
regăsire; un lucru care mă epuizează din cauza neputinţelor dar și
mă încarcă. Mă face să sufăr dar mă și bucură (cu precauţie). Ca fire,
am avantajul, dar și povara necruţătoare a nemulţumirii de sine,
plus o imensă timiditate în ciuda ,,îndrăznelii” de care par a da
dovadă. Dincolo de toate aspectele vieţii, respir prin ceea ce fac
și-mi ostoiesc un dor anume. Poate părea clișeizat ce spun, dar
icoana mă apropie de slujirea bunului meu prieten, care-mi este și
soţ, de sfinţi, de Dumnezeu și de ceilalţi semeni.

nă și nu numai, în care m-am implicat direct, ca organizator. Demisolul Bisericuţei studenţești oferă un spaţiu care, dacă ar fi după
voia și după dorinţa mea, ar merita o permanenţă în acest sens, o
continuitate de expoziţii de artă creștină și laică, în vederea cultivării vizuale întru frumos și armonie, pentru ca ochii, mintea și
inima să fie hrănite cu frumuseţea liturghiei de după Liturghie.
Pun preţ mai ales pe pedagogia implicită ce o oferă o asemenea
ambianţă artistică, poate așa se schimbă ceva în noi și câștigăm un
pic de supleţe și bogăţie în viaţa noastră și în relaţiile dintre noi,
prin împărtășirea cu artă.
Din păcate, demisolul este un spaţiu multifuncţional care implică și multe preocupări gospodărești inerente funcţionării și bunului
curs liturgic al unei biserici dinamice și active cum este Biserica
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toare” fără a pune accentul pe demnitatea smerită și sobrietatea
caldă, de pildă. Adică, să picteze după gustul și capriciul comanditarilor. E preferabil un refuz smeritor. Sigur că măiestria artistică
contează în execuţia icoanei. Dar nu trebuie insistat în desăvârșita
execuţie a detaliilor și aprecierea icoanei după acest criteriu. Iconarul este responsabil nu atât de măsura înaltă a măiestriei execuţiei,
pe care suntem de cele mai multe ori captivaţi să o apreciem, ci de
buna așezare în Adevărul de credinţă.
Criza icoanei, o spune același Paul Evdochimov, nu constă în
lipsa măiestriei tehnice, ci în criza religioasă, de credinţă. O icoană
poate să fie perfectă și desăvârșită în planul desenului anatomic sau
cu paleta cromatică echilibrată, în acord cu canoanele Erminiei, dar
să fie hipertrofiată în duh, fadă, sau de-o platitudine sterilă tocmai
pentru că e sufocată sau prea încărcată de detalieri ce justifică mai
degrabă orgoliul ce evidenţiază ego-ul artistic. Pe de altă parte, din
exces simbolistic și din exces de semnificaţii se fac excese reprezentative diforme ale trăsăturilor umane, până la denaturarea chipului
și trupului sfântului reprezentat, tocmai pretextând libertatea netă a
ipostazei eshatologice în icoană. Astfel, alunecăm ușor spre ezoterism
și gnosticism atunci când chipurile sunt învăluite într-un abur sau se
întrezăresc doar într-o formă vagă, mai degrabă ,,intuitivă”.
Pe de altă parte, excesivitatea ,,barocizată” a formelor sau stridenţa
culorilor saturate și rupte ori neglĳarea perspectivei inverse care
definește icoana, apariţia umbrelor și penumbrelor volumetrice, a
naturalismului, toate acestea blochează intenţia și înţelesul demersului iconografic la nivelul materialismului senzualist, atât de penetrant evlaviei needucate și nematurizate. Icoana adevărată dislocă adâncurile sufletești și conduce spre Euharistie, inima fiinţială a
Bisericii. De aceea, într-un spaţiu secularizat, icoana poate scandaliza și produce opoziţie și bulversare.
Sigur că desenul și buna folosire a culorilor contează. Asceza este
și ea un exerciţiu și un mĳloc de cunoaștere într-o lume care își dă
mai abitir concursul să ne obosească și să ne acapareze psihicul cu fel
de fel de imagini parazitare. Am văzut “icoane” în care pictorul a
renunţat la culoare sau a folosit o cromatică foarte restrânsă. După
umila mea părere, cred că e un derapaj (monofizit), deoarece culorile reprezintă rolul materiei în lucrarea mântuitoare a sufletului omului. Uneori se caută obsesiv transparenţele, ca un surogat al spiritualizării. Alteori învechirea voită a icoanei prin patina vernisării sau
paloarea căutată a culorilor poate fi o ispită cauzată de o nostalgie și
un “romantism” al credinţei că tot ce pare vechi e mai spiritualizat.
Un iconar, dacă se respectă pe sine și cinstește icoana, se cade
să caute o bună cunoaștere și înţelegere teologică a icoanei. Să cerceteze și să citească cele mai bune cărţi și autori, de la Leonid Uspensky până la Sorin Dumitrescu. Slavă Domnului că avem și o
gamă variată de albume iconografice care ne sunt foarte accesibile,
chiar prin internet. E valabil acest lucru pentru orice creștin. Nu ne
vom așeza astfel confortabil într-un fel duios de a privi. Ochii noștri
nu ne vor mai livra o simplă și plăcută vedere. Trebuie să înţelegem
că frumuseţea adevărată se dezvăluie, pe măsura limpezirilor succesive privirii luminate de cunoaștere trăită, epurată de balastul
cotidian și nu numai. “Ceea ce corupe este la vedere”, spunea Seneca. Să încercăm să privim dincolo de imediat.
O modestă intenţie în sensul celor spuse mai sus îl pot avea și
expoziţiile găzduite la demisolul Bisericuţei Studenţilor.
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Lumina din catacombe
Postfaţă la expoziţia de artă creștină de la Biserica Studenţilor din
Hașdeu.

Teodora Roşca

ândva, demult, la începutul creștinismului, tradiţia consemnează faptul că oamenii se întâlneau și în catacombe.
Acolo era un loc al comuniunii liturgice dar și al așteptării
vieţii care va să vină, un loc pentru viaţa de aici și un loc pentru
viaţa de dincolo. Acolo, în perioada paleocreștină, s-a născut icoana. Erau primele începuturi ale întruchipării Împărăţiei Cerurilor,
din momentul în care Iisus Hristos, Dumnezeu și om, a venit
printre oameni cu trup omenesc. Canoanele de reprezentare iconografică se dezvoltă treptat, de la acele prime expresii ale căutării icoanei și până la Sinodul VII Ecumenic din anul 787, care a
transpus în act sinodal această realitate a icoanei.
Coborând scările spre prima biserică a studenţilor din Hașdeu,
am coborât într-un fel în istorie, dar, într-o istorie a prezentului
continuu. Nevoia de icoană este acută acum, cu atât mai mult cu
cât și idolii sunt mai puternici, cu atât mai mult cu cât imaginile
obsesive din jurul nostru ne invadează viaţa de zi cu zi. Deci, ce am
dorit prin expoziţia de la Biserica Studenţilor?

C

Am dorit să arătăm frumuseţea acestei lumi, a lumii naturale
din proximitatea noastră și a realităţii pregustate din Împărăţie. De
aceea tablourile lumii acesteia au flancat discret, din absidele laterale, spaţiul central cu icoane, care au dat mărturie despre Creaţia
și Mântuirea lumii, despre Masa Raiului, în sens extins de comuniune a sfinţilor, despre ceea ce alţii au mărturisit, iar noi am putea
deveni, despre Lumină, despre lumina care luminează în întunericul temerilor, al căutărilor și ispitelor lumii noastre.

Expoziţia a fost o carte de vizită pentru tinerii veniţi de departe
și, nu în ultimul rând, un mod de autoreflexie pentru noi, adică
pentru pictorii care am expus acolo: cum ne-am întâlnit, cum am
început să pictăm, cum ne putem bucura împreună, care au fost
căutările noastre, cum să oferim darul nostru celorlalţi. Icoane pe
sticlă pictate după izvoade transilvănene, reinterpretări după vechi
modele creștine orientale, icoane pe lemn în stil bizantin, cruci
sculptate, tablouri pictate în ulei, toate la un loc au constituit un
întreg ce a dat mărturie despre specificul comunităţii noastre liturgice, o multitudine de tendinţe și culori care, așezate în armonie,
precum ordinea instrumentelor într-un concert, dau acea notă de
întreg, unde fiecare își poate găsi locul și vocaţia.
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Pelerinaje și activități ASCOR
Romina Sopoian
Pelerinajul pe jos la Mănăstirea Lupșa
șa cum ne-am obișnuit deja, aproape fiecare lună a
acestui an a fost marcată de câte un pelerinaj pe jos
la diferite mănăstiri din ţară. Numărul participanţilor
a fost mare de fiecare dată, în jur de 100 de persoane adunându-se pentru a întreprinde aceste călătorii duhovnicești aducătoare de multă bucurie și împlinire.
Cel de-al șaselea pelerinaj pe jos și cu bicicleta a avut loc sâmbătă,
26 septembrie 2015. Conceptul acestui pelerinaj s-a conturat în jurul
Sfântului Siluan Athonitul care a fost prăznuit cu doar două zile
înainte, la 24 septembrie. O mănăstire cunoscută pentru strădania
monahilor de a călca pe urmele învăţăturilor Sfântului Siluan este
Mănăstirea Lupșa. La îndemnul Părintelui Ciprian Negreanu, duhovnicul tinerilor de la Bisericuţa din Hasdeu, pelerinii au avut ca
destinaţie finală această frumoasă mănăstire din Munţii Apuseni.
Pornirea cu autocarul din Cluj a avut loc în jurul orei șase
dimineaţa. În apropiere de Mănăstirea Poșaga, au coborât din autocare pelerinii care au parcurs distanţa de 45 km până la Mănăstirea Lupșa cu bicicleta.Cei care au mers pe jos au pornit de la Sălciua, parcurgând în acea zi distanţa de 27 km. A avut loc o reunire a
celor două grupe de pelerini la Mănăstirea Muncel. Aici călătorii
și-au tras sufletul, bucurându-se de primirea călduroasă de la mănăstire și de cuvintele de învăţătură rostite de una dintre maici.
Soarele care a însoţit acest pelerinaj (în ciuda ploii aproape neîncetate de la Cluj) le-a dat tărie călătorilor să-și continue cu însufleţire
restul drumului până la Mănăstirea Lupșa. Ajunși la destinaţia finală, Părintele Stareţ Melchisedec Ungureanu i-a primit cu căldură
în cuvânt pe tinerii credincioși, vorbindu-le despre învăţăturile
Sfântului Siluan într-un mod foarte practic care le-a dat mult curaj
tuturor să se apropie mai mult de Dumnezeu și să aplice în viaţa
lor învăţăturile acestui mare sfânt. După vecernie și câteva fotografii de grup, autocarele i-au readus pe tinerii pelerini la Clujmai
osteniţi trupește, dar mult mai bogaţi sufletește.

A

Pelerinajul pe jos la Mănăstirea Oașa
Luna octombrie a devenit și mai frumoasă prin prisma unui alt
pelerinaj pe jos și cu bicicleta la una dintre mănăstirile de suflet ale
tinerilor credincioși, și anume Mănăstirea Oașade pe Valea Frumoasei din judeţul Alba.
Cel de-al șaptelea pelerinaj a avut loc sâmbătă, 17 octombrie 2015.
Plecarea a fost dimineaţa la ora 6.00 de la Casa de Cultură a Studenţilor.

Autocarele i-au transportat pe pelerini până în localitatea Șugag, de
unde au pornit cei cu bicicleta, și până în satul Tău-Bistra de au pornit cei care au mers pe jos. Distanţa parcursă cu bicicleta a fost aproximativ 40 de km, iar pe jos de aproximativ 21 de km. A fost un drum
deosebit de frumos prin pădurea proaspăt ruginită şi parfumată de
aerul tomnatic. Contrar prognozelor meteo descurajatoare, călătorii
au avut parte de mult soare și temperaturi perfecte pentru o drumeţie
de toamnă prin Munţii Parâng. Odată ajunşi la mănăstire, s-au bucurat cu toţii de cuvântul de învăţătură al Părintelui Marcel Hancheş
care le-a răspuns la întrebări și le-a vorbit despre adevărata pocăinţă
care poate și ar trebui să existe în viaţa dinamică și de multe ori prea
tulbure a tinerilor din ziua de azi. Apoi a urmat vecernia mică și cina
delicioasă, care a venit ca o răsplată binemeritată și pentru trupurile
ostenite de atâta drum.
De această dată, pelerinii au avut ocazia să aleagă când să se
întoarcă la Cluj. Astfel, o parte din ei s-au întors acasă în acea seară,
iar o altă parte a rămas la Mănăstirea Oașa până a doua zi, având
șansa să participe alături de monahi la slujba de priveghere de
sâmbătă noaptea și la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie de duminică dimineaţa. După slujbă, Părintele Stareţ Iustin i-a condus la
malul lacului din apropierea mănăstirii, unde le-a împărtăşit din
experienţa sa de fost-preşedinte ASCOR şi le-a vorbit despre cât de
importantă este această misiune pentru mântuirea celor din Biserică, dar și pentru cei încă departe de ea.
Încă o dată, pelerinii noștri s-au întors, în ciuda efortului ostenitor, odihniţi, întăriţi şi împliniţi.
Revin atelierele la Biserica Studenţilor
Odată cu începerea noului an universitar, tinerii studenţi și nu
numai sunt invitaţi cu drag la atelierele care se desfășoară la Biserica Studenţilor în fiecare săptămână. Acestea sunt gratuite, majoritatea fiind ţinute de către studenţi, masteranzi sau absolvenţi
pricepuţi.
Ca în fiecare an, există un program bine-stabilit menit să îi ajute pe cei dornici să își organizeze timpul liber în funcţie de atelierul
/ atelierele la care vor să participe. Unele ateliere au loc din două în
două săptămâni, iar altele sunt modulare, având loc în anumite
periaode ale anului. Lista care urmează prezintă succint mai multe
detalii despre structura atelierelor pe zile, dar și despre responsabiliiacestora:
Luni, ora 20:00 – Atelier de descoperire a tradiţiilor românești – Responsabil atelier: Oana Raluca 0755.810.437
Marţi, ora 20:30 – Atelier de bătut toaca – Responsabil atelier:
Bogdan Dincă 0747.992.642. Atelierul va începe efectiv după ce se
termină dicuţiile cu Părintele Ciprian, orarul variind de la o săptămână la alta.
Miercuri, ora 17:00 – Atelier de sculptură în lemn – Responsabil
atelier: Ovidiu Joldeș 0744.894.989. Acest atelier va dura 4 ore, așa
căcei dornicipot veni și după ora 18:00 în cazul în care programul
nu lepernite altfel.
Joi, ora 16:00 – Atelier de lectură – Responsabil atelier: Raveca
Constantin
Vineri, ora 17:00 – Atelier de fluier – Responsabil atelier: Călin
Lăcătuș 0740.409.035. acest atelier are loc o dată la două săptămâni.
– Atelier de vioară, – Responsabil atelier: Claudia Zob
0753.049.686
– Atelier de chitară – Responsabil atelier: Vladimir Dan
0757.328.899
– Atelier de litografii/lipit icoane pe lemn – Responsabil atelier:
Andrei Lupşe 0753.758.655. Acest atelier se ţine în săptămâna când
nu se face atelierul de cântat la fluier.
– Atelier de teatru – Responsabil atelier: Oana Raluca 0755 810
437. Acest atelier nu se va ţine în mod constant, ci în sistem modular. Acest lucru înseamnă că participanţii vor lucra la câte o piesă
timp de 2-3 săptămâni.
Duminică, ora 17:00 – Atelier de muzică psaltică – Responsabil
atelier: Alexandru Plian 0755.500.502
Toţi cei interesaţi sunt așteptaţi cu mare drag!

6
Echipa: Tatiana Onilov, Andrei Mitrică, Gabriela Bulgaru,

Ana-Maria Neag, Dana Filaropol, Andreea Micu,
Iulia Anamaria Mureşan, Oana Laura Dâgă, Romina Sopoian.
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