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Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, icoană portabilă,                                                                   
Mănăstirea Xenofont din Sfântul Munte Athos, sec. XVII.

Întodeauna, și în mod special în vreme de pandemie, 
este necesară pastorația și filantropia creștină

1. Ancorarea temei în actualitate

S fântul Sinod a dedicat acest an pastoraţiei părinţilor și copiilor, precum și marilor fi lantropi 
ortodocși români. Credem că subiectul devine și mai important datorită faptului că peste 
lumea întreagă s-a revărsat acest virus de Covid 19. Cu toate că este o realitate coronavirusul, 

noi ne punem nădejdea în Dumnezeu și-L rugăm să îndepărteze pandemia, iar nouă să ne ajute să o 
putem depăși.

Și fi ind oamenii optimismului creștin ne gândim la viitorul nostru și de aceea nu putem uita în-
demnul Înţeleptului Solomon care ne zice: Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când 
va îmbătrâni nu se va abate de la ea (Pilde 22, 6).

Grĳ a faţă de părinţi și copii este una de primă urgenţă. Nu uităm că la un moment dat ucenicii 
Domnului Hristos erau preocupaţi de profi lul moral pe care trebuie să-l aibă un cetăţean al Împărăţiei 
cerurilor. „Şi chemând la Sine un prunc, l-a pus în mĳ locul lor, şi a zis: Adevărat zic vouă: De nu vă veţi în-
toarce şi nu veţi fi  precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor” (Matei 18, 2-3). 

Sfântul Apostol Pavel, fi del următor al învăţăturii Mîntuitorului ne zice: „Fraţilor, nu fi ţi copii la 
minte. Fiţi copii când e vorba de răutate. La minte însă, fi ţi desăvârşiţi” (1 Corinteni 14, 20). Iar pe creștinii 
din Colose îi catehizează așa: „Copiilor, ascultaţi pe părinţii voştri întru toate, căci aceasta este bine-plăcut 
Domnului. Părinţilor, nu aţâţaţi la mânie pe copiii voştri, ca să nu se deznădăjduiască” (Coloseni 3, 20-21). 

S-ar putea spune că într-o lume în care sunt în vogă teoriile despre identitatea de gen, că modul 
secular în care se încearcă îndepărtarea tinerilor de Biserică, afi rmaţiile făcute de Domnul Hristos și 
de Apostoli sunt depășite. Eu spun contrariul, ele sunt foarte actuale: „Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci, 
este Acelaşi” (Evrei 13, 8). Pe bună dreptate, Părintele Ilarion Felea, mort în temniţa de la Aiud, scoate 
în evidenţă unicitatea lucrării pe care o face Domnul Hristos și implicit, Biserica Lui creștină: „Ceea ce 
nu a reușit niciun înţelept și niciun întemeietor de religie – zice el –, a reușit Iisus Hristos. El întruchipează 
un chip de om nou: chipul omului bun, iertător, pașnic, iubitor, blând, credincios, drept liber, milostiv și sincer. 
Pe el se naște și va renaște umanitatea”1.              

În spiritul acestei idei, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, între 4-7 septem-
brie 2015, s-au adunat la Cluj peste 5000 de tineri creștini sub deviza  „Tinerii ortodocși, împreună 
pentru viitorul creștin al Europei”. Ei veneau din România, din toată Europa, ba chiar și din Israel, Ior-
dania, Siria și Congo. De fapt, în anul 2015 Clujul a fost și ales „Capitala europeană a tineretului, 
pentru anul 2015”.

Această întâlnire a fost precedată de două întâlniri naţionale de mare succes la  Baia-Mare și apoi 
urmată de întâlnirile de la București, Iași și Craiova. Anul acesta urma Timișoara, dar pandemia, din 
păcate, a zădărnicit organizarea festivităţilor.   

Considerăm că investiţia în tineri este cea mai importantă, așa cum de fapt Sfântul Sinod dedică 
anul acesta catehizării părinţilor și copiilor. Cei mari ne aducem aminte cu nostalgie de anii în care 
eram școlari. Octavian Goga ne-o spune în versuri: „Și par′ c′aud pocnet de bici/ Și glas stăruitor de slugă/ 
O văd pe mama′n colţul șurii/ Așează′ncet merindea′n glugă.../ Înduioșată mă sărută/ Pe părul meu bălan, pe 
gură:/ «Zi Tatăl nostru seara dragă/ Și să te porţi la′nvăţătură»2.

2. Pastoraţia părinţilor și copiilor, a familiei creștine, garantează un viitor de normalitate

Păstorul și Învăţătorul Cel Mare este Domnul Iisus Hristos. Ne spune Sfântul Apostol și Evanghe-
list Matei „că îi învăţa pe ei ca Unul care are putere, iar nu cum îi învăţau cărturarii lor” (Matei 7, 29). Și 
face lucrul acesta de două mii de ani, cum nimeni altul nu-l poate face.

Au fost și vremuri când împotriva învăţăturii Lui s-au făcut mari împotriviri.    N-am putea spu-
ne că lucrul acesta se face și acum sistematic. Dar tendinţa secularizantă este prezentă. De aceea, in-
sistăm și subliniem faptul că pastoraţia părinţilor și copiilor este de importanţă maximă.

În perioada comunistă, ideologia ofi cială era potrivnică credinţei. Și totuși în virtutea unei tradiţii 
sănătoase, oamenii aveau preocupări religioase. Copiii erau botezaţi, tinerii cununaţi și petrecerea 
celor adormiţi se făcea cu rânduiala cuvenită.

În decembrie 1989 comunismul a căzut. Tinerele generaţii nici nu realizează ce euforie era atunci. 
În centrul Bucureștilor și-n alte orașe se îngenunchea, se zicea „Tatăl nostru”, se scanda „Cu noi este 
Dumnezeu”, nicio aluzie răutăcioasă la adresa Bisericii și a credinţei.

Din nefericire, încet, încet, s-au ivit și atitudini potrivnice Bisericii și credinţei. Atunci s-au făcut 

1 Pr. Ilarion Felea, Religia iubirii, Editura Diecezană, Arad, 1946,  p. 477.   
2 Octavian Goga, Poezii, Casa Cărţii de Știinţă, Cluj-Napoca, 2011, p. 19.
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 eforturi și s-a introdus religia în școli. Copiii și tinerii au înce-
put să aibă preocupări creștine. Ba, mergeau și la biserică. 
Credeam că procesul acesta benefi c va merge mereu înainte. 
Și totuși, s-au ivit și potrivnici împotriva orei de Religie, îm-
potriva educaţiei religioase. Ora de religie a rămas, a rămas și 
educaţia religioasă dar, tare am dori să meargă înainte și tine-
rii noștri să participe la slujbele Bisericii.

De-a lungul timpului s-a mai pus problema utilităţii orei 
de Religie, a catehizării copiilor și tinerilor. Amintesc doar 
din perioada interbelică insistenţa cu care Pedagogul Vasile 
Băncilă milita pentru ora de Religie. Dascălul de Religie, 
zicea el, „având credinţă în Dumnezeu și rugându-se pentru 
copil, însăși acţiunea sa educativă va crește până la maximum și, 
în cele din urmă, nu se poate ca harul să nu se lase asupra elevu-
lui, în măsura maximă în care el poate să-l primească”3. 

Ora de Religie este „unul din fundamentele educaţiei, și mai 
ales în școala primară. Sub acest raport, necesitatea formaţiei 
religioase a învăţătorului e mai mult decât elocventă. Copilului 
trebuie să i se dea religie. Aceasta este o datorie capitală faţă de 
sufl etul lui și faţă de sufl etul adultului care va fi . E o grozavă 
încălcare a drepturilor fi inţei omenești din partea acelora care ţin 
copiii departe de Dumnezeu, fi e că fac aceasta în familie, fi e că 
scot religia din școala primară”4.

Educaţia religioasă nu-i necesară doar în școala primară 
și-n liceu, ci-i necesară și în mediu universitar. De aceea, 
părinţii trebuie să fi e foarte atenţi cu formarea spirituală a 
tinerilor lor. Și nu numai părinţii, ci și profesorii universitari 
și preoţii din centrele universitare.

Îl citez în acest sens cu multă nostalgie pe Octavian 
Goga, care sesiza o realitate care-i prezentă și acum. El se 
adresează retoric intelectualului român: „Și acum, iartă-mă 
și nu te supăra pe mine, dacă fără a-ţi cere un răspuns stau și 
mă întreb, care este credinţa dumneatale, mult lăudat intelectu-
al al naţiei mele?

Când ai pornit de acolo, din căsuţa de la ţară, și te-ai dus la 
școală mai ziceai «Tatăl nostru» seara și visai cu iele și cu prico-
lici. Duceai în sufl et moștenirea din bătrâni: o candelă care licărea 
în taină și-ţi lumina drumul. Dar ţi s-a risipit moștenirea asta. 
S-a spulberat zi de zi și s-a fărâmiţat în calea ta.

Și fără să vreau, îmi vine în minte o problemă atât de mare și 
atât de nebăgată în seamă a vremii noastre frământată de patimi 
mici: educaţia religioasă a cărturărimii noastre.

Nu găsiţi că ar trebui făcut ceva pentru a ne salva tineretul, 
dându-i dascăli luminaţi, cari în școlile secundare să-l înveţe credinţa 
lui Dumnezeu, și preoţi cu guri de aur cari să cuvânteze acolo în 
centrele studenţimii noastre universitare? Fiindcă, așa cum suntem 
astăzi, noi nu știm ce vrem și nu știm unde mergem...”5.

De fapt, toţi marii pedagogi au fost conștienţi de importanţa 
formării spirituale a părinţilor și copiilor. Nu putem face 
abstracţie, de exemplu, de Jan Amos Comenius care în Didac-
tica Magna sublinia faptul că „omul ca să devină om trebuie să 
fi e format”6. Și în stilu-i caracteristic subliniază: „Ce sunt cei 
bogaţi fără înţelepciune, decât niște porci îngrășaţi cu tărâţe? Și ce 
sînt cei săraci fără înţelegerea lucrurilor, decât niște măgăruși 
condamnaţi să ducă poveri? Ce este cel frumos care n-a învăţat 
nimic, decât un papagal împodobit cu pene, sau după cum a mai 
spus cineva – o sabie de plumb într-o teacă de aur”7. 

Rolul părinţilor este unul special. Mama „după ce l-a 
învăţat pe copil la sânul ei să gângurească numele lui Dumnezeu, 
ea îi arată dragostea universală, în soarele ce răsare, în râuleţul 
ce mumură, în fi rele arborelui, în frumuseţea fl orilor, în picătu-
rile de rouă; ea îi arată atotputinţa lui Dumnezeu în el însăși, în 
razele ochilor lui, în mlădierea articulaţiilor lui, în sunetele gla-
sului lui. Ea îi arată pretutindenea pe Dumnezeu, și oriunde el 
vede pe Dumnezeu în lume, el iubește lumea”8. 

Copilul va exclama mai târziu: „Mamă, mamă, tu mi-ai 
arătat pe Dumnezeu în înalt dragostea Lui. Mamă, mamă, tu mi-ai 
arătat pe Dumnezeu în învăţăturile tale, și eu l-am găsit în supu-
nerea mea către tine! Mamă, mamă, dacă eu îl uit pe Dumnezeu, 
te uit pe tine și dacă iubesc pe Dumnezeu, eu te înlocuiesc lângă 
copilul tău, eu mă ocup numai de copilul tău nenorocit; copilul care 
plânge, se odihnește în braţele mele – ca în braţele unei mame9.

Acuta problemă a catehizării tinerilor și-a pus-o și Sfân-
tul și Marele Sinod din Creta, care a avut loc în iunie 2016. 
În Enciclica Sinodului se pune cu multă seriozitate această 

3 Vasile Băncilă, Formaţia religioasă a învăţătorului, în Revista „Fântâna 
Darurilor”, București, 1930, Nr. 4, p. 152.
4 Ibidem.
5 Octavian Goga, Pe urmele unui trecător, Arad, 1901, p. 32.
6 Jan Amos Comenius, Didactica Magna, Editura Didactică și Pedago-
gică, București, 1970, p. 31.
7 Ibidem, p. 34.
8 J.M. Pestalozzi, Cum își învaţă Gertruda copiii, Editura Didactică și 
Pedagogică, București, 1977, p. 132.
9 Ibidem, p. 133.

activitate. Consider că nici nu se dă sufi cientă importanţă la 
ceea ce a subliniat Sinodul.

„Familia, zice Enciclica, este icoana dragostei lui Hristos 
pentru Biserica Sa”10. „În zilele noastre domeniul formării și 
educării este zdruncinat nu numai de controversele privind 
conţinutul și scopul educaţiei, ci și de o nouă percepţie a copilă-
riei, de rolul învăţătorului și a elevului, precum și a școlii 
moderne”11. Și sublinierea pe care o face este că „educaţia 
ocupă centrul solicitudinii pastorale a Bisericii în vederea nu 
numai a culturii intelectuale, ci și a edifi cării și dezvoltării fi inţei 
umane în ansamblul său ca entitate psihosomatică și spirituală, 
după problematica a trei aspecte: Dumnezeu, omul și lumea”12. 
Tineretul este chemat la viaţa Bisericii, la viaţa în Hristos. 
Pleroma creștină afl ă în comuniunea divino-umană a Bise-
ricii o susţinere existenţială, pentru a trăi aici perspectiva 
pascală a îndumnezeirii prin har.

3. Filantropia practicată pe pământ are un destin etern

Cei bine catehizaţi, părinţi și copii, nu rămân la o credinţă 
teoretică. Ei ţin seamă de cuvântul Mântuitorului: „Nu ori-
cine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în Împărăţia cerurilor, 
ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri” (Matei 7, 21).

În mod special faptele fi lantropiei creștine vor avea mare 
greutate la dreapta judecată. Tot Mântuitorul le spune celor 
drepţi: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moșteniţi Împărăţia 
cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci fl ămând am fost 
și Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost și Mi-aţi dat să beau; 
străin am fost și M-aţi primit; gol am fost și M-aţi îmbrăcat; 
bolnav am fost și M-aţi cercetat; în temniţă am fost și aţi venit la 
Mine” (Matei 25, 34-36). Bineînţeles că toate aceste situaţii 
se referă la oamenii care au nevoie de ajutorul nostru.

Am putea numi mai mulţi mari fi lantropi români dar, 
unul dintre ei, nu poate fi  trecut cu vederea. Este vorba de 
Emanuil Gojdu. Imensa lui avere a lăsat-o „acelei părţi a 
naţiunii române din Ungaria și Transilvania care aparţine la 
confesiunea orientală ortodoxă”, pentru acordarea de burse 
studenţilor și pentru ajutorul preoţilor. Din păcate, încă, 
curţile lui din Budapesta, sau banii fundaţiei „Gojdu”, n-au 
fost recuperate.

Ar mai putea fi  numiţi și alţi fi lantropi români: Mitropo-
litul Atanasie Crimca, Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Sfântul 
Antim Ivireanul, Mitropolitul Grigorie al II-lea, Mitropolitul 
Nifon Rusailă, Mitropolitul Veniamin Costachi, Sfântul Andrei 
Șaguna, Patriarhul Miron Cristea, Sfântul Calinic de la Cer-
nica, Episcopul Ioanichie Hasan, Episcopul Nicolae Ivan, 
Arhiepiscopul Teofi l și mulţi alţii, atât clerici cât și mireni.

Actele de fi lantropie capătă valenţe veșnice. De exemplu, 
pe 6 octombrie îl sărbătorim pe Sfântul Apostol Toma. Citim 
în Proloage, că aria lui de misiune a fost India. Pe când mer-
gea înspre acolo s-a întâlnit cu Aran, un emisar al împăra-
tului Indiei, Gundafor. Acesta mergea înspre Asia Mică să 
caute un mare arhitect pentru împăratul lui. Și Toma i-a spus: 
„Eu sunt acel arhitect!”13.

 Împăratul Gundafor i-a dat bani mulţi. Toma a făcut 
misiune, i-a ajutat pe săraci, a făcut milostenie și banii s-au 
terminat. Împăratul a luat act de acest lucru, iar palatul nu 
era nicăieri. L-a întemniţat pe Toma și, tocmai în aceste îm-
prejurări a murit fratele împăratului.

L-a visat pe fratele lui și l-a întrebat: cum îţi este frate în 
lumea de dincolo? Și fratele i-a răspuns: o fi inţă luminată m-a 
plimbat prin mai multe locuri și m-a întrebat unde aș vrea să 
locuiesc. Și am văzut un palat frumos și i-am spus: aici aș vrea 
să locuiesc! Iar răspunsul a fost: nu poţi locui aici, pentru că 
acest palat l-a ridicat Toma pentru fratele tău!

Filantropia a dat roade pentru eternitate, lucru care se 
petrece mereu. De aceea, în anul acesta ne aducem aminte 
de toţi marii fi lantropi ai Bisericii noastre. Și noi, fi ecare în 
parte, avem imboldul lăuntric ca după posibilităţile noastre 
să facem fi lantropie creștină.

Concluzia pe care o tragem, după ce analizăm cu profun-
zime subiectul pastoraţiei părinţilor și copiilor, precum și al 
fi lantropiei creștine, este că pastoraţia și catehizarea părinţilor 
și copiilor sunt absolut necesare, iar fi lantropia este o șansă 
în ce privește destinul nostru actual și etern.

          †ANDREI

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului 
 şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului    

10 L′Enciclique du saint et grand Concile de l′Eglise Ortodoxe, Crète, 25 juin 
2016, p. 4.
11 Ibidem, p. 5.
12 Ibidem.
13 Proloagele, pe luna octombrie, Craiova, , p. .

Alfabetul slujirii

Pr. Dan-Marius Matei

S ă așteptăm lucruri mari pentru Dumnezeu, să încer-
căm lucruri mari pentru El! Slujim Celui mai generos 
Stăpân, Care nu ne va concedia niciodată. Dumnezeu 

Își face lucrarea prin noi. Evanghelia este o veste bună, dar 
trebuie să ajungă la destinatari la timp.

Dacă Iisus Hristos este Dumnezeu și a murit pentru 
noi, atunci nici o jertfă nu poate fi prea mare pentru noi 
ca să o facem pentru El. A face munca altora poate fi 
sclavie; a face munca lui Dumnezeu înseamnă eliberare. 
Scopul nostru în viaţă este de a aduce Împărăţia lui Dum-
nezeu oamenilor și de a ajuta la schimbarea vieţii lor.

Există milioane de sufl ete însetate. Există sufi cientă apă 
în „fântâna mântuirii” pentru a potoli în mod adecvat fi e-
care dintre acele sufl ete însetate. Dumnezeu caută vase prin 
care ar putea să le transmită această apă vie. Nu suntem 
aici doar pentru a ne construi imperiul, ci și pentru a ajuta 
oamenii să descopere Împărăţia lui Dumnezeu.

Singura preocupare a profetului este slujirea

El nu este crispat să producă ştiri, el doar transmite ce 
i se cere. În rest, slujeşte oriunde e nevoie. Este o mare 
taină, o imensă penitenţă, smerenie, o imitare a modelului 
divin. Profetul ştie, e convins: Dumnezeu se află în per-
manenţă în cel mai profund colţ al sufletului. Profetul 
vrea să aparţină pe de-a-ntregul lui Dumnezeu. Cartea 
profeţiilor este manualul nostru de tactică duhovnicească. 
Îl ascultăm cu o ureche, să o destupăm şi pe cealaltă!

Dreptul Avraam s-a angajat să Îl cinstească doar pe 
Singurul Dumnezeu adevărat și să nu revină niciodată 
la cultul idolilor. El s-a menţinut fidel normei sfinţeniei 
stabilite de Domnul. A avut încredere în statornicia pro-
misiunii. Este o adeziune conștientă. Întreaga lui viaţă se 
orientează spre Dumnezeu. El își abandonează viitorul 
în mâinile Domnului.

Înţelegând rostul omului pe pământ, Avraam nu cum-
pără terenuri. Cu o singură excepţie, peștera Macpela, 
unde o îngroapă pe soţia lui, care trece la Domnul la 
vârsta de 127 ani. Avraam a trăit 175 de ani și a fost în-
gropat lângă soţia lui. El este model de credinţă auten-
tică, de caritate, un campion al monoteismului. Să nu 
uităm să Îi cerem ajutorul lui Dumnezeu. Să nu fim 
copleşiţi de stres şi să nu ne concentrăm pe haosul din 
jurul nostru. Să recunoaştem cu umilinţă că nu ne des-
curcăm singuri, că avem nevoie de El.

Să căutăm soluţii, nu pretexte şi speculaţii. Să nu uităm 
că adevărul Dumnezeu este cu noi nu se va schimba. Atitu-
dinea de bază pe care o avem faţă de Dumnezeu este o 
deschidere completă spre mila Sa, o deschidere hrănită 
de nădejde, de dor şi de dragoste. Nu ne prefacem că Îl 
iubim, ci Îl iubim de-adevăratelea. Nu ne mai lăsăm înşelaţi 
de forţele răului (Efeseni 4, 14). Nu ne concentrăm pe 
modul nostru de a vedea lucrurile, ci pe modul lui Dum-
nezeu. El ne va netezi calea (Pilde 3, 6).

Să rămânem în Dumnezeu. Să menţinem calea cea 
bună, unica, să nu mai pierdem timpul căutând alte 
poteci împotmolite. Cuvântul Lui să ne pătrundă în inimi. 
Dumnezeu ne dă putere să slujim pe semeni, doar să ne 
dorim să ne angajăm în Lucrare. Noi toţi existăm în Bi-
serică pentru a sluji semenilor, pentru a-L cerceta pe 
Hristos bolnav, gol, flămând, întemniţat sau însetat. Și 
să nu uităm că scopul nostru este facilitarea accesului 
tuturor la Evanghelie, la Vestea cea Bună a Mântuitoru-
lui. Prin vieţile noastre, suntem predici vii despre Hris-
tos cel Înviat.
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intuiește câte ceva din miezul dragostei, chiar și fără să 
conștientizeze – nevrednicia. În faţa darului dragostei, 
nimeni nu se simte îndrituit să o primească. Ea se ofe-
ră mereu în dar și doar așa poate exista. Dacă se asoci-
ază cu datoria sau vrednicia, își pierde din conţinut, 
din savoare, și se stinge. Este momentul intrării la 
ospăţul dragostei, ca eveniment vizibil, depotrivă privat 
și public, icoană a nunţii eshatologice pregătite de Dum-
nezeu-Tatăl omului. Fratele cel mic se bucura din nou 
de calitatea de fi u, își regăsea identitatea uitată, și intra 
din nou în siguranţa casei părintești, sânul lui Avraam, 
odihna îmbrăţișării și bucuria comuniunii.

A treia secvenţă devine sugestivă pentru relaţia din-
tre cei doi fraţi și apoi a lor cu tatăl. Ori șederea în casă, 
ori plecarea în lume ar trebui să presupună un proces 
constant și consistent de maturizare, pe orizontală și 
pe verticală. Povestirea revelează și aici cele două di-
mensiuni ale dragostei – faţă de Dumnezeu și faţă de 
aproapele – care se condiţionează reciproc (1 Ioan 4, 
20). Mai înainte sau deodată cu a ne simţi fi i, suntem 
chemaţi să ne simţim fraţi. Fratele cel mare, deși petre-
cuse bine în casa părintelui său, se vede că își pierduse 
simţământul frăţietăţii faţă de fratele pribeag, uitase ce 
presupune să fii frate, sau nu știuse niciodată. Dar, 
deodată cu această stare, era în pericol să-și piardă și 
calitatea de fi u, prin neînţelegere, nerăbdare și, până la 
urmă, imaturitate vădită și dureroasă. Timpul poate să 
se scurgă și fără să aducă cu sine o adâncire întru cele 
ale vieţii și ale înţelegerii care o însoţește. Atitudinea 
lui este surprinzătoare și, pe alocuri, deznădăjduitoare, 
gândindu-ne la șansa pe care a avut-o de a petrece în 
casă și la cât de puţin s-a folosit de ea. Ce va fi  cu noi, 
cei din casă, dar care ne simţim afară?! Poziţia sa devi-
ne o judecată vădită pentru noi, cei de azi.

Fratele său cu care a copilărit devine doar fi ul 
părintelui de care acum se dezice, îl contestă, îl ju-
decă, și chiar îl reneagă. De fapt, în acest moment 
dă grai simţirii lui de multă vreme, descoperindu-se 
în „cuminţenia” lui lașă, fricoasă, devoratoare. Atâ-
ta vreme să te prefaci că trăiești, că iubești, că te 
bucuri, că ești mulţumit. Trebuie să fi  fost un chin 
amar. Ne întrebăm: unde „l-a păstrat” pe fratele lui 
în tot această perioadă?! Fratele lui era acum doar 
fi ul tatălui care și-a consumat viaţa în desfrânare. 
Nici de data aceasta tatăl nu judecă, ci fi ul și frate-
le. Se răstoarnă din nou rolurile. Fiul nu poate su-
porta bunătatea și dragostea tatălui tocmai pentru 
că el nu le-a învăţat din șansa pe care a primit-o de 
a fi  fi u, dar, mai ales, frate. Erau niște etape de par-
curs, care să îl conducă la maturizare. Mai întâi era 
nevoie să își cultive conștiinţa de fiu și, imediat 
după, dacă nu cumva concomitent, să-și trăiască 
șansa frăţietăţii. Și acest lucru fi e înăuntru, în casă, 
fi e în afară, în lume. Se dovedește în acest compor-
tament a fi „străinul dinăuntru”, cu conștiinţa 
aceleiași vrednicii care anulează darul, dragostea: 
„Mie nu mi-ai dat niciodată…”, deși „de atâţia ani îţi 
slujesc și niciodată nu am călcat porunca ta” (Luca 15, 
29). Altfel spus, în ochii lui, tatăl a fost neglĳ ent, 
neatent și neiubitor. Reproșul este făţiș, limpede. 
Deși el nu i-a cerut niciodată „partea ce i se cuvine”, 
a așteptat-o spre a o poseda, permanent cu conștiinţa 
meritelor lui, a vredniciei justifi cate printr-o ascul-
tare, fi e ea și forţată, din interes sau din frică. 

Tatăl rămâne consecvent cu el însuși, întreaga sa 
avuţie era de fapt a lui, a fi ului cel mare – „toate ale mele 
ale tale sunt”, ba, și mai mult, mai benefi cia de ceva – de 
proximitatea tatălui, de unde vine tot binele și viaţa, în 
general – „Fiule, tu totdeauna ești cu mine” (Luca 15, 31). 
Dar ca să simtă această apropiere a fi liaţiei era nevoie, 
totuși, de împlinirea unei condiţii – să-l accepte și pe 
fratele lui. Și nu doar atât, ci să se și bucure de revenirea, 
de salvarea și mântuirea lui. Finalul deschis este semn 
încurajator. Dragostea tatălui exprimă „șansa judecăţii” 
personale a fraţilor amândurora, dar și întoarcerea 
amândurora în casă, acasă. Prea mult timp au trăit ca 
străini, ca pribegi, înăuntru sau în afară, de ei înșiși, 
unul de celălalt și faţă de tatăl lor. Acum era/este vremea 
împreună-locuirii, ușa deschisă și ospăţul pregătit pen-
tru toţi cei care vor să intre în hora bucuriei și a dragos-
tei fraţilor, a tatălui, și a lui Dumnezeu-Tatăl. 

Frații și tatăl lor

D intru începutul povestirii atenţia pare să cadă pe cei 
doi fi i „ai unui om”. Tatăl nu este limpede prezentat, 
identitatea lui va veni ca rezultat al unei observări 

constante și a unei analize serioase a ascultătorului/cititorului 
pe tot parcursul relatării. Însă celelalte două personaje, fi ii lui, 
deși nu primesc nume, prin calitatea cu care sunt înscriși în 
povestire, au parte de o plasare mult mai exactă în interiorul 
scenariului, deodată cu momentele caracterizante, care se 
succed și care formează secvenţele majore ale acţiunii. 

Este vorba de „un om” care are doi fi i. Ne-am referit 
până acum, în principiu, la relaţia dintre aceștia și tatăl 
lor, aproape exclusiv individual și independent unul 
de celălalt. Ar fi  util, însă, și interesant să îi așezăm pe 
cei doi fii și faţă în faţă și de abia apoi stând în faţa 
părintelui lor. Acest demers pare să fi e destul de difi cil, 
de vreme ce sunt relativ puţine informaţiile cu privire 
la relaţia dintre ei pe parcursul povestirii. Unele detalii 
prezintă explicit legătura dintre cei doi, dar altele pot 
fi  considerate doar implicite și subînţelese. Pe acestea 
din urmă le vom analiza, lărgind înţelesul lor cu refe-
rire la timpurile noastre. 

Etapa legată de casa părintească este trecută cu ve-
derea. Nu ni se spune nimic cu referire la copilăria 
celor doi fraţi. Din comportamentul de mai târziu am 
putea accepta ideea că relaţia lor, chiar și în casa părin-
tească, să nu fi  fost perfectă sau, poate mai bine expri-
mat, să nu se fi  consolidat sufi cient, în sensul de matu-
rizare. Pe fi rul logic, fi resc ar fi  fost ca fratele cel mare 
să părăsească căminul familial cel dintâi. Lucrurile au 
stat altfel. În plus, ne-am fi  așteptat ca fraţii să aibă 
între ei o discuţie înainte de a lua o asemenea decizie 
sau, măcar la momentul plecării, fratele cel mare, ca 
unul care avea o experienţă mai de luat în seamă, să 
spună ceva, orice. Însă nimic. Tăcere deplină. Povestirii 
pare să îi lipsească ceva esenţial pentru a o putea înţelege 
bine. Anii de acasă, educaţia primită, relaţia din familie, 
viziunea asupra vieţii. Toate acestea, cunoaștem din 
psihologia modernă, ne generează o anumită viziune 
asupra vieţii, ne condiţionează considerabil sau chiar 
ne afectează poziţia și atitudinea noastră faţă de diver-
sele situaţii ulterioare, faţă de cei din jurul nostru și faţă 
de viaţă și lume, în general. 

Intriga povestirii debutează cu solicitarea fratelui 
mic făcută către părintele său de a-i da „partea ce i se 
cuvine”. Fără prea multe analize, această solicitare te 
aruncă în nedumerire, înţelegând că e ceva foarte mult, 
un gest nepermis de îndrăzneţ și direct, un comporta-
ment nepoliticos, ba chiar scandalos. Continuarea po-
vestirii depinde acum de răspunsul tatălui. Se presu-
pune obligatoriu, omenește vorbind, în cazul tatălui un 
moment de respiro, un spaţiu al așezării, al minţii, dar, 
mai ales, al inimii. Era vorba de o clipă, un gest, un 
cuvânt, poate intuite, sau chiar așteptate de tatăl, dar 
care, fără întârziere, vor schimba cursul vieţii, al lui și 
deodată al copiilor lui. Al amândurora în parte. Putea 
să aleagă, frâiele erau în mâna lui. Se derula acum un 
moment de maximă intensitate în care el avea posibili-
tatea să-și manifeste vădit paternitatea. Prin autoritate 
reacţionară, vecină cu agresiunea, care, iarăși zic 
omenește, s-ar fi  putut justifi ca, în faţa unei astfel de 
pretenţii, sau printr-o atitudine liberă, relaxată, admiţând 
și chiar acceptând din partea fi ului mic o astfel de ati-
tudine ofensatoare, dar, mai ales, sfâșietoare, pentru el, 
ca părinte ce era. Decizia tatălui refl ectă consecvenţa 
lui în calitatea de părinte. Este vrednică și refl ectă bine 
conștiinţa sa identitară familială, dar și socială. Pentru 
că părinţia are în vedere relaţia în casă, dar și în afara 
casei. Tatăl este cel care înţelege bine situaţia și nu se 
panichează. Fiul cel mic este „benefi ciarul” deciziei lui, 
și totuși fără să intuiască complexitatea momentului. 
Acest lucru se va întâmpla mai târziu. Iar fi ul cel mare 

pare să fi e doar martor. Nu se vorbește de nici o reacţie 
a acestuia, care să ne ofere vreo informaţie cu privire la 
relaţia dintre cei doi fraţi și apoi a acestora cu tatăl lor. 
Sau, poate, pur și simplu, nici nu a fost deloc implicat, 
tatăl asumându-și de unul singur întreaga situaţie cu 
tot ceea ce presupune ea. Le împarte averea, așa cum i 
s-a cerut. Nu avem nici o informaţie despre modul 
împărţirii care ar fi  putut să genereze o anumită relaţie 
între fraţi sau măcar să o afecteze. Această acţiune s-a 
întâmplat potrivit „metodologiei darului”, specifi că 
modului de fi inţare al tatălui. Iubirea lui răstignită se 
oferă mereu, dozată pe măsura necesităţilor, a unuia 
sau a altuia dintre fi i. Putem accepta ideea că, la sfârșitul 
zilelor de pregătire, când fi ul cel mic și-a anunţat ple-
carea, tatăl i-a dat partea de avuţie în ceea ce astăzi am 
numi bani lichizi, l-a însoţit până în depărtare, l-a 
îmbrăţișat și l-a asigurat de rugăciunea lui în faţa aven-
turii provocatoare care-l aștepta, dar și că ușa casei 
părintești nu i se va închide niciodată.  

Urmează secvenţa a doua a povestirii în care 
fratele cel mic este protagonistul întâlnirii cu lumea, 
cu frumuseţile, cu noutăţile, cu voluptăţile, dar și 
cu durerile acesteia. Era un tânăr destul de neiniţiat, 
aspect care se va vedea din atitudinile și din com-
portamentul lui. Consumă și se consumă la nesfârșit. 
Și asta foarte repede. Se întâlnește agresiv cu acea 
succesiune ce caracterizează viaţa – plăcerea adu-

ce durere și durerea, „vindecată” cu o plăcere mai 
mare, generează o durere și mai mare. Acest lanţ 
funcţionează și crește în intensitate până ia forme 
limită. Atunci apare amintirea tatălui și a casei 
părintești, cu belșugu-i asociat. Nu era vorba în 
acest moment de vreun prisos de regret sau de vreo 
amintire neliniștitoare sau caldă  a dragostei 
părintești, ci, mai degrabă, de apariţia, pe firma-
mentul raţiunii, a speranţei unei vieţi mai bune: 
„Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, 
iar eu aici pier de foame!” (Luca 15, 17) Este totuși, 
într-un fel, „o venire în sine”, generată abrupt de 
duritatea vieţii. N-a uitat de tot că este copil al unui 
părinte bogat în dragoste, pe lângă cele materiale, 
deși acum el le vede mai vădit pe cele din urmă. 

Identitatea sa de fi u nu era pierdută. Înţelegem acest 
lucru prin raportarea lui, la început imaginară, apoi 
vizibilă faţă de părintele lui: „Tată, am greșit!” în faţa ta 
și a lui Dumnezeu (Luca 15, 18, 21). Nu am pretenţii de 
nici un fel, dar am nădejde în mila ta. Să mă consideri 
printre argaţi, printre angajaţii casei. De abia acum 

Fiul Risipitor, pictură de Charalambos Epaminonda.

Episcop Vicar al 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului

† Benedict Bistriţeanul
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părintele Grigore, cei din familia sa trecuţi la Domnul, 
eroii satului căzuţi în cel de-al doilea război mondial 
și toţi cei care într-un fel sau altul au avut de suferit 
în urma odiosului diktat.

Dr. Dacian But-Căpușan, cercetător la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, fi u al satului, 
a expus apoi, pe larg, martiriul părintelui Grigore 
Danciu, împușcat în ziua de 13 octombrie 1944 de 
armata hortystă, pentru că și-a îndemnat credincioșii 
să-și păstreze fi inţa naţională credinţa strămoșească. 
Acesta a arătat că în perioada 1940-1944 un obiectiv 
principal al stăpânitorilor străini a fost suprimarea Bise-
ricilor românești, a Bisericii ortodoxe, în special. O cum-

plită teroare s-a abătut 
asupra instituţiilor 
religioase românești, a 
slujitorilor altarului și 
a credincioșilor. Și nu 
întâmplător, întrucât 
Biserica a constituit în 
Transilvania, de-a lun-
gul veacurilor, o puter-
nică forţă de menţinere 
a fiinţei naţionale, a 
unităţii spirituale și de 
cultivare a limbii ro-
mâne.

Grigore Danciu a 
împlinit cele mai nobile 
misiuni: cea de dascăl şi 
apoi pe cea de preot, a 
păstorit în cele mai grele 
condiţii, în timpul celei 
de-a două conflagraţii 
mondiale care a marcat 
secolul al XX-lea.

El nu a fost un extremist, un naţionalist, n-a activat 
pe tărâm politic, n-a acţionat în mod subversiv sau 
provocator, doar şi-a iubit neamul din care a făcut 
parte, până la sacrifi ciul suprem, a fost un devotat 
slujitor al Bisericii, mult apreciat de păstoriţii săi şi în 
egală măsură de ierarhul locului şi de cei care activau 
în administraţia bisericească.

Fără a avea vreo vină, asemenea Mai-marelui păs-
torilor (Fapte 13,28), părintele Grigore, păstorul su-
fl etesc al credincioşilor ortodocşi din Luna de Sus, a 
căzut victimă, din nefericire, ca foarte mulţi alţii, unui 

regim dictatorial, intolerant, diversi-
unilor războiului.

Trăim cu nădejdea că astfel de orori 
nu se vor mai repeta într-o Europă dez-
voltată, civilizată, stabilă, spaţiu al uni-
tăţii în diversitate, al democraţiei, al 
reconcilierii, al respectării drepturilor 
omului. Manifestăm o atitudine creşti-
nească, ecumenică de deschidere faţă 
de toate popoarele şi confesiunile creş-
tine, fără să le condamnăm pe unele 
pentru nedreptăţile trecutului, ale unor 
politici totalitare sau ale unor lideri - 
personalităţi nefaste ale istoriei.

La slujbă au luat parte ofi cialităţi lo-
cale și credincioși din sat, prezenţi într-un 
număr frumos, desi a fost o zi de lu-
cru. 

Grigore Danciu a fost originar din Borșa, jud. 
Maramureș, s-a născut în anul 1915, a fost absolvent al 
școlii Normale „Regele Ferdinand” din Sighetu Marmaţiei, 
apoi al Academiei Teologice Ortodoxe din Cluj. A fost 
învăţător la școala din Borșa, exclus din învăţământ în 
1940, hirotonit preot de Episcopul Nicolae Colan în 
decembrie 1940 pe seama parohiei Săcel, jud. Maramureș, 
numit la Luna de Sus în mai 1941 (după ce a fost ţinut 
trei luni în închisoare la Budapesta de autorităţile hor-
tyste). A fost căsătorit și a avut trei copii.

Localitatea Luna de Sus din comuna Florești se 
află la o distanţă de 13 km faţă de municipiul Cluj-
Napoca și este atestată documentar din anul 1298. 
Circa 60% din populaţia satului este de etnie ma-
ghiară și de confesiune reformată, dar aici există o 
străveche comunitate ortodoxă.

Preotul mucenic 
Grigore Danciu,

 comemorat la Luna de Sus

Dr. Dacian But-Căpuşan

Î n anul 2020 când se împlinesc 80 de ani de la 
diktatul de la Viena, Protopopiatul Cluj I a orga-
nizat, cu binecuvântarea Înaltpreasfi nţitului Pă-

rinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului 
și Mitropolitul Clujului, Maramureșului 
și Sălajului, manifestări comemorative 
pentru preoţii din parohiile ce îi sunt 
arondate, martirizaţi ca urmare a acestui 
moment de tristă amintire din istoria 
românilor.

În 24 septembrie 2020 a fost oma-
giat la Mureșenii de Câmpie preotul 
Andrei Bojor, ucis împreună cu familia 
sa în 1940, iar marţi 13 octombrie 2020 
preotul Grigore Danciu din Luna de 
Sus.

Manifestarea a debutat cu Sfânta 
Liturghie, săvârșită de Preasfinţitul 
Părinte Benedict Bistriţeanul, Episcopul 
vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Felea-
cului și Clujului, înconjurat de un sobor 
de clerici din care au făcut parte: pro-
topopul de Cluj I, părintele Dan Ho-
gnogi, preotul paroh Paul-Voinel Bodea, 
secretarul de cabinet al ierarhului, di-
aconul Sergiu-Iustin Pop și preoţii 
invitaţi: Doru Moldovan (Stolna) și Ioan 
Burcă (Lita), în biserica de cu hramul „Sfi nţii Arham-
gheli Mihail și Gavriil” din Luna de Sus, în care părin-
tele Grigore a slujit și în faţa căreia se afl ă mormântul 
său.

Într-o scurtă meditaţie, Preasfi nţitul Părinte Benedict, 
pornind de la pericopa evanghelică ce s-a citat în cadrul 
Sfi ntei Liturghii a subliniat că e nevoie de pacea Domnului 
Hristos în lume și în viaţa noastră. Domnul vrea să ne curăţească 
(ca pe leprosul din Evanghelie), să ne dea sănătate, să ne mân-
tuiască, dar noi trebuie să avem încredere, să spunem: Te vrem 
în viaţa noastră! Vindecarea vine din ascultarea lui Hristos, 

căci cuvintele Lui sunt viaţă. Și Hristos, trimiţându-l pe cel 
vindecat să se arate preoţilor, a respectat regulile (care trebuie 
să fi e aplicate fi resc, sănătos, uniform). 

Hristos și Biserica au fost întotdeauna cu poporul aces-
ta, de la început. Hristos și Biserica sunt pentru lumea 
aceasta, dar și pentru viaţa viitoare, în timp ce alte progra-
me și ideologii au în vedere doar lumea aceasta.

Timpurile pe care le trăim sunt o chemare la întoarcere, 
la pocăinţă pentru păcatele nostre și ale întregului popor. 
Dumnezeu ne cheamă să nu fim doar creștini de faţadă. 
Creștinii nu se tem nici de viaţă, nici de moarte, cum nu s-a 
temut părintele Grigore Danciu care rămâne un model, viaţa 
lui a însemnat punerea în practică a Evangheliei lui Hristos. 
El nu și-a negociat credinţa și ţara, pentru că există trei 
valori care nu se negociază: mama, credinţa și patria.

La fi nal a fost săvârșită Slujba Parastasului pentru 
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Activităţi ale Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din Cluj

(octombrie  2020)

L
a începutul lunii octombrie 2020 Biblioteca Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a preluat o 
donaţie de circa 1750 de cărţi și reviste de la pr. dr. 

Vasile Molnar (Strasbourg), provenite din biblioteca perso-
nală a sfi nţiei sale sau obţinute de la Liceele și Colegiile unde 
a funcţionat ca profesor de cultură religioasă, de la unele 
personalităţi cum ar fi : Prof. univ. Paul Miron (Fribourg), Prof. 
univ. Karl Hayo Siemssen (Heidelberg), Renee Vidali Oger 
și Umberto Vidali (Luxemburg) sau Prof. univ. Asterios Ar-
gyriou (Strasbourg) și de la luptătorii anticomuniști refugiaţi 
la Paris Ion Remus Radina și Cicerone Ioaniţoiu.

Publicaţiile sunt în limbile: română, franceză, germană, 
engleză, greacă și rusă. Sunt ediţii ale Sfintei Scripturi în 
diferite limbi, manuale, dicţionare, tratate de Teologie, 
semnate de autori importanţi din cele trei mari confesiuni 
creștine. Dintre periodice remarcăm: Service Orthodoxe de 
Presse (SOP) și prestigioasa revistă Contacts.

*

M
arţi, 13 octombrie 2020, Preasfinţitului 
Părinte Episcop-vicar lect. univ. dr. Be-
nedict Bistriţeanul a săvârșit Sfânta Litur-

ghie și slujba parastasului în biserica parohiei Luna de Sus, 
jud. Cluj, cu prilejul omagierii preotului martir Gri-
gore Danciu, ucis de trupele hortyste în 13 octombrie 
1944. În cadrul evenimentului a rostit o alocuţiune dr. 
Dacian But-Căpușan, cercetător la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Napoca, fiu al satului.

*

Î
n luna octombrie 2020, cu binecuvântarea și în 
prezenţa Înaltpreasfi nţitului Părinte Andrei, Ar-
hiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mi-

tropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și a 
Preasfi nţitului Părinte Episcop-vicar lect. univ. dr. Be-
nedict Bistriţeanul, au avut loc conferinţele preoţești de 
toamnă în protopopiatele eparhiei. Pr. conf. univ. dr. 
habil. Gabriel-Viorel Gârdan a susţinut o prelegere intitulată: 
Dimensiunea fi lantropică a pastoraţiei părinţilor și copiilor: - 19 
octombrie 2020, Protopopiatul Gherla (Mănăstirea Nicula); - 20 
octombrie 2020, Protopopiatul Beclean (Mănăstirea Dobric); - 22 
octombrie 2020, Protopopiatul Turda (Mănăstirea Mihai Vodă); - 30 
octombrie 2020, Protopopiatul Năsăud (Mănăstirea Cormaia).

*

V
ineri, 23 octombrie 2020, în cadrul conferinţei preoţești 
de toamnă a clericilor din Protopopiatul Huedin, 
desfălurată la Mânăstirea Piatra Craiului, dl. dr. Mircea-

Gheorghe Abrudan, cercetător știinţifi c la Institutul de Istorie 
„George Bariţiu” al Academiei Române – Filiala Cluj și doctorand 
al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a susţinut o 
prelegere intitulată: Mari filantropi români.  Înaltpreasfinţitul 
Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și 
Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, i-a acordat Cru-
cea Transilvană pentru mireni, cea mai înaltă distincţie a Mitro-
popliei Clujului, în semn de recunoștinţă și apreciere pentru 
bogata activitatea de înaltă ţinută academică și pentru promo-
varea valorilor tradiţionale creștine.

*

A
sociaţia Internaţională pentru Studii Misionare (International 
Association for Mission Studies, IAMS) va organiza la Cluj-
Napoca, în anul 2023, în colaborare cu Facultatea de Teologie 

Ortodoxă și Centrul de Studii Ecumenice și Interreligioase din Uni-
versitatea „Babeș-Bolyai”, conferinţa internaţională: Missions towards 
Human Dignity: Challenges from the Black Sea Region.

Pregătirea știinţifi că a viitoarei conferinţe se realizează printr-o 
serie de mini-conferinţe locale, la care participă teologi și misiologi 
din mai multe ţări. Prima întâlnire de acest fel a fost găzduită de 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca în după amiaza 
zilei de 26 octombrie 2020, pe platforma zoom.

Au susţinut prelegeri: Pr. conf. univ. dr. Cristian-Sebastian Sonea 
(director adjunct al Centrului de Studii Ecumenice și Interreligioa-
se al UBB): The Mission of the Romanian Orthodox Church Towards 
Human Dignity; Lect. univ. dr. Dumitru Cornel Vîlcu (Facultatea 
de Litere UBB): Questions from the City of Men: the Theological 
Concept of Dignity and Pluralistic Society.

Moderator a fost Prof. univ. dr. Dorott ya Nagy (Universitatea 
de Teologie Protestantă din Amsterdam), președinte al Central and 
Eastern European Association for Mission Studies (CEEAMS).

Dr. Dacian But-Căpușan
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Intrarea noastră în Biserică

Dr. Eugen Adrian Truţă

P e 21 noiembrie sărbătorim împreună Intrarea Maicii Domnului în Biserică, 
motiv sufi cient de serios pentru a ne chestiona asupra proprii noastre aduceri 
în biserică. Dacă aducerea Maicii Domnului în templu la vârsta de trei ani 

însemna consacrarea acesteia ca slujitoare devotată a Dumnezeului Celui Viu, noi 
putem aprecia în viaţa noastră efortul pedagogic și creștinesc pe care părinţii noștri 
l-au făcut pentru consolidarea a ceea ce numim „bun-simţ” sau „cei șapte ani de 
acasă”.

Recunoștinţa continuă păstrată în inimile noastre, zâmbetul fi lial în faţa ostene-
lilor lor, este puţin din ce putem exprima în mulţumirea noastră sufl etească datora-
tă sau din legătura nevăzutelor fi re care ne unesc sub acoperișul unui același acasă. 

Observăm însă că în evoluţia ei culturală, societatea a acumulat, prin supralici-
tarea unor cazuri excepţionale și triste, sensibilităţi ce complică relaţia    părinte-
copil. Acestor situaţii le datorăm azi un spirit complicat al paternităţii întrucât tatăl 
și/sau mama, deși dorește să ofere copilului lor doar ce e mai bun pe Terra, sfârșește 
totuși prin a-și pune întrebări legate de libertatea de alegere a viitorului cetăţean. E 
consimţită astfel o tragi-comedie legată de proceduri medicale („să-l vaccinăm sau 
nu!?” etc.), meniuri puritane („zahăr dublu rafi nat sau zahăr de trestie sau free sugar” 
etc.) și educaţie aleasă (homeschooling, școală de stat sau privată) și, în fi nal, ţinta 
noastră, educaţie religioasă 
sau istorie a religiilor. Și cu cât 
suntem martori la mai multe 
pledoarii despre esenţialitatea 
și exclusivitatea unor alegeri în 
detrimentul altora, cu atât nu 
reușim să ne apropiem de con-
cluzii. Toate alegerile părinţilor 
agitaţi de certitudini tind să 
complice viaţa celui crescut în 
sânul familiei.  

Nu, acesta nu e un eseu 
despre urgenţa instituţionali-
zării educaţiei încă de la vâr-
ste fragede, în care nu cred, 
și nici despre educaţia extra-
institu-ţională sau libertatea 
părinţilor în alegerile pentru 
cei mici. Acesta e un text des-
pre recunoștinţă.

Atunci când Ioachim și Ana 
au adus-o la templu pe Maica 
Domnului, cu siguranţă nu au 
fost sfâșiaţi de întrebări inter-
minabile despre viitoarea bi-
ografi e a fi icei lor. Bineînţeles 
că această raportare avea ceva 
din cultura vremii, dar mai 
presus de toate, în mod uni-
versal și uman, ei au ales să 
ofere Mariei lucrul cel mai va-
loros din viaţa lor. Rămânea în seama acesteia, ca în anii următori, să aprecieze 
justeţea și opţiunile ei de viaţă (câte puteau fi ). 

Lucrurile se întâmplă azi în sens invers. Nu mai credem în recunoștinţa viitoare 
a propriilor copii și îi bombardăm de mici cu șanse egale de viaţă pentru ca mai târziu, 
atunci când ei singuri vor alege, să nu ne poată reproșa nimic. Și această logică, 
această scădere a credinţei în dragostea propriilor copii, în posibilitatea (ne)recunoștinţei 
sau reproșului lor, aceasta ne agită încă de acum. 

Astfel încât, atunci când le vorbim despre Dumnezeu, le prezentăm o oarecare 
posibilitate ca Cineva să existe și dacă totuși există, există „după ce împlinești 18 
ani”. Refuzăm să oferim simplu, cald, sincer și părintește darul cel mai de preţ al 
vieţii noastre pentru că s-ar părea că, până la vârsta majoratului, Dumnezeu nu 
există; ulterior depășirii convenţiei sociale a maturităţii, Dumnezeu e liber să aleagă 
orice fel de intervenţie în viaţa noastră pentru a ne convinge că există. 

Frica de (ne)recunoștinţă ne-a transformat în fi inţe instabile și care nu dăruiesc, 
deși ar trebui să dăruim cu mult mai multă convingere ceea ce nu avem în mod în-
destulător, după sugestia inspirată a monahului de la Rohia.

Să ne întoarcem la intrarea în biserică. Mitropolitul Antonie de Suroj descria 
credinţa într-o parabolă modernă în care se imagina noaptea pe o plută în largul 
oceanului, purtat de valuri într-o liniște tainică și fascinat de bolta cerească. Nu e 
totul, pentru că odată ajuns la mal și pășind agale pe nisipul plajei, omul va trăi 
certitudinea valurilor care îl leagănă, va avea încredinţarea că ceva nevăzut locuiește 
adânc în el, va crede și va păstra toată viaţa această comoară.

În egală măsură și noi, fi ii oamenilor și fi ii lui Dumnezeu, ducem cu recunoștinţă în 
cămăruţa sufl etului nostru taina unei certitudini primite de la Dumnezeu și încredinţată prin 
dragostea părinţilor. Nu, nu e inducţie psihologică, să nu uităm că eram singuri pe ocean.

Acum ne putem întoarce la sărbătoarea noastră de la începutul Postului Crăciunului 
și să ne gândim la recunoștinţa Maicii Domnului și, de asemeni, a noastră: mulţumesc tată, 
mulţumesc mamă, mulţumesc Doamne Iisuse Hristoase că mi-aţi dat doar ce era mai 
important în viaţă și anume certitudinea recunoștinţei. Acum am intrat în Biserică. 

Aducerea la Templu a Preasfintei Fecioare Maria, pictură de 
Anghelos, sec. XV, 126,5 x 90,5 cm.

Maria Dorina Pașca, Teofi l Tia, Repere ale 
comunicării Psiho-Pastorale, col. „Pastoralia”, 
vol. 9, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2020. 

C
ercetători avizaţi în domeniul psiholo-
giei, respectiv în cel al psihologiei pas-
torale, părintele arhim. prof. univ. dr. 

Teofil Tia și doamna Maria Dorina Pașca, nu 
sunt la prima colaborare editorială. De această 
dată, însă, cei doi autori își propun ghidarea 
cititorului în amplul câmp al comunicării psiho-
pastorale și familiarizarea lui cu principalele 
repere ale acestuia. 

Intitulată în mod sugestiv, Repere ale comu-
nicării Psiho-Pastorale, cea mai recentă lucrare a 
dânșilor vine să abordeze aspecte ce nu sunt 
foarte cunoscute spaţiului teologic, precum 
relaţia emiţător-receptor în actul comunicării 
(p. 17-24), ascultarea activă și rolul ei în comu-
nicarea din spaţiul pastoral-eclesial (p. 25-40), 
comunicarea interpresonală (p. 84-100), carenţele 

din comunicare (p. 101-105), sau comunicarea asertivă (p. 106-110). În același timp, nu 
uită să evidenţieze principiile comunicării active (p. 41-45), să vorbească despre rolul 
acesteia (p. 41-44), ascultare (p. 63-76), actorii comunicării și mecanismele proiective (p. 
77-83), sau alte aspecte similare. Lucrarea se recomandă astfel ca un demers interdiscipli-
nar nu doar datorită formaţiei celor doi autori, ci și prin intermediul conţinutului și a 
modului în care este structurată. 

Încă dintru început, în prefaţa intitulată: „Cuvânt, lumină și.... comunicare” (p. 7), 
părintele profesor și doamna psiholog ţin să evidenţieze faptul că:

„A putea înţelege complexitatea vieţii, reprezintă chintesenţa lui... a fi , a trăi, a voi, 
a cunoaște și a te cunoaște, astfel încât similitudinea dintre actorii comunicării să fi e 
elementul sine qua non al relaţiei interpresonale dintre aceștia.

Ce sunt acestea? Frumuseţea cuvântului și comuniunea sa cu adevărul în lumina 
vieţii.

Ce reprezintă comunicarea psiho-pastorală în această ambiguă lume ce-o trăim 
acum? Calea spre adevăr, cunoaștere, înţelegere, înţelepciune, ajutor și acceptare a aproa-
pelui” (p. 7). 

 În cadrul celor cinci capitole, ce îmbină informaţia teoretică cu exemplele prac-
tice, autorii vin să vorbească despre acea complexitate menţionată în debutul textului și 
să arate ce reprezintă adevărata comunicare psiho-pastorală și care sunt elementele ei 
defi nitorii. Așa se face că cea de-a doua subunitate tematică este dedicată specifi cului ei 
(p. 11-146), cea de-a treia, nevoii de corelaţie ce trebuie să existe între comunicarea psiho-
pastorală și particularătăţile fi ecărei vârste (p. 147-168), cea de-a patra comunicării psiho-
pastorale în situaţii specifi ce (p. 169-186), iar ultima, relaţiei dintre sursele neconvenţionale 
și comunicarea psiho-pastorală (p. 187-194). Onești din punct de vedere știinţifi c și toto-
dată realiști în afi rmaţiile pe care le fac, cei doi autori ţin să arate că, atunci când sunt 
direcţionate în mod corespunzător, chiar și anumite comportamente care, în multe dintre 
cazuri, generează efecte negative, pot fi  factori de progres și stabilitate emoţională:

 „Normalitatea ideală este un concept abstract, niciodată întâlnit în experienţa 
clinică. Totuși, din punct de vedere psihologic, corespunde mulţumirii interioare 
reciproce, satisfacţiei atât la nivel individual, cât și de cuplu. O anumită agresivitate 
în actul intimităţii este prezentă, dar este considerată normală cea moderată sub 
aspect confl ictual, cea controlabilă de către subiecţi. În aceste condiţii, în loc să fi e 
cauză de tensiune, de anxietate și durere, devine izvor de îmbogăţire și relaxare”. (p. 
55). 

 Valorifi carea unei vaste literaturi străine de actualitate, se constituie într-unul 
dintre atuurile lucrării. Trebuie, însă, menţionat faptul că ele nu sunt pur și simplu pre-
luate, ci analizate critic și plasate în contextul local, fi ind utile în realizarea unor evaluări 
cu caracter diagnostic. Astfel de exemplu, după ce prezintă liniile generale ale unei anume 
problematici și descriu un caz, pornesc, pe baza celor prezentate ca principii generale, în 
analiza unei situaţii concrete, arătând că:

 „Avocatul nostru a crescut într-o familie distorsionată, în care echilibrele au fost 
precare și patologice. După naștere, s-a creat repede o alianţă intensă, între mamă și 
fi u, contra tatălui. El s-a descoperit într-o situaţie anormală... Tatăl absent, mama 
seductivă, fi ul atot-puternic, acesta este un triunghi familial generator de patologie. 
Veronel este concentrat cu aroganţă asupra propriului eu. Chiar dacă pare un învin-
gător, în realitate este un nesigur anxios care și-a reprimat permanent sentimentele, 
crezând că așa viaţa lui va merge bine. Succesul și banii l-au protejat de umilinţele și 
difi cultăţile din copilărie. A fost un copil ce nu a fost acceptat și înţeles de părinţi. 
Doar acum învaţă să se deschidă, depășind blocajele afective”. (p. 114-115). 

Cei doi autori oferă problemelor enunţate soluţii. Nu orice fel de modalităţi 
de depășire a crizelor sunt aduse în atenţie, ci cele care sunt rodul cooperării 
dintre spaţiul religios și cel psihologic. Prin aplicarea lor nu se reușește doar 
identifi carea unei probleme și găsirea unei modalităţi provizorii de depășire a 
crizelor generate de aceasta, ci anihilarea, cu caracter permanent, a efectelor ei.

Datorită caracterului interdisciplinar, a frumuseţii scriiturii și a fezabilităţii 
soluţiilor oferite, lucrarea doamnei Maria Dorina Pașca și a părintelui Teo-
fi l Tia se constituie așadar, după cum am încercat să arătăm și noi, într-un 
text util și accesibil deopotrivă psihologilor și preoţilor, dar și curioșilor ce 
vor să pătrundă în fascinanta lume a psihologiei și să descopere soluţii la 
problemele care îi frământă. 

Ierom. Maxim (Morariu)
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Dr. Iosif Gall (1839-1912), 
un mecenat clujean (II)

Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan

(continuare din numărul anterior)

P e tărâm școlar și bisericesc s-a distins ca deputat 
mirean în Sinoadele Arhidiecezei Ardealului, 
Episcopiei Aradului și în Congresele Naţionale 

Bisericești, participând la lucrările primului CNB din 
1868 care a adoptat Statutul Organic șagunian. A fost 
membru și președinte al enoriei ortodoxe românești din 
Budapesta, implicându-se în disputa cu grecii, iar după 
pierderea procesului și evacuarea românilor din biserica 
greco-valahă, în constituirea de drept a noii parohii 
românești (1900) și construirea unei biserici românești, 
proiect la care a contribuit cu suma de 20.000 coroane 
(4000 antum și 16.000 prin testament, echivalând astăzi 
cu aproximativ 118.000 euro). Explicaţia eforturilor sale 
pe acest tărâm eclesial o aflăm în discursul susţinut la 
11 martie 1900 în calitate de președinte al adunării pa-
rohiale budapestane: „ne-am adunat azi, ca să punem 
temeliile unui adăpost, unde să pășească cu mărire dul-
cea noastră limbă și de unde numai odată cu viaţa se va 
putea depărta. Ne-am întrunit azi ca să clădim o sfântă 
biserică pentru familiile și băieţii noștri, care stau aicea 
ca o turmă risipită. Știe toată lumea că românului cele 
mai scumpe odoare sunt: biserica și limba, pentru înflo-
rirea lor toţi ne unim pururea”. Cuvintele constituie o 
mărturie exemplară de atașament faţă de biserica orto-
doxă și de neamul românesc, pe care le-a sprijinit cu 
sume considerabile pentru a rezista în faţa politicii de 
maghiarizare, promovată de guvernele de la Budapesta. 
Pilduitoare în acest sens este contribuţia sa în valoare de 
10.000 coroane (echivalent azi a 62.625 euro) la Fondul 
cultural al Episcopiei Aradului, care avea menirea spri-
jinirii și salvării școlilor confesionale ortodoxe române 
de pe raza eparhiei arădene, aflate în pericol de a fi 
desfiinţate din cauza imposibilităţii îndeplinirii condiţiilor 
de învăţământ impuse de legea Apponyi din 1907. 

Dragostea sa pentru Biserica strămoșilor săi s-a ma-
nifestat concret și în contextul zidirii Catedralei mitro-
politane din Sibiu (1902-1904), la edificarea căreia a con-
tribuit cu suma de 6.000 coroane (echivalent azi a aprox. 
42.000 euro), înscriindu-se în lista donatorilor imediat 

după familia Mocioni, care 
donase 60.000 coroane, și îna-
intea tuturor celorlalţi membri 
clerici și mireni ai Sinoadelor 
diecezane și ai Congresului 
Naţional Bisericesc1.

Încărunţit și slăbit de ani, 
Iosif Gall a adormit în Domnul 
în 18/31 octombrie 1912. „Tris-
ta solie”, cum titra Telegraful 
Român, „nu ne-a surprins, 
pentru că îl știam bolnav și 
totuși ea ne-a atins foarte du-
reros, în urma faptului că, în 
decedatul pierde neamul și 
biserica noastră pe unul dintre 
cei mai luminaţi și mai de va-
loare fii ai ei”. În semn de do-
liu, la Mitropolie și la muzeul 
Astrei din Sibiu au fost arbo-
rate drapele negre. Prohodul 
defunctului a fost săvârșit la 
Budapesta de episcopul Ara-
dului Ioan Ignatie Papp îm-
preună cu un sobor de patru 
preoţi și un diacon. În confor-
mitate cu ultima sa dorinţă, 
sicriul lui Iosif Gall a fost 
transportat și înhumat la Cluj, 
în cimitirul  central ,  în 21 
octombrie/3 noiembrie 1912, 
în cadrul unei ceremonii ofi-
ciate de arhimandritul Augus-
tin Hamsea, protosinghelul 
Eusebiu R. Roșca, protopopul 
Tuliu Roșescu al Clujului, și 
de preoţii Gheorghe Condor 
și Tiberiu Ciontea.

Conform testamentului2 s-a 
înfiinţat „Fundaţiunea Ecate-
rina și Dr. Iosif Gall” cu o ave-
re estimată la 600.000 coroane 
(aprox. 3,5 milioane de euro), 

împărţită în părţi ega-
le între cele două Mi-
tropolii Ortodoxe din 
Ungaria dualistă, cea 
sârbă de la Carloviţ 
și cea română de la 
Sibiu. Prin testament 
Iosif Gall a prevăzut 
cu l impezime atât 
categoriile beneficia-
rilor, cât și sumele de 
bani pe care aceștia 
le vor primi. Inspi-
rându-se din statute-
le fundaţiei Gojdu, 
beneficiarii burselor 
Gall-Agora puteau fi 
numai sârbii și românii de confesiune ortodoxă, 
urmând a fi susţinuţi: 1) dascălii cu venituri re-
duse de la școlile confesionale, cu sume cuprin-
se între 50 și 100 florini pe an; 2) elevii de gim-
nazii și școli reale, cu sume între 60 și 400 florini 
anul, întâietate urmând să aibă elevii care pro-
veneau din familii de preoţi și învăţători; 3) fa-
miliile bune sărăcite și văduvele sărace. Prin 
același testament, Iosif Gall dăruia mai multor 
biserici și parohii ortodoxe diferite ajutoare 
bănești, în scopul pomenirii lui și a membrilor 
familiei sale, precum și a îngrijirii mormintelor 
lor. De pildă, parohiei ortodoxe Sfânta Treime 
din Cluj i-a „testat 1000 florini”  pentru oficierea 
unei slujbe anuale de pomenire a întregii sale 

1 Mircea Păcurariu, Catedrala Mitropolitană din Sibiu 1906-2006, Ed. An-
dreiana, Sibiu, 2006, pp. 45-49.
2 A fost publicat în Protocolul Congresului naţional-bisericesc ordinar 
al Mitropoliei românilor greco-orientali din Ungaria și Transilvania, în-
trunit la Sibiu, la 17/30 iulie 1916, Tiparul Tipografiei Arhidicezane, 
Sibiu, 1917, p. 201-228, și reluat în Teodor V. Păcăţian, Un mecenat 
român: Dr. Iosif Gall, pp. 75-92.

familii cu prilejul sărbătorii Sfântului Grigorie Lumi-
nătorul Armeniei (30 septembrie). Suma nu era virată 
direct parohiei, ci urma să fie păstrată de reprezentanţa 
fundaţiei, care va deconta anual, cu prilejul săvârșirii 
parastasului, preotului 10 florini, cantorului 5 florini 
și miluirii săracilor alţi 5 florini, alte sume putând fi 
utilizate pentru „conservarea criptei și a crucii”, apoi 
pentru „trebuinţele bisericii”. Marele mecenat nu a 
uitat nici de așezămintele academice, culturale și de 
binefacere, afierosind câte 500 de florini Academiei 
Maghiare de Știinţe, Asociaţiunii ASTRA, Asociaţiei 
culturale sârbe „Matica srpsca”, Academiei Grecești de 
Știinţe din Atena și „Reuniunii de femei” din Sibiu, alţi 
100 de florini revenind societăţii „Crucea roșie” și In-
stitutului de surdomuţi din Timișoara. 

Trecerea timpului a așternut valul uitării peste chi-
pul filantropului român ortodox Iosif Gall, mâna sa 
darnică și inima sa bună trebuind a fi pomenite anul 
acesta cu pietate și gratitudine, Biserica noastră fiind 
datoare să-i binecuvinteze memoria din generaţie în 
generaţie. În veci pomenirea lui!  

Monumentul funerar al familiei Gall din Cimitirul Central din Cluj-Napoca.    
Fotografie de Ovidiu Iudean.

Monumentul funerar al familiei Gall din Cimitirul Central din Cluj-Napoca.    
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fost menţionate, pentru că rubricii de săraci i s-au adăugat văduvele și 
orfanii. În anul 1944 au fost menţionaţi 87 de orfani, 66 de văduve și 5 
săraci.Banii adunaţi din colecte, donaţii, concerte, au fost adunaţi 
și depuși la Banca Centrală de Industrie și Comerţ Cluj, fi liala 
Bistriţa, până la stabilizarea monetară.

Activitatea Reuniunii femeilor și a Corului a fost menţionată 
de unele ziare ale vremii. O poză a Corului a apărut în revista 
Viaţa ilustrată de la Cluj, organ al Episcopiei ortodoxe–române, 
anul IX 1942, nr. 10 Decembrie, p. 42. 

Arestarea şi condamnarea

În anii ocupaţiei horthyste, Pr. A. Pop și-a continuat misiunea, 
cu toate șicanele și impedimentele. Administrând parohia veci-
nă, Josenii Bârgăului, a înfi inţat și acolo un cor mixt cu 26 de 
persoane, în special tineri.

Cu corul din Mĳ loceni, pe lângă răspunsurile la Sfânta Li-
turghie, a mers la colindat și-n satele vecine, ajungând la notarul 
Zombor Kalman din Susenii Bârgăului. Acesta era cel care, în 
1944, a insistat ca Preotul să fi e arestat și trimis la moarte!!!

Abia scăpat din ghearele morţii, „prin minune dumnezeias-
că” a organizat o comemorare impresionantă a celor împușcaţi, 
pe nedrept, la Prundul Bârgăului. În 10 octombrie 1945, s-a sfi nţit 
Troiţa pe locul unde a avut loc masacrul cu un an în urmă. Su-
mele necesare ridicării monumentului au fost completate și cu 
donaţiile Corului din Mĳ loceni care, în acest scop, a susţinut 
concerte prin toate satele din împrejurimi.

Regimul comunist n-a mai permis existenţa organizaţiilor 
religioase așa că Reuniunea femeilor a dispărut. Corul a 
supravieţuit încă o perioadă. Copil fi ind îmi amintesc cu mult 
drag dăruirea și devotamentul coriștilor în biserică, uneori la 
Căminul Cultural (înfi inţat tot de Pr. Augustin Pop), unde aveau 
loc spectacole cu piese de teatru, cântece patriotice și populare, 
până spre anii ‘60.

Îmbătrânind componenţii, corul a mai cântat doar în biseri-
că. S-au stins pe rând, modești și credincioși, așa cum au trăit. 
În prezent mai supravieţuiește un singur corist. În special feme-
ile și-au păstrat costumul de Reuniune, cu care apar în poze, 
pentru a pleca „dincolo” în ţinută de gală. Poate s-au alăturat 
corului îngerilor și continuă să-L preamărească în Ceruri pe 
Creator. Aici le-a rămas amintirea și dragostea pentru 
cântări, ca moștenire celor ce au urmat.

Aparatul fotografi c a imortalizat o ultimă apariţie a Corului, 
în faţa bisericii, cu ocazia vizitei P.S. Teofi l Herineanu în parohia 
Mĳ loceni, la data de 31 martie 1974. 

Fie-le memoria binecuvântată în veci și amintirea 
lor să rămână din neam în neam până Heniul sus va 
sta și Bistriţa va curge neîntrerupt!

Cluj-Napoca, 20 martie 2020

O ctitorie „de suflet” a preotului 
martir Augustin Pop:

„Reuniunea femeilor ortodoxe-
române «Sfânta Maria»”

din Mijlocenii Bârgăului, 1929 (II) 

Maria Holbură
(continuare din numărul anterior)

D e-a lungul anilor, Corul din Mĳ loceni condus de Preotul Augustin 
Pop a participat la sfi nţiri de biserici (Cușma, Bistriţa, Bistriţa-
Bârgăului, Sângeorz-Băi, Viile Tecii, Livezile), la sfi nţirea pietrei 

de temelie a Catedralei din Năsăud, la Conferinţele preoţești din parohiile 
de pe Valea Bârgăului, la sfi nţirea Troiţei martirilor din Prundul-Bârgăului 
și a monumentului din Rebrișoara. Activitatea Corului a fost îndelungată 
și vrednică de toată lauda. Pe lângă cele menţionate mai sus, în fi ecare 
duminică și sărbătoare, în biserica satului, se auzeau cântările Sfi ntei Litur-
ghii de Gheorghe Dima. Coriștii erau instruiţi să dea răspunsurile fără di-
rĳ or; erau atenţi la preot care, din altar, le mai dădea tonul uneori.

Corul participa la Sărbătorile naţionale (24 Ianuarie, 10 Mai, Ziua 
Eroilor, 1 Decembrie) cu spectacole complete de cântece patriotice și po-
pulare, poezii, chiar piese de teatru la școală, la Căminul cultural, cu 
premilitarii în Mĳ loceni și-n satele vecine unde erau invitaţi. Colindatul, 
la Sărbătoarea Nașterii Domnului, era un bun prilej de a-și face cunoscu-
tă activitatea pe Valea Bârgăului.

S-au păstrat câteva din aceste programe, cu datele când au avut loc (23 
decembrie 1934, 14 septembrie, 15 și 22 decembrie 1935, 27 ianuarie 1937) 
și un carnet din 1938, de la colindat, în care e pomenită componenţa coru-
lui și încasările obţinute, în valoare de 3.600 de lei. Sunt menţionate și 
numele celor care au donat bani, din Mĳ loceni și Joseni. Sopran: Paraschi-
va Mănarca; Teodora Someșan; Ioana Budăcean; Ioana Vlasa; Elena Vrân-
cean; Antonia Holbură; Măriuca Gănău. Alt: Palagica Sbârcea, Cornelia 
Bondriș, Ioana Trișcă, Floarea Someșan, Ileana Axente. Tenor: Pavel Vrân-
cean, Liviu Vrâncean, Macavei Vrâncean, Gavril Zaharie. Bas: Toader 
Mănarca, Alexandru Gănău, Vasile Cordovan, Ioan Holbură

E interesant Programul La Sfânta Cruce din 14 septembrie, 1935: 1) 
Sfântul Maslu de obște; 2) Crucii tale – cor; 3) Sfi ntei Cruci – poezie Maria 
Trifan; 4) O, ce valuri – cor; 5) Unde merg creștinii – poezie Gavril Zaharie; 
6) Rugăciunea – cor; 7) Meditaţie; 8) Fiul cel pierdut – cor; 9) Mama lui 
Iisus – poezie Maria Cot; 10) Bine ești cuvântat – cor; 11) Spre Golgota – 
poezie Toma Cojoc; 12) Înălţarea Sfi ntei Cruci – poezie Nazarica Cojoc; 13) 
Mântuiește, Doamne – cor; 14) Meditaţie.

În același an, 1935, la 15 decembrie Pr. Augustin Pop consemnează, pe 
lângă repertoriu și latura fi lantropică a concertelor: 1) Slavă întru cei de sus 
– colindă; 2) Acum ceasul – colindă; 3) Noaptea de Crăciun – poezie; 4) O, ce 
veste – colindă; 5) Trei Crai – colindă; 6) Îngerii și păsărica – poezie; 7) Cât de 
mărit – cor; 8) Trei păstori – colindă; 9) Păstorii – poezie; 10) Colo`n sus – co-
lindă; 11) Astăzi prorociile – colindă. „Acest program l-am predat în Prundul 
Bârgăului la invitarea D-lui Prim-pretor Dumitru Dan. Venitul curat Reuni-
unea femeilor l-a donat pentru înfometaţii din Basarabia (1.700 lei)”.

O încununare a muncii și dăruirii coriștilor și a dirĳ orului urma să aibă 
loc, în 1939, când au fost invitaţi la București să cânte, în direct, la radio. 
N-a fost să fi e. Războiul și ocupaţia de către horthyști a Nordului Ardea-
lului a împiedicat această realizare. Am găsit o notiţă a preotului în care 
era consemnat repertoriul, minutajul pieselor corale și membrii corului 
din acel moment cu care ar fi  plecat în Capitală. Program pentru Radio:1) 
Sfânt, de G. Dima - 3 minute; 2) Pe Tine Te lăudăm, de A. Bena - 3 minute; 
3) Spune-mi, mie, Doamne, de T. Popovici - 4 min.; 4) Cât de mărit, de Bort-
niasky - 4 min.; Pauză; 5) Răsunetul Ardealului, de I. Vidu - 5 min.; 6) La 
oglindă, de T. Popovici - 3 min.; 7) Românul, de C. Porumbescu - 3 min.; 8) 
La Turda, de T. Popovici - 3 min.; Pui de lei, de I.C. Brătianu - 3 min.; Graiul 
neamului, de T. Cerna - 4 min. Total: 35 minute. Mai erau pregătite încă șase 
piese, pentru orice eventualitate: Imnul Regal, Marșul lui Iancu, Deșteaptă-te 
Române, Imn de mărire, Rugăciune, Ochiul inimii mele.

Corul avea mai mulţi membri pentru că la unele piese era nevoie de 
voci divizate. Sopran I: Paraschiva Mănarca; Teodora Someșan, Nazarica 
Cojoc, Antonia Sbârcea, Maria Gănău Maria Lazăr. Sopran II: Ioana Budă-
cean, Maria Cordovan, Ioana Vlasa, Ift imia Alexă. Alt: Palagica Sbârcea, 
Ludovica Stanca, Florica Platon, Floarea Nap, Florica Ciotmonda, Corne-
lia Bondriș, Florica Colniţă. Tenor I: Vasile Platon, Gavril Zaharie, Nicolae 
Vrâncean; Tenor II: Pavel Vrâncean, Macavei Vrîncean, Petru Someșan; Bas 
I: Toma Cojoc, Dumitru Monda, Vasile Cordovan. Bas II: Toader Mănarca, 
Alexandru Gănău, Ioan Nap. Bas I: Toma Cojoc, Dumitru Monda, Vasile 
Cordovan; Bas II: Toader Mănarca, Alexandru Gănău, Ioan Nap.

În rapoartele trimise Protopopiatului ortodox-român Bistriţa găsim o 
rubrică cvasi-permanentă în anii de după înfi inţarea Reuniunii Femeilor 
Sfânta Maria din Mĳ locenii Bârgăului care se referă la ajutorarea săracilor 
și înfrumuseţarea bisericii, care a fost renovată în 1930. În anul 1932 au fost 
oferite haine și alimente la 49 de săraci, în 1933 la 10 și în 1934 la 11 per-
soane. Bănuim că și în anii următori au fost oferite ajutoare, deși nu au mai 

Corul în fața bisericii din Mijlocenii Bârgăului, 1974,.

Corul mixt al reuniunii femeilor, 1942.

Jurnal cu ÎPS Bartolomeu 
(1997)

Dr. Nicoleta Pălimaru
7 febr. 1997

L
a Facultatea de litere a avut loc azi susţinerea 
tezei de doctorat a d-rei Ioana Both, cu tema „D. 
Caracostea – teoretician şi critic literar”. Con-

cepte, idei, toate într-o minunată haină academică.
Cu d-ra Ioana Both m-am intersectat la unele cur-

suri despre Eminescu, care merg pe linia prof. Ioana 
Em. Petrescu, dar şi la Cercul de poetică şi critică lite-
rară, unde, alături de Sanda Cordoş, studenţii au pri-
vilegiul de a-şi lărgi paleta înţelegerii şi analizei textu-
lui literar, dar şi a vocabularului critic.

16 febr. 1997
La catedrală a slujit şi a predicat IPS Bartolomeu, 

cu acelaşi realism. De fapt, predica a fost o parte din 
conferinţa susţinută la Bucureşti. Pornind de la pil-
da vameşului şi a fariseului, IPS Sa a vorbit despre 
corupţie, care îşi are mai întâi sălaş în inimă. La fi nal, 
a adresat câteva îndemnuri. „Gândiţi-vă la momen-
tul ispitirii lui Iisus”, „Nu vă lăsaţi ispitiţi, corupţi”, 
„Lupta e puternică”. Astăzi, părintele Anania împli-
neşte 55 de ani de monahism, sau, cu o expresie 
folosită de el însuşi, „de slujire la altar”. Odată, fă-
cându-i observaţia că „face multe lucruri într-un 
timp prea scurt”, mi-a răspuns, amintindu-şi de 
înaintaşi, „Episcopul Nicolae Colan a păstorit sub 
unguri, iar Arhiepiscopul Teofi l Herineanu sub co-
munişti şi, totuşi, se putea face şi atunci treabă...”

26 febr. 1997
Am fost la catedrală, unde a slujit şi a predicat IPS 

Bartolomeu 30 de minute despre fi ul risipitor, temă 
îmbogăţită an de an cu noi înţelesuri. De această dată, 
accentul a fost pus pe fi nalul parabolei. Totul s-a des-
făşurat în crescendo. Vorbind despre sentimentul în-
străinării, al alienării, IPS Bartolomeu spunea: „Există 
o înstrăinare faţă de Dumnezeu, de semeni, dar şi de 
noi înşine. Cea mai gravă e ultima. Să ne ferim de în-
străinare! Nu e important să pleci de-acasă, ci să te 
întorci. Numai în biserică trăim în comunitate. Iadul e 
lipsa de comuniune. Dumnezeu îi conferă omului 
demnitate. Trebuie să te simţi demn”.

Tot în predică a mai precizat: „Creştinismul nu-i 
deloc comod. La noi, la ortodocşi, există postul. Vin 
sectanţii şi spun că nu-i nevoie de post, ci de pocăinţă. 
Ei vor să-ţi ofere o religie mai comodă. Sectele consti-
tuie modalitatea de a-i înstrăina pe semeni unii de alţii, 
pentru că intervin vraja, magia, orbirea. Şi comunismul 
a semănat neîncrederea între oameni”.

După Sfânta Liturghie, am fost la maica Galine-
ea. Am stat la masă. La un moment dat, maica s-a 
ridicat de pe scaun să-i dea IPS Bartolomeu pastile-
le pentru tensiune, numite Nifi dipin. Se va odihni o 
oră, va servi cafeaua, după care se va apuca de lucru, 
mai ales de problemele administrative.

4 martie 1997
Curs de dogmatică cu părintele profesor Ică seni-

or, trei ore, şi ieri tot trei ore fără pauză. A vorbit despre 
atributele dumnezeieşti. La cursurile părintelui Ică 
mergi pentru a învăţa, a te supune, a asculta... E o 
anumită sobrietate. Contează mult faptul că pr. Ică 
îmbină exerciţiul predării cu experienţa lui de viaţă. 
Observ că pentru părintele, dogmatica –– disciplină 
de cercetare – e în relaţie cu lucrurile cotidiene, cu 
însăşi fi inţa ta. E uimitoare această vocaţie a părintelui 
profesor de a lucra în acelaşi timp cu lucrurile înalte, 
proiectate în veşnicie, dar şi cu efemerul.

După-amiază, lecturi din autori francezi şi 
Monica Lovinescu, Unde scurte, ed. Humanitas, 
o carte din liceu, din care am citit sporadic. Mo-
nica Lovinescu e în primul rând o voce, o voce 
puternică, convingătoare, cu un timbru bărbătesc, 
din familia intelectualilor francezi. Îmi amintesc 
cum ascultam comentariile sale la „Europa liberă”. 
Coerenţă în gândire şi în limbaj.
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O carte strălucită

Prof. Univ. Dr. Mircea Gelu Buta

Î n anul 1965, la doi ani după moartea Mariei Tănase, când sute 
de mii de oameni ieşiseră, într-un sfârşit de iunie 1963, pe 
străzile Bucureştiului ca să-i aducă un prinos de cinstire sau 

să o petreacă până la Cimitirul Bellu, apărea volumul Maria Tănase şi 
cântecul românesc, reeditat un an mai târziu într-un tiraj – conform 
casetei tehnice – de 42.140 de exemplare1. Autorii cărţii erau Petre 
Ghiaţă, cel care o scrisese efectiv, şi Clery Sachelarie, fost moşier, cu 
care Maria Tănase se căsătorise în anul 1950. Petre Ghiaţă era un fost 
liberal trecut prin închisorile regimului comunist, publicist şi autor, 
între altele, al unei culegeri de aforisme, „Arta politică”, ce ar merita 
reeditată. Se cuvine menţionat că volumul lui Petre Ghiaţă şi Clery 
Sachelarie a avut parte şi de o a treia ediţie, în anul 1969, tot într-un 
mare tiraj. Acestuia i-a urmat, după aproape două decenii, lucrarea 
Mariei Roşca, etnomuzicolog, Maria Tănase2, pentru ca după prăbuşi-
rea regimului comunist, fostul impresar al artistei Gaby Michailescu 
să publice volumul Maria cea fără de moarte3.

Primele două cărţi din această triadă au văzut lumina tipa-
rului în epoca fostei ocârmuiri, astfel încât multe aspecte din 
tumultuoasa viaţă a Mariei Tănase – dacă ar fi  să ne referim 
numai la interferenţele sale cu câteva servicii străine de infor-
maţii sau la legăturile cu membrii unor misiuni occidentale la 
Bucureşti în perioada anilor 1945-1947, erau subiecte greu de 
pătruns. În ce-l priveşte pe Gaby Michailescu, acesta a colabo-
rat cu Maria Tănase doar cu începere din anul 1950, deceniu 
din care a petrecut câţiva ani ca deţinut politic.

Iată că a apărut foarte recent, o a patra carte consacrată Ma-
riei Tănase4, una cu totul aparte, începând cu autorul, Stejărel 
Olaru, care nu are nicio atingere,  profesională sau biografi că, cu 
lumea spectacolelor, a estradei sau a folclorului, ci este un istoric. 
Şi încă unul versat în meandrele serviciilor speciale şi ale arhive-
lor acestora, fi e ele din vremea lui Mihail Moruzov, a lui Eugen 
Cristescu sau a Securităţii din anii ’50 ai secolului trecut... Proba-
bil că din acelaşi motiv, cartea lui Stejărel Olaru nu are nici balas-
tul sentimentaloid care nu lipseşte celor trei cărţi publicate ante-
rior și care conţin câteva afi rmaţii greşite. În schimb, Stejărel 
Olaru are talent literar şi prinde atmosfera unei epoci – sau ceea 
ce francezii numesc l’air du temps – cu o îndemânare de scriitor.

Se ştie că Maria Tănase a făcut furori cântând la restau-
rantul Neptun din Bucureşti, afl at în Piaţa Buzeşti, nu de-
parte de Calea Griviţei, dar şi de Gara de Nord. Aici nu a 
pregetat să meargă într-o seară, ca s-o asculte, Lucian Blaga, 
în anul 1938, pe când era subsecretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Străine, în Guvernul Goga.

Stejărel Olaru adaugă la clientela pomenitului local un nume 
de om politic proeminent la care nimeni nu s-ar putea gândi. 
Dar iată mai întâi contextul, schiţat admirabil: „Maria începea 
spectacolul în fi ecare seară la ora 23, dar pe la ora 20.00 restaurantul 
era deja plin de lume în aşteptarea ei. Scriitorii, pictorii, ziariştii aveau 
mesele lor rezervate. De regulă, erau ocupate de Liviu Rebreanu, 
Victor Eft imiu, Cezar Petrescu, Ion Minulescu, Vasile Voiculescu, 
Ionel Teodoreanu, Camil Petrescu sau Ion Pillat. «Mă privea, parcă 
din vitrina unei librării, toată literatura română de după război», îşi 
va aminti artista, cu nostalgie, două decenii mai târziu”. Şi în aceas-
tă carte, care începe ca un fi lm, întocmai unui operator, autorul 
schimbă obiectivul: „Şi oamenii politici doreau să-i asculte concer-
tul şi să o cunoască. Prezenţa la Neptun a lui Iuliu Maniu, preşedin-
tele Partidului Naţional Ţărănesc şi fost prim-ministru, căruia nu-i 
plăcea viaţa de noapte a Capitalei, a creat vâlvă în întreg oraşul. Se 
întâmplase la începutul anului 1939, iar agenţii secreţi ai Serviciului 
Special de Informaţii au menţionat evenimentul în mai multe rapor-
te, notând că, după spectacol, Maniu «a invitat-o la masa sa discutând 
timp îndelungat şi oferindu-i un coş cu violete»”5.

Un istoric este înainte de toate un om realist – deşi a existat 
şi o istoriografi e infl uenţată de romantism –, trăsătură care îl 
caracterizează şi pe Stejărel Olaru. În temeiul ei, adevărul îndrep-
tează nu puţin erori strecurate în biografi a Mariei Tănase. Se 
spunea că artista ar fi  luat parte la Expoziţia Universală din 1937 
de la Paris, însă autorul cărţii precizează că aceasta „nu a făcut 
parte din grupul de muzicieni angajaţi de statul român să cânte la re-
staurantul românesc din cadrul Pavilionului de la Paris. (...) Eroarea 
ar putea fi  imputată lui Petre Pandrea (...). Pandrea, într-unul din 
volumele sale, a confundat cele două expoziţii, afi rmând că Maria Tă-

1 Petre Ghiaţă, Clery Sachelarie, Maria Tănase şi cântecul românesc, Editura 
Muzicală a Uniunii Compozitorilor din Republica Socialistă România, Bu-
cureşti, 1966.
2 Maria Roşca, Maria Tănase, Editura Muzicală, Bucureşti, 1988. 
3 Gaby Michailescu, Maria cea fără moarte, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013.
4 Stejărel Olaru, Maria Tănase, artista, omul, legenda, Editura Corint, Bucureşti, 
2019. 
5 Ibidem, p. 7.

nase a fost prezentă şi la Paris, şi la New York, în timpul expoziţiei de 
la Paris cunoscându-l pe Brâncuşi, o altă informaţie greşită...”6.

Atât în privinţa prezenţei Mariei Tănase la New York, în 
anul 1939, cât şi a întâlnirii cu Brâncuşi, Stejărel Olaru resta-
bileşte adevărul recurgând la o însemnare olografă a artistei 
afl ată la Biblioteca Academiei Române: „Pe Costache Brâncuşi 
l-am cunoscut la New York şi l-am lăsat adormit în «Porumbarul» 
(cum îşi denumea el patul adus din atelierul de la Paris). Ploua în 
ziua aia – m-a rugat să-i cânt şi ca să nu-l văd plângând şi-a rezemat 
spinarea de a mea ca să nu-i văd faţa. Într-un târziu, trecând prin 
multe cântece, a adormit. Am lăsat în locul spinării mele o pernă 
mare ca să nu-l trezesc, i-am sărutat mâna şi i-am lăsat o scrisoare 
pe masă. Mai aveam o oră şi trebuia să plec spre ţară”7. După re-
producerea textului redat, Stejărel Olaru conchide: „Prin ur-
mare, afi rmaţia că cei doi s-au întâlnit anterior anului 1939 – la 
Târgu Jiu sau la Paris – este falsă” 8. 

Un alt merit al lui Stejărel Olaru este acela de a reprodu-
ce integral sau fragmentar afi rmaţii pertinente formulate de 
oameni care au cunoscut-o şi intuit-o pe artistă. Să mai ră-
mânem, aşadar, la experienţa sa newyorkeză de la expoziţie, 
care nu a fost nici pe departe un triumf. Iată ce spune în acest 
sens arhitectul Octav Doicescu, unul din proiectanţii pavi-
lionului românesc de la Expoziţia din anul 1939: „Întâlnirea 
Mariei Tănase cu civilizaţia mecanicistă americană nu i-a conve-
nit. Ea era prea legată de această stare – melancolia, această scep-
tică a cântecului ce profesa şi pe care românii o înţelegeau, stare 
care în Statele Unite apărea anacronică, în faţa pozitivismului 
optimist american, astfel că ea a renunţat”.

Foarte subtil o descrie, sub aspect profesional, muzicianul 
Sergiu Malagamba: „De obicei, ea venea cu ideile ei, pe care le pro-
punea să le prelucrăm noi. Niciodată nu era decisă. În fi ecare moment 
schimba. Şi creaţia o făcea în momentul când era în faţa publicului. 
Şi abia după câteva zile se stabilea relaţia, schimbându-şi foarte des 
interpretarea, până la ultima zi căuta ceva”9. Citind aceste cuvinte, 
gândul este ispitit de analogia cu căutările lui Nae Ionescu afl at 
la catedră, descrise de Mircea Eliade.

La începuturile sale, aşa cum este bine cunoscut, Maria Tăna-
se a fost legată, vreme de mai mulţi ani, de regizorul Sandu Eliad, 
un om de stânga, şi aici intervine o precizare a istoricului: „Însă 
Maria Tănase, chiar dacă incidental a intrat într-un anturaj al intelectu-
alilor de stânga, nu va deveni ea însăşi o susţinătoare a acestor idei, o 
dovadă în acest sens fi ind faptul că nu a fost suspectată niciodată de 
serviciile de informaţii ale vremii că s-ar fi  implicat în proiectele politice 
ale lui Sandu Eliad”10. Ulterior, atât în anii următori războiului, spre 
a nu mai vorbi de anii ’50, aşa cum reiese cu asupra de măsură din 
notele informatorilor, reproduse în volum, dar şi din analizele 
Securităţii, artista va manifesta un anticomunism aproape visceral 
– şi nu a fost singura în profesia ei – care îi face cinste, chiar şi 
postum.

Aspectul acesta trebuie corelat – în deplină coerenţă – cu o altă 
însuşire (sau trăsătură de portret) defi nitorie: „Nu în ultimul rând 
– scrie autorul cărţii – Maria Tănase a avut profunde sentimente patri-
otice, fi ind legată nu doar spiritual, ci şi fi zic de România, neputând să 
trăiască departe de ţară. De altfel, simplul fapt că a respins oferta de cola-
borare a lui Chastelain (agent britanic, n.n.), care i-a propus să nu se mai 
întoarcă în România în perioada războiului,  iar câteva luni mai târziu a 
oferit acelaşi răspuns ofi ţerilor germani (...) arată că a refuzat să pună 
altceva mai presus de patria ei, indiferent de ce parte a baricadei se afl a 
România, şi nu a cedat la constrângeri”11.

Datorăm domnului Stejărel Olaru certitudinea că Maria 
Tănase „a fost împărtăşită de un preot, care a intrat în salonul de 
spital «îmbrăcat civil»12 cu foarte puţin înainte de sfârşitul ei pă-
mântesc, şi că a fost prohodită creştineşte.” Până acum, în cele 
trei cărţi consacrate artistei, Testamentul Mariei Tănase a fost 
publicat doar fragmentar sau trunchiat, însă în volumul de 
care ne-am ocupat cu mărturisită plăcere, textul acestuia este 
redat integral. Fie-ne, aşadar, îngăduit să încheiem aceste 
note de lectură despre o carte de excepţie cu următoarea 
mărturie testamentară a marii şi inegalabilei artiste: „Să nu 
vină la slujba religioasă niciun popă afară de preotul şi părintele 
Bejenaru din suburbia Cărămidarii de Jos, raion Nicolae Bălcescu, 
căruia îi sărut mâinile pentru ultima dată, că atunci când mamei 
şi tatălui meu le era greu, s-a oferit să-mi fi e tată şi mamă. Îi mul-
ţumesc în veci pentru ţinuta lui curată şi pentru omenia de care a 
dat dovadă cum se cuvenea tot timpul vieţii sale. Se va găsi cineva 
care să-i răspundă la ritualul slujbei”13.

6 Ibidem, p. 66
7 Ibidem, p. 244-245.
8 Ibidem, p. 245.
9 Ibidem, p. 167.
10 Ibidem, p. 75.
11 Ibidem, pp. 151-152.
12 Ibidem, p. 300. 
13 Ibidem, pp. 304-305.

Credință, prevenție și        
adagiul libertăţii

Pr. Florin-Cătălin Ghiţ

D e la începutul acestui an autorităţile de pe întreg 
mapamondul și-au avertizat populaţiile, pre-
ventiv, asupra ameninţării și riscurilor expune-

rii la virusul SARS-Cov-2, care face ravagii și victime, 
prin modul insidios şi extrem de greu de controlat (de-
ocamdată) de răspândire, în mod special printre persoa-
nele vârstnice cu anumite probleme de sănătate, numi-
te tehnic comorbidităţi, dar nu numai. Această nouă 
realitate a creat un nou front spiritual global în rându-
rile comunităţilor de credinţă de pretutindeni, punând 
la grea încercare libertatea de manifestare religioasă. 

Faptul că interdicţiile au fost luate de către autorităţi, 
în principiu, de la început, cu intenţia bună de prevenire 
a pandemiei poate fi  demonstrat luând în considerare 
simplul fapt că doar o ameninţare reală (de care mulţi 
dintre noi suntem încredinţaţi din experienţa curentă a 
cunoașterii unor cazuri grave a unora din familie sau 
anturajul nostru care suferă, au suferit sau chiar decedat 
din cauza  acestei boli), iar nu o conspiraţie, așa cum sunt 
unii înclinaţi cu obstinaţie să creadă (această convingere 
continuă, din păcate, să facă ravagii în interiorul comuni-
tăţii de credinţă prin neluarea în serios a existenţei bolii şi 
efectelor ei și răspândirea continuă în mediul on line a 
teoriei conspiraţiei aplicate acestui caz), a putut angaja 
asumarea unor costuri fi nanciare imense - nemaiîntâlnite 
în cazul democraţiilor „libere˝ ale modernităţii - ale mă-
surilor de limitare a răspândirii pentru bugetele statelor. 

Evident că nici un fel de abuzuri exterioare în privinţa 
manifestării libertăţii religioase nu sunt acceptabile pen-
tru conştiinţa creştină în general şi ortodoxă în special, 
iar aceasta este chemată să devină trează, deoarece orice 
conducere politică poate fi  tentată în vremuri tulburi, 
precum cele pe care le traversăm, să exploateze orice fel 
de impunere a suspendării libertăţilor fundamentale (li-
beră circulaţie, acces la educaţie de calitate, libertate reli-
gioasă etc.) pentru a genera cetăţeni supuși, manipulabili, 
pradă fricii și necritici la adresa calităţii actului de guver-
nare. În cazul unora dintre credincioșii ortodocși, aceste 
interdicţii şi restricţii au provocat extrem de multă tulbu-
rare și o atitudine principial  de respingere instinctivă și 
natural autoimună a oricăror ingerinţe din partea puterii 
politice (mai ales după trauma trăită în regimul totalitar 
din trecut) în organismul comunităţii de credinţă. 

Iar ameninţarea apărută în interiorul comunităţilor 
de credincioşi odată cu pandemia constă în apariţia 
suspiciunii multora, mai slabi în credinţă, legată de 
posibilitatea răspândirii bolii prin simpla prezenţă în 
sfi ntele lăcaşuri sau atingerea unor obiecte sfi nte sau 
sfi nţite, culminând cu Sfânta Cuminecătură, ceea ce a 
determinat o scădere a celor care participă la viaţa li-
turgică a Bisericii și la părtășia Sfi ntelor ei Taine.

Soluţia la dilema „acceptăm sau respingem, noi cre-
dincioşii, orice măsură de prevenţie impusă de autorităţi” 
poate fi  găsită doar prin asumarea în deplină libertate de 
conştiinţă a tainei „antinomiei˝ practice credinţă-preven-
ţie, adică atât credinţă tare, cât şi prevenţie deplină. Cu 
alte cuvinte nevoia unei încredinţări nezdruncinate că 
prin Trupul şi Sângele Mântuitorului, adică prin Sfânta 
Împărtăşanie şi prin materia sfi nţită de harul dumnezeiesc 
necreat nu se poate transmite nicio boală sau moartea, de 
vreme ce părtăşia la acestea este făcută cu inimă zdrobită, 
în deplină smerenie, în stare de pocăinţă şi cu o credinţă 
neşovăielnică, iar nu magic, în mod automat, prin simpla 
luare, atingere a celor sfi nte sau prezenţă în spaţiul sacru, 
unde nimeni nu poate garanta din exterior, decât sfi nţii 
(dar cine poate pretinde că este?), că cineva este cu ade-
vărat, lăuntric, pregătit să nu se apropie cu nevrednicie, 
şi astfel să răspândească boala printr-o transmitere a vi-
rusului chiar în sfântul locaş, în funcţie atât de starea in-
terioară duhovnicească, cât şi de cea trupească. De aici 
decurge şi nevoia de a lua cu multă dreaptă măsură, iar 
nu după reţete magice, atât toate măsurile de prevenţie 
posibile, din iubire faţă de aproapele, cât și Trupul și 
Sângele Mântuitorului și de a lua parte în mod neîmpie-
dicat și responsabil la toate formele bisericești de părtășie 
la sfi nţenie, cu o credinţă neclintită.
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Sfântul Nectarie din Eghina ‒ 
100 de ani la moarte ‒

Pr. dr. Cătălin Pălimaru

S ecolul XX, deși copleșit de o nemaivăzută recrudescenţă a 
răului, prin convulsii sociale, războaie sau regimuri totali-
tare, a fost marcat totodată și de parcursul spiritual al unor 

sfi nţi de excepţie. A fost o modalitate prin care Dumnezeu a com-
pensat lucrarea răului, dând oamenilor șansa de a evada din chin-
gile deznădejdii și a găsi calea luminii. Anul 2020 marchează împli-
nirea unui secol de la mutarea la cele veșnice a Sfântului Nectarie, 
mitropolitul de Pentapole, un sfânt deja universal, a cărui faimă a 
crescut postum necontenit. Deși a fost socotit un călugăr dăruit in-
tegral idealului monahal, prin felul cum a trăit și prin implicarea sa 
în ctitorirea așezământului de maici din insula Eghina, deși a fost 
un dascăl devotat, socotind această profesie drept vocaţia vieţii sale, 
deși a fost un teolog de prestigiu pentru epoca sa, mărturie stând 
varietatea și consistenţa operelor sale, deşi a fost ierarh în Biserica 
Ortodoxă, în sfârșit, deși a fost considerat un mare predicator, 
insufl eţind masele prin cuvintele sale sau, altfel spus, hrănind po-
porul însetat, totuși în conștiinţa posterităţii a rămas pentru totdeau-
na un taumaturg. Este harisma care îl individualizează în corul 
sfi nţilor contemporani şi darul care atrage nenumărate mulţimi de 
credincioşi la moaştele sale, făcând din Eghina un loc de pelerinaj 
aparte. Poate de aceea a fost numit sfântul secolului XX.

Biografi a Sfântului Nectarie 

Anastasie Kefalas a fost numele lui de botez, viaţa acestui om 
afl at în căutarea desăvârşirii fi ind punctată de câteva momente 
importante dar adesea presărată de situaţii care i-au produs o 
adâncă mâhnire, Dumnezeu călindu-l în felul acesta şi sfi nţindu-l. 
S-a născut la 1 octombrie 1846, în Silivria, în regiunea Traciei, afl a-
tă sub ocupaţie turcă. Au fost şase fraţi la părinţi şi provenea dintr-o 
familie evlavioasă, cum era obiceiul în majoritatea cazurilor în 
comunităţile greceşti. Primele slove le-a învăţat de la mama sa, ca 
şi primele rugăciuni. Îi rămăsese în memorie, peste ani, felul cum 
îi reţinea atenţia, când rostea Psalmul 50, versetul: „Învăţa-voi pe 
cei fărădelege căile Tale” şi vedea aici chemarea sa de a fi  învăţător 
al Bisericii. În Silivria a urmat şcoala primară şi următoarele trei 
clase. Starea pauperă a familiei îl determină să plece, la vârsta de 
14 ani, la Constantinopol, centrul elenismului de atunci, pentru a 
se întreţine pe sine și familia. Va lucra o vreme într-o tutungerie, în 
condiţii grele, dar, sufl et curat fi ind, va folosi prilejul pentru a adu-
na pasaje de înţelepciune din Scriptură şi din alte scrieri ale Părin-
ţilor sau gânditorilor antichităţii pe care le copia pe foiţe hârtie şi le 
ascundea în pachetele de tutun ce urmau a fi livrate clienţilor. 
Peste ani, din aceste cugetări se va naşte prima sa carte: „Comoară 
de cuvinte sfi nte şi înţelepte”. 

Peste un timp va fi  numit pedagog la școala Metocului Sfântu-
lui Mormânt, unde își îmbogăţește cunoștinţele, dar va și preda 
elevilor din clasele mici. La vârsta de 20 de ani părăsește Constan-
tinopolul și se îndreaptă spre insula Chios. Va fi  numit învăţător în 
satul Lithio, dedicându-se cu devotament acestei slujiri vreme de 
șapte ani. Este și o perioadă a decantărilor și a unei maturizări 
spirituale. În tot acest răstimp frecventează mănăstirile insulei, 
cultivând o legătură duhovnicească profundă cu părintele Pahomie, 
mare avvă în insulă. Peste ani își va aminti mereu cu recunoștinţă 
de infl uenţa binefăcătoare asupra sa a ieromonahului Pahomie. 
Părăsește ofi ciul de învăţător și va intra ca frate ascultător în presti-
gioasa mănăstire bizantină Nea Moni din insula Chios. După trei 
ani, la 7 noiembrie 1876, va fi  tuns monah cu numele Lazăr. Slujea 
deja ca secretar al mănăstirii. La 15 ianuarie 1877 va fi  hirotonit 
diacon de mitropolitul Grigorie al Chiosului, schimbându-i-se 
numele din Lazăr în Nectarie. O veche dorinţă a sa era să devină 
teolog, având intenţia de a urma studii în acest sens. Trebuia mai 
întâi însă să termine liceul. Mănăstirea nu avea posibilităţi să-l 
întreţină la școală. Ierodiaconul Nectarie va găsi în Ioannis Horemis, 
un locuitor bogat al Chiosului, un binefăcător care-i va asigura 
cheltuielile în perioada studiilor. Va pleca la Athena în 1877 și se va 
întoarce la mănăstire cu diploma după trei ani. Va mai rămâne un 
an în mănăstire, rugându-se și cercetând voia lui Dumnezeu. Dorea 
să urmeze și facultatea de teologie. 

Activitatea în Patriarhia Alexandriei

La îndemnul binefăcătorului său, pleacă la Alexandria, căutând 
sprĳ in la patriarhul Sofronie. Patriarhia Alexandriei se angajează să 
plătească studiile ierodiaconului Nectarie, cu condiţia ca acesta să 
slujească după absolvire în Patriarhia Alexandriei. Era anul 1882.

La sfârșitul anului 1885, pleacă din Athena spre Alexandria, 
proaspăt licenţiat în teologie. Patriarhul Sofronie îl numește predi-

cator. Avea 39 de ani. La 23 martie 1886 va fi  hirotonit preot, începând 
o fructuoasă activitate pastorală. Era secretar și predicator al Patri-
arhiei, mai târziu fi ind numit consilier patriarhal și trimis la Cairo. 
Grecii din diaspora egipteană au găsit în tânărul ieromonah un 
păstor devotat, care astâmpăra setea lor de viaţă spirituală. Este 
ceea ce a recunoscut și Patriarhul Sofronie, și ca semn al acestei 
recunoașteri va fi  hirotonit Mitropolit de Pentapole în 1889, vechiul 
scaun episcopal din Libia. Funcţiile deţinute, înrâurirea sa asupra 
credincioșilor, calităţile sale intelectuale și morale au declanșat în 
scurtă vreme un val de invidie și defăimare din partea confraţilor 
preoţi. L-au acuzat că ar vrea să-l uzurpe pe bătrânul patriarh. Fără 
judecată și fără putinţa de a se apăra, a fost destituit din toate funcţiile, 
iar mai târziu izgonit din Egipt. În sentinţa de alungare se motiva: 
„neputându-se obișnui cu clima Egiptului...”. 

Revenirea în Grecia

Suportând cu mâhnire dar și cu nădejde în Dumnezeu acest 
noian de nedreptate, tânărul mitropolit Nectarie se călea și 
pregătea pentru a deveni protagonistul unui reviriment spiri-
tual ce se va desfășura în Grecia. Până la sfârșitul vieţii va 
ocupa funcţii sub demnitatea sa arhierească, însă nu va conte-
ni să-i slujească cu dăruire pe oameni, Domnul răsplătind cu 
bogate harisme smerenia sa.

La 15 februarie 1891 va începe slujirea de predicator. Mai întâi 
în insula Evia, iar din august 1893 în Fthiotida și Fokida. În toate 
comunităţile pe unde a slujit și predicat a lăsat o impresie copleșitoare, 
oamenii găsind în el păstor cum nu mai întâlniseră până atunci. La 
1 martie 1894, mitropolitul Nectarie era numit director general al 
Seminarului Rizarios din Athena. Va conduce această școală teolo-
gică vreme de 14 ani, unde va și preda, formând mai multe generaţii 
de ierarhi, preoţi sau teologi ai Bisericii. Între elevii săi se numără 
oameni de seamă, ierarhi (mitropolitul Pantelimon de Chios, mi-
tropolitul Tit Matt haiakis, mitropoliţii Procopie și Ieroteu ai Idrei 
ș.a.), părinţi îmbunătăţiţi (Ioachim Spetsieris, Filotei Zervakos), unii 
ajunși sfi nţi (Sava din Kalimnos și Amfi lohie Makris din Patmos) 
sau teologi și profesori universitari (Amilcas S. Alivizatos, Anghe-
los Nisiotis, P.I. Braţiotis, acad. Gheorghios Sotiriu ș.a.), și care au 
purtat în sufl et infl uenţa sa binefăcătoare. În 1908, deja în vârstă, 
obosit și bolnav, se va retrage în insula Eghina, unde întemeiase o 
mănăstire de maici pentru câteva fecioare care se așezaseră sub 
povăţuirea sa. Vreme de 12 ani va petrece în simplitate la mănăsti-
re, rugându-se și scriind, povăţuind și spovedind, slujind și liniștindu-
se, dar mai ales contribuind, prin sfat și muncă fi zică, la edifi carea 
mănăstirii. Cu două luni înaintea morţii, a fost internat la un spital 
din Athena, ca urmare a acutizării cancerului de prostată. A trecut 
la cele veșnice pe 8 noiembrie 1920. A fost îngropat cu un alai im-
presionat de credincioşi, toţi simţind că au dobândit un mĳ locitor 
în cer. Va fi  canonizat pe 20 aprilie 1961, cu data de prăznuire 9 
noiembrie. Mănăstirea pe care o întemeiase avea să devină peste 
timp, după cum profeţea, un centru de pelerinaj panortodox.

Mare Tămăduitor

Relicvele sale au devenit făcătoare de minuni, vreme de 20 de 
ani după moarte rămânând neputrezite. Prin închinare la sfi ntele 
sale moaşte, prin rugăciune şi credinţă, mulţi credincioşi au găsit 

vindecare din boli incurabile, sfântul fi ind cunoscut ca tămăduitor 
de cancer. Este un semn că trupul său poartă amprenta harului lui 
Dumnezeu. Întreaga sa fi inţă era pătrunsă de harul dumnezeiesc. 
Toate lucrările şi activităţile sale au fost binecuvântate de sus; însăşi 
opera sa teologică a fost scrisă nu doar ca rod al cercetării şi refl ec-
ţiei, cât ca rezultat al rugăciunii şi inspiraţiei dumnezeieşti. Sfântul 
Nectarie a fost un scriitor fecund, activitatea sa literară debutând 
pe vremea când slujea în Egipt, însă atingând apogeul în timpul cât 
a condus Seminarul din Rizarios. A scris până a închis ochii, animat 
de dorinţa de a-i învăţa pe alţii, de a-i ajuta prin cunoştinţele sale, 
de a-i hrăni şi lumina. Fiind profesor, a scris mult pentru elevi. 
Opera sa, bogată şi variată, este alcătuită din 30 de volume, afară 
de cele rămase în manuscris, şi cuprinde scrieri cu caracter omiletic 
(Cuvântări pastorale, Predici la Marele Post), dogmatic (Hristologia, 
câteva lucrări privitoare la Biserică, la sinoadele ecumenice sau 
Marea Schismă, privitoare la om şi la sufl et, privitoare la Sfi ntele 
Taine şi la Sfâna Cruce, lucrări privitoare la mariologie şi la sfi nţi, 
un Sfânt Catehism al Bisericii Ortodoxe), cu caracter pastoral (Des-
pre preoţie, Despre îngrĳ irea sufl etului, Despre pomenirile morţilor, 
Curs de teologie pastorală, Manualul preotului), moral (Manual de 
etică creştină, Despre virtute, Despre conştiinţă) sau imnografi ce 
(imne închinate Sfi ntei Treimi sau Maicii Domnului – cunoscutul 
Theotokarion). La acestea se adaugă pamfl ete, diverse articole şi câ-
teva zeci de scrisori. Graţie operei sale, Sfântul Nectarie a fost numit 
dascăl al Bisericii, scrierile sale fi ind socotite contribuţii importante 
în sfera teologică, chiar dacă el este tributar teologiei timpului său, 
câtă vreme s-a format la Facultatea de Teologie din Athena, unde, 
în acea perioadă, predau profesori pregătiţi la universităţi catolice 
sau protestante din Apus. Sfântul Nectarie a încercat să contraba-
lanseze acest defi cit prin studiul Părinţilor. În peregrinările sale prin 
biblioteci, fi e la Athos, fi e în alte locuri, căuta manuscrise patristice 
care să-l inspire în teologia sa.

Mărturii ale celor care l-au cunoscut

Prin ce se remarcă personalitatea sfântului Nectarie, încât să 
fi e socotit, cum s-a spus adesea, sfântul secolului XX? Cei care l-au 
cunoscut îl descriu ca pe un om smerit și împodobit cu toate virtuţile. 
Monahului Ioasaf i se adresa într-o epistolă: „rangul nu-l înalţă pe 
cel ce îl deţine; virtutea este singura putere care înalţă”. Smerenia 
sa a fost pilduitoare, ca și simplitatea, blândeţea și lipsa lui de ră-
utate. „Doar binele l-am urmărit în toata viaţa mea”, îi scria patri-
arhului Sofronie al Alexandriei. Bunătatea sa era dublată de o 
fermitate în mărturisirea credinţei. Persoana sa exercita o atracţie 
pentru nenumăraţi credincioși, cu precădere tineri. Kostis Sakko-
pulos, unul din ucenicii săi, îl descria astfel: „Îl vezi trăind în lume, 
existând ca toţi ceilalţi, stând de vorbă cu lumea și totuși simţi că 
nu este al lumii. Se roagă fi resc, fără exagerare, noapte și zi, se 
roagă pentru mântuirea lumii... este îngăduitor din fi re, îi iubește 
pe toţi deopotrivă... Cunoaște și frecventează multe persoane, pe 
care le înseninează și le îndreaptă către Mântuitorul... Este om, dar 
trăiește asemenea îngerilor”. Iar profesorul universitar Anghelos 
Nisiotis, fost elev, scria la rându-i: „Deși eram încă un copil, îi 
simţeam sfi nţenia”. A contribuit la trezirea religioasă a poporului 
elen, într-o perioadă de anchilozare spirituală. Impresionează ev-
lavia sa faţă de Maica Domnului, pe care a lăudat-o prin nenumă-
rate imne. Deși a fost ierarh, deși dădea dovadă de o mare erudiţie 
și manifesta un permanent interes pentru studiu, vocaţia sa majo-
ră înclina spre monahism și nevoinţă. E socotit un înnoitor al mo-
nahismului feminin prin înfi inţarea mănăstirii Sfânta Treime din 
insula Eghina, așezământ care atrage, de o sută de ani, pelerini din 
toate colţurile lumii. Peste toate acestea însă, particularitatea vieţii 
sale o constituie răbdarea în boli, suferinţe și necazuri. Existenţa sa 
a fost supusă mereu unui martiriu al calomniei și nedreptăţii, iar 
Dumnezeu l-a răsplătit prin cununa sfi nţeniei și a facerii de minuni. 
Sau, cum scria el însuși, „cel ce se îmbogăţește în Dumnezeu a fost 
îmbrăcat cu podoaba cea nestricăcioasă și neschimbătoare”. De 
podoaba lui se va bucura până la sfârșit Biserica.

Bibliografi e
Monahul Teoclit Dionisiatul, Sfântul Nectarie din 

Eghina. Făcătorul de minuni. Viaţa, învăţături, predici, 
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Sfântul Nectarie de Eghina, Despre preoţie, tradu-
cere din limba neogreacă de Parascheva Grigoriu, ed. 
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1 octombrie: de sărbătoarea Acoperământul Maicii 
Domnului, cu ocazia hramului, săvârșește Sfânta Liturghie 
și predică la Mănăstirea Florești (Protopopiatul Cluj II); 
de la ora 1700, oficiază sfinţirea Capelei Mortuare din Pa-
rohia Someșul Rece (Protopopiatul Huedin);

2 octombrie: de la ora 1200, în clădirea Teatrului Naţional, 
participă la înmormântarea adormitei întru Domnul, Lucia 
Stănescu, soprană de renume și fostă directoare a Operei 
Naţionale din Cluj-Napoca. Este  însoţit de PC Pr. Alexan-
dru Ciui, Protopop de Cluj II;

3 octombrie: de la ora 1130, în Catedrala din localitatea 
Beclean, ofi ciază Sfânta Taină a Cununiei pentru tinerii Radu 
și Claudia Moldovan; în Parohia Dumbrăviţa (Protopopia-
tul Beclean), săvârșește Sfânta Taină a Botezului pentru 
prunca Maria, fi ica familiei Pr. Paroh Ciprian Văidăhăzan;

4 octombrie: în Duminica a XIX-a după Rusalii, ofi ciază 
slujba de resfi nţire a bisericii din fi lia Valea Ungurașului (Paro-
hia Ceaba), urmată de Sfânta Liturghie și un cuvânt de învăţătură. 
Ridică la rangul de iconom pe preotul paroh Adrian Grigorea-
nu, acordă Ordinul Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin doam-
nei primar Ildiko Mureșan, Ordinul Sfi nţii Martiri Năsăudeni 
domnului Marian Oltean, Ordinul Mihai-Vodă pentru mireni 
domnului Ioan Oltean și diplome de aleasă cinstire celor care 
s-au ostenit cu înfrumuseţarea bisericii. Este însoţit de PC Pr. 
Paul Isip, Protopop de Gherla;

7 octombrie: săvârșește Sfânta Liturghie la Paraclisul 
Episcopal;

10 octombrie: de la ora 1200, la Mănăstirea Piatra Fântânele 
(Protopopiatul Bistriţa) ofi ciază Sfânta Taină a Cununiei pentru 
tinerii Nicolae și Maria Cezara Rus; de la ora 1700, slujește Vecernia 
Mare și predică în 
Parohia Blăjenii de 
Jos (Protopopiatul 
Bistriţa). La fi nalul 
slujbei, binecuvin-
tează noul Altar de 
vară construit în 
curtea bisericii. 
Este însoţit de PC 
Pr. Alexandru Vi-
dican, Protopop de 
Bistriţa;

11 octombrie: 
în Duminica a 
XXI-a după Rusa-
l i i ,  săvârșeș te 
Sfânta Liturghie 
și predică în Paro-
hia Pălatca (Pro-
topopiatul Cluj I). 
Binecuvintează 
lucrările de reno-
vare la exterior efectuate la biserică și noul altar de vară din 
proximitatea lăcașului de cult. Ridică la rangul de iconom pe 
preotul paroh Călin Aurel Drevea și oferă diplome de aleasă 
cinstire celor care s-au implicat în buna desfășurare a activităţilor 
parohiale. În continuare, săvârșește slujba sfeștaniei la centrul 
catehetic „Împreună” al Parohiei Pălatca; de la ora 1700, la 
Mănăstirea Cheile Turzii (Protopopiatul Turda), slujește pa-
rastasul pentru adormiţii întru Domnul, Berţi și Amalia, părinţii 
PCuv. Arhim. Teofi l Popescu, stareţul mănăstirii;

12 octombrie: în Parohia Hălmăsău (Protopopiatul 
Beclean), săvârșește slujba sfeștaniei, binecuvântând lu-
crările de renovare făcute la casa parohială. Este însoţit de 
PC Pr. Doru Zinveliu, Protopop de Beclean;

13 octombrie: săvârșește Sfânta Liturghie și predică în 
Parohia Luna de Jos (Protopopiatul Cluj I). În continuare, 
ofi ciază slujba parastasului, la comemorarea a 76 de ani de 
la martiriul Preotului Grigore Danciu, ucis de către puterea 
hortistă a vremii;

14 octombrie: de Sfânta Cuvioasă Parascheva, slujește Sfânta 
Liturghie și predică, cu ocazia hramului, la Mănăstirea Râșca 
Transilvană (Protopopiatul Huedin); vizitează șantierul noii case 
parohiale din Beliș;

15 octombrie: vizitează șantierele bisericilor clujene: Parohia 
Sfântul Mina (cartier Bună Ziua), Parohia Învierea Domnului 
(cartier Zorilor), Parohia Sfântul Gheorghe (cartier Grigorescu), 

Parohia Sfântul Ioan Gură de Aur (cartier Plopilor), Parohia Sfi nţii 
Apostoli Petru și Pavel (cartier Mănăștur);

16 octombrie: program de audienţe la birou;
17 octombrie: săvârșește Sfânta Liturghie și predică în Parohia 

Ciceu Poieni (Protopopiatul Beclean). Ridică la rangul de iconom 
pe Pr. Paroh Raul Pap, acordă Ordinul Mihai-Vodă domnului  Paul 
Dumitru Știr, primarul comunei Căianu Mic, Ordinul Sfi nţii Mar-
tiri Năsăudeni domnului Dragomir Augustin Oprea, Ordinul 
Sfi nţii Martiri Năsăudeni domnului Florin Oprea și diplome de 
aleasă cinstire; de la ora 1430, în Parohia Dumbrăveni, ofi ciază 
Sfânta Taină a Cununiei pentru tinerii Emanuel și Dana Sălăjan;

18 octombrie: în Duminica a XX-a după Rusalii, săvârșește 
Sfânta Liturghie și rostește un cuvânt de învăţătură la Ca-
tedrala Mitropolitană. Hirotonește diacon pe teologul Petru 
Marian Săsărman-Dobrea, viitor preot numit pe seama 
Parohiei Ciosa (Protopopiatul Bistriţa);

19 octombrie: alături de ÎPS Mitropolit Andrei, la Mă-
năstirea Nicula, participă la conferinţa preoţească organi-
zată în Protopopiatul Gherla;

20 octombrie: la Mănăstirea Dobric, participă alături de 
ÎPS Mitropolit Andrei la conferinţa preoţească din Proto-
popiatul Beclean;

21 octombrie: de Sfi nţii Ardeleni, săvârșește Sfânta Li-
turghie și predică în Parohia Sântejude (Protopopiatul Gher-
la). Acordă Ordinul Mihai-Vodă pentru clerici părintelui 
paroh Florin Paul Runcan, Ordinul Mihai-Vodă pentru mireni 
domnului Romulus Mîrza, primarul comunei Ţaga, Grama-
ta Mitropolitană domnului Marius Petrina și diplome de 
aleasă cinstire ostenitorilor lăcașului de cult;

22 octombrie: participă alături de ÎPS Mitropolit Andrei, 
la conferinţa preoţească organizată în cadrul Protopopiatul 
Turda la Mănăstirea Mihai-Vodă;

23 octombrie: slujește Sfânta Liturghie la Paraclisul Episcopal; 
la Mănăstirea Piatra Craiului, alături de ÎPS Mitropolit Andrei, 
participă la conferinţa preoţească din Protopopiatul Huedin; 

24 octombrie: de la ora 1200, în Parohia Ciurila (Protopo-
piatul  Clu j  I ) , 
săvârșește Sfânta 
Taină a Botezului 
pentru pruncul 
Timotei Ioan, fi ul 
familiei Pr. Paroh 
Mircea Sandu; de 
la ora 1400, ofi cia-
ză Taina Sfântului 
B o t e z ,  p e n t r u 
prunca Alessia 
Ioana, în Parohia 
Jucu de Mijloc 
(Protopopiatul 
Cluj I); vizitează 
tabăra tinerilor 
din ASCOR în lo-
calitatea Mărișel, 
slujește Paraclisul 
Maicii Domnului 
și rostește un cu-
v â n t  d e 

învăţătură;
25 octombrie: în Duminica a XXIII-a după Rusalii, săvârșește 

Sfânta Liturghie și predică în Parohia Baciu II (Protopopiatul 
Cluj I). Este însoţit de PC Pr. Dan Hognogi, Protopop de Cluj 
I; de la ora 1700, slujește Vecernia cu Litie în Parohia Sfinţii 
Apostoli Petru și Pavel din cartierul clujean Mănăștur;

26 octombrie: slujește Sfânta Liturghie și predică, cu ocazia 
hramului, în Parohia Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir din 
cartierul clujean Gheorgheni; 

27 octombrie: cu ocazia hramului, săvârșește Sfânta Li-
turghie și predică în Parohia Sfântul Dimitrie cel Nou din 
cartierul clujean Gheorgheni. Este însoţit de PC Pr. Alexan-
dru Ciui, Protopop de Cluj II; 

28 octombrie: program de audienţe la birou; de la ora 1400, în 
Parohia Cuzdrioara (Protopopiatul Dej) săvârșește slujba înmor-
mântării adormitului întru Domnul, George Vidican;

30 octombrie: participă alături de IPS Mitropolit Andrei 
la conferinţa preoţească din Protopopiatul Năsăud, desfășurată 
la Mănăstirea Cormaia;

31 octombrie: săvârșește Sfânta Liturghie și predică în Parohia 
Sfi nţii Apostoli Petru și Pavel din cartierul clujean Mănăștur; ofi -
ciază slujba Parastasului de obște cu ocazia pomenirii morţilor 
(moșii de toamnă); de la ora 1800, slujește Vecernia cu Litie la Pa-
raclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

A consemnat Diac. Sergiu Iustin Pop

 Octombrie 2020

† BENEDICT Bistri@eanul 
EPISCOP VICAR AL ARHIEPISCOPIEI VADULUI, 

FELEACULUI |I CLUJULUI

Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, oficiind 
Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului de la Florești, 1 octombrie, 2020.
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slPreasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului Feleacului și Clujului oficiind

01 octombrie
La sărbătoarea cinstirii „Acoperământul Maicii Dom-

nului” în Paraclisul Episcopal, asistă la Sfânta Liturghie 
unde rostește ecfonise și binecuvântări.

04 octombrie
 Asistă la Sfânta Liturghie în Biserica ”Pogorârea Sfântului 

Duh, din cartierul clujean Zorilor” (parohi: Pr. Cornel Felecan si 
Pr. Călin Ficior), unde rostește ecfonise și binecuvântări.

07 octombrie
În Capela mortuară a Cimitirului Central din Cluj-

Napoca, asistă la slujba de înmormântare a adormitei 
întru Domnul, Veronica Todea, mama părintelui Flaviu 
Todea, preot la Institutul Regional de Gastroenterologie și 
Hepatologie ”Prof. Dr. Octavian Fodor” din Cluj Napoca.

11 octombrie
În Duminica a XX-a după Rusalii, la Paraclisul Episcopal, 

asistă la Sfânta Liturghie unde rostește ecfonise și binecuvântări.
14 octombrie 
(Sfânta Cuvioasă Parascheva): În Paraclisul Episcopal, 

asistă la Sfânta Liturghie rostind ecfonise și binecuvântări.
18 octombrie
La Biserica Studenţilor Sfântul Ierarh Nicolae, Ar-

hiepiscopul Mirei Lichiei și
Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, din Campusul 

Studenţesc Hașdeu, Cluj-Napoca (slujitor: Pr. Ciprian Negreanu), 
asistă la Sfânta Liturghie unde rostește ecfonise și binecuvântări.

Asistă la Sfânta Taină a Cununiei, a doamnei doctor Ro-
xana Ailoaiei și soţul Toadere Traian-Nicu, săvârșită în Bi-
serica Studenţilor, din Campusul Studenţesc Hașdeu, 
Cluj-Napoca.

21 octombrie
La sărbătoarea Sfinţilor Mărturisitori Ardeleni, în Para-

clisul Episcopal, asistă la Sfânta Liturghie unde rostește 
ecfonise și binecuvântări.

25 octombrie 
Asistă a Sfânta Liturghie în Paraclisul Episcopal, rostind 

ecfonise și binecuvântări.
26 octombrie
(Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir): În Pa-

raclisul Episcopal, asistă la Sfânta Liturghie unde rostește 
ecfonise și binecuvântări.

26 octombrie
(Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureștilor): 

Asistă a Sfânta Liturghie în Paraclisul Episcopal și rostește 
ecfonise și binecuvântări.

A consemnat Pr. Gheorghe-Daniel Puian

† VASILE Some\anul

Octombrie 2020

Preasfințitul Părinte Vasile Someșanul, alături de Părintele 
Ciprian Negreanu (primul de la stânga la dreapta), la Biserica 
Studenților din Campusul Studențesc Hașdeu, Cluj-Napoca.
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 9 octombrie
Predă on-line cursul de Spiritualitate Ortodoxă studenţilor 

din anul IV de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca. 
11 octombrie
Asistă la Sfânta Liturghie în capela Seminarului Teologic 

Ortodox din Cluj-Napoca (slujitor: Arhim. Samuel Cristea). 
14 Octombrie (Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi)
Asistă la Sfânta Liturghie în capela Seminarului Teologic 

Ortodox din Cluj-Napoca (slujitor: Arhim. Samuel Cristea). 

15 octombrie
Face o vizită pe şantierul Centrului misionar-social „Sfân-

tul Apostol Andrei” de pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. 
Este însoţit de domnul Sorin Câlea, consilierul economic al 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. 

16 octombrie
Predă on-line cursul de Spiri-

tualitate Ortodoxă studenţilor din 
anul IV de la Facultatea de Teolo-
gie din Cluj-Napoca.

În sala de şedinţe a Centrului 
Eparhial, prezidează comisia de exa-
minare a candidaţilor participanţi la 
concursul pentru ocuparea posturi-
lor de preot paroh la parohiile Chiu-
za (protopopiatul Năsăud) şi Ciosa 
(protopopiatul Bistriţa).

În Catedrala Mitropolitană, 
asistă la Vecernie, slujeşte Acatis-
tul Bunei Vestiri şi rosteşte un 
cuvânt de învăţătură.
17 octombrie
În localitatea Nireş, protopo-

piatul Dej, săvârşeşte slujba de 
binecuvântare a noii case paro-
hiale. Rosteşte un cuvânt de în-
văţătură. Hiroteseşte întru ico-
nom pe părintele paroh Alexan-
dru-Florin Farcaş. Conferă Ordi-
nul „Sfi nţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni” domnului 
Grigore Săplăcan. Este însoţit de domnul Darius Echim, 
corespondentul TV Trinitas în Arhiepiscopia Vadului, Fe-
leacului şi Clujului. 

În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie, slujeşte 
la Litie şi rosteşte un cuvânt de învăţătură. 

18 octombrie
În biserica parohiei Recea Cristur, protopopiatul Dej, 

slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. 
Hirotoneşte întru diacon pe tânărul Iancu-Ionuţ Buda. Con-
feră părintelui paroh, Felician Şerban, Ordinul „Mihai Vodă” 
pentru clerici, iar domnului primar Alexandru Rus, Ordinul 
„Mihai Vodă” pentru laici. Conferă Ordinul „Sfi nţii Martiri 
şi Mărturisitori Năsăudeni” domnului Alexandru Cristea.

Săvârşeşte slujba de binecuvântare a noii Capele Mor-
tuare din Recea Cristur, protopopiatul Dej. Rosteşte un 
cuvânt de felicitare.

Ofi ciază, în capela mortuară din Recea Cristur, slujba 
Parastasului pentru preoţii slujitori în biserica satului mutaţi 
la Domnul. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc. Este însoţit de 
domnul Darius Echim, corespondentul TV Trinitas în Ar-
hiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului. 

În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Paraclisul 
Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză. 

19 octombrie
La Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Ni-

cula, prezidează conferinţa de toamnă cu preoţii din proto-
popiatul Gherla. Asistă la slujba de Te-Deum şi rosteşte un 
cuvânt duhovnicesc.

La Mănăstirea Nicula se întâlneşte cu membrii comisiei 
ce se ocupă de restaurarea bisericii vechi. Este însoţit de PS 
Părinte Benedict Bistriţeanul, episcop vicar al Arhiepisco-
piei Vadului, Feleacului şi Clujului.

Face o vizită în Biserica „Sfânta Treime şi Sfi nţii Martiri 
Brâncoveni” din Gherla (parohi: Prot. Iulian Paul Isip şi Pr. 
Alexandru Farcaş). 

  
20 octombrie
La Mănăstirea „Sfi nţii Împăraţi Constantin şi Elena” de 

la Dobric, prezidează conferinţa de toamnă cu preoţii din 
protopopiatul Beclean. Asistă la slujba de Te-Deum şi ros-
teşte un cuvânt duhovnicesc. Este însoţit de PS Părinte Be-
nedict Bistriţeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, 
Feleacului şi Clujului.

21 Octombrie (Sfi nţii Mărturisitori Ardeleni)
Cu prilejul hramului, pe altarul de vară al Mănăstirii 

„Petru Rareş Vodă” de la Ciceu Corabia, protopopiatul Beclean, 
slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură.  

22 octombrie
La Mănăstirea „Mihai Vodă”, prezidează conferinţa de 

toamnă cu preoţii din protopopiatul Turda. Asistă la slujba 
de Te-Deum şi rosteşte un cuvânt duhovnicesc. Conferă 
doamnei Camelia Ştiopei, fost contabil al protopopiatului 
şi doamnei Ruxanda Sima, fost casier al protopopiatului, 

Ordinul „Mihai Vodă”.
Face o vizită pe şantierul de renovare al casei parohiale 

a parohiei Turda I (paroh: Prot. Alexandru Rus).
Face o vizită pe şantierul Centrului misionar-social „Sfân-

tul Apostol Andrei” de pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. 
Este însoţit de PS Părinte Benedict Bistriţeanul, episcop 
vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.

23 octombrie
La Mănăstirea „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul” de la Pia-

tra Craiului, prezidează conferinţa de toamnă cu preoţii din 
protopopiatul Huedin. Asistă la slujba de Te-Deum şi ros-
teşte un cuvânt duhovnicesc. Participă la momentul festiv 
al lansării volumului „Protopop Aurel Muntean (1882 - 1940), 
martir al poporului român şi mucenic al Bisericii Ortodoxe” 
al istoricului Mircea-Gheorghe Abrudan. Acordă autorului 
distincţia „Crucea Transilvană”. 

Face o vizită la Muzeul Satului din Bucea, protopopiatul 
Huedin (paroh: Pr. Mircea Dejeu). Este însoţit de PS Părin-
te Benedict Bistriţeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei 
Vadului, Feleacului şi Clujului.

În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie, slujeşte 
Acatistul Bunei Vestiri şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.  

24 octombrie 
În biserica din Rebrişoara, protopopiatul Năsăud, slujeş-

te Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Hiro-

teseşte întru iconom stavrofor pe părintele paroh Nicolae 
Hoha. Acordă domnului Mihai Mureşan, şeful Ocolului Silvic 
Someş – Ţibleş, distincţia „Crucea Transilvană”.

Săvârşeşte slujba de binecuvântare a noii Capele Mortu-
are din Rebrişoara şi cea de sfi nţire a noului Monument al 
Eroilor rebrişoreni. Ofi ciază slujba Parastasului pentru eroi 
şi rosteşte un cuvânt duhovnicesc.

În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie, slujeşte la 
Litie şi rosteşte un cuvânt de învăţătură. 

  
25 octombrie
Pe scena din faţa Catedralei Mitropolitane, slujeşte Sfân-

ta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Hirotoneşte 
întru preot, pe seama parohiei Ciosa, protopopiatul Bistriţa, 
pe diaconul Petru-Marian Săsărman Dobrea.

În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia Mare cu 
Litie şi rosteşte o cateheză. 

26 Octombrie (Sfântul Mare Mucenic Dimitrie)
Cu prilejul hramului în biserica veche din Floreşti (slu-

jitori: Pr. Marcel Dumitru Andreica, Pr. Daniel Paşca, Pr. 
Cristian-Gelu Perşa şi Pr. Dan-Marius Matei), slujeşte Sfân-
ta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Hirotoneşte 
întru preot, pe seama parohiei Chiuza, protopopiatul Năsă-
ud, pe diaconul Iancu-Ionuţ Buda. Săvârşeşte slujba Paras-
tasului pentru preoţii slujitori la acest Sfânt Altar şi pentru 
toţi ctitorii Sfântului Locaş mutaţi în eternitate.

Ofi ciază slujba de sfi nţire a icoanei Izvorului Tămăduirii 
pictată în tehnica mozaic pe peretele cişmelei din curtea Bi-
sericii „Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir” din Floreşti.

27 Octombrie (Sfântul Dimitrie 
cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor)

În capela Seminarului Teolo-
gic (slujitor: Arhim. Samuel Cris-
tea), asistă la Sfânta Liturghie şi 
rosteşte un cuvânt duhovnicesc. 

28 octombrie
Predă on-line cursul de Spi-

ritualitate Ortodoxă studenţilor 
din anul IV de la Facultatea de 
Teologie din Cluj-Napoca.

Face o vizită pe şantierul ca-
pelei mortuare din cimitirul ar-
hiepiscopiei de pe Calea Turzii 
din Cluj-Napoca. Este însoţit de 
domnul Sorin Câlea, consilierul 
economic al Arhiepiscopiei Va-
dului, Feleacului şi Clujului. 

29 octombrie
Face o vizită pe şantierul 

Centrului misionar-social „Sfân-
tul Apostol Andrei” de pe Calea 

Turzii din Cluj-Napoca.
Face o vizită la Mănăstirea „Sfântul Vasile cel Mare” de 

la Someşul Cald, protopopiatul Huedin. Este însoţit de PCuv. 
Arhim. Teofi l Tia, decanul Facultăţii de Teologie.

30 octombrie
În biserica Mănăstirii „Buna Vestire” de la Cormaia, prezi-

dează conferinţa de toamnă cu preoţii din protopopiatul Nă-
săud. Asistă la slujba de Te-Deum şi rosteşte un cuvânt duhov-
nicesc. Este însoţit de PS Părinte Benedict Bistriţeanul, episcop 
vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.

În capela mortuară din cimitirul parohiei Maieri II 
din Alba Iulia, oficiază o slujbă funebră la căpătâiul 
adormitului întru Domnul, Cornel Haţegan. Rosteşte un 
cuvânt de mângâiere.

31 octombrie
Face o vizită la Mănăstirea „Sfânta Maria Magdalena” de 

la Oarţa de Sus, judeţul Maramureş. Se întâlneşte cu obştea.
În cimitirul din satul natal, Oarţa de Sus, cu prilejul Mo-

şilor de toamnă, săvârşeşte slujba Parastasului. Rosteşte un 
cuvânt de învăţătură. Se reculege preţ de câteva clipe la 
mormintele părinţilor şi bunicilor. 

În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie, slujeşte la 
Litie şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.

A consemnat Arhid. Claudiu Ioan Grama

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei la fi nalul Sfi ntei Liturghii săvârșite în biserica parohiei Rebrişoara,             
protopopiatul Năsăud, sâmbătă, 24 octombrie 2020.

† ANDREI 
MITROPOLITUL CLUJULUI, MARAMURE|ULUI |I 

S{LAJULUI

Octombrie 2020

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

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

În fi ecare miercuri şi vineri, între orele 10.00 şi 15.00, 
acordă audienţe clerului şi credincioşilor.
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aceasta era rostită la finalul predicii din slujba sina-
gogală. „Mărit şi sfinţit fie Numele Său mare în 
lumea pe care a creat-o după voia Sa. Fie să dom-
nească stăpânirea Sa în inimile şi în zilele voastre şi 
în viaţa întregii case a lui Israel, cu grăbire şi fără 
întârziere”4. Asemănările dintre primele cereri ale 
celor două rugăciuni este evidentă.

Cu siguranţă, auzind cuvintele Mântuitorului, 
contemporanii Lui  şi-au amintit de această rugăciu-
ne a Sinagogii. Foarte probabil, ei au înţeles prima 
parte a Rugăciunii domneşti ca fiind un rezumat al 
rugăciunii Qadish. Şi aici se observă aceeaşi direcţie 
a sfinţirii Numelui divin prin oameni. 

Părinţii Bisericii au interpretat formularea Mântuito-
rului în aceeaşi direcţie. Pentru Sfântul Ioan Gură de Aur 
lucrurile sunt simple. „Sfi nţească-se” înseamnă „Slăveas-
că-se”, zice dânsul. Potrivit interpretării sale, cererea ar 
avea următorul sens: „învrednicește-ne să ducem o viaţă 
așa de curată, încât prin noi să Te slăvească toţi oamenii”. 
Având în minte Matei 5, 16 marele patriarh afi rmă „ai o 
fi lozofi e desăvârșită când oferi tuturor o viaţă atât de 
curată, încât fi ecare din cei ce o văd să înalţe, pentru aceas-
ta, laudă lui Dumnezeu”5.

Sfântul Grigorie de Nzssa asociază sfinţirea Nu-
melui modului de viaţă creştin. „Dacă mărturisim 
că suntem creștini și suntem credincioși slujirii lui 
Dumnezeu, atunci trebuie să demonstrăm ce în-
seamnă acest lucru prin viaţa noastră de zi cu zi. În 
caz contrar, cei care ne vor vedea își vor răsfrânge 
imaginea asupra lui Dumnezeu”. Mai departe, Sfân-
tul Grigorie de Nyssa, subliniază: „Când este nu-
mele credinţei în vreunii (numele de creştin), dar 

4 Ulrich Luz, Predica de pe munte, p. 334.
5 Sfântul Ioan  Gură de Aur, „Omilii la Matei” în PSB 23, EIBMBOR, 
Bucureşti, 1994, p. 251.

„Sfinţească-se Numele Tău” - 
o invitaţie la martiriu

Pr. dr. Florin Claudiu Daniel

R ugăciunea domnească rostită de Mântuitorul Hris-
tos în Predica de pe munte însoţeşte istoria bimi-
lenară a Bisericii. Deşi mărturii despre prezenţa 

ei în cadrul Sfintei Liturghii avem abia din sec al IV-lea1, 
cu siguranţă ea a fost introdusă încă dintru început în 
cultul divin public, fiind permanent prezentă în rugăciu-
nea particulară a creştinilor. Astfel, Didahia, cea mai veche 
scriere creştină postbiblică, recomandă rostirea de trei 
ori pe zi a acesteia (8, 3).

Provocat de Apostoli la o lecţie despre rugă-
ciune, Mântuitorul rosteşte câteva formule scurte, 
ce vor fi  socotite „un rezumat al întregii Evanghe-
lii” (Tertulian), „compendiul învăţăturii cereşti” 
(Sf. Ciprian), formule  pe care le introduce cu ex-
presia inedită „Tatăl nostru…”. Exprimarea ne-
maiauzită în literatura evreiască a perioadei2 este 
inedită prin cuvântul ales de Mântuitorul. Cuvân-
tul „abba” - tată, este folosit de copii ca formulă 
de adresare pentru tatăl biologic, dar şi de adulţi 
pentru oamenii mai în vârstă ai comunităţii. În 
iudaism, Dumnezeu este numit Tată, dar  folosin-
du-se alţi termeni. Alegerea Domnului Hristos 
sugerează apropierea de Dumnezeu şi de dragos-
tea Lui, un raport fi lial autentic pe care creştinii 
vor trebui să-l conştientizeze. De altfel Sfântul 
Ciprian socoteşte rugăciune domnească ca fi ind 
„rugăciunea copiilor lui Dumnezeu”3.

Prima cerere a rugăciunii invocă sfinţirea 
numelui divin. În iudaismul vechitestamentar, 
„numele lui Yahweh” are un rol deosebit, fiind 
asimilat puterii divine. Expresia apare în 243 de 
versete. Cazul lui David este unul paradigmatic: 
„Tu vii asupra mea cu sabie şi cu lance şi cu scut; eu 
însă vin asupra ta în numele Domnului Savaot, Dum-
nezeul oştirilor lui Israel pe Care tu L-ai hulit” (1 
Rg 17, 45).  Ulterior, psalmii invocă aceeaşi pu-
tere: „Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, 
iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumneze-
ului nostru” (Ps 19, 8).

În ce formă omul poate contribui la sfinţirea aces-
tui Nume plin de putere? Ce raporturi pot fi stabi-
lite între nimicnicia omenească şi sfinţenia desăvâr-
şită a divinităţii? Iată câteva interogaţii ce se pot 
naşte în sufletul creştinului care rosteşte, cu trăire, 
prima cerere a Rugăciunii domneşti.

Textele Vechiului Testament  vorbesc despre o 
sfinţire a Numelui de către Dumnezeu Însuşi (Lev 
10, 3; Ez 36, 22-23; 38, 23; 39, 7), dar şi de o sfinţire a 
Numelui divin prin oameni (Ieş 20,7; Lev 22, 32; Is 
29, 23). Prin urmare, ambele perspective de interpre-
tare au argumentare scripturistică.

În textele  iudaice predomină rugăciunile în care 
Dumnezeu Îşi sfinţeşte Numele Său, însă prin inter-
mediul oamenilor care Îl sfinţesc. Interesantă este 
paralela dintre rugăciunea Tatăl nostru şi rugăciunea 
aramaică Qadish. Datată înainte de anul 70 d. Hr., 

1 Ulrich Luz, Predica de pe munte, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007, p. 
323.
2 William Hendriksen, The Gospel of Matt hew, Banner of Truth Trust, 
Edinburgh, 1976, p. 157.
3 Sf. Ciprian, „De Dominica Oratione”, în PSB 3, EIBMBOR, 
Bucureşti,1981, p. 468.

viaţa lor se împotriveşte numelui, fie că slujesc ido-
lilor prin lăcomie, fie că se urâţesc în beţii și banche-
te şi se  tăvălesc în noroiul desfrâului ca porcii, în-
dată cei necredincioşi au la îndemână cuvântul  care 
nu vede vina în voia liberă a celor ce se folosesc rău 
de viaţă, ci în taina credinţei care ar învăţa, chipuri-
le, să se facă acestea”6.

O interpretare morală oferă şi Sfântul Maxim Măr-
turisitorul: „Sfi nţim Numele Tatălui nostru cel după 
har, care este în ceruri, omorând poft a pământească 
şi curăţindu-ne de patimile aducătoare de stricăciune. 
Căci sfi nţirea constă în desăvârşita oprire şi omorâre 
a poft ei din simţire. Ajunşi la această stare se domolesc 

lătrăturile necuviincioase ale iuţimii, nemaiexis-
tând poft a care să o stârnească şi să o înduplece 
să lupte pentru plăcerile ei, o dată ce a fost omo-
râtă prin starea de sfi nţenie a raţiunii”7.

O perspectivă aparte oferă Olivier Clément, care, 
încercând să exprime sensul pe care Rugăciunea 
domnească l-a avut în urechile primilor ascultători, 
afi rmă: „Sfi nţirea Numelui nu însemna, în vremea 
lui Hristos, cinstea și lauda aduse lui Dumnezeu, 
ci jertfa vieţii, adică martiriul. Iisus a sfi nţit Numele 
până la Cruce și Numele L-a sfi nţit pe El până la 
Înviere… Acolo, în acea golire totală de pe cruce se 
revelează Numele care Îi este propriu lui Dumnezeu. 
Și acest Nume este iubire… Pentru a sfi nţi Numele 
noi nu trebuie decât să ne refugiem la crucea lui 
Hristos”8. Această înţelegere, pe care o propune 
Olivier Clément,  este de-a dreptul răscolitoare. 
Sfi nţirea numelui văzută ca martiriu, afi rmată con-
stant  în “Tatăl nostru”, provoacă la o reconsidera-
re a profunzimii cu care fiecare creştin în parte 
trăieşte credinţa şi dragostea de Dumnezeu.

Relaţia dintre Numele divin, condiţia de creştin 
şi viaţa desăvârşită o regăsim şi în Teologia ioa-
neică. În începutul evangheliei sale, Sfântul Ioan 
precizează  “celor câţi L-au primit, care cred în 
numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fi i ai lui 
Dumnezeu” (In 1,12). Finalul penultimului capitol 
leagă deplinătatea vieţii de credinţa în numele 
Mântuitorului. „Acestea s-au scris, ca să credeţi că 
Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, 
să aveţi viaţă în numele Lui”(In 20, 31).

Făcând apel la „Fericirile...” Predicii de pe mun-
te, Olivier Clément oferă martiriului o înţelegere mai 
deschisă. Pentru dânsul, boala, decăderea, pierderea 
celor apropiaţi, trădarea, singurătatea, moartea asu-
mate tainic în Hristos , în trupul chinuit al Domnului, 
devin moment de sfi nţire a numelui. Iar momentul de 
maximă suferinţă se transformă, zice dânsul, în clipă 
în care „năpădeşte bucuria învierii”.

Întreaga teologie patristică vorbeşte despre Numele 
divin care invocă Însăşi Prezenţa divină. De aici până la 
Rugăciunea inimii sau până la alte forme de zbucium lă-
untric în care Îl chemăm pe Dumnezeu e doar un pas. În 
viaţa de zi cu zi, acesta este un mod foarte simplu de a sfi nţi 
Numele, de a sfi nţi totul prin Nume, de a pune Numele ca 
pe o pecete a eternităţii peste fi inţe și lucruri. Într-o lume 
în care „timpul nu mai are răbdare”, invocarea Numelui 
este rugăciunea celor care nu au timp să se roage9.

6 Sf Grigore de Nyssa, „Despre rugăciunea domnească”, în PSB 29, 
EIBMBOR, Bucureşti, 1982, p. 426.
7 Maxim Marturisitorul, „Scurtă tâlcuire a rugăciunii Tatăl nostru”, în 
Filocalia 2, Humanitas, Bucureşti, 2004, p. 235.
8 Olivier Clément, Trei rugăciuni, Reîntregirea, Alba-iulia, 2014, sau pe 
http://www.nistea.com/clement_tatalnostru.htm (accesat în 
16.08.2020).
9 Ibidem. 
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Despre teama și frica de după 
Împărtășanie

Ana-Maria Mureşan

D e ce este mai lesne a crede şi a urma duhul temerii, al 
tulburării, al poticnirii în faţa ispitelor, decât a trăi frica 
de Dumnezeu? Adesea, după ce omul a primit Sfi ntele 

Taine, în scurt timp se adevereşte pentru el cuvântul Mântuito-
rului: Lumina a venit în lume şi oamenii au iubit întunericul mai mult 
decât Lumina, fi indcă faptele lor erau rele (Ioan 3: 19).

Faptele rele s-au înscris în fi re şi au întunecat-o. Deşi Dumnezeu 
Cel înviat Se coboară întreg, Trup şi Sânge, în trup supus morţii, 
omul are încă părţi ale sufl etului pe care nu vrea să le descopere 
înaintea lui Dumnezeu. Păstrează pentru sine acele încăperi întu-
necate, acele morminte de gând, ascunzându-le de propria conşti-
inţă, de oameni şi de Dumnezeu. O viaţă întreagă se sileşte şi se 
zbate pentru această ascundere şi nu mai găseşte sinceritatea, sme-
renia şi nobleţea de a face fapte bune făcute în ascuns – cum ar fi  
mărturisirea, rugăciunea, milostenia. Teama şi tulburarea se ivesc 
atunci când o parte din mizeria încăperilor interioare începe să se 
întrezărească mai limpede în lumina Sfi ntelor Taine. Apare posibi-
litatea ca închipuirile despre sine – combustibilii patimilor – să se 
stingă precum se stinge fumul (Psalmi 67: 2). Dar în loc să se întâmple 
acest lucru, omul se sperie de lupta ce i se înfăţişează înainte. Nu-şi 
poate accepta căderea, şi-a construit despre sine un templu imaginar 
cu părelnice diamante şi spoiri cu aur. Între timp, înăuntru s-a 
aşezat pe tron un idol care are grĳ ă să întreţină iluzia frumuseţii. 
Dumnezeu nu afl ă loc deplin în sufl etul în care tocmai S-a sălăşlu-
it, din cauza strălucirii artifi ciale cu care omul se acoperă. Chiar şi 
aşa, El nu fuge de acolo, cum în Grădina Ghetsimani nu a fugit din 
faţa cohortei, ci se lasă prins şi legat ca un răufăcător. Şi omul simte 
la nivel duhovnicesc ceea ce simţea şi Iuda - că a vândut sânge ne-
vinovat ca să-şi păstreze stima de sine.

voieşte pe altul, nevoindu-se pe sine, lepădându-se de sine. 
Doar cel ce se micşorează pe sine dă altuia loc să trăiască.

Cel ce face aceasta are Viaţă şi i se va da Viaţă veşnică. 
Cine nu are Viaţa aceasta nu are nimic, deşi i se pare că are 
– celui ce are i se va da; iar de la cel ce nu are, şi ce i se pare că are 
se va lua de la el (Luca 8: 18).

Taina Mulţumirii

Dumitru Tiberiu Fişcu 

O mul nu are destulă viaţă în sine pentru a putea trăi doar prin el 
însuşi. Prin el însuşi, omul poate doar să moară. Şi pentru că a 
încercat să trăiască doar prin el însuşi a început să moară. Astfel 

că moartea îi aminteşte să caute viaţa pe care nu o găseşte în sine.
În viaţa aceasta omul este încolţit de moarte şi de suferin-

ţă. Lumea, cât e de largă, pare să-l strâmtoreze, iar trupul, cu 
timpul, îi devine mormânt. Toate acestea se întâmplă pentru 
că sămânţa smereniei încolţeşte în om doar când el se simte 
încolţit de moarte şi de suferinţă.

Cine priveşte cu luciditate la sine nu-şi poate găsi odihna. 
Pentru că vede cum orice dorinţă neîmplinită devine sufe-
rinţă şi cum orice împlinire naşte o nouă dorinţă. Omul nu 
îşi este de ajuns, dar nimic nu pare a fi  de ajuns pentru om.

Dorinţa omului este infi nită şi doar ceva infi nit o poate 
mulţumi. De aceea, cât timp nu întâlneşte infi nitul, nimeni 
nu poate fi  mulţumit. Nu este bine ca omul să se mulţumeas-
că cu puţin sau să ceară puţin de la viaţă. Este bine ca fi ecare 
să ceară Însuşi Duhul Vieţii şi cu nimic mai puţin să nu se 
mulţumească.

Fericit este cel ce-L doreşte pe Dumnezeu mai presus de 
orice şi cu nimic altceva sufl etul lui nu se satură. Acela Îl va 
cunoaşte şi slava Lui îl va sătura. Încă şi pregustarea acestei 
slave este mai dulce decât orice plăcere, iar pierderea ei mai 
dureroasă decât orice durere.

În ochii celor lucizi a fi  mulţumitor în lumea aceasta pare 
o dovadă a orbirii. Mulţumirea creştinilor pare o taină de 
neînţeles. Şi chiar este o taină: Taina Euharistiei (adică a Mul-
ţumirii). Creştinii, trecători fi ind în lumea aceasta, se împăr-
tăşesc de altă lume, netrecătoare.

Creştinii vor ca lumea aceasta să treacă şi să vină Împă-
răţia lui Dumnezeu. Vor ca voia lui Dumnezeu, iubirea, să 
fi e unica lege în cer şi pe pământ. De aceea se sfi nţesc mâncând 
Pâinea veacului viitor şi făcând faptele veşniciei, adică fap-
tele iubirii. 

Unii oameni sunt mulţumiţi atunci când visează că nă-
dejdea lor se va împlini. Dar creştinii se împărtăşesc încă de 
astăzi din nădejdea lor şi ştiu că este adevărat ceea ce nădăj-
duiesc – pentru că ei mănâncă de astăzi Pâinea Zilei ce vine, 
pe care le-o dă Tatăl, şi au Viaţă.

Viaţă în sine are doar cel ce poate da şi altora Viaţă, chiar 
şi celor ce îi omoară trupul. Doar cel ce iubeşte pe vrăjmaşi 
are Viaţă în sine. Această iubire s-a arătat în lume doar în 
Domnul Iisus Hristos. Căci din coasta Lui, străpunsă de om, 
Viaţa a izvorât omului. Cel ce se împărtăşeşte de Viaţa aceas-
ta şi îi urăşte pe oameni Îl batjocoreşte pe Domnul şi-L răs-
tigneşte a doua oară. Cel ce se împărtăşeşte de Viaţa aceasta 
ştie că i se deschide o cale, cea de a iubi pe Dumnezeu şi pe 
oameni, aşa cum Domnul Iisus Hristos a iubit, şi astfel să 
împărtăşească şi altora Viaţa.

Nu poate împărtăşi altora Viaţa decât cel ce moare. Să-
mânţa Vieţii încolţeşte doar în cel încolţit de moarte, în cel ce 
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Lupta capătă intensitate după Împărtăşanie pentru că taina 
fărădelegii (necredinţa e în afara legii harului) concurează taina 
credinţei în atotprezenţa şi atotputernicia Domnului. Din cauza 
păcatelor, omul fuge şi se ascunde de la faţa lui Dumnezeu precum 
făcuse odinioară şi Adam – Necredinciosul fuge când nimeni nu-l go-
neşte, dar dreptul ca un leu stă ţeapăn (Pilde 28: 1). Sunt momente în 
care tulburarea, patimile, neputinţele par de nedepăşit. Şi ispita 
poticnirii e şi mai mare, pentru că aşteptările omului diferă de aş-
teptările lui Dumnezeu. Omul vrea să ajungă la îndumnezeire, însă 
fără cruce, fără colaborarea în mod deplin a propriei voinţe cu po-
runcile lui Dumnezeu. Dar în aceasta constă provocarea mântuirii. 
Dumnezeu îngăduie poticnirea (E cu neputinţă ca poticnirile să nu 
vină - Luca 17: 1) tocmai pentru ca omul să se convingă de cât de 
multă nevoie are de El, de cât de reale sunt prezenţa Lui, puterea 
Lui şi dragostea Sa nemărginită şi de neînţeles. Dumnezeu nu-L 
părăseşte pe om nici măcar în trădarea sa. De acest lucru omul 
trebuie să-şi convingă neîncetat propria conştiinţă.

Teama provocată de întunericul trădării are o singură rezolva-
re, căci Dumnezeu a afl at cale să îl scoată din cădere pe om, chiar 
în mĳ locul căderii. Este starea ce urmează după întoarcerea minţii 
spre adevăratul chip al lui Dumnezeu, este frica de Dumnezeu, o 
frică sfântă ce odihneşte sufl etul. Despre ea vorbeşte Profetul Isaia: 
Eu, chiar Eu sunt Cel ce te alină; ia seama cine eşti, că te-ai temut de omul 
muritor şi de fi ul omului, de ei, cei ce ca iarba s’au uscat, şi L-ai uitat pe 
Dumnezeu Cel ce te-a făcut, pe Cel ce a făcut cerul şi a întemeiat pământul; 
şi pururea erai înfricoşat, cât e ziua de lungă, de arătarea mâniei celui ce 
te necăjea (Isaia 51: 12-13).

Amintindu-şi astfel de Cel pe care L-a îngropat în sine răstignit, 
omul începe să-şi vadă iarăşi propriul chip cuprins de patimi. Însă 
acum, pentru că Îl are înaintea sa pe Dumnezeul milostivirii, nu se 
mai ascunde, ci se mărturiseşte cu nădejdea iertării: „Iată, Doamne, 
/ greşit-am, ajută-mă / să zdrobesc răul din mine, ca să izbucnească 
/ din adâncul făpturii, din grăuntele Tău de muştar, iubirea” (Da-
niel Turcea, „Mărturisire”, din volumul Epifania, Editura Doxologia, 
Iaşi, 2011, p. 50).

Calea adevăratei libertăți 
interioare este cultivată 
prin rugăciune și prin                  

Tainele Bisericii 
Interviu cu biofizicianul Virgiliu Gheorghe

P rin activitatea considerabilă pe care o depune în identi-
fi carea și aplanarea problemelor ce macină societatea 
zilelor noastre, biofi zicianul Virgiliu Gheorghe nu are 

nevoie de prea multă introducere. E foarte cunoscut nu numai 
datorită nenumăratelor conferinţe pe care le ţine în majoritatea 
orașelor din ţară sau în comunităţile de români din străinătate, ci 
și datorită înregistrărilor de pe Internet, care au parte de un număr 
mare de vizualizări. Oameni îngrĳ oraţi de difi cultăţile pe care le 
întâmpină în educaţia copiilor lor – dependenţe de droguri, de 
jocuri sau Internet, homosexualitate, pornografi e – îi caută îndru-
marea pentru a putea ieși la liman. Fiind implicat și avizat în ceea 
ce face, poate vorbi despre aceste subiecte ore în șir. Studiile de 
la Tesalonic se împletesc cu experienţa de consiliere a multor 
familii, rezultând un izvor de soluţii pentru aproape toate tipuri-
le de provocări din contemporaneitate. Până în prezent, a publicat 
cărţi precum: Efectele televiziunii asupra minţii umane, Efectele 
micului ecran asupra minţii copilului, Faţa nevăzută a 
homosexualităţii, Pornografi a – maladia secolului XXI, Știinţa și 
războiul sfârșitului lumii, Revrăjirea lumii sau de ce nu mai vrem 
să ne desprindem de televizor.

Redacţia: Ce vă determină să căutaţi răspunsuri la întrebări 
difi cile și să iniţiaţi discuţii publice despre ele?

Virgiliu Gheorghe: Să știţi că nici nu m-am gândit la aceasta. 
Lucrurile au venit fi resc. La început, am fost pus în faţa unor lucruri 
și a unor constatări atât de grave referitoare la vizionarea excesivă 
a televizorului, încât mi-am dat seama că trebuie să fac ceva. Tre-



F I L O C A L I A
2

Fi
loc

ali
a, 

Su
pli

me
nt 

a
ere

a N
r. 

11 
/ N

oie
mb

rie
 (2

02
0)

Adresa ASCOR:
Biserica din Haşdeu 45
Cluj-Napoca

ISSN: 1224-0567 

Echipa: Tatiana Onilov, Eliza-Adelina Purcaru, Iulia 
Anamaria Mureşan, Romina Sopoian, Bogdan Herţeg, 
Nicoleta-Andreea Sicoe

Redacþia FILOCALIA:
Piaţa Avram Iancu, nr. 18,

Cluj-Napoca 
Fax: 0264/595 300

 revista.fi localia@yahoo.com



6

buia să îi înștiinţez pe părinţi, pentru ca aceștia să ia anumite măsuri, 
trebuia să atenţionez societatea în ansamblul ei. M-am implicat 
voluntar în această direcţie și așa a pornit totul.

Pe urmă, am constatat că mass-media este legată și de pro-
blemele de educaţie și am început să aprofundez tema educaţiei. 
Apoi, mi-am dat seama că pornografi a devine un pericol tot mai 
mare și am scris despre aceasta, dar și despre efectele culturii, 
în general, asupra formării comportamentelor, a atitudinilor, a 
dezvoltării cortexului copilului, având în vedere că lucrurile 
sunt foarte legate. Sunt fenomene de natură neuropsihologică 
și duhovnicească în același timp. Nu poţi trata omul doar pe un 
singur palier al existenţei sau al manifestărilor sale umane.  

Apoi, a apărut această problemă a homosexualităţii, a 
identităţii de gen, despre care am mai scris o carte și am ţinut 
alte conferinţe, deși e un domeniu despre care nu îmi face nicio 
plăcere să vorbesc. Chiar venind încoace am primit un telefon 
de la un tată disperat pentru că băiatul lui de 15 ani are proble-
me de identitate de gen, care îi vin în mod evident dintr-o proas-
tă așezare a familiei și a relaţiilor din familie. Dar oamenii nu 
înţeleg că aici se va ajunge dacă ei nu acţionează cum trebuie. 

În fi ne, am constatat, pas cu pas, că există o nevoie, iar, pen-
tru că tot aveam exerciţiu, am zis să fac și asta, și asta, până am 
ajuns aici. Poate sunt bune proiectele în viaţă, dar la mine nu a 
funcţionat așa, prin proiecte. Pe mine viaţa m-a adus aici și nu 
știu dacă aș fi  putut să fac ceva mai bun.

Redacţia: Cum vedeţi ajutarea intelectualilor noștri români 
pentru a se exprima, pentru a avea accesibilitate?  

Virgiliu Gheorghe: Noi, românii, avem o problemă cu vo-
luntariatul, pentru că nu ne-am însănătoșit după ieșirea din 
comunism. În perioada comunismului, comunitatea însemna 
pentru noi colectivitate, iar colectivitatea era expresia regimului 
de oprimare, de reprimare. Atunci, românii au manifestat o 
reacţie adversă faţă de colectivitate. Au moștenit-o, iar psiholo-
gic nu mai acceptă să investească în colectivitate. Cred că acesta 
este motivul pentru care noi suntem acum perdanţi la nivel de 
istorie contemporană, în sensul că România a ajuns unde a ajuns 
distrugându-se cam tot ce s-a putut distruge în primii 30 de ani 
de la Revoluţie; noi nu am creat niște structuri care să ne susţină 
la nivel de comunitate. Am trăit ca indivizi, având o manifesta-
re gregară, lucru care a însemnat, de fapt, desfi inţarea Români-
ei din punct de vedere economic, social, politic, cultural, dar și 
din punctul de vedere al sănătăţii, al educaţiei. Nu ne-am putut 
apăra bunul colectiv, bunul comunitar ca o comunitate autenti-
că. A fost doar un mĳ loc de îmbogăţire individuală, o pricină de 
rapt, de furt. Ne-am furat singuri căciula și aici am ajuns. 

Cred că trebuie să recuperăm această cultură de a contribui 
minimal în plan social. Îmi spunea cineva că în Olanda, de pildă, 
fi ecare olandez consideră de bun-simţ să dea între 600 și 800 de 
euro anual pentru binele comunităţii. Îi virează într-un fond, 
după care sunt niște organizaţii care îi gestionează în direcţia 
potrivită. Gândiţi-vă că, la 2-3 milioane de persoane active, 
aceasta înseamnă 18 milioane de euro care se duc anual în astfel 
de activităţi. Iniţiativele de acest gen pleacă de la nivel de individ, 
pentru că nu-ţi organizează nimeni nimic. La noi nu există 
conștiinţa aceasta și de aceea noi nu putem avea structurile 
noastre pentru a construi; nu putem avea mĳ loacele noastre sau 
mĳ loacele mediatice pe care să construim ceva, o mass-media a 
noastră, o educaţie proprie. Nu suntem independenţi în sensul 
acesta, deși nu ar însemna să dăm mult.

Nu avem această conștiinţă. Nu ne-am însănătoșit, ci, din 
contră, ne-am îmbolnăvit și mai tare după anii ’90, pentru că am 
transformat toată acea sete de libertate într-o sete de satisfacere 
a patimilor. Am avut materia și am transformat-o în patimi, care 
ne-au zăpăcit de cap. Poate că acum, fi ind într-o criză care se va 
accentua din mai multe puncte de vedere, vom reuși să ne trezim, 
dar fără Biserică și fără Dumnezeu nu se poate face acest lucru. 
Nu se va putea. Unii sunt atât de întunecaţi la nivelul patimilor, 
încât nu văd sensul de a face ceva pentru celălalt, în raţiunea că, 
făcând pentru celălalt, chiar pentru tine faci. 

Redacţia :  Este deci un fel de efect al pendulului 
gravitaţional? Am fost ţinuţi cu forţa, iar acum am ajuns 
în cealaltă extremă. Credeţi că se va echilibra cândva 
conștiinţa noastră și comportamentul nostru?

Virgiliu Gheorghe: Nu cred că există vreo forţă în societatea 
aceasta, în sensul în care forţele care organizează totul sunt 
centrifugale, iar acestea te rup, te sparg. Nu este nicio altă forţă, 
decât puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu însă nu 
poate lucra dacă noi nu ne punem în acord, dacă voinţa noastră 
nu lucrează potrivit ei. Dumnezeu vrea să ne ajute, dar trebuie 
să vrem și noi să ne ajutăm. Cred că numai aici ar fi  soluţia – dacă 

ne-am întoarce la Dumnezeu, dar în mod autentic, nu cu povești, 
nu cu ideologii demagogice. Nu să strigăm că suntem ortodocși 
și să nu avem nicio legătură cu viaţa duhovnicească. Nu cred că 
există așa ceva și nu cred că va mai ţine discursul acesta. 

Redacţia: Se poate păstra conștiinţa românească fără 
credinţă? 

Virgiliu Gheorghe: La ora aceasta nu cred că se mai poate. 
Dacă intri pe tărâm ideologic, acolo s-a pierdut orice. 

Problema e să mai ai sentimentul că îţi păstrezi credinţa și 
înrădăcinarea într-o cultură, într-o tradiţie care te exprimă pe 
tine, într-o lume care te exprimă pe tine, într-o identitate. Pentru 
că noi vom rămâne complet fără identitate. Societatea globală 
vorbește despre diversitate, dar anulează orice fel de diversitate 
și orice identitate. Totul este omogenizat. Normal că se va pier-
de orice fi inţă, orice suport pentru devenire, pentru orice act 
social sau cultural, lucru care va apărea ca o lipsă de voinţă și 
de motivaţie – maladie de care suferă noua generaţie. Cred cu 
toată fi inţa mea că nu poate fi  altă soluţie decât întoarcerea la 
adevărata credinţă creștină, ceea ce înseamnă reactivarea, prin 
metanoia, a chipului lui Dumnezeu din om. Abia atunci vom avea 
și personalitate, vom avea și voinţă, vom avea și identitate. Altfel, 
nu vom avea nimic. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să recu-
perăm chipul nostru dinăuntru, care este unul foarte personal. 
În Hristos suntem foarte personali, nu suntem toţi la fel. Suntem 
foarte diferiţi, iar acesta este un lucru frumos.  

Redacţia: Petre Ţuţea spunea că acest dar, al credinţei, este 
o favoare divină. Cei care nu îl au și sunt atrași de această lume 
decăzută pot atrage acea favoare divină, acel har? Ce putem 
face noi ca ei să își dorească să primească darul credinţei? 

Virgiliu Gheorghe: Să ne rugăm la Dumnezeu. Să fim 
ortodocși autentici. Să priveghem mai mult, să dobândim 
harul, pentru că, dacă noi vom dobândi harul, prin înve-
cinare cu noi, și ei vor putea să-l dobândească. Dar de lecţii 
nu va asculta nimeni. Eu cred că privegherile cu Rugăciunea 
Inimii, Spovedania deasă, Sfânta Împărtășanie sunt singu-
rele șanse pe care le avem. De restul nu va asculta nimeni. 
Nu mai poţi să ajungi la mintea omului. Ori îi ajungi direct 
la inimă, ori nu mai ajungi deloc la om. 

Redacţia: Dar, pentru comunităţile care totuși se vor 
face în jurul unor parohii, credeţi într-o anume enclaviza-
re? Se vor putea face anumite școli confesionale? 

Virgiliu Gheorghe: Bine ar fi ! 
Redacţia: O salvare pe grupuri mici?
Virgiliu Gheorghe: Eu cred că numai salvarea pe grupuri 

mici va fi  posibilă. Nu mai există salvare în masă acum. Nu se 
mai poate.

Redacţia: Iar sistemul se va opune cu totul?
Virgiliu Gheorghe: Treaba celui rău este să se împo-

trivească. 
Redacţia: Simţiţi că este de multe ori și o anumită au-

tocenzură?
Virgiliu Gheorghe: 99% este autocenzură astăzi. Și până 

acum așa a fost. De acum înainte o să se vadă încet-încet și 
cenzura, dar încă este autocenzură. Suntem slabi. Pe mine mă 
întreabă toţi: „Dar nu te temi că o să te omoare ăștia?”. Dom-
nule, nu m-au omorât până acum. Sunt 15-20 de ani de când 
tot strig. Încă nu m-au omorât, deși am strigat împotriva lor 
și am spus aproape tot ce gândesc. Spun aproape tot ce gân-
desc. Până la urmă, nu suntem atât de deranjanţi – banii și-i 
câștigă. Oricum, se vor salva puţini. Te păzește Dumnezeu. 
Dacă nu credem în lucrul acesta, suntem în afara jocului. 
Degeaba ne batem. Pentru ce ne batem? Noi ne batem pentru 
că știm că Dumnezeu este biruitor. Și El va birui! 

Redacţia: Sunt anumite locuri mai dragi dumneavoastră, 
care vă dau o anumită pace și unde vă retrageţi o vreme 
pentru a cere sfat? În Sfântul Munte, de exemplu? E nevoie 
de așa ceva pentru un intelectual?

Virgiliu Gheorghe: Eu cred că e bine să mergem și în Sfân-
tul Munte, să avem contact cu oamenii care doar se roagă. Se 
roagă în fi ecare noapte, ceea ce, din păcate, la noi, în Ortodoxia 
noastră, s-a cam uitat. Monahii nu prea se mai roagă nopţile. Fac 
rugăciuni seara și dimineaţa. Acest lucru l-au luat de la comuniști, 
care le interziceau monahilor să se roage noaptea, ca să nu se 
facă conspiraţie, ca să nu se adune nimeni noaptea. Noi am 
plecat din comunism, dar am rămas cu același obicei, care nu a 
existat în Ortodoxia românească înainte de anii ʼ50.

E bine ca un intelectual să aibă contact și cu Sfântul Mun-
te. E bine să aibă un contact permanent și cu duhovnicul, 
mai ales în vremurile noastre, în care păcatele bat la ușă în 

fi ecare zi, în fi ecare clipă. Să se spovedească. E bine să aibă 
timp de seară sau de noapte în care să stea cel puţin 10-15 
minute singur cu Dumnezeu, să se roage. Toate lucrurile 
acestea sunt necesare și foarte importantă este o participa-
re cât mai deasă la Sfânta Liturghie. Toate acestea hrănesc 
sufl etul, îl înaripează și îl ţin la suprafaţă.  

Dacă nu le facem, dacă nu avem o pravilă consistentă, 
dacă nu avem o așezare lăuntrică în relaţia cu Dumnezeu, 
dacă nu avem o lămurire, un răgaz de detașare faţă de 
iureșul lumii, dacă nu cunoaștem rugăciunea de toată vre-
mea sau dacă nu ne mai amintim de Dumnezeu și în timpul 
zilei, dacă nu ne spovedim și nu ne împărtășim mai des, nu 
știu dacă o să rezistăm la ce va veni. Ne vom da și noi după 
ceilalţi. Așa cum spun unii: „Nu e chiar așa. Se poate și cu 
Mamona puţin. Fă-te frate cu dracul până treci puntea!”. 
Vom accepta lucruri de genul acesta, până când ești complet 
în barca lui. Știţi cum e proverbul, de fapt? „Fă-te frate cu 
dracul până treci puntea, că pe urmă nu mai scapi de el!”. 
Așa era vorba completă. Mai era zicala: „Capul ce se pleacă 
sabia nu-l taie, dar nici soarele nu-l vede”. Ele sunt înrudi-
te. Oamenii au uitat ultima parte a acestor zicale. 

Eu cred că aceasta este singura cale. Nu e o cale de răsfăţ, 
dar e calea adevărată și calea libertăţii interioare. E calea păcii, 
e calea fericirii, pentru că fără pace nu există fericire; totul este 
o plăcere temporară care, până la urmă, formează dependenţe. 
Ne înșelăm dacă mai credem că lucrurile stau altfel. Aceasta 
este singura cale, chiar dacă poate să-i pară cuiva o nebunie. 
Dar, până la urmă, ca să nu înnebunești, aceasta este singura 
nebunie care te va ţine sănătos la minte și la sufl et – nebunia 
întru Hristos –, căci așa a fost văzută credinţa și va fi  văzută 
așa în continuare din ce în ce mai mult, pentru că lumea te va 
considera nebun atât timp cât nu ești ca ea. Mulţi spun: „Da, 
dar noi trebuie să fi m ca lumea. Și copiii noștri să aibă tablete, 
să aibă și ei calculatoare, să aibă și ei smartphone-uri!”. Între-
barea pe care eu le-o adresez este: „Vă odihnește faptul că acești 
copii vor fi  idioţi într-o lume de idioţi? Integraţi bine între 
idioţi?”. „Păi, nu”. Aici este o problemă. Dintr-odată nu te mai 
înţelegi cu ei, pentru că nu pot să accepte că îi este util copi-
lului să aibă unele frustrări. Fără frustrări nu există luptă 
pentru devenire. Le mai spun de multe ori că acei copii care 
au frustrări, care se luptă în viaţa aceasta, au cele mai mari 
șanse să ajungă lideri, conform studiilor. Cei care au trecut 
prin greutăţi au ajuns lideri, nu cei care nu au avut frustrări 
și care au fost ţinuţi ca pe palme. 

Îi întrebam pe părinţii cu care am venit de la aeroport cum 
l-au crescut pe copilul lor în acești 16 ani, de când s-a născut. 
Au zis că i-au oferit totul, că a avut o viaţă ca în povești. Eu cred 
că aceasta este problema, că a avut o viaţă ca în povești. Mi-au 
spus: „Păi, acuma asta este! Ce să facem?”. Le-am răspuns că e 
cam greu să facem ceva acum. Ani și ani de zile amâni criza, te 
minţi pe tine însuţi că lucrurile merg bine și, când constaţi pro-
blema, cauţi soluţii de tip vaccin sau pastilă. E foarte greu să 
mai schimbi aceste deformări psihologice și neuropsihologice 
– din moment ce sunt imprimate în structurile noastre cortica-
le. Numai printr-o pocăinţă profundă se mai pot schimba. Aceas-
ta înseamnă ca tu să te lupţi cu tine însuţi, să reușești, cu ajuto-
rul harului lui Dumnezeu, să te schimbi.

Redacţia: De aceea este lăsată neuroplasticitatea la înde-
mâna omului? Ca omul să se poată vindeca?

Virgiliu Gheorghe: Da. Dumnezeu lasă libertatea. Dar ce 
înseamnă neuroplasticitatea? Ce înseamnă această capacitate a 
creierului de a se adapta și reorganiza permanent sub efectul 
stimulilor din mediu? Înseamnă că într-o sută de ore repari ceea 
ce ai stricat într-una singură. Eforturile de a repara sunt de o 
sută, de o mie de ori mai mari decât atunci când ai stricat. Vei 
avea nevoie de câţiva ani de efort dacă este vorba de vremea 
copilăriei. Dacă ai stricat doi sau trei ani de zile în perioada 
adolescenţei, acest lucru nu se repară decât în ani și ani de zile. 
În mulţi ani. Nu se poate repara așa de ușor. 
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