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Zece ani de slujire rodnică ai
Prefericitului Părinte Patriarh Daniel
arcă a fost ieri. Zi de toamnă frumoasă, 30 septembrie 2007, când a avut
loc întronizarea. De atunci, ca de altfel şi înainte, muncă, dăruire, jertfă, dar şi realizări. Nu în zadar a scris Arghezi: Altarul ca să fie,/ Şi
pietrele să ţie,/ Cer inima şi viaţa,/ Zidite-n temelie1.
Scriam atunci şi reiterez şi astăzi că Preafericirea Sa este Patriarh puternic
pentru vremuri dificile. Şi n-am fi sinceri dacă n-am recunoaşte că vremurile pe
care le trăim sunt dificile. Sunt dificile nu numai când ne referim la situaţia
economică precară, ci şi când ne referim la viaţa spirituală. În atmosfera de
secularizare sunt tot mai dese atitudinile potrivnice Bisericii. Or, capul Bisericii noastre, întru Iisus Hristos, este Preafericirea Sa, şi la vârf, în ultimă instanţă, se simt cel mai tare toate răutăţile.
Sfântul Apostol Pavel, referindu-se la aceste vremuri, zicea: În zilele din urmă,
vor veni vremuri grele; că vor fi oamenii iubitori de sine; iubitori de arginţi, lăudăroşi,
trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără cucernicie (Timotei 3,
1-2). Avva Pamvo, referindu-se și el profetic la aceste vremuri, zicea: În astfel de
vremuri se va răci dragostea multora și va fi mult necaz ... va intra încă și în norod
necredinţă, desfrânare, urâciune, vrajbă, zavistie, întărâtări, furtișaguri și beţie2. Iar
vremurile trebuiesc înfruntate și învinse.
Purtătorul de steag în această luptă este Preafericitul Părinte Daniel, Patriarh
puternic pentru vremuri dificile. Iar unul dintre bastioanele importante pe care
le ridică în calea valului vremelniciei ce ne-ar putea îneca este Catedrala Mântuirii Neamului. Această „ctitorie pentru veșnicie” vom avea bucuria să o vedem
târnosită în anul jubiliar 2018.
Spiritul în care acţionează şi se roagă Preafericirea Sa este cel care l-a animat
pe Miron Cristea, primul Patriarh al României, care, acum 100 de ani, la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, se ruga aşa: Doamne, Dumnezeul nostru, Tu eşti Părintele nostru, Tu ai văzut strâmtorarea părinţilor noştri şi ai auzit strigarea lor, căci
se făcuseră ei ca floarea în brumă şi plecat spre pulbere era sufletul lor, şi trupul lor
lipit de pământ3.
Cu toată deschiderea sa înspre lume, înspre valorile europene şi ecumenism,
Patriarhul nostru rămâne înrădăcinat în Tradiţia înaintaşilor săi. Crede şi mărturiseşte, aşa cum au crezut şi au mărturisit moşii şi strămoşii noştri. Crede în
Dumnezeul Care ne-a ocrotit şi înălţat peste veacuri în glia pe care ne-a dăruit-o
ca să ne rodească tărie trupului şi înţelepciune minţii.
Patriarhul este figura impunătoare, înţeleaptă, fermă, aşezată, senină, limpede în
gând, uşor profetică, afabilă, legată de neamul său cu pecetea şi rostul credinţei, bun
până la eminent, teolog, umanist desăvârşit, în stare să renunţe la privilegiul voluntarismului, iluziei şi libertăţii exterioare, ordonându-şi întreaga viaţă în aşa fel încât
în lumea pe care o slujeşte, să nu rămână greşeli care să nu mai poată fi îndreptate4.
În lupta cu provocările contemporaneităţii secularizate şi materialiste, el
este purtătorul de steag al păstrării tradiţiei ortodoxe şi a valorilor naţionale.
Pe Patriarh îl întristează şi îl doare tot ceea ce-L poate întrista şi durea pe Mântuitorul. Şi multe-L dor pe Mântuitorul, pentru că mult este păcatul şi suferinţa din lume.
Patriarhii, spune Nichita Stithatul, au pe pământ o slujire asemănătoare cu a
cetei îngereşti a Tronurilor, devenind purtători de Dumnezeu în demnitatea lor,
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apropiaţi de Apostoli5. Sub inspiraţia Duhului Sfânt, atunci
când învaţă, se arată dimpreună slujitor cu Dumnezeu. Şi
când se mută în eternitate, spune cuviosul Nichita Stithatul, se odihnesc întru slavă, dimpreună cu Tronurile cereşti,
pentru că în ierarhia pământească le-au ţinut locul.

Aspecte ale activității
PF Părinte Patriarh Daniel la
Institutul Ecumenic din Bossey
Ierom. Maxim Morariu
nstitutul Ecumenic din Bossey a constituit un element
important în istoria ecumenismului şi a formării unor
oameni ce vor deveni adevăraţi apostoli ai toleranţei şi
promovării iubirii de aproapele, înţeleasă ca element fundamental
al acestui curent. Între teologii ortodoccşi care, de-a lungul celor
mai bine de şapte decenii de existenţă, au marcat existenţa acestei
şcoli şi au lăsat o impresie frumoasă celor care i-au cunoscut aici,
contribuind la promovarea unor aspecte ale patrimoniului Ortodoxiei într-un spaţiu atât de diversificat, se numără, alături de nume
precum cel al lui Nikos Nissiotis1, şi cel al Preafericitului Părinte
PatriarhDaniel.
Proaspăt absolvent al studiilor doctorale la Strasbourg, dânsul
se va alătura corpului profesoral de aici în anul 1980, şi va rămâne
între membrii săi de seamă până în anul 1988, când noile responsabilităţi pastorale din România îl vor obliga să se întoarcă în ţara
sa natală. Iată cum descriu autorii istoriei şcolii prezenţa dânsului
aici: „În 1980, Dan-Ilie Ciobotea din România s-a alăturat staﬀ-ului
de la Bossey. Tocmai finalizase studiile la facultăţi ortodoxe, protestante şi romano-catolice, şi cercetarea sa principală era legată
de relaţia dintre teologie şi spiritualitate. Nissiotis şi Panagopoulos au fost teologi şi gânditori laici. În timpul şederii la Bossey,
Ciobotea a devenit călugăr şi a fost hirotonit preot. Nu a predat
doar, ci a şi trăit spiritualitatea Ortodoxă. În 1988, a fost chemat
înapoi în România, pentru îndatoriri eclesiastice mai înalte, şi a
devenit Mitropolitul Daniel”2.
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Episcopilor, spune Sfântul Siluan Athonitul, li s-a dat
un mare har al Sfântului Duh. Ei sunt aşezaţi mai sus
decât toţi: ca vulturii ei se ridică în înălţimi şi de acolo văd
întinzându-se depărtări nesfârşite. Prin cunoaşterea lui
Dumnezeu pasc ei turma lui Hristos. Duhul Sfânt a aşezat
în Biserică episcopi ca să pască turma lui Hristos (Fapte
20, 28). Dacă credincioşii şi-ar aduce aminte de aceasta, ei
i-ar iubi pe Păstorii lor cu o mare iubire şi s-ar bucura din
toată inima lor la vederea unuia dintre ei 6.
În România, cel aşezat mai sus decât toţi, privind
cu agerime de „vultur duhovnicesc” modul în care se
desfăşoară viaţa spirituală a poporului român, este
Patriarhul Daniel. În zbuciumatele vremuri, când se
încearcă reaşezarea lucrurilor pe un făgaş normal, atitudinea Preafericirii Sale ne este de mare folos. Fie că
a fost vorba de apărarea orei de religie în şcoli, sau de
Legea Cultelor, sau de recuperarea proprietăţilor bisericeşti, de salarizarea clerului, de militarea pentru
familia tradiţională, vocea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este una puternică.
Preafericirea Sa ne arată şi calea de ieşire din criza
spirituală profundă în care se află civilizaţia contemporană: apropierea de Dumnezeu. Situaţia în care a
ajuns lumea e din cauza crizei spirituale profunde a civilizaţiei contemporane, mai ales europene şi nord-americane,
în care descreştinarea şi secularizarea devin o notă domiAstfel, dacă datorită activităţii unor teologi protestanţi aici,
nantă a vieţii umane individuale şi sociale 7.
s-a
vorbit
şi se mai vorbeşte astăzi despre Bossey ca laborator al
Preafericitul s-a făcut auzit şi-n Sfântul şi Marele
3
Sinod de la Creta şi-n alte foruri şi organisme bisericeşti investigaţiei scripturistice , calitatea procesului didactic din acest
internaţionale şi naţionale. Iar un fapt, mai rar întâlnit,
1
Nikos Nissiotis (1924-1986), teolog grec, absolvent de studii teologice la
e acela că marele teolog este dublat şi de un bun gospo- Atena
şi Basel, a predat vreme de mai mulţi ani la Institutul Ecumenic din
dar al Bisericii. E greu de făcut o retrospectivă a ctito- Bossey, pe care l-a şi condus. Iată câteva dintre titlurile importante, publicate de el în The Ecumenical Review a World Council of Churches, sau în
riilor realizate, dar una dintre ele îl înveşniceşte: Cate- alte
periodice prestigioase, ce abordează tematici eclesiologice (eclesiologia
fiind una dintre preocupările sale fundamentale): Nikos Nissiotis, “The
drala Mântuirii Neamului.
Ecclesiological Significance of Inter-Church Diakonia”, în The Ecumenical
Așteptând anul 2018, când această „ctitorie pentru Review,
XIII (1961), no. 2, p. 191-202; Idem, “The Ecclesiological Foundativeşnicie” se va târnosi, acum la împlinirea a zece ani de on of Missions”, în The Greek Orthodox Theological Review, VII (1961), no.
1-2, p. 22-52; Idem, “The Witness and the Service of Eastern Orthodoxy to
patriarhat îi zicem din tot sufletul: Întru mulţi şi fericiţi the One Undivided Church”, în The Ecumenical Review, XIV (1962), no. 2,
p. 192-202; Idem, “Spirit, Church, and Ministry”, în Theology Today, XIX
ani, Preafericite Părinte Patriarh Daniel!

(1963), no. 4, p. 484-499; Idem, “Worship, Eucharist, and Intercommunion:
An Orthodox Reflection”, în Studia Liturgica, II (1963), no. 2, p. 193-222;
Idem, “Conversion and the Church”, în The Ecumenical Review, XIX (1967),
no. 3, p. 261-270; Idem, “The Theology of the Church and its Accomplish5
Nicétas Stéthatos, Opuscules et letteres, Sources chrétiennes, vol. 81, Paris, ments”, în The Ecumenical Review, XXIX (1977), no. 1, p. 62-76.
2
p. 293.
Hans-Ruedi Weber, The Story of Bossey, a Laboratory for Ecumenical life,
6
Cuviosul Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei, Deisis, updated by Robert K. Welsh, World Council of Churches Publications,
Geneva, 2016, p. 106.
Alba Iulia, 1994, p. 105.
3
7
† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Foamea şi setea după Dum- Cf, Idem, ,,Bossey, Bible and Culture”, în The Ecumenical Review, XXXIX
(1987), no. 2, p. 202.
nezeu, Basilica, Bucureşti, 2008, p. 11.

domeniu fiind una aparte, datorită Preafericitului Părinte Daniel şi celor opt ani petrecuţi la Bossey, spiritualitatea ortodoxă a
devenit nu doar o materie exotică, ci un obiect respectat şi un
pattern cultural-spiritual al Ortodoxiei, la care cei de alte confesiuni privesc cu respect.
Teolog rafinat, cu viziune, ce şi-a propus sprĳinirea tranziţiei Bisericii Ortodoxe Române dinspre comunism înspre democraţie în anul 19894, dânsul va reuşi să-i formeze pe tinerii studenţi,
să-şi impresioneze colegii profesori, şi să facă Ortodoxia românească respectată în spaţiul ecumenic, prin activitatea de la Bossey, dar şi prin implicarea activă în acţiuni ce vizau promovarea
valorilor fundamentale ale creştinismului.
Ceea ce este însă frapant e faptul că, deşi şi-l amintesc
drept un erudit, dascălii contemporani lui şi cronicarii care
s-au preocupat de istoria locului pomenit rămân marcaţi
de latura sa spirituală şi calităţile ce converg din aceasta.
Tânărul profesor, devenit între timp monah şi călugăr i-a
marcat prin modul în care a reuşit să implementeze valorile genuine ale Ortodoxiei în propria sa viaţă, devenind
astfel admirat într-un spaţiu atât de străin Ortodoxiei. Dacă
ne raportăm la răceala Occidentului şi incapacitatea multora dintre exponenţii săi la cunoaşterea profundă ale valorilor misticii răsăritene, faptul e cu atât mai remarcabil.
Aşadar, cele şapte decenii de existenţă ale Institutului
Ecumenic, care a cunoscut Ortodoxia prin intermediul unor
oameni de seamă, care au făcut simţită prezenţa ei aici şi au
contribuit la răspândirea unora dintre valorile ei în medii
diferite de cele în care ea e majoritară, sunt marcate de activitatea constantă, de aproape un deceniu, a Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel, pe atunci proaspăt doctor în teologie
şi tânăr monah. În contextul în care comunismul contribuise
la crearea unei viziuni nefavorabile asupra spaţiului românesc
în multe din mediile occidentale, activitatea de propovăduire
a valorilor şi culturii române, al cărei exponent era şi dânsul

la acea vreme, îl transformă într-un adevărat ambasador ce a
contribuit la promovarea românismului şi Ortodoxiei. Activitatea sa de predare, dublată de cea de publicist 5, care a
prezentat întotdeauna perspectiva ortodoxă altor spaţii confesionale, respectând însă mediul şi principiilor de viaţă,
dar şi ţinuta duhovnicească s-au constituit în adevărate
atuuri, prin intermediul cărora a reuşit acest fapt.
4

Cf. Alexander F. C. Webster, “Romanian Church seeks to cleanse itself”,
în Christian century, CVII (1991), no. 11, p. 358.
5
A se vedea de exemplu: Daniel Ciobotea, William Lazareth, “The Triune
God: the supreme source of life. Thoughts inspired by Rublev’s icon of the
Trinity”, în Genadios Limouris (ed.), Icons. Windows on Eternity, World
Council of Churches, Geneva, 1990, p. 200-204; Dan I. Ciobotea, “Une
dogmatique pour l’homme d’aujourd’hui (recenzie la Teologia Dogmatică
Ortodoxă a părintelui Dumitru Stăniloae)”, în Irénikon, LIV (1981), no. 4, p.
472-482; Idem, Regard sur l’Orthodoxie, Conseil Oecuménique des Eglises,
Geneva, 1993; Idem, “La théologie roumaine contemporaine”, în Service
orthodoxe de presse et d’information (SOP), XXVIII (1978), p. 9-11; Idem, “The
Task of Orthodox Theology Today”, în Saint Vladimir’s Theological Quarterly, XXXIII (1989), no. 2, p. 121-129; Idem, “The role of the liturgy in
Orthodox theological education”, în Saint Vladimir’s Theological Quarterly,
XXXI (1987), no. 1, p. 101-122; Idem, Confessing the Truth in Love. Orthodox
Perceptions of Life, Mission and Unity, Editura Trinitas, Iași, 2001.
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Iar în ceea privește produsele morale ale „globalismului”, acestea sunt la vedere. Un relativism moral degradant, care pune efectiv semnul egal între
bine şi rău. Un sistem care promovează toate patimile distrugătoare şi le echivalează virtuţilor. Un sistem
care caută să pervertească până şi înţelesul sfânt al
conceptului de Familie. Ilustrativ pentru ce poate
oferi „globalismul” sunt „familia alternativă” sau o
sinistră provocare diabolică precum jocul „balena
albastră”. Şi, să fim foarte bine înţeleşi, acest „globalism” atacă violent mai ales două entităţi: Creştinismul
Ortodox şi Identitatea Natională. Iar în această lucrare, fie conştient, fie inconştient, îi stau complice globalismului şi „sectele” aşa-zis creştine.
Nu membrii lor sunt cei care trebuiesc combătuţi,
în Ortodoxie întotdeauna păcatul este combătut şi
păcătoşii sunt compătimiţi. Aceste secte, toate şi fiecare în parte, contribuie la minarea şi discreditarea
Ortodoxiei şi Bisericii Ortodoxe. Părinţii cu viaţă
îmbunătăţită au arătat că aceste secte şi cei care produc erezii sunt insuflaţi de duhul „demonilor teologi”.
Duhurile necurate, care cunosc Scripturile ca nimeni
dintre oameni, le pervertesc pentru a-i nimici pe oameni. De fapt „învăţătura” acestor secte se repetă
mereu şi mereu, din chiar momentul apariţiei Bisericii. Necuratul nu este „inventiv”, este tenace. Dar
mai ales ura acestor secte se îndreaptă contra Ortodoxiei şi Bisericii Ortodoxe. Iar Biserica Ortodoxă
este singura Biserică şi nici nu poate fi altcum, căci
Trupul lui Hristos este unul. Cea mai bună cale este
de a refuza orice „dialog” cu sectarii. (De cele mai
multe ori acesta este oricum inutil căci ei nu ascultă
la argumente.) Ce se va întâmpla cu ei, nu știm; astea
sunt Judecăţile lui Dumnezeu. Poate unii dintre ei
vor fi mântuiţi. Episcopul Kallistos Ware (care poate
fi socotit un Apostol întru Ortodoxie al Anglo-Saxonilor) spunea în această privinţă: „noi ştim unde este
Biserica, dar nu ştim unde nu este”. Dar, din nou,
astea rămân în seama Judecăţii lui Dumnezeu. Noi
avem datoria să cautăm Biserica „ştiută” (cea Ortodoxă), şi nu pe cea „neştiută” sau ştiută doar de
Dumnezeu.
Globalismul este azi în declin. Unul care va fi
probabil violent şi cu vărsare de sânge. Noul „imperiu”, alcătuire ciocoiască şi de neam prost, nu se va
da înapoi de la nici o mârşăvie. Dar împotriva lui stă
o Putere mai mare: Dreapta Credinţă, Ortodoxia,
Dreptslăvitorii...
Asumarea deschisă a Identităţii Ortodoxe va însemna mântuirea ţărilor Ortodoxe. Ortodoxia trebuie asumată în întregime, ca mod de viaţă şi ca armură. Iar această armură nu va înceta vreodată să îi
apere pe ai ei.
Prin Identitatea Ortodoxă, deosebirile dintre diferitele părţi ale trupului Drept Măritor vor deveni
amănunte, şi ele se vor rezolva în duh de dragoste,
sub semnul ierarhiei iubirii.
În esenţă este vorba de a reveni la ceva care a mai
existat şi care, tainic, nu a murit niciodată, Modelul
Bizantin.
Folosind ca exemplu Istoria Rusiei, marele filozof
Konstantin Leontiev spunea la jumătatea veacului al
XIX-lea următoarele cuvinte profetice, advărate pentru întreaga lume Ortodoxă: „Sub steagul său, al
Bizantinismului, dacă îi vom rămâne credincioşi, vom
fi capabili să rezistăm asaltului întregii Europe confederate, dacă aceasta ar îndrăzni - după ce va fi răpus
definitiv ceea ce a creat nobil în interiorul său - să ne
prescrie şi nouă duhoarea şi putreziciunea noilor sale
legi referitoare la mizerabila fericire pământească şi
la radicala vulgarizare universală!”.
Aceste sunt cuvinte tari, cuvinte ziditoare, cuvinte care pot birui. Uniţi sub scutul şi Identitatea Ortodoxă, nu vom cădea niciodată.

a monah, am putinţa de a-mi rosti dragostea mai întâi de toate în rugăciune. Poate că ea este forma esenţială a rostirii dragostei, pentru că ne trece
şi pe noi şi toate relaţiile noastre în altă lume; prin rugăciune se preabiruieşte despărţirea, nu numai în ce priveşte locul, ci şi cea sufletească. Cu toate acestea, şi o urare sub forma unei scrisori are o oarecare putere, şi tot aşa, într'o anume
măsură înlocuieşte împărtăşirea vie.
De mult nu ţi-am scris. Acum, doresc să împărtăşesc cu mata, ca şi cu un frate
apropiat, nădejdea că şi noi, într'un ceas hotărât de Tatăl Ceresc, vom învia pentru
viaţa veşnică.
Anul acesta, chiar de la începutul lunii ianuarie, m'am îmbolnăvit serios. Nopţile, adeseori moartea mă privea în ochi fără a mă slăbi. Cât se munceşte sufletul şi
cât se scârbeşte în acele ceasuri - a o descrie pare a fi cu neputinţă!
Cele mai grele ispite năvălesc peste suflet ca un uragan în vremea acestei groaznice stări pe hotarul dintre viaţă şi moarte; când se apropie hotărârea sorţii noastre
veşnice, frica stăpâneşte sufletul. Numai amintirea Mântuitorului Celui răstignit îl
întăreşte.
În unele clipe, inima se schimbă, vine dragostea, iar atunci sufletul este gata a
părăsi lumea aceasta fără nici cea mai mică părere de rău. Părere de rău, între altele, nu este nici înainte de a veni dragostea, însa atunci frica de Judecata lui Dumnezeu ce stă înainte, frica de osândirea aşteptată şi de lepădare face sufletul, cum
ar fi, să se agaţe încă de această viaţă, în nădejdea că va mai putea face încă ceva
pentru propria-i mântuire. În ultimii douăzeci de ani ai vieţii mele de multe ori
m'am aflat aproape de moarte, dar ispite atât de grele cum mi-au fost sortite anul
acesta au fost rare şi nu atât de îndelungate. Anul acesta, din nou şi cu putere mare,
am cercat faptul că viaţa noastră pământească este o stare plină de lupte grele pe
hotarul dintre fiinţă și nefiinţă, o stare între
Raiul iubirii lui Dumnezeu și iadul lepădării de către Dumnezeu. Și totuși, oricât
s'ar arăta de grele suferinţele noastre aci,
în sufletul nostru se tăinuiește o conștiinţă
a adâncului lor înţeles.
Iubesc a cugeta la înţelesul suferinţelor,
iubesc a cugeta la veșnicie. Pare-mi-se căviata noastră pământească, vremelnică,
trebuie neaparat să ne fie suferinţă.
Vremea este chipul fiinţării schimbătoare. În orice schimbare se află un element
al suferinţei. Noi, cei ce aparţinem în
același timp - mai bine zis, în paralel - de
două lumi, de cea de sus și de cea de jos,
suntem oarecum împărţiţi de-a lungul
întregii noastre vieţi pământești. Tânjim
către viaţa veșnică, având înaintea noastră
chipul fiinţării dumnezeiești, neschimbată în desăvârșirea sa, iar în același timp ne
afundăm în grĳa celor pământești, nefiind
în putere a defăima nici cerinţele acestei vieţi. "Aştept învierea morţilor". Numai
ea, cea aşteptată veşnica viaţă este adevărată viaţa.
Veşnicia se cade să ne-o închipuim nu ca pe o prelungire a vremii la nesfârşit,
ci ca pe un singur act fără de întindere al plinătăţii fiinţării. Veşnicia cuprinde
toată întinderea vremii, ci ea însăşi întindere nu are.
Noi aşteptăm împărtăşirea vieţii veşnice. Însă, în înţelesul lucrurilor, devenind
veşnicie, omul se face nu numai nemuritor, ci şi fără început. Sfinţitul Ierarh Grigorie Palama gândea astfel, întemeindu-se pe Sfinţii Părinţi.
De unde este limpede că veşnicia este un alt chip al fiinţării, şi unul căruia niciunul din conceptele elaborate de noi în hotarele realităţii empirice - conceptele
începutului şi sfârşitului, ale lui înainte şi după - nu i se pot aplica. Viaţa veşnică
este viaţa duhovnicească. Veşnicia este lumea gândului şi a trăirii sufleteşti curate
în unirea lor nedespărţită. Însă faptul gândului şi trăirii sufleteşti curate trebuie
înţeles nu numai în sensul psihologic, ca trăire subiectivă a omului, ci şi în înţelesul
fiinţial, ca obiectiv fiind, adică Mintea şi Dragostea Dumnezeirii, adică ale lui Hristos. Dragostea în întelepciune şi întelepciunea în Dragoste. Iar dacă cele spuse
corespund adevărului, atunci cu adevărat veşnicie este Singur Dumnezeu, iar noi
doar în măsura în care petrecem în Dumnezeu, şi Dumnezeu în noi petrece.
Când însă "Dumnezeu va fi toate întru toţi", atunci şi noi ne vom arăta ca stăpânind
veşnicia, iar de acum nu în parte, ci în deplinătate. Către această "margine a doririlor"
npzuieşte sufletul. De-abia atunci va fi cu putinţă bucuria cea de nimic întunecată.
Ştiu un om în Paris, care din Sâmbăta Mare până în a treia zi de Paşti, timp de
trei zile a fost în starea unei vedenii pe care, în chipurile fiinţării noastre pământeşti,
el n'a găsit cu putinţă a o exprima decât în cuvintele că a văzut dimineaţa neînseratei zile. Dimineaţa - pentru că lumina era neobişnuit de gingaşă, de subţire, de
"lină", ca şi albastră. Iar neînserata zi - veşnicia.
Îmi amintesc aşĳderea cum acum trei ani, în timpul primei noastre întâlniri,
simţind adierea veşniciei, amândoi ne-am ţinut o vreme răsuflarea.
Arhimandritul Sofronie Saharov
(Selecţie din Scrisori)
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a sfârșitul veacului al XIV-lea, când Bizanţul
era înconjurat de necredincioși și redus la
Constantinopol și încă câteva mici teritorii,
a avut loc un foarte interesant dialog de idei între Marele Cneaz a Moscovei, Vasile I-ul (fiul vestitului Dimiter Donskoi, cel care a zdrobit urgia tătarilor), și
Patriarhul Anatolie al Constantinopolului, al
Ţarigradului.
Îndurerat de pierderile Bizantine, Cneazul Moscovei însemna pe monedele sale: „avem Biserică, dar nu
avem Împărat”. După părerea lui, pierderile teritoriale și de prestigiu politic îl făceau pe „Basileul Romanilor” să fie „mai puţin” Împărat. La aceasta, Patriarhul
Constantinopolului, Antonie, îi răspunde următoarele în 1394: „Nu este cuminte, fiule, a zice «avem Biserică, dar nu și Împărat». Nu este cu putinţă pentru
dreptmăritori să aibă Biserică, dar nu Împărat, căci
puterea Împăratului și a Bisericii sunt un singur trup,
ce nu poate fi desfăcut. Căci ce zice primul între Apostoli, Sfântul Petru, în prima lui epistolă sobornicească:
«Temeţi-vă de Dumnezeu și daţi cinstire Împăratului»,
căci el nu la așa zișii «împăraţi» ai altor locuri se referea,
ci zicea el «Împăratul» ca să arate mai vârtos că unul
singur este în lume. Dacă alţi cârmuitori au început a
se chema pe sine «împăraţi», aceasta s-a făcut în contra
firii și legii, prin silă și tiranie. Care Sfânt Părinte, care
Sinod Sobornicesc, care rânduieli bisericești pomenesc
de asemenea «Împărat»?... Și dacă acuma, prin iconomie dumnezeiască, necredincioșii au cuprins cele care
de drept sunt ale Împăratului, el păstrează aceeași
cinste, aceleași rugăciuni și este uns cu același Sfânt
Mir, făcându-se Împărat și Autocrator (Singur Stăpânitor) al Romanilor, adică al tuturor celor
binecredincioși”.
Patriarhul din Constantinopol lămurea lucrurile
și, răspicat, arăta adevăruri fundamentale. Patriarhul
arăta limpede că există o diferenţă de categorie între
autoritatea legitimă și cea uzurpată, arată exact că „forţa
brută” nu creează stare de drept. Indiferent cât de
puternici ar fi la un moment dat cuceritorii și uzurpatorii, autoritatea lor rămâne în afara legilor morale,
legilor firești. Dar, încă mai important, Patriarhul arată că unitatea supușilor unei autorităţi legitime este
dată de identitatea lor de credinţă, identitatea lor duhovnicească. Iar pentru Patriarh această identitate legitimă nu putea fi decât una: Identitatea Ortodoxă.
Acest adevărat manifest de credinţă și acţiune este
foarte actual în momentul istoric pe care îl trăim la
începutul veacului al XXI-lea.
Știm bine că de aproape trei decenii lumea întreagă se află sub semnul și stăpânirea noului „-ism”: globalismul. Din capul locului, introducerea unui nou
„-ism” trebuia să fie o atenţionare. Ultimele două „-ism”uri politice (comunismul și nazismul) care l-au precedat au adus asupra lumii catastrofă, sânge și ură. Noul
„-ism” nu este departe de aceste triste performanţe. Nici
nu poate fi altfel.
Fiind o alcătuire eminamente secularist și militant
anti-creștină, „globalismul cu orice preţ” nu este altceva decât o creaţie a negativităţii pure, a necuratului. În
aceste condiţii, el este o manifestare a răului, și răul se
manifestă prin trei aspect simptomatice: parazitismul,
impostura și parodia. Răul traiește ca parazit pe făptura creată de Dumnezeu. Este o excrescenţă monstruoasă, o imagine satanică. Răul caută să substituie „asemănării” egalitatea („Veţi fi la fel ca Dumnezeu”, spune el Omului). În sfârșit, răul își alcătuiește propriile
forme de organizare, parodiază Împărăţia lui Dumnezeu, rămânând mereu o imitaţie cu semn inversat. Nu
are nici o importanţă numele pe care și-l dă. Acest
nume nu este „cuvânt”, este minciuna care vine de la
„tatăl minciunilor”. Nu are importanţă nici câţi următori are. Între starea de adevăr și opinia majorităţii nu
există nici o legătură. Nici una!
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Lucian Zenoviu Bot, Dinamica
unităţii eclesiale.
Comuniunea şi comunităţile, Editura
Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 2017, 411 p.
espre unitatea Bisericii ca
atribut definitoriu
al ei, s-a scris destul de mult de-a lungul timpului, încă din epoca Părinţilor Apostolici. Cu toate acestea, în ciuda existenţei unor
lucrări fundamentale precum cea a lui Homiakov (Biserica este una, trad. Elena Derevici şi
Lucia Mureşan, ediţia a II-a, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2017), Afanasiev (Nicolai Afanasiev, Biserica Duhului Sfânt, vol. 1, trad. Elena
Derevici, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2008)
etc., anumite aspecte eclesiologice se cer reinterpretate, atât pentru a reliefa dinamica şi metamorfoza unora dintre formele lor de manifestare, cât şi pentru a sublinia importanţa lor.
Un astfel de lucru încearcă, şi chiar reuşeşte părintele diacon Lucian Bot. Teolog cu
un background academic consistent, dobândit
atât în timpul studilor, ca doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, al
Institutului Ecumenic din Bossey, cât şi ca
profesor al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă
din Caransebeş şi Craiova, dânsul oferă acum
cititorilor un text amplu şi interesant, ce are
la bază teza sa de doctorat. Cuvântul înainte
este semnat de către Înaltpreasfinţitul Părinte
Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei (p. 9-11),
care subliniază calitatea demersului, evidenţiază anumite aspecte metodologice, şi plasează investigaţia într-un cadru cronologicopatristic percis, arătând că:
,,Strădania părintelui Lucian are în vedere
cu prioritate descrierea legăturii dintre triadologia, cosmologia şi ecleziologia Sfinţilor
Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Grigorie
de Nyssa. Ea evidenţiază raportul dintre hristologie şi eclesiologie în gândirea Sfinţilor
Clement Romanul, Irineu de Lyon, Ciprian de
Cartagina şi a lui Origen. Pentru a sublinia
dimensiunea pnevmatologică şi ascetică a experienţei ecleziale, autorul înfăţişează o bogată cercetare duhovnicească a Părinţilor şi
gânditorilor bisericeşti din trecut şi de astăzi.”
(p. 10).
Apoi, autorul însuşi, în cuvântul introductiv, subliniază predilecţia teologilor înspre
eclesiologie şi încearcă să definească, prin
prisma elementelor fundamentale, unitatea
Biserici (p. 13-29). Desigur, trebuie specificat
că, urmând metodologia clasică, el realizează
o frumoasă prezentare critică a literaturii de
specialitate, arătând în ce stadiu se găseşte
cercetarea contemporană şi care sunt elementele de noutate pe care şi le propune propria
sa incursiune în eclesiologia patristică ce înfăţişează dinamica unităţii Bisericii, şi în demersul de actualizare al ideilor exponenţilor
ei cei mai iluştri.
Prelegerea introductivă este urmată de
patru unităţi tematice mari, o concluzie amplă
şi frumos realizată, şi o listă bibliografică amplă. Cea dintâi dintre ele, intitulată: „Sfânta
Treime şi unitatea Bisericii în viziunea Părinţilor
capadocieni. Premisele trinitare ale eclesiologiei
răsăritene” (p. 33-87), vorbeşte despre viziunea
trinitară ce se regăseşte în opera Sfinţilor Capadocieni, normativi pentru acest subiect,
analizându-o nu doar din perspectiva unor
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aspecte ce ţin de investigaţia teologică sub
aspect ştiinţific, ci şi prin prisma valenţelor ei
mistice. Unitatea dumnezeiască, percepută ca
relaţie intratrinitară ce se influenţează creaţia,
este nu doar prezentată, ci şi analizată, într-un
limbaj plăcut şi frumos articulat de către părintele autor.
Discursul privitor la acest aspect este deplasat, în cadrul celui de-al doilea capitol, în
sfera hristologiei, care se constituie într-un
termen cheie pentru înţelegerea dinamicii unităţii Bisericii. Intitulat simplu şi concis „Hristos, Cap al Bisericii” (p. 91-238), el analizează
aspectul pomenit anterior, prin intermediul
dimensiunii sale de πλήρωμα, fără a-i neglija însă dimensiunea pnevmatologică.
Nu la fel de amplu ca anteriorul, dar la fel
de dens în conţinut, următorul capitol (p. 250315), plasat într-un raport de continuitate cu
el, reia anumite aspecte enunţate doar în cel
de-al doilea, dezvoltându-le, şi analizează
succint reperele pnevmatologiei răsăritene,
prin intermediului topicului principal. El va
fi continuat de cea din urmă unitate tematică
(p. 311-382), ce se constituie într-o frumoasă
actualizare a incursiunilor teologico-istorice
din anterioarele părţi, şi abordează critic şi
comparativ două viziuni definitorii, cea a părintelui Dumitru Stăniloae şi cea a Mitropolitului Ioannis Zizioulas de Pergam.
Concluziile (p. 383-390), sunt apoi cele în
cadrul cărora autorul recapitulează şi fixează
aspectele fundamentale, prezentate şi chiar
argumentate anterior, oferind un adevărat
compendiu. După ce conchide insistând asupra faptului că: „Comuniunea Bisericii se manifestă (a) ipostatic și (b) comunitar, (c) ontologic
și (d) perihoretic” (p. 384), părintele Lucian
Zenoviu Bot, se opreşte şi stăruieşte asupra
fiecăruia dintre aspecte, detaliindu-le. În plus,
insistă şi asupra modalităţii practice în care
se repercutează dinamica unităţii eclesiale
asupra vieţii fiecărui creştin în parte: „Dinamica unităţii ecleziale presupune μετάνοια vieţii
omenești în Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Asumarea firii umane de către Hristos și refacerea
integrităţii ei prin Întruparea, Jertfa, Învierea și
Înălţarea Sa la cer repun creaţia în condiţia unei
intimităţi cu Tatăl. Lumea se întoarce la rostul ei
de odinioară și este desăvârșită în acest rost prin
Hristos, fiind reorientată către iubirea nesfârșită
a Tatălui” (p. 385).
Datorită mesajului interesant, frumos argumentat, ce vine ca urmare a unor analize
ample şi coerente, a designului plăcut şi a formei neobişnuite, dar interesante, dar şi a consistenţei mesajului teologic pe care-l aduce,
lucrarea părintelui Lucian se constituie aşadar
într-o contribuţie necesară şi utilă pentru cercetarea teologică contemporană. În timp ce
alţi autori ortodocşi (a se vedea, de exemplu:
Cyril Hovorun, Scaffolds of the Church. Towards
Poststructural Ecclesiology, Cascade Books, Wipf
and Stock Publishers, Oregon, 2017), dintr-un
exces de scientifism, aplică modele străine
spaţiului teologic asupra unor aspecte precum
eclesiologia, creând, cercetări care, deşi sunt
interesante, lasă să transpară aspecte de artificialitate şi crează suspiciuni şi cu privire la
ortodoxia gândirii autorului, cel de faţă, consecvent tradiţiei pe care o reprezintă şi scriitorilor asumaţi de ea, dar în acelaşi timp, critic faţă de anumite asumpţii ale lor, oferă nu
doar o investigaţie ce transcede graniţele analizei doctrinare, plasându-se uneori în sfera
celei filologice, alteori în cea a filosofiei sau
în cea a spiritualităţii, ci şi un subiect de meditaţie şi analiză, ce actualizează totodată aspecte privite pe alocuri cu superficialitate.
Ierom. Maxim Morariu

Breviter
Sfinții plâng fără lacrimi
Aurel Sasu
upă 1989, muzica populară a intrat în desuetudine. Exploatată
excesiv în scopuri propagandistice, şi-a epuizat mesajul înainte
să-şi poată gândi, singură, un alt început de istorie. O dramă
încheiată repede în prezenţa sălilor pustii. Punerea în paranteză a tradiţiei, în lunga noapte de tranziţie, poate fi o cauză. I se pot adăuga
tabloidizarea şi manelizarea spaţiului public, venite insidios dinspre
noile sensibilităţi de mahala şi amuzamentul de supermarket al culturii de consum. Că mulţi din reprezentanţii fostei muzici populare au
fost, ani la rând, mesagerii unor chiote de bucurie generală şi purtători
de ţipete (sloganuri) comuniste, iarăşi cine va tăgădui? Aşa că prezenţa genului pe scenă a devenit un fapt de decor exotic, oarecum de la
sine, prin transferul civilizaţiei zgomotului în stradă, pe stadioane sau
în locurile pustii ale marilor metropole. Stăpânii noi spiritualităţi sunt
de-acum asurzitoarele boxe hard-rock atârnate cu grijă în arborele
vieţii democratice. Foştii cântăreţi s-au întors, unii la muncile câmpului,
căci veniseră de-acolo, alţii, purtaţi de vântul libertăţii, s-au aşezat
repede de-a dreapta celor sfinte, punând în vasele noi ale credinţei
dorul hăuliturilor de altă dată (multe chiar la masa stăpânilor vremelnici!).
Binevoitori, oamenii Bisericii i-au încurajat în convertirea lor neaşteptată, i-au luat în braţe şi le-au găsit un loc, peste noapte, lângă muzica psaltică, tradiţia patristică, parabola biblică şi dificilele exerciţii de
exegeză teologică, fiindcă toate se regăsesc în noua cântare a răbdării
celor mulţi, obligaţi să naufragieze, din dorirea altora, pe nesfârşitele
valuri de amar, jale, oftări, milă, plâns, lacrimi, pulbere, prigoniri, lamentaţii funebre, familiarisme indecente („Vino cu a ta Mărie”), într-un
cuvânt, tot ceea ce este împotriva exerciţiilor duhovniceşti autentice şi
a mistuirii în „focul tristeţii” celei adevărate, de-ar fi să (mai) luăm de
bun sfatul lui Ion Scărarul. Lumea numeşte aceste tânguiri melodice,
pricesne. Ele au un loc bine definit în economia Sfintei Liturghii! Când
se transmit, însă, fără discernământ, până la amorţirea minţii, rostul lor
se cere pus de îndată sub semnul întrebării. Mai ales că mesagerii lor
au ajuns, fără veste, în lipsa vreunui control sau interdicţii, purtătorii
de cuvânt ai tuturor compromisurilor făcute prostului gust, lipsei de
cultură şi credinţei că putem da chip nou drumului spre cer cu ajutorul
unor improvizaţii făcătoare de minuni. Una este să dai glas acestor
jelanii de reverie colectivă într-un pelerinaj, să zicem, şi alta să le repeţi
zi de zi, la ore fixe (la un post de radio), cu convingerea falsă că faci
operă de educaţie şi cultură teologică. Muntele Golgota „nu se înalţă
cu vârful lui pân’ la noi”(!?). Peste tot se dă-n spectacol erezia unei
geometrii răsturnate şi a unor atentate la integritatea dogmei („Domnul
vrea să se răzbune/ Că nu facem fapte bune”), faţă de care nu ştiu cineva din interiorul instituţiei afectate să fi rostit o rezervă cel puţin.
Este extrem de periculos, nu numai pentru Biserică, să fie puse în circulaţie texte ale căror agramatisme, lipsă de logică şi licenţe de gândire le
transformă în praguri greu de trecut pentru tineri mai ales şi pentru felul
lor de a vedea adevărul mai mult ca afirmare de psihologie practică şi mai
puţin ca fapt de exorcizare incantatorie. „Iisuse, al tău sunt pe vecie”,
strigă surescitat un interpret. Parcă ar fi cumpărat indulgenţa mântuirii de
la un ghişeu în aceeaşi zi cu ţipătul lui epurat de umilinţă. Totul este un
amestec afectat de ateism popular şi îndoieli de suflete nelămurite, rătăcind
apatice printre ireverenţe gramaticale şi grave compromisuri cu duhul
deznădejdii topit în afectare. Nu toţi care intră astăzi într-o biserică îl
confundă pe Ion al lui Rebreanu (din roman) cu Ioan Botezătorul şi nu toţi
fixează anul de apariţie al Moromeţilor în perioada interbelică. Pe corabia
Bisericii sunt, vrem, nu vrem, oamenii secolului al XXI-lea. Cărora nu li se
mai poate face educaţie religioasă prin aceste false exerciţii lirice, poate
sincere, dar lipsite de orice fior metafizic. Sentimentul de adoraţie nu se
poate comunica oricum. Iar dificila osteneală de traducere a parabolei
evanghelice, nu poate fi lăsată, pur şi simplu, în seama unor velitari de
chiote rapsodice. Cu funeste dezacorduri („Praf şi pulbere pe care-l bat
vânturile”), cu propoziţii de cotidian subcultural („Căci câte-aici ai dobândi”), cu pleonasme ale superficiei de gândire („Pleacă-ţi crengile în jos”)
sau cu pasiunea aproximărilor dogmatice („Să mă ridic la cer cu trupul”)
se pot pierde, oricând, sufletele celor pe care îi credem, aprioric, incoruptibili faţă de discreditarea bunului simţ comun. Nu putem dezonora o
limbă după bunul nostru plac. Aşa cum nu există mântuire în afara Bisericii, nu există nici credinţă adevărată în afara unei limbi necompromise,
apte s-o exprime.
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Mitropolitul Kallistos Ware
– „podarul” Ortodoxiei în
Occident
Protos. Benedict Vesa
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„La vie monastique – Sacrement d’amour”, în Contacts, 2 (1981), p. 149.
Maxime Egger, „Cazul Kallistos Ware”, p. 119.
4
„La Puissance du Nom”, în Elisabeth Behr-Siegel, Le Lieu du Cœur, Cerf,
1989, p. 123-154 (aici cf. Maxime Egger, „Cazul Kallistos Ware”, p. 120).
3
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Maxime Egger, „Cazul Kallistos Ware”, în Occidentali convertiţi la Ortodoxie. Şase ipostaze mărturisitoare, Bucureşti, Christiana, 2002, p. 109.

Slujirea preoţească
în viziunea avvei Teognost
Pr. Cătălin Pălimaru
ugetarea patristică a avut adeseori ca temă de reflecţie
demnitatea sublimă a slujirii sacerdotale ca lucrare tainică prin care Hristos se împărtăşeşte poporului. Literatura creştină consemnează celebrele tratate consacrate preoţiei,
opere atribuite sfinţilor Grigorie Teologul, Ioan Gură de Aur sau
Efrem Sirul. Ocazional despre preoţie au scris şi alţi autori şi vom
face referire aici la avva Teognost, scriitor filocalic.
De la acest autor nu ne-au rămas decât numele şi scrierile. Patrologii au încercat, prin urmare, să-l identifice. Părintele Dumitru Stăniloae, traducătorul ediţiei româneşti a Filocaliei, localizează acest
autor la Constantinopol, în secolul IX, pe vremea patriarhului Ignatie.
Pe la anul 870 ar fi fost egumen al unei mari mănăstiri constantinopolitane şi skevofylax al catedralei Sfânta Sofia. Cercetările mai noi
conduc însă spre o altă datare a activităţii acestui autor. Potrivit lui
Joseph A. Munitiz (Dictionnaire de spiritualité, tome XV, Paris, 1991,
col. 444) autorul celor 75 de capete „Despre făptuire, contemplaţie şi
preoţie”, incluse în volumul 4 al ediţiei româneşti, ar fi unul şi acelaşi
cu cel al unei scrieri intitulate „Thesauros”, o antologie tematică în
care sunt compilate extrase din Sf. Scriptură, enunţuri ale celor mai
importante dogme şi referiri la învăţătura mariologică a Bisericii,
rezumate ale celor şapte Sinoade ecumenice, scurte iniţieri în viaţa
duhovnicească bazate pe apoftegme şi învăţături morale etc. Există
similitudini stilistice şi de vocabular între textul filocalic al lui Teognost
şi scrierea „Thesaurus”, precum şi indicaţii manuscrise care leagă
numele acestui autor de veacul XIII (şi nu de autori omonimi din
secolele III, IX sau XIV). Acest fapt ar explica absenţa din textul filocalic al lui Teognost a urmelor isihasmului, a palamismului în mod
deosebit, ce va debuta aproape la o sută de ani distanţă. „Thesaurus”
a fost scris pe la anul 1252 şi e semnat de ieromonahul Teognost, a
cărui activitate e datată în timpul Imperiului de la Niceea (1204-1260),
perioadă când Constantinopolul se afla sub ocupaţie latină. În „Orologiul” bizantin, lui Teognost îi sunt atribuite scurte creaţii în cinstea
sfintei Euharistii, ceea ce ar justifica interesul său pentru slujirea
preoţească. Tot el compune câteva irmoase la Înălţarea Domnului.
Observăm la avva Teognost o abordare ascetică a preoţiei, în strânsă coerenţă cu dinamica vieţii duhovniceşti. Din cele 75 de capete, doar
25 sunt dedicate preoţiei, restul având ca tematică diferite aspecte ale
vieţuirii ascetice. Preoţia este o slujire excepţională, un dar acordat
omului pentru săvârşirea lucrărilor sfinte. Primirea ei nu asigură mântuirea. Altfel spus, preotul nu este scutit de nevoinţe. Teognost precizează: „Mântuirea se câştigă prin umilinţă şi virtute, nu prin slăvită
preoţie, care cere o vieţuire întocmai cu a îngerilor” (57).
Autorul filocalic accentuează demnitatea slujirii sacerdotale,
socotind-o „o cinste întocmai cu a îngerilor” (16), preotul fiind îndemnat să-şi aprecieze măsura duhovnicească sau, simţindu-se
întinat, mai degrabă să renunţe. Dimpotrivă, săvârşită în curăţie şi
cu luare aminte, ea conduce la mântuire. „De vei săvârşi cum trebuie slujba dumnezeiască, cinstită şi înfricoşată, şi nu te va mustra
conştiinţa pentru nimic, să-ţi nădăjduieşti mântuirea din aceasta.
Căci folosul de aci îţi va fi mai presus de toată lucrarea şi vederea
[contemplarea]. Iar de nu vei face aşa, tu însuţi vei vedea. Şi mai
bine este, fără îndoială, să te depărtezi, prin recunoaşterea neputinţei tale, de înălţimea preoţiei, decât să te ţii cu nedesăvârşire şi cu
necurăţie de ea, şi părând multora că te afli la înălţime, să zaci ca
un stârv vrednic de plâns şi de nevrednicie” (71).
Referindu-se la viaţa preotului, Teognost vorbeşte mereu de
curăţie, de mortificarea patimilor şi a plăcerilor, drept condiţii indispensabile apropierii de jertfelnic. Atingerea de trupul Domnului
cere curăţie şi sfinţenie (73), dar şi plâns, zdrobirea inimii şi veghe
de sine. „Să te atingi de cele sfinte cu conştiinţa înălbită prin curăţie,
ca un sfânt, după ce te-ai înălbit mai ‘nainte prin şiroaie de lacrimi”
(18). Altminteri, o viaţă contrară „înnegreşte” harul (51). Autorul
nostru consideră patima curviei şi pomenirea răului ca cele mai
grave abateri ce-l pot aduce pe preot în situaţia incompatibilă slujirii (17). Preotul nevrednic, care îndrăzneşte să se atingă de „jertfa
înfricoşată”, fără frica lui Dumnezeu, riscă să fie ars (13), de aici
recomandarea autorului: „sau opreşte-te, ca un om chibzuit”(59).
Totuşi, săvârşită cu luare aminte, în trezvie duhovnicească şi cu
frică de Dumnezeu, slujirea preoţească are o putere de mĳlocire la
tronul ceresc ce copleşeşte orice efort ascetic. Teognost surprinde
perfect realitatea acestei comparaţii: „Slujba cinstitei preoţii şi puterea ei de împăcare şi înduplecare a lui Dumnezeu, atât de mult
întrece orice psalmodie şi orice rugăciune, cât soarele stelele” (72).
Adresate, probabil, unor clerici din mediul apropiat şi scrise cu
câteva veacuri în urmă, capetele despre preoţie ale avei Teognost – un
mic tratat de pastorală duhovnicească – îşi păstrează actualitatea şi
vin să-i trezească pe preoţi din vârtejul patimilor şi al rutinei.
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aţă de omul „exterior” contemporan, Mitropolitul Kallistos propune „omul lăuntric”. În faţa literei, în faţa aparenţei,
Mitropolitul Kallistos așează viaţa în Duh, coborârea în
adânc. În faţa activismului, Mitropolitul Kallistos propune fixarea
în contemplaţie. Această viziune, această viaţă, este rezultatul unei
experienţe personale, a unui itinerariu de convertire continuă. Un
tânăr anglican de șaptesprezece ani intră din întâmplare (a se citi
„întâmplare” în sens etimologic „in templum” – într-o rânduială/
providenţă) într-o bisericuţă ortodoxă obscură din Londra și are
primul contact cu ceea ce înseamnă „mireasma”ortodoxă. Acesta
mărturisește: „Era într-o sâmbătă după-amiază. Treceam pe una
dintre străzile Londrei când, deodată, am văzut o biserică pe care
n-o cunoşteam. Împins de curiozitate, am intrat. Prima impresie a
fost aceea de gol. Nu vedeam nimic – nici pupitru, nici scaune, nici
bănci. Doar o imensă pardoseală lustruită. Era foarte întunecos.
Apoi, obişnuindu-mi-se ochii cu întunericul, am observat că biserica nu era cu desăvârșire goală. În picioare, de-a lungul pereţilor,
erau nişte oameni. Erau şi icoane luminate de candele, iar undeva
cânta un cor. Sentimentul de gol de la început s-a transformat în
opusul său şi m-a copleşit impresia unei extraordinare plenitudini. Prin icoane şi mâna
aceea de credincioşi am perceput, tainic, Biserica nevăzută.
Mă simţeam parcă sorbit în sus,
înălţat într-o lucrare mult mai
mare decât mine. Da, mi-era
dat să văd cerul pe pământ!”1
Timothy Ware se naște în
anul 1934 în SV Angliei, în localitatea Bath. Primește educaţie
creștină de factură anglicană.
Din tinereţe este preocupat de
studiu. Așa se face că studiază
ca bursier la școală din Westminster, apoi la vestita Universitate din Oxford, unde primește
diploma în Literatura clasică și
Teologie. La 17 ani trăiește
experienţa începutului convertirii la ortodoxie, dar pasul hotărâtor
îl va face doar după șase ani, fiind botezat în Biserica Greacă. Întâlnirea cu unii Părinţi duhovnicești pe perioada studiului este hotărâtoare. Menţionăm pe părintele Vasili Krivoșein, mai târziu episcop
în Belgia, preocupat mult de spiritualitatea simţirii lui Dumnezeu
pe linia Sfântului Simeon Noul Teolog. La fel de cunoscut, îl amintim și pe Părintele Lev Gillet, „un monah al Bisericii de Răsărit”,
așa cum se semna mereu. Contactul cu acești Părinţi îl fac să intre
și să guste puţin câte puţin din viaţa Bisericii celei Una, plinătate
de comuniune, reală și posibilă, în același timp. Patru sunt elementele care par să definească această experienţă directă și personală.
În primul rând, Tradiţia dinamică, ca și continuitate cu Biserica cea
Una a Apostolilor, Mucenicilor și Părinţilor, dincolo de diviziunile
istorice de-a lungul timpului. Pentru prima dată, ceea ce însemna
Sfânta Tradiţie era înţeles și experiat în întreg conţinutul său, ca
ceva viu, vivificator și real. Era o invitaţia la „gustaţi și vedeţi”, voi
înșivă. Apoi Liturghia ca și lucrare a Bisericii sau, mai exact, ca viaţa
însăși a Bisericii – comuniune între oameni, dar și între cer și pământ.
Era pregustarea Împărăţiei, arvuna și siguranţa acesteia, în același
timp. Rugăciunea inimii, cel de-al treilea element constitutiv, dădea
răspunsul la îndemnul Sfântului Pavel de a ne ruga neîncetat (1
Tesaloniceni 5, 17) și oferea soluţia așezării noastre în prezenţa
permanentă a lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu și simţirea
Duhului păreau să pună întreaga sa existenţă sub semnul simţirii
și ocrotirii dumnezeiești. În cele din urmă, crucea, ca și semn al
martiriului hristic, prelungit în viaţa creștinilor, aducea o semnificaţie
solidă suferinţelor contemporane.
Astfel, la vârsta de 23 de ani, întră în Biserica Ortodoxă Greacă,
socotind că viitorul Ortodoxiei în Occident va fi pe linie grecească.
Cu toate acestea, unul dintre sfătuitorii săi din această perioadă este
preotul rus George Șermetiev, care îi devine duhovnic. Urmează o
perioadă de iniţiere, mai degrabă ca autodidact, la care se adaugă
câteva pelerinaje în Muntele Athos, Grecia sau Ierusalim. În acest

răstimp scrie prima sa carte, care a devenit de referinţă în literatura ortodoxă – „Ortodoxia – Biserica celor Șapte Sinoade”, publicată iniţial în 1963, tradusă și tipărită în franceză cinci ani mai târziu,
și revăzută într-o formă „mai puţin violentă”faţă de Filioque, și
adăugită mai târziu. Timp de șase luni, în anul 1963, petrece într-o
mănăstire a diasporei ruse din Canada, de unde va reveni în Anglia.
Odată întors, devine secretarul Arhiepiscopului Athenagoras II și
va fi hirotonit diacon. După un an de vieţuire în Mănăstirea „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Patmos va fi călugărit, primind, în
spirit filocalic, numele de Kallistos. Pentru el, monahismul, la fel ca
și căsătoria, sunt taine ale iubirii, comparate cu cele două dimensiuni ale Teologiei – apofatică, respectiv catafatică. Iubirea este taina
vieţii: „Iubirea e în centrul viu al fiinţei noastre: e chiar esenţa noastră şi, dacă nu iubim, nimic nu suntem. Oriunde am fi, în căminul
nostru sau în mănăstirea noastră, să ne străduim să devenim mai
deplin ceea ce suntem deja”2. În anul 1966 este hirotonit preot, iar,
la scurtă vreme, devine primul profesor de Studii ortodoxe la Facultatea de Teologie din Oxford. În anul 1982 este hirotonit episcop
vicar al Episcopiei de Thyatira și Marea Britanie, iar în anul 2007
devine titular al scaunului de Diokleia.
Pe perioada profesoratului său, peste 35 de ani, își împlinește,
în cel mai firesc mod, rolul de „pod” și de „podar” între Răsăritul
și Occidentul creștin. Ceea ce dorește este să stabilească o Ortodoxie „apuseană”, militând pentru caracterul universal al acesteia.
Acest lucru înseamnă a fi ortodox răsăritean în credinţă și apusean
prin cultură. De aceea, nu va fi doar traducătorul colecţiei filocalice,
ci și cel care va netezi drumul de la text la context. În felul acesta,
calea filocalică devine un „manual” și pentru omul occidental
„„exterior”, activist și pragm
matic, făcându-i accesibilă devenirea întru „omul
lă
lăuntric”, meditativ și conte
templativ. Calea filocalică
es
este asociată cu viaţa Bisericii,
ric deschisă tuturor, fără
nici
ni o excepţie. Ceea ce
pare
pa să fie și mai specific
și de ajutor omului actual
este
es rugăciunea lui Iisus,
potrivită
po
pentru „tensiunea
ne lumii moderne”, care
poate
po fi practicată de oricine
ci și în orice moment al
vieţii
vi zilnice. Traducerea
Colecţiei
C
Filocalice în două
volume,
vo
de peste 420 de
pagini
pa
fiecare, deschide o
nouă
no etapă în ortodoxia
apuseană. Cu peste zece reeditări, Filocalia nu înceta să fascineze,
să înveţe, să invite. Era vorba de comunicarea vieţii Duhului, care
depășește o istorie sau o geografie specifică. Reprezenta Tradiţia
dinamică a Bisericii, care dovedește continuitatea de vieţuire, succesiunea duhovnicească, într-o ortopraxie garantată și validată de
Biserica cea Una. De aici și ecumenismul pe care Mitropolitul Kallistos îl proclamă – într-un timp în care dialogul strict teologic, dar
lipsit de smerenia Duhului, pare să fie în impas, ecumenismul
spiritual, de nuanţă filocalică, ca și metodologie de reconstrucţie a
inimii, sau de devenire întru „omul lăuntric”, pare să fie o soluţie.
De aici necesitatea proclamării, deși cu fermitate, totuși deschisă, a
unei teologii apofatice, favorabilă întrebărilor, cercetărilor, căutărilor de tot felul. Numește această atitudine „duh de explorare
apofatic”3.
Rolul său de pod și „podar” se vede, mai ales, din lucrările tipărite. Pe lângă cele evocate mai sus, amintim câteva traduse în
limba română: „Puterea Numelui. Rugăciunea lui Iisus în spiritualitatea ortodoxă”, „Ortodoxia – calea dreptei credinţe”, „Împărăţia
lăuntrică”, „Rugăciune și tăcere în spiritualitatea ortodoxă”. De
asemenea trebuie să amintim și numeroasele articole de spiritualitate ortodoxă publicate în revistele „Eastern Churches Review” și
„Sobornost”, sau activitatea desfășurată în Asociaţia „Sfântul Alban
și Serghie”. La toate acestea merită să adăugăm numeroasele traduceri ale cărţilor de slujbă în limba engleză, fiind nu doar un
traducător, ci și un creator de limbă liturgică. Toate acestea îi conturează personalitatea sa marcantă, de sacerdot, dascăl și misionar
al credinţei ortodoxe.
Mesajul său pentru omul contemporan poate fi formulat astfel:
„Să devii ceea ce eşti: mai exact, să revii la tine însuţi; descoperă-L
pe cel ce deja este în tine; ascultă-L pe cel ce niciodată n-a încetat să
vorbească în tine; posedă-L pe cel ce chiar acum te posedă!”4
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Petre Pandrea despre
Patriarhul Justinian
Mircea Gelu Buta
a un deceniu după prăbuşirea fostului regim, a revenit
în actualitate numele lui Petre Pandrea, eseist şi ziarist
interbelic, doctor în drept şi avocat pledant. Născut în
anul 1904, Petre Marcu, care a adoptat ulterior pseudonimul
de Petre Pandrea, a fost, cum bine l-a definit scriitorul Barbu
Brezianu: „... adevăratul animator al «aripei stângi» a generaţiei
1930, având pe Mircea Vulcănescu în «aripa dreaptă», iar în centru
- joncţiunea dintre cele două tabere - pe efervescentul Petru
Comarnescu...”1.
În epoca interbelică, Petre Pandrea a scris în mai multe
cotidiene, îndeosebi în principalele ziare de stânga, „Dimineaţa” şi „Adevărul”, ca şi în „Dreptatea”, şi a apărat militanţi
comunişti. După lovitura de stat de la 23 august 1944, vântul
îi sufla din plin în pânze. Nu era însă un închistat ideologic, de
vreme ce îl evoca în anul 1945 pe Nae Ionescu, fostul său profesor şi director de studii de la Liceul „Nicolae Filipescu” - Mănăstirea Dealu, şi o făcea în termeni laudativi, sau pe vechiul
prieten Petre Ţuţea, aflat ideologiceşte la dreapta, spre extremă.
În anul 1945, îi mărturisea lui Ion Biberi că vede viitorul colorat în roşu: „Morala viitorului - declara Petre Pandrea - va fi
evident o morală socialistă, fiindcă ne îndreptăm, din fericire, în mod
inexorabil, spre socialism. // Capitalismul a adus crize, războaie,
nenorocire colectivă. Socialismul salvează lumea contemporană”2.
Trei ani mai târziu, Pandrea era arestat, judecat şi condamnat nu pentru că s-ar fi făcut vinovat prin ceva faţă de noul
regim instalat la începutul anului 1948, ci exclusiv pentru
faptul că era căsătorit cu sora lui Lucreţiu Pătrăşcanu, destituit din postul de Ministru al Justiţiei pe care îl deţinea din
anul 1944 şi arestat după o scurtă perioadă de domiciliu obligatoriu la Snagov.
După patru ani de închisoare politică (1948-1952), perioadă în care nu i se stabilise vreo vinovăţie concretă, Petre Pandrea
este eliberat - cu doi ani înainte ca Pătrăşcanu să fie executat
-, iar în anul 1953 i se redă dreptul să profeseze avocatura. În
cei şase ani de libertate (1952-1958) care l-au despărţit de cea
de-a doua arestare, Pandrea a scris câteva volume corpolente,
care au văzut lumina tiparului după aproximativ o jumătate
de veac3. Li s-a adăugat un manuscris de la Aiud, din vremea
celei de-a doua detenţii (1958-1964) şi alte pagini aşternute pe
hârtie în cei patru ani de viaţă trăiţi până în vara lui 1968.
În aceste manuscrise însumând mii de pagini, devenite în
anii din urmă cărţi tipărite, omul care aprecia în anul 1945 că
„munca, jertfa şi politeţea sunt coordonatele unei morale viitoare”4,
Petre Pandrea foloseşte expresii incalificabile la adresa Patriarhului Justinian şi a altor ierarhi, netrecând cu vederea nici
duhovnici de talia Părintelui Cleopa, martiri ca Sandu Tudor
sau teologi precum Andrei Scrima.
Motivul acestei atitudini ne este furnizat de Andrei Pandrea,
fiul autorului, într-un capitol preliminar din Memoriile mandarinului valah, din care, la rândul nostru, redăm: „Deznodământul
nefericit al carierei de avocat s-a produs după ce Petre Pandrea a
pledat în procesul călugărilor şi călugăriţelor de la câteva mănăstiri:
Vladimireşti, jud. Galaţi, cu 300 de monahii, între care Veronica,
Micaela, substareţă, maicile Teodosia - bibliotecară, Tiberiada, Epiharia şi părintele Ioan (Ioan-Silviu Iovan), duhovnic predicator. În
procesul din martie 1956, de la Galaţi, în care adversarii au fost
episcopul Antim de Buzău - «Porcul cu mitra-n cap», care a ordonat
intrarea miliţiei şi a securiştilor în incinta mănăstirii - spaţiu inviolabil! -, ca şi Sandu Tudor şi fratele Andrei Scrima, care «au apreciat»
că s-au pronunţat pedepse prea blânde: Micaela (sora camaradului
lui Corneliu Zelea Codreanu): cu 20 de ani...”5.
Petre Pandrea a scris o carte întreagă, intitulată Călugărul
6
alb , un soi de istorie romanţată a conflictului stareţei de la
Vladimireşti cu ierarhia bisericească, volum care abundă în
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afirmaţii de genul acesta: „Omul sau mai exact fiara Justinian
Marina are maniere şi mentalitate de cobiliţar nietzschean, fără scrupule, care dă lipsă la cântar, urmărindu-şi ţelul ca un glonte scăpat
din puşcă. Vâlcea este o regiune de lupi, cum arată şi rădăcina slavă
a cuvântului”7. Cum poate urmări cineva „un glonţ scăpat din
puşcă” - sau mai degrabă din condei - este greu de înţeles.
Cu următorul pasaj al lui Pandrea suntem în plin Caragiale, întrucât ne vine în minte ziaristul Caracudi: „Ralea şi
cu Patriarhul Marina s-au dus în celula de puşcăriaş a lui Ion
Mihalache, preşedintele Partidului Naţional Ţărănesc, unde stă
de nouă ani, ca să-l convingă să semneze o proclamaţie către ţară,
în care să-şi recunoască greşelile şi să se uimească de realizările
paradiziace ale regimului popular. (...) Mihalache a refuzat. // A
dat afară pe energumeni: / Ieşi afară, boier Ralea, din celula mea
de puşcăriaş. Iar tu, părinte Marina, du-te la biserică şi evanghelizează pe păstoriţii unde eşti păstor”8.
Lăsând la o parte faptul că „o proclamaţie către ţară” poate
semna un monarh sau un conducător de oşti, nu şi un deţinut,
ne întrebăm cum putea acesta să laude înfăptuirile regimului,
câtă vreme în decurs de aproape un deceniu nu văzuse altceva
decât pereţii propriei celule de închisoare?!... Iar dacă prin
absurd ar fi avut loc o vizită precum cea pomenită de Pandrea,
ea s-ar fi desfăşurat în cea mai mare discreţie, presupusul dialog neajungând la urechile tuturor, precum replicile rostite pe
scena unui teatru.

Înainte de a căuta să aflăm ce l-a determinat pe Petre Pandrea
să-l denigreze şi să-l invectiveze pe Patriarhul Justinian în termeni la care nu au recurs nici detractorii săi cei mai înverșunaţi,
vrem să lămurim antipatia publicistului marxist privitoare la
Părintele Cleopa, Sandu Tudor şi Andrei Scrima. Toţi aceştia se
aflau, la începuturile anilor ’50, la Mănăstirea Slatina, din care
Justinian dorea să facă o chinovie menită să formeze călugări
de elită. În aceeaşi perioadă, mai precis în anul 1954, înainte de
a intra în conflict cu Statul - la Vladimireşti erau ascunşi doi
legionari urmăriţi -, conducerea acestei mănăstiri, inclusiv
duhovnicul Ioan, adept al cuminecării dese, intrase în conflict
cu episcopul locului şi cu Sfântul Sinod (implicit cu Patriarhul)
din cauza unor abateri dogmatice şi canonice grave. Aşa s-a
făcut că monahii Mănăstirii Slatina au redactat şi expediat o
Scrisoare către Sf. Mănăstire Vladimireşti, prevenind destinatarele, într-un limbaj irenic, asupra greşelilor comise, examinate
gradat. De pildă: „...teoria şi practica de la Vladimireşti a mărturisirii colective şi publice este o înnoire greşită, născută dintr-o râvnă
romantică de inspiraţie protestantă, care sfârşeşte în nespus de primejdioasa culpă a desfiinţării uneia din cele şapte Taine”9.
Următoarea abatere privea cea mai importantă Sfântă Taină
a Bisericii, Euharistia, despre care se spunea în scrisoare: „Problema Sfintei Împărtăşanii nu este o problemă de cantitate. Prin
aceasta se nesocoteşte învăţătura dogmatică a Bisericii Ortodoxe care
spune că Hristos este lucrător în cea mai mică părticică din Sfinte,

1
PETRE PANDREA, Reeducarea de la Aiud, ediţie îngrijită de Nadia Marcu Pandrea,
Editura Vremea, Bucureşti, 2000, p. 7.
2
ION BIBERI, Lumea de mâine, ediţia a doua, cu un cuvânt înainte de Adrian Cioroianu, Editura Curtea-Veche, Bucureşti, 2001, p. 252.
3
Este vorba de Memoriile mandarinului valah, Bucureşti, 2001; Crugul mandarinului. Jurnal intim (1952-1958), Bucureşti, 2002; Noaptea Valahiei. Jurnal intim
(1952-1968), Bucureşti, 2006; Turnul de ivoriu. Memorii, Bucureşti, 2004; Călugărul alb, Bucureşti, 2003 ş.a.
7
4
Citat redat după Călugărul alb, versiunea de pe internet, nepaginată.
ION BIBERI, op. cit., p. 253.
8
5
PETRE PANDREA, Memoriile mandarinului valah..., p. 498.
PETRE PANDREA, Memoriile mandarinului valah, Bucureşti, 2001, pp. XVII-XVI9
II.
Biserica, Sectele şi Fraţii Mincinoşi, culegere de învăţături ortodoxe, îngrijită
6
de preot Simeon Adrian, Editura Pelerinul, Iaşi, 1997, pp. 92-93.
PETRE PANDREA, Călugărul alb, Editura Vremea, Bucureşti, 2003.

aşa că, dacă după 40 de ani te împărtăşeşti o dată, puterea lucrătoare
a Sfintelor Taine e întreagă. Aceasta după învăţătura dogmatică a
Bisericii Ortodoxe, iar după Vladimireşti, nu are efect deosebit, deoarece cantitatea e prea mică”10.
Întrucât maica Veronica, stareţa Mănăstirii Vladimireşti,
„profeţise” în public sfârşitul lumii la data de 22 septembrie
1954, i se reaminteşte în epistola pomenită că: „Dumnezeu a
socotit că e bine ca ziua sfârşitului să rămână necunoscută, pentru
ca viaţa omenească să se desfăşoare în ritm normal, până la capăt. Iată
însă că, denaturându-se adevărul acesta, s-a realizat o atmosferă de
sfârşit de veac. Acolo nu mai e adevărat că sfârşitul va veni ca un
fulger, ca un fur pe neaşteptate” (II, Petru, 3, 2-10)...”11.
Textul scrisorii, care este şi o lecţie strălucită de teologie
ortodoxă, include şi o altă abatere gravă: „Noi socotim că în
această lege a ascultării de cine are vedenii stă tâlcul întregii neascultări a Vladimireştilor faţă de ierarhie. Şi nu numai atât, dar tot aici
stă tâlcul şi al faptului că Vladimireştii îşi motivează neascultarea,
hotărâţi să meargă până la jertfă”12.
O să reproducem din aceeaşi scrisoare două paragrafe impecabil formulate şi pururea actuale, privitor la atitudinea faţă
de ierarh, consecinţă a atitudinii ostile şi de frondă în raport cu
acesta, atitudine adoptată la Vladimireşti: „Fără episcop, în Biserică nu se poate nimic (Can. 39 Ap. Cart. 6,7; I Ec. 16; I-II, 15),
nici Biserica nu se poate numi Biserică, nici creştinul - creştin. Episcopul este aşa de trebuitor în Biserică precum omului îi este trebuitoare răsuflarea sau lumii soarele (Milaş, op. cit., tâlc. can 1 Ap.). //
Pe episcop nu-l judecă nimeni decât Sinodul, şi, pentru faptele lui
personale, nu e îndreptăţit nimeni să nu-l asculte, pentru darul lui.
Numai dacă episcopul ar avea o credinţă stricată, chiar înger din cer
de ar fi, nu trebuie să te supui lui, dar dacă învaţă drept, nu te uita
la viaţa lui, ci la cuvintele lui (Sf. I.G.d.A., Omilia II, Ep. Timotei).
Şi un episcop, atâta vreme cât nu este oprit de Sinod şi învaţă drept,
trebuie ascultat şi nu ocărât, iar cei care nu ascultă cad sub ameninţarea caterisirii şi afurisirii (can 5, 56 Ap. şi can. 13, Sin. I-II.)”13.
Epistola, conţinând atâtea adevăruri neplăcute atât pentru
duhovnicul Ioan, promotor al împărtăşirii dese, cât şi pentru
stareţa de la Vladimireşti şi adeptele ei, era semnată Soborul
Mănăstirii Slatina şi fusese redactată îndeosebi de Părintele
Cleopa Ilie, de Arsenie Papacioc, de Sandu Tudor (Părintele
Daniil), de fratele Andrei Scrima... Acesta este motivul pentru
care cei pomeniţi mai sus revin în diatribele lui Petre Pandrea,
avizat probabil de stareţa Veronica, al cărei avocat era. Să fi
citit el însuşi misiva? Nu este exclus, însă nu avea cum să înţeleagă ceva, fiind lipsit de o elementară cultură teologică, mândru de dispreţul său pentru Sfânta Scriptură: „Sunt un sihastru
fără credinţă, fără mitologie greco-romană sau israelită. Pentru mine,
Biblia este o carte de folklor mozaic, colaţionată şi stilizată de înţelepţii Septuagintei”14.
Deşi este doctor în drept, Petre Pandrea ignoră un principiu juridic de căpetenie: audiatur et altera pars. El ascultă
tot ce spun stareţa de la Vladimireşti, anturajul său şi duhovnicul, Patriarhul şi alţi membri ai Sinodului nefiind decât
- textual - „porci cu mitră”, aşa cum s-a văzut. Situaţia lui
Petre Pandrea, despre care un fost deţinut de la Aiud, Demostene Andronescu, om de o inteligenţă remarcabilă, spunea că, fiind marxist, Pandrea trebuie perceput în reeducare
ca un... „profesor asociat” şi nu ca o victimă; situaţia lui,
aşadar, nu este cu nimic originală, ci ţine de orgoliul intelectualului satisfăcut de o atitudine rebelă şi adesea provocatoare în raport cu Biserica. Judecăţile lui Pandrea referitoare
la Patriarhul Justinian sunt penibil de alăturea cu realitatea
şi devin chiar piatră de poticnire şi prilej pentru delir, aşa
cum reiese dintr-un fragment cu care vom încheia: „Eu fac o
profeţie în aceste file, pe care am făcut-o, oral, în faţa Patriarhului
Marina şi a anturajului său. // După Marina va veni ca patriarh
ieromonahul Ioan-Silviu Iovan. Va fi vlădică. Va încerca să treacă
biserica ortodoxă la catolicism. Atunci se vor despărţi apele. Micaela va milita pentru catolicism. Maica Veronica va rămâne în
câmpul ortodox. Va începe o dihonie dintre cele mai mari pe lângă
care dihonia de astăzi dintre clerul de sus şi clerul de jos va fi un
fleac. // Eu voi fi de partea ortodocşilor. Vom rămâne puţini.
Maica Veronica va fi în lagăr cu actualii ei adversari care par
ireductibili: cu Sandu Tudor, cu fratele Andrei Scrima. Patriarhul va fi la Sihastru (o mănăstire de stilişti, n.n.), bătrân, în
penitenţă...”15. Oprim aici citatul unei „profeţii” care poate
stârni, cel mult, interesul psihiatrilor.
10
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Este vorba despre un întuneric al necunoaşterii, dar în mod
special al păcatului. Cu cât înaintăm mai mult în adevărata
înţelegere a lui Dumnezeu, cu atât mai intensă devine simţirea
depărtării noastre faţă de Dumnezeu din cauza păcatului care
ne îndepărtează de El. Ajunge să aruncăm o privire asupra
slujbelor din Postul Mare în Biserica Ortodoxă pentru a vedea
că această înţelegere este pe deplin integrată în tradiţie. Există, cu toate acestea şi ceva propriu în insistenţa Părintelui
Sofronie asupra acestei dimensiuni a vieţii creştine în rugăciune. Practicarea rugăciunii lui Iisus ne conduce la conştientizarea întunericului care se află în noi, a întunericului care
suntem ca oameni şi care ne desparte de Dumnezeu. Insistenţa apăsată a Părintelui Sofronie poate fi explicată, cel puţin în
parte, prin modul în care înţelege unitatea omenească: Modul
în care suntem legaţi unul cu altul, modul Căderii, lipsindu-ne
libertatea primordială, ne constrânge la un anumit fel de necesitate, în care firea, firea căzută, iar nu posibilităţile ei zidite de Dumnezeu şi creatoare, ne leagă între noi într-o stare
care poate fi redată doar prin cuvântul “infern” [gr. κόλαση].
Părintele Sofronie pare a da de înţeles că această unitate în
împreună relaţionare [gr. συνδυασμὸ] cu înstrăinarea noastră
de Dumnezeu reprezintă o trăsătură proprie secolului XX:
Face referire la acest «veac cumplit»7, subliniind că “nu este
păcat mai mare decât războiul”8. Pentru un om al secolului
XX - aşa cum este chiar Sfântul Siluan - a începe o viaţă închinată rugăciunii care duce la unirea cu Dumnezeu, la îndumnezeire, înseamnă a ridica pe umerii săi şi a trece prin infernul
îndepărtării omenirii de Dumnezeu. Vorbeşte despre “nevoitori ai bunei cinstiri, a căror experienţă nu este departe de a
fi atotcuprinzătoare” 9 - adică experienţa globală a speciei
umane alienate - şi se referă la experienţa lor, pe care o caracterizează ca trecută “prin durerile clătinărilor sufleteşti... prin
pustietoare îndoieli şi lupta plină de suferinţă cu patimile”10,
şi afirmă că “au cunoscut... întunericul greoi al deznădejdii,
zbuciumul şi amarul de nedescris al părăsirii de către
Dumnezeu”11.
Pe calea căutării şi înţelegerii acestei experienţe, în ultimă
analiză a unei experienţe care pentru omul unit cu Dumnezeu
de dovedeşte a fi în cele din urmă izbăvitoare, Părintele Sofronie a găsit de cuviinţă să aducă dovezi şi referinţe din învăţătura tradiţională a Bisericii şi să le dezvolte într-un mod
cu siguranţă inovator, şi poate chiar îndrăzneţ. Dumnezeul
pe care el L-a întâlnit este un Dumnezeu care se iveşte din
smerenie. Este un Dumnezeu smerit12. Poate nu aceasta este
impresia desprinsă din imaginile lui Hristos Atotţiitorul (Pantocrator), chiar dacă la o observare mai atentă se poate descoperi ceva neaparent, care ar putea mai degrabă să provoace
uimirea: Arată că Atotţiitorul nu deţine însemnele puterii, ci
Evanghelia, care, în anumite reprezentări în care este înfăţişată deschisă, permite privitorului să citească cuvintele: “Veniţi la Mine... căci sun blând şi smerit”. Gândirea rusă a secolului XIX este străbătută de smerenia lui Hristos, a lui Hristos
“deşertat”, cel care s-a golit cu adevărat pe Sine13. În gândirea
rusă - dacă putem schiţa în câteva cuvinte o temă atât de
complexă - una din chestiunile cele mai importante a fost în
ce măsură Hristos S-a golit pe Sine de dumnezeire astfel încât
să asume firea omenească şi să Se arate pe pământ ca om
(aceasta este, de altfel, şi abordarea “teologilor chenotici”
luterani germani contemporani), împrejurare în care Hristos
fie ar pierde ceva din dumnezeirea Sa pentru a deveni om, fie,
golindu-Se Hristos, săvârşeşte o lucrare prin excelenţă dumnezeiască şi astfel, deşertarea devine o trăsătură a lui Dumnezeu. Dacă urmăm cea de-a doua ipoteză, acceptăm că chenoza este o calitate a lui Dumnezeu. Nu este greu să acceptăm
o asemenea poziţie - chiar dacă n-au fost mulţi care s-o adopte - deoarece dacă Dumnezeu este iubire, după cum ne încredinţează Evanghelistul Ioan, şi dacă iubirea “nu caută ale
sale”, ci “pe toate le suferă”, după cum scrie Apostolul Pavel,
atunci, într-adevăr, nu există oare ceva “chenotic” în iubirea
Tatălui faţă de Fiul şi în iubirea Fiului şi a Sfântului Duh? Ceva
“chenotic” în sensul iubirii care-i permite Celuilalt să existe,
care binevoieşte faţă de existenţa Celuilalt? Dacă aceasta este
iubirea pe care o conţine Treimea Persoanelor, atunci iubirea
lui Hristos deşertat este acest fel de iubire şi exprimă ceva din
dumnezeirea Sa cu toate că afirmă golirea de Sine într-un
anumit fel de dumnezeire.

Consider că o asemenea înţelegere, fundamentată în tradiţia gânditorilor ruşi, cum ar fi Mitropolitul Filaret al Moscovei şi Fiodor Dostoievski, urmează Părintele Sofronie atunci
când spune că Dumnezeu este smerit şi că oamenii au fost
plăsmuiţi “după chipul smeritului şi liberului Dumnezeu”.
Astfel, smerenia şi libertatea se descoperă în modalităţile în
care putem să trăim “după chipul lui Dumnezeu” în viaţa
noastră. Am de asemenea impresia că astfel de idei fasonează
concepţia Părintelui Sofronie despre modul în care sensul
ipostasului rezumă ceea ce înseamnă a fi om. Nucleul “duhului înnoitor” al părintelui Sofronie constă în îndrăzneala sa
de a pune în evidenţă acele referinţe care corăspund tradiţiei
şi conform cărora smerenia se situează în centrul existenţei
lui Dumnezeu. Aceasta era ceva ce Părintele Sofronie a avut
curajul să caute căci era modul în care Dumnezeu Însuşi S-a
descoperit şi era modul însuşi în care el L-a trăit.
Traducere din greacă de Pr. Florin-Cătălin Ghiţ
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Comunicat de presă
34 de burse scoase la
concurs de Fundaţia
„Mitropolitul Bartolomeu”
pentru anul școlar și universitar
2017-2018
undaţia „Mitropolitul Bartolomeu” anunţă deschiderea unui
nou concurs pentru cele 34 de burse oferite elevilor de liceu,
studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, în anul şcolar şi
universitar 2017-2018, repartizate după cum urmează:
• 18 burse pentru elevi, în valoare de 200 lei pe lună
• 12 burse pentru studenţi, în valoare de 300 lei pe lună
• 3 burse de cercetare pentru masteranzi, în valoare de 300 lei pe lună
• 1 bursă de cercetare pentru doctorat, în valoare de 400 lei pe lună
Bursele pentru elevi, studenţi şi masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctorat pe o perioadă de 12 luni,
începând cu 1 noiembrie 2017. Masteranzii şi doctoranzii vor
trebui să prezinte un proiect de cercetare pe o temă interdisciplinară, din domeniile propuse: teologia şi interpretarea ştiinţelor, teologia şi bioetica, teologia şi mediul înconjurător, teologia şi artele, teologia şi lumea.
Calendarul şi etapele desfăşurării concursului:
• 22 Octombrie 2017, termenul limită pentru depunerea dosarelor, direct sau prin poştă, la sediul Fundaţiei (400117 Cluj-Napoca;
P-ţa Avram Iancu 18)
• 31 Octombrie 2017 afişarea rezultatelor
• 2 Noiembrie 2017 contestaţii şi afişarea rezultatelor finale
Condiţiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum şi actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în Regulamentul
de burse aprobat de Colegiul Director al Fundaţiei şi publicat pe
situl: www.fundatiabartolomeu.ro. Fundaţia va încheia cu fiecare
bursier un contract în care vor fi prevăzute drepturile şi obligaţiile
ce revin ambelor părţi pe toată perioada derulării bursei.
Fondul alocat pentru bursele acestui an şcolar şi universitar este
de 77.700 lei, iar până în prezent, Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu”
a acordat 295 de burse unor tineri din întreaga ţară, în valoare totală de 751.800 lei.
Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” a fost înfiinţată în anul
2008 de vrednicul de pomenire Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu
Anania şi reprezintă proiectul generos şi inspirat al unui om cu
viziuni largi, care a ştiut să-şi convertească lipsurile tinereţii în
şansă pentru tinerii merituoşi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale.
Ea are ca scop principal acordarea de burse tinerilor merituoşi
dar lipsiţi de posibilităţi, din resursele proprii, pe care le administrează potrivit dorinţei fondatorului ei.
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încerca să vorbești despre noima “tradiţiei” şi a
“reînnoirii” în gândirea cuiva ca Părintele Sofronie,
este ca a încerca să distingi şi să desparţi părţile
ascunse care se împletesc inexprimabil între ele în chiar
modul cuiva de a gândi şi în modul său de a înţelege lucrurile. Evanghelistul Ioan, în prima sa epistolă se referă exact
la acest paradox atunci când spune: “Iubiţilor, nu vă scriu
poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care o aveaţi de la început; porunca cea veche este cuvântul pe care l-aţi auzit.
Iarăşi vă scriu poruncă nouă, ceea ce este adevărat întru El
şi întru voi, pentru că întunericul se duce şi lumina cea adevărată începe să răsară”1. Nu e vorba despre o poruncă nouă,
ci de una veche şi totuşi nouă. Când Părintele Sofronie vorbeşte despre credinţă în tradiţie, spune ceva nou, ceva proaspăt, nu ceva mort, împietrit. La fe, atunci când spune ceva
ce pare nou şi inovator, vedem că de fapt este adânc înrădăcinat în tradiţie. Şi totuşi, când Părintele a început să scrie
propriile sale experienţe în cartea care a părut pentru prima
dată în 1984 în franceză cu titlul Voir Dieu tel qu’il est, primele reacţii, în special în anumite cercuri ortodoxe, au fost
negative şi dezaprobatoare căci considerau că este necuviincioasă “iubitoarea de slavă sinceritate cu care reproducea
experienţa personală a lui Dumnezeu”2. Cu mulţi ani în urmă
remarcabilul iezuit cercetător al spiritualităţii bizantine Irénée
Hausherr a subliniat că “la spiritualité orientale repugne
profondément aux autobiographes [autobiografilor le displace profund spiritualitatea răsăriteană (tr.)]”3.
Respingerea de către aceste cercuri a “autobiografiei spirituale” a Părintelui Sofronie am putea spune că este de acord
cu remarca lui Hausherr, în pofida faptului că în cea mai mare
parte a secolului XX, teologii ortodocşi, îndeosebi reprezentanţii tradiţiei ruse, cum ar fi Florensky, Bulgakov, Florovsky
şi Lossky, prezentau teologia ortodoxă - în opoziţie cu ceea ce
ei considerau a fi intelectualismul teologiei occidentale - ca
teologie în care dogmele se prefac în “experienţa tainelor
inefabile”, iar în tradiţia ortodoxă n-ar putea exista “o distincţie clară între mistică şi teologie, între experienţă personală a
tainelor dumnezeieşti şi dogmele bisericeşti”4. Ceea ce le-a
părut criticilor ortodocşi ai Părintelui Sofronie ca o mare inovaţie, rezona de fapt cu convingerile pe care le-au exprimat
referitor la teologia lor încă din timpul vieţii lui. Dacă abordarea sa era inovatoare, atunci această inovaţie era adânc
înrădăcinată în tradiţie!
Un element deosebit de impresionant, atât în prezentarea
de către Părintele Sofronie a învăţăturii Sfântului Siluan despre rugăciune, cât şi în învăţătura Părintelui Sofronie însuşi
pe aceeaşi temă, este accentul pus pe păcat şi întuneric. Existase în trecut, şi continuă să existe, o tendinţă de a prezenta
spiritualitatea ortodoxă ca o spiritualitate a luminii, opusă
accentului pus pe întuneric şi pe “nopţile întunecate ale sufletului şi duhului”, care ar corespunde mai degrabă spiritualităţii occidentale. Atât Vladimir Lossky cât şi Myrra LotBorodine fac referire pe larg şi se ocupă cu această opoziţie.
Demarând lectura Părintelui Sofronie având aceste concepţii
ca punct de plecare, ne găsim confruntaţi cu o contradicţie
evidentă. “Nu trebuie să ne înfricoşăm peste măsură de această pogorâre în întuneric, deoarece în afara ei, după cădere,
deplinătatea cunoaşterii este de ajuns”5. “Noi ne pogorâm, în
actul osândirii de sine, în întunecatele prăpastii, pentur că din
clipa în care, în Hristos şi printr-Însul, ni se descoperă chipul
Omului celui mai înainte de veci din mintea înfăptuitoare a
lui Dumnezeu, desluşim adâncul fără de fund al întunecării
noastre. Este asemenea fulgerului care străpunge noaptea şi,
stingându-se, face întunericul şi mai de nepătruns; aşa şi
Lumina Dumnezeirii, când se arată, prin contrast ne dăa ne
vedea întunericul lăuntric asemenea unei masse vârtoase de
respingătoare necurăţie”6.
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Dialogul Bisericii cu
dreapta și stânga politică
† Ierotheos Vlachos
Mitropolit de Nafpaktos şi Sfântul Vlasie

n ultima vreme s-a discutat în spaţiul bisericesc
şi mai larg, al societăţii, despre dialogul dintre
Biserică şi stânga politică care a avut loc de curând
în Grecia. Eu, personal, nu am urmărit îndeaproape simpozionul pe această temă, ci doar am citit câteva comunicări din cadrul acestuia, şi reacţiile presei legate de
acest subiect. Consemnez în continuare câteva gânduri
care ar putea conduce la o mai amplă dezbatere şi la o
precizare a termenilor.
1. Biserica este un spaţiu deschis tuturor, dar are
un scop precis. Biserica este o societate bine determinată care dobândeşte însemnătate teologică ca Trup, anume
Trupul lui Hristos, ca familie duhovnicească, ca spital
duhovnicesc. Biserica îi primeşte pe toţi, dă sens vieţii
lor şi le deschide orizontul vieţii. Din Biserică fac parte
conducători şi supuşi, înţelepţi şi analfabeţi, bărbaţi,
femei şi copii,
oameni din toate
naţiile, bogaţi şi
săraci. Biserica
nu lucrează ca o
ideologie, ci ca o
mamă duhovnicească care naşte
şi îşi creşte copiii, indiferent de
culoarea, de clasa socială, de
genul şi naţionalitatea acestora.
Cel care vede în
Biserică o ideologie eşuează în
a înţelege scopul
mai adânc al
acesteia, în a vedea dinamica
inimii Bisericii şi felul cum îşi transmite sângele în toate
mădulare, încă şi în cele mai umile şi mai istovite.
2. Termenii de „dreapta” şi „stânga” au fost
apărut cu totul ocazional şi au legătură cu poziţia pe care
o ocupau membrii Adunării Constituante din Franţa
revoluţionară de la 1789, care discutau, pe de o parte,
cum ar funcţiona regimul politic într-o monarhie constituţională, iar, pe de altă parte, despre puterea pe care
urma să o deţină regele. Cei care stăteau în partea stângă erau mai radicali şi progresişti, câtă vreme cei care
din dreapta erau mai conservatori. De atunci, aceste
noţiuni au fost încărcate cu un puternic conţinut sociologic şi au primit un sens ideologic.
În limba contemporană, noţiunea de dreapta este
corelată cu gândirea conservatoare şi tradiţională, se manifestă prin promovarea religiozităţii moştenite, prin capitalism, neoliberalismul şi piaţa liberă. Dimpotrivă, noţiunea
de stânga este corelată cu gândirea modernă şi radicală atât
faţă de tradiţii şi, mai ales, faţă de tradiţiile religioase, cât
şi faţă de viaţa socială, fiind exprimată de principiile egalităţii, ale culturalităţii şi internaţionalismului.
Între dreapta şi stânga se intercalează cei de
centru şi social-democraţii, care încearcă să funcţioneze
după schema hegeliană teză-antiteză-sinteză şi să exprime o cale de mijloc. Schemele acestea sunt complexe,
pentru că între dreapta, stânga şi centru se mişcă grupările de centru stânga, cele de centru dreapta, social-democraţii, iar la extreme se află extrema dreaptă şi extrema stângă.
Desigur, aceste mişcări nu trebuie înţelese ca
fiind strict delimitate, de vreme ce în mişcările de dreapta sunt cuprinşi şi oameni din clasele mai de jos, lucru
pe care marxismul îl consideră o situaţie nefirească şi îl
interpretează ca lipsă de „conştiinţă de clasă”, dar şi ca
influenţă a propagandei. Este însă o realitate faptul că e
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imposibil ca aceste scheme ideologice şi sociale să fie
strict delimitate între ele şi nici nu pot fi interpretate
toate concepţiile oamenilor din perspectiva acestora.
Asta înseamnă că în Biserică, care este un spaţiu
deschis, pot fi cuprinşi cei care caută adevărul dincolo
de schemele sociologice – scheme care, oricum, se transformă odată cu timpul – şi dincolo de oportunismele
oamenilor. De pildă, dacă un om este conservator nu
înseamnă obligatoriu că este şi un creştin adevărat, chiar
dacă trăieşte în Biserică şi nici dacă este radicalist şi
revoluţionar nu înseamnă obligatoriu că este ateu şi
împotriva lui Dumnezeu şi să considere unii că nu are
ce căuta în Biserică.
De altfel, întreaga predică a Bisericii şi întreaga
ei teologie este în chip de-a dreptul revoluţionar împotriva oricărui fel de establishment, împotriva oricărei
ipocrizii şi compromis, împotriva oricărei corupţii, fie
ea teologică, socială sau politică. Cel care limitează Biserica la partide, grupări, ideologii şi oportunităţi, îi
deformează caracterul ecumenic şi misiunea-i transfiguratoare. În Biserică trăiesc şi ucenici care sunt la vedere,
dar şi alţii ascunşi, şi numai Dumnezeu cunoaşte inimile oamenilor. Există nebuni în Hristos care sunt mai
autentici decât cei mai deştepţi oameni, după criteriile
lumii, şi există oameni care trăiesc la marginea vieţii
sociale şi care îl caută cu adevărat pe Dumnezeul dragostei, lucru pe care nu îl fac ipocriţii moralişti, ca unii
ce se adaptează la toate situaţiile.
3. Biserica dialoghează cu toţi oamenii, nu se
teme de dialog, pentru că ea are viaţa care biruie moartea. Învăţătura că Biserica este Trupul DumnezeiescOmenesc al lui Hristos arată că, precum un trup şi Biserica îi primeşte pe toţi, dialoghează cu toţi, dar în cele
din urmă rămân în ea doar acele elementele necesare,
iar cele inutile sunt eliminate. În relaţie cu lumea, Biserica nu este o anume viziune despre lume, o Weltanschauung, nici nu este stăpânită de fobie faţă de lume, dar,
în acelaşi timp, nici nu face pactul cu lumea, lăsându-se
condusă spre secularizare. E posibil ca unii creştinii să
transforme creştinismul într-o ideologie şi să manifeste
fobie faţă de lume sau, dimpotrivă, să trăiască o viaţă
creştină secularizată. Trebuie întărit că dialogul Bisericii,
aşa cum a dovedit însuşi mersul ei istoric, este ţelul
statornic al Bisericii; acest dialog este prolific şi conduce
la transfigurarea oamenilor.
Numai cu diavolul nu poartă dialog Biserica,
pentru că diavolul este duh întunecat, fiinţă înspăimântătoare, purtător al răului, care nu se poate folosi de pe
urma vieţii Bisericii, pentru că nu se poate pocăi. Astăzi,
puterile demonice se exprimă în spaţiul social prin idei
dictatoriale şi mentalităţi fasciste, prin aspiraţii de asuprire a popoarelor, prin violenţă, războaie, îngrădire a
libertăţii oamenilor. Biserica continuă să îşi săvârşească
lucrarea şi în regimurile tiranice, trăindu-şi libertatea
chiar şi în catacombe în vremuri de prigoane, dar nu
poate să sprijine asemenea regimuri şi nici să colaboreze
cu ele, servind scopului lor crud şi inuman.
4. Dezbaterea despre relaţia dintre Biserică şi
dreapta sau stânga politică a avut deja loc în lumea occidentală, pentru că acolo era într-adevăr foarte necesară. Când vorbesc de necesitatea acestei dezbateri, nu mă
refer la o nevoie a Bisericii, ci la o nevoie a teologiei
apusene, pentru că în Apus Biserica s-a amestecat cu
aspiraţiile şi scopurile grupărilor şi ideologiilor de
dreapta. Să amintesc identificarea grupărilor protestante cu capitalismul, aşa cum Max Weber a analizat capitalismul, dar şi de încercarea creştinilor de a se elibera
de mentalitatea capitalistă, în urma căreia s-a conturat
aşa numita „teologie politică” şi „teologia eliberării”,
după cum, de pildă, vedem în America Latină. Să mai
amintesc şi de dezvoltarea „teologiei dialectice” în Apus
sau de „teologia crizei”, mai ales în protestantismul
german; asta pentru că anumite grupări protestante au
adoptat mentalităţile războinice ale conducătorilor germani. Unii teologi protestanţi din Apus s-au împotrivit
însă alianţei creştinismului occidental cu fascismul şi
nazismul. Astfel, a apărut aşa numita „neo-ortodoxie”
sau „teologia crizei”, a cărei principală lozincă a fost
„Nu compromisului cu lumea!”, după cum prezintă
profesorul Marios Bégzos.

Astfel, relaţia sau identificarea creştinismului
protestant sau catolic cu mentalitatea lumii şi cu partidele politice occidentale constituie o cădere de la credinţa creştină. Asta înseamnă că în Apus se vorbeşte despre
partide creştin-democrate care se opun celor socialiste,
şi, de aceea, există nevoia dialogului cu stânga, pentru
a fi scos creştinismul din mentalitatea ideologiilor politice de dreapta.
În Grecia a fost iniţiat dialogul Bisericii cu stânga politică, deşi în ţara noastră nu s-a observat vreo
identificare a Bisericii cu formaţiunile de dreapta. Desigur, această identificare cu forţele de dreapta este valabilă pentru anumiţi creştini şi clerici, dar nu este valabilă pentru Biserică, care s-a detaşat de toate aceste
grupări politice. Biserica Ortodoxă nu s-a identificat nici
cu fascismul ori nazismul, nici cu etnofiletismul şi cu
regimurile tiranice. E posibil să le fi tolerat, pentru că
nu putea face altfel, dar nu s-a identificat cu ele.
5. Nu zice nimeni să nu aibă loc un dialog între
teologi şi clerici, pe de o parte, şi formaţiunile de stânga,
pe de altă parte, pentru că, într-adevăr, în trecut s-au
făcut unele exagerări. Cândva, dreapta şi-a impropriat
spaţiul bisericesc, altădată creştinii s-au împotrivit stângii, iar unii politicieni de stânga au contestat Biserica cu
totală lipsă de judecată, fără să înţeleagă că una este
Biserica Ortodoxă, aşa cum a fost ea exprimată de către
Părinţii Bisericii, şi alta este creştinismul apusean în
feluritele lui expresii. De asemenea, poate avea loc un
dialog între teologi şi politicieni de stânga, pentru a se
cerceta mai ales diferitele chestiuni de natură practică.
Însă, acest dialog, pentru a deveni punctul de plecare al
unei mai bune cunoaşteri, trebuie să se centreze pe esenţa subiectului, nu pe unele consecinţe şi aspecte exterioare, sociale. Cred că un asemenea dialog trebuie să aibă
loc pornind de la patru puncte fundamentale.
Primul este metafizica. Trebuie cercetat ce este
metafizica, care sunt caracteristicile ei, care este poziţia
celor de stânga şi a ortodocşilor cu privire la metafizică.
Este, de altfel, cunoscut că metafizica este respinsă atât
de marxişti, cât şi de Părinţii Bisericii. Metafizica a fost
strâns legată de creştinismul Apusului, prin influenţa pe
care acesta a primit-o de la idealismul german.
Al doilea punct este iluminismul. Trebuie precizat de ce stânga a adus în Grecia principiile iluministe
şi de ce exprimă iluminismul, câtă vreme iluminismul
occidental a născut liberalismul – sau a fost născut de
acesta – şi a alimentat capitalismul. Nu este suficient ca
cei de stânga să accepte iluminismul, pentru că unii
iluminişti, deşi erau agnostici sau deişti sau ateişti, acceptau poziţiile neoliberale ale acestuia.
Al treilea este deosebirea dintre religie şi Biserică. Marx s-a opus religiei, care exprima metafizica,
magia şi asuprirea popoarelor. Biserica, însă, se deosebeşte clar de religie şi de aspiraţiile acesteia şi este liberă de ideologiile religioase pe care le exploatează regimurile tiranice.
Al patrulea punct este concepţia – teoretică şi
practică – atât a stângii, cât şi a Bisericii cu privire la
proprietate, la bogăţie şi la bunurile materiale. Prin acest
dialog, se va da ocazia să se prezinte învăţătura socială
a Părinţilor Bisericii, care izvorăşte din teologia Bisericii
şi arată limpede că în privinţa bunurilor materiale Biserica este radicală şi întrece toate teoriile sociologice
contemporane.
În concluzie, Biserica este deschisă oricărui dialog, e de ajuns ca acesta să aibă loc fără interese meschine, cu sinceritate şi atenţie. Prin dialog se vor lămuri
anumite elemente exterioare în plus şi va avea loc o
cunoaştere reciprocă. Cel puţin, dinspre partea Bisericii,
se cere ca cei implicaţi în dialog să aibă însuşirile Părinţilor secolului al IV-lea, adică ale Sfântului Vasilie cel
Mare, ale Sfântului Grigorie Theologul, ale Sfântului
Grigorie de Nissa etc., care aveau o teologie empirică, o
capacitate intelectuală, harisme înalte şi o cunoaştere
desăvârşită a realităţii contemporane. Doar atunci dialogul va putea să dea rezultate, altfel va rămâne undeva
la marginea vieţii bisericeşti şi sociale, va deveni obiect
de speculaţie şi, în final, îşi va pierde orice valoare.
Traducere din greacă de Tatiana Petrache
(sursa: www.parembasi.gr)
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Martiri și persecuții
de ieri și azi
Pr. Florin-Cătălin Ghiţ
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Indexul notează că cele „6 ţări în care este cel mai primejdios să posezi o Biblie” sunt Coreea de Nord, Somalia, Afganistan, Yemen, Maldive şi Turkmenistan. Spre exemplu, în
Coreea de Nord, descoperirea unei Biblii într-o locuinţă are
drept consecinţă trimiterea cuplului şi a întregii familii într-un
lagăr de muncă, iar în Somalia, Afganistan, Yemen sau Maldive „presiunea nu vine numai din partea autorităţilor, ci şi din
partea triburilor lor, familiilor, clanurilor care deseori nu ezită
să-l ucidă pe unul dintre membrii lor, care este descoperit a fi
în posesia unei Biblii”. Datele exhaustive conţinute în Indexul
celor de la Open Doors confirmă mai noua teză, foarte discutată în acest moment, care priveşte posibila existenţă a unui
plan real de eradicare, prin mĳloacele cele mai diverse, a comunităţilor creştine existente în diversele ţări menţionate ca
zone tradiţionale de persecuţie. Dar, cu certitudine, aceasta este
intenţia programatică anunţată deschis de reprezentanţii așazisului Stat Islamic, pentru care creştinii sunt urmaşii cruciaţilor şi trebuie să plătească cu sânge păcatele acestora. Dar, persecuţia se organizează temeinic nu numai în Coreea de Nord,
ţară a tuturor extremelor autocratice, ci şi în China, India, Pakistan, Bangladesh sau în statele musulmane din fosta URSS,
Tadjikistan sau Turkmenistan spre exemplu...
Replica comunităţii internaţionale rămâne în continuare extrem de timidă,
cu atât mai mult cu
cât, într-o acţiune
inversă, în spaţiul
european şi nordamerican, prin respectarea absolută a
drepturilor omului,
sunt lăsate să prospere, practic fără
limită, religiile specifice ţărilor unde
creştinii sunt persecutaţi pentru credinţa lor. Ar fi greu
de imaginat că, în
acest moment, ar
putea să existe politicieni care să încerce să impună un
principiu al compensaţiei sau să solicite demararea
unor negocieri privind reciprocitatea
în respectarea drepturilor religioase.
Acest peisaj
dezechilibrat al
drepturilor religioase, care dublează, la
modul cel mai eficient, tendinţele
demografice şi cele
ale evoluţiilor religipersecuţia este mai puţin violentă (a scăzut numărul celor ucişi
şi a bisericilor distruse), dar opresiunea cotidiană devine din ilor în lume pentru următoarea jumătate de secol, aşa cum
ce în ce mai puternică în Orientul Mĳlociu şi Africa - creştinii erau apar ele descrise în analiza celor de la PEW Research
Center, conform cărora
sunt cei care au cel mai
creştinismul, lumea
mult de suferit de pe
creştină în ansamblul
urma haosului din Orisău, se află sub un
entul Mijlociu - Asia
asediu continuu şi
începe să ajungă la acesunt puţine speranţe
laşi nivel al persecuţiilor
ca această tendinţă să
ca în Orientul Mĳlociu
dispară în perioada
şi Africa, constatându-se
următoare.
că, în acest moment,
Iar faptul că sunalături de cazul extrem
tem contemporanii
al Coreii de Nord şi Yeunei asemenea grozămen, cel mai mare nuvii, ai unei astfel de
măr de ţări unde a cresrealităţi atroce, care
cut nivelul persecuţiei
nu ţine doar de o iscreştinilor se află toate
torie mai îndepărtată
pe continentul asiatic:
sau mai recentă, ne
India, Boutan, Banglaimpune datoria de a
desh, Vietnam şi Laos şi
ne afla, mărturisi și
Sri Lanka... În Africa,
avem exemplul extrem al creştinilor din Eritreea, care au tre- manifesta în orice fel solidaritatea cu cauza și soarta lor,
buit să fugă din zonă, în Turcia situaţia este considerată a fi purtându-i în rugăciunile noastre către Dumnezeu pe cei
extrem de preocupantă, „condiţiile în care trăiesc creştinii prigoniţi, pe fraţii și surorile în Hristos, trecuţi la Domnul
odinioară sau care se află încă printre noi...
degradându-se continuu”.
tea religioasă, şi asta, practic, pe toate continentele”. Din populaţia de 4,83 miliarde de oameni din cele 50 de ţări menţionate în Index, doar 13% sunt creştini, adică 650 de milioane.
Conform datelor prezentate, 1 creştin din 12 care trăiesc acum
în lume este supus unui „nivel înalt de persecuţie”. Jumătate
dintre aceştia trăiesc în Etiopia, Nigeria şi China. În 21 dintre
cele 50 de ţări, nivelul de persecuţie este de 100%, ceea ce înseamnă că creştinii sunt opresaţi, persecutaţi şi vânaţi în cele
mai diverse şi eficiente formule. „Chiar dacă, în teorie, Biserica este tolerată, creştinii cei mai vizibili la nivel public sunt
luaţi drept ţintă, bisericile sunt supuse unor restricţii importante, şi cultura locală rămâne foarte ostilă prezenţei creştine
în domeniile educaţiei şi pe piaţa muncii”. La nivelul anului
2016, cel mai mare număr de creştini ucişi s-a înregistrat în
Nigeria, Pakistan şi Kenya, iar în 12 ţări (Coreea de Nord - care,
din păcate, rămâne în fruntea acestui ruşinos clasament pentru
al 16-lea an consecutiv -, Somalia, Afganistan, Irak, Iran, Yemen,
Maldive, Arabia Saudită, Turkmenistan, Brunei, Bouthan şi
Tadjikistan), este cvasi-imposibilă momentan recunoaşterea
legală a creştinilor. În 2017 au fost atacate 1188 de biserici, cele
mai multe cazuri fiind înregistrate în Pakistan, China şi Vietnam.
Se manifestă patru mari tendinţe: - Pentru al patrulea an consecutiv, indicele de persecuţie a creştinilor este în creştere -
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nul 2017 este dedicat, în Patriarhia Română, omagierii
Patriarhului Iustinian și martirilor și mărturisitorilor
din perioada comunistă, adică a tuturor celor care au
făcut posibilă menţinerea și transmiterea flăcării aprinse a
credinţei în Hristos și a stindardului Bisericii Ortodoxe pe
parcursul zecilor de ani în care ţara noastră s-a aflat sub un
regim politic și social bolșevic și comunist (1948-1989), ateist şi
ostil creștinimului și religiei. Au fost vremuri tulburi pentru
Ortodoxia românească, iar amintirea și comemorarea celor pe
a căror jertfă se întemeiază actualul nivel calitativ de prezenţă
eclezială sub toate aspectele în rândurile societăţii românești
contemporane rămâne o îndatorire spirituală și sfântă pentru
orice fiu duhovnicesc al Bisericii strămoșești.
Și cu toate că vremurile s-au schimbat între timp, dimpreună cu provocările la adresa Bisericii, iar mulţi tineri
care nu au trăit atunci
știu doar de la
generaţiile anterioare
și din istorie despre
persecuţiile petrecute,
în climatul și contextul societăţii românești
contemporane ar putea părea inactuală,
poate chiar neverosimilă pentru mulţi,
oricum destul de dificil de asumat, la nivel de angajare atât
spirituală cât și publică, conștientizarea
faptului că în lume
există chiar în momentul de faţă oameni
care suferă efectiv
pentru credinţa lor
creștină un martiriu
real, al sângelui - ca
cel la care erau supuși
semeni de-ai noștri în
perioada comunistă -,
nu doar un martiriu
al conștiinţei – care
este inerent creștinului
indiferent de
condiţiile și regimurile în care trăiește pe
pământ. Se impune
solidaritatea de orice
natură cu toţi cei care
sunt persecutaţi, nu doar moral, social, politic etc., ci și
oprimaţi fizic, cu cei sunt întemniţaţi şi adesea condamnaţi
la moarte pentru că sunt sau vor să fie creştini practicanţi
și să-și poată mărturisi public și liber credinţa în Hristos.
Pentru a oferi o situaţie a prigoanei actuale împotriva
creştinilor indiferent de confesiune pe glob, mă voi folosi în
continuare de informaţiile puse la dispoziţie la începutul
anului curent de Organizaţia Open Doors – Serving persecuted Christians Worldwide (Uși deschise – Slujind Creștinii
prigoniţi în întreaga lume; site: https://www.opendoorsusa.
org/christian-persecution/), care publică anual un Index
Mondial al Prigoanei, adică o analiză care - cu toate posibilele aproximaţii sau chiar unele inexactităţi inerente obiectului cercetării, vastităţii, diversităţii și complexităţii ariei și
contextelor în care trăiesc creștinii pe mapamond - evidenţiază
fluctuaţiile opresiunii împotriva creştinilor în foarte multe
ţări ale lumii. În cadrul analizei din fiecare an sunt supuse
cercetării situaţiile concrete de viaţă socială din anul anterior (în indexul acestui an apare situaţia generică a prigoanei
pe glob din anul anterior, 2016) în care trăiesc creştinii în 50
de ţări, alese dintre cele cu riscul cel mai ridicat de suprimare a manifestării credinţei oamenilor în Hristos, și chiar de
suprimare a vieţii lor datorită acestei credinţe.
Astfel, conform acestui index, numărul creștinilor persecutaţi
azi în mod grav în întreaga lume este de peste 215 milioane.
„Le sunt negate drepturile fundamentale, începând cu liberta-
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Activităţi ale Facultăţii
de Teologie Ortodoxă din
Cluj-Napoca
(septembrie 2017)

Î

n cadrul Şcolii doctorale de Teologie Ortodoxă „Isidor Todoran” a avut loc susţinerea publică a tezelor
de doctorat:

- BILIUŢĂ Ionuţ-Florin, Ortodoxie şi naţiune în sudestul Europei în secolul al XIX-lea (Grecia, Serbia, România),
specializarea Istorie bisericească universală, sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb, 21 septembrie
2017.

n perioada 6-15 septembrie 2017 a avut loc exame- ASTĂLUS (căs. SILADI) Aniela-Flavia, Motivul
nul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodospaţiului sacru și al călugărului în prima perioadă iconoclasxă din Cluj-Napoca, nivel licenţă şi master sesiunea
tă: o analiză serială a acestora în Viaţa Sfântului Ștefan cel
a II-a.
Nou, specializarea Istorie bisericească universală, sub
îndrumarea Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb, 21 sep*
tembrie 2017.

Î

sociaţia Creştină Agape, în parteneriat cu Casa
de Cultură a Studenţilor Cluj-Napoca a organizat vineri, 8 septembrie 2017, cu ocazia Praznicului Naşterii Maicii Domnului, un concert de binefacere
(muzică sacră, populară şi patriotică) pentru repictarea
Bisericii militare cu hramurile Sf. Mare Mc. Gheorghe şi
Sf. Mc. Varvara din Floreşti. În deschidere Pr. prof. univ.
dr. Stelian Tofană a susţinut o prelegere.

A

*

arţi, 12 septembrie 2017, în Aula Facultăţii,
„Episcop Nicolae Ivan” s-a desfăşurat, cu participarea IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei,
consfătuirea anuală a preofesorilor care predau disciplina Religie ortodoxă în judeţul Cluj. Au fost prezenţi: Pr.
prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul facultăţii, Pr. lect.
univ. dr. Liviu Vidican-Manci, directorul Seminarului
Teologic Ortodox din Cluj-Napoca şi Pr. prof. univ. dr.
Ioan Chirilă, preşedintele Senatului UBB care a susţinut
o prelegere.

M

Septembrie 2017
3 septembrie Este prezent în Capela Seminarului
Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde asistă la Sfânta
Liturghie, rostind ecfonise şi binecuvântări.
8 septembrie Cu ocazia sărbătorii “Naşterea Maicii
Domnului”, este prezent în mijlocul credincioşilor din
Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Zorilor Cluj-Napoca,
unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări.
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10 septembrie Participă la Sfânta Liturghie în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde
rosteşte ecfonise şi binecuvântări.
11 septembrie La Parohia “Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, rosteşte o rugăciune la catafalcul adormitei în Domnul, Emilia Raia Tischler.
14 septembrie Cu ocazia hramului bisericii parohiei
“Înălţarea Sfintei Cruci” – din cartierul Plopilor - Mănăştur, Cluj-Napoca, este prezent în mijlocul credincioşilor, participând la Sfânta Liturghie prin rostirea de
ecfonise şi binecuvântări.
De al ora 18 este prezent în Parohia “Sfântul Ioan
Gură de Aur” din cartierul Mănăştur, la slujba de sfinţire a clopotelor săvârşită de IPS Arhiepiscop şi Miptopolit Andrei.
16 septembrie Asistă la cununia tinerilor Cristian
Sebastian şi Ioana în Parohia „Sfântul Dumitru cel Nou”
din Cluj-Napoca.
17 septembrie Este prezent în Capela Seminarului
Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde asistă la Sfânta
Liturghie, rostind ecfonise şi binecuvântări.
24 septembrie Participă la Sfânta Liturghie în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde
rosteşte ecfonise şi binecuvântări.
A consemnat, pr. Călin Fecior

- diac. CERGAN Daniel- Marius, Convieţuire şi confruntare pentru Ierusalim în perioada cruciadei I, specializarea Istorie bisericească universală, sub îndrumarea Pr.
prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb, 22 septembrie 2017.
- diac. ENACHE Claudiu-Gabriel, Dinamica structurilor ecleziale în Arhiepiscopia Atenei și în Patriarhia Română în perioada 1948-2008 O perspectivă istorică, specializarea Istorie bisericească universală, sub îndrumarea Pr.
prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb, 22 septembrie 2017.
- BIA (căs. SABOU) Bianca, De la textul biblic la subiectul uman în formarea identităţii creştine, specializarea Studiul biblic şi exegetic al Noului Testament, sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, 25 septembrie
2017.
- SZASZ Ioan, Tipologii ale conflictului eclesial reflectate în Epistola I Corinteni, specializarea Studiul biblic şi
exegetic al Noului Testament, sub îndrumarea Pr. prof.
univ. dr. Stelian Tofană, 25 septembrie 2017.

- LOGIN Cristian- Cezar, Înainteprăznuirea Nașterii
Domnului în ritul bizantin: origine, dezvoltare, structură,
ritual și imnografie, specializarea Muzică bisericească şi
*
Ritual, sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu,
n ziua praznicului Înălţării Sfintei Cruci, 14 septem- 26 septembrie 2017.
brie 2017, biserica de pe str. Plopilor din municipiul
- pr. FICIOR Călin-Felician, Etica profesională în scriCluj-Napoca şi-a sărbătorit hramul. Dumnezeiasca
erile sapienţiale ale Vechiului Testament, specializarea TeLiturghie a fost oficiată de un sobor de preoţi, participând
ologia Vechiului Testament, cu elemente de arheologie
şi Preasfinţitul Părinte Episcop vicar Vasile Someșanul.
biblică şi limbă ebraică, sub îndrumarea Pr. prof. univ.
Cuvântul de învăţătură a fost susţinut de Pr. prof. univ.
dr. Ioan Chirilă, 30 septembrie 2017.
dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii de Teologie Orto- MĂRGINEAN Călin, Referatul creaţiei (Fac 1-3) în
doxă din Cluj-Napoca.
interpretarea rabinică şi patristică, specializarea Teologia
Vechiului Testament, cu elemente de arheologie biblică
*
şi limbă ebraică, sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. Ioan
Chirilă, 30 septembrie 2017
n zilele de 18 şi 19 septembrie 2017 s-a desfăşurat examenul de admitere la Şcoala Doctorală de Teologie
*
„Isidor Todoran” a Facultăţii noastre. În cadrul acestei
şcoli sunt afiliaţi 10 conducători de doctorat: ÎPS Pr. prof.
âmbătă, 30 septembrie 2017, în Sala Juan Pablo II
univ. dr. Andrei Andreicuţ -Spiritualitate ortodoxă, Pr. prof.
a bisericii La Concepcion de Nuestra Senora din
univ. dr. Vasile Stanciu - Muzică bisericească şi Ritual, Pr. prof.
Madrid a avut loc lansarea cărţii Arhim. Dumitru
univ. dr. Ioan Chirilă - Teologia Vechiului Testament, cu elemenCobzaru:
„Fiule m`am vrut să-ţi fiu candelă de ceas târte de arheologie biblică şi limbă ebraică, Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru - Istoria Bisericii Ortodoxe Române cu noţiuni ziu...”!,, ediţie bilingvă româno-spanilolă, apărută recent
de paleografie, Pr. prof. univ. dr. Valer Bel - Misiologie şi ecu- la Editura Renașterea, în prezenţa autorului. A participat
menism, Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb - Istorie bisericească P r. c o n f . u n i v. d r. C r i s t i a n S o n e a , p r o d e c a n u l
universală, Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană - Studiul biblic şi Facultăţii.
exegetic al Noului Testament, Pr. prof. univ. dr. Vasile Gordon
- Omiletică şi Catehetică, Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia *
Teologie Pastorală şi Pr. prof. univ. dr. Ştefan Iloaie - Morală
âmbătă, 30 septembrie 2017 s-au inaugurat cursucreştină.
rile unei noi serii de cântăreţi bisericești la Facul*
tatea de Teologie Ortodoxă, cu binecuvântarea IPS
Mitropolit Andrei.
uni, 25 septembrie 2017, în organizarea InstiA consemnat, Dacian But-Căpuşan
tutului pentru Studii Transdisciplinare în Știinţă,
Spiritualitate Societate, a avut loc la ARCUB –
Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, dezbaterea-dialog pe tema: Secrete ale Universului. Perspective știinţifice și spirituale, cu participarea Pr. prof. univ.
dr. Ioan Chirilă, Președintele Senatului Universităţii
„Babeş-Bolyai” și a Prof. univ. dr. Radu Constantinescu, prorector al Universităţii din Craiova (fizician).
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IPS ANDREI
MITROPOLITUL CLUJULUI, MARAMURE|ULUI |I
S{LAJULUI
În fiecare luni, între orele 8.00 şi 10.00, conduce şedinţa Consiliului Permanenţei Eparhiale.
În fiecare vineri, între orele 8.00 şi 10.00, predă cursul
de Spiritualitate pentru studenţii din anii III şi IV de la
Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.
În fiecare miercuri, între orele 20.30 şi 21.00, realizează emisiunea „Cuvântul Ierarhului – spiritualitate creştină
pe unde hertziene”, pentru postul de radio „Renaşterea”.
În fiecare miercuri şi vineri, între orele 10.00 şi 15.00,
acordă audienţe clerului şi credincioşilor.

Septembrie 2017
1 septembrie
În Catedrala Mitropolitană, slujește Vecernia, Acatistul
Mântuitorului Iisus Hristos și rostește un cuvânt de
învăţătură.

11

judeţul Brașov, participă la ședinţa de lucru a Comisiei al mănăstirii de la Ciucea, protopopiatul Huedin, slujește
teologică, liturgică și didactică a Sfântului Sinod al Bise- Sfânta Liturghie și rostește cuvântul de învăţătură.
Hirotonește întru preot, pe seama parohiei Aruncuta,
ricii Ortodoxe Române.
protopopiatul Cluj I, pe diaconul Andrei Daniel Sîrb.
Face o vizită pe șantierul de restaurare al bisericii din
6 septembrie
Face o vizită în localitatea Cășeiu, protopopiatul Dej parohia Morlaca, protopopiatul Huedin (paroh: Pr. Florin
(paroh: Pr. Ioan Roșca), pentru a evalua stricăciunile pro- Șomlea). Este însoţit de PCuv. Arhim. Dumitru Cobzaru,
duse la acoperișul bisericii de către intemperiile vremii. exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, FeleacuÎn curtea bisericii din Desești, judeţul Maramureș, lui și Clujului.
În Biserica „Sfânta Treime” din Baciu, protopopiatul
oficiază slujba înmormântării adormitului întru Domnul,
Gheorghe, tatăl părintelui Arhimandrit Teofil Roman, Cluj I (parohi: Pr. Dumitru Boca și Pr. Florin Cătălin Ghiţ),
eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. oficiază Taina Sfântului Botez pentru pruncul Iustin, fiul
Rostește un cuvânt de mângâiere. Este însoţit de PCuv. părintelui paroh Florin Cătălin Ghiţ, redactorul-șef al
Arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhi- ziarului „Renașterea”. Rostește un cuvânt de învăţătură.
episcopia Vadului, Feleacului și Clujului și de PCuv. ProFace o vizită la Capela Mortuară din localitatea Baciu,
tos. Benedict Vesa, secretarul eparhial.
protopopiatul Cluj I.

7 septembrie
Îi vizitează pe copiii aflaţi în tabără la Centrul de Tineret de la Sângeorz-Băi. Rostește un cuvânt duhovnicesc
și asistă la programul pregătit de aceștia.
2 septembrie
În Biserica „Sfântul Arhidiacon Ștefan”, din Maieru
În biserica din localitatea Sânnicoară, protopopiatul
(parohi: Pr. Ioan Lăpuște și Pr. Dan Dorian Cismaș), proCluj I, cu prilejul întâlnirii fiilor satului, slujește Sfânta
topopiatul Năsăud, oficiază Taina Sfântului Botez pentru
Liturghie și rostește cuvântul de învăţătură. Hirotonește
prunca Ștefana-Iustina, fiica părintelui paroh Dan Dorian
întru diacon, pe tânărul Andrei Daniel Sîrb. Acordă părintelui paroh, Viorel Luca,
distincţia „Crucea Arhiepiscopală”, iar domnului
Octavian Momeu, distincţia
„Crucea Transilvană”.
Pe scena special amenajată în curtea școlii din
Sânnicoară, participă la
deschiderea oficială a manifestărilor organizate cu
prilejul întâlnirii cu fiii satului. Rostește un cuvânt
de binecuvântare.
În Biserica „Sfânta Treime” din Bistriţa (parohi:
Pr. Tudor Iacob Mudure și
Pr. Marius Pintican), oficiază Taina Sfântului Botez
pentru pruncul Luca-Ioan,
fiul părintelui paroh Tudor
Iacob Mudure. Rostește un
cuvânt de învăţătură.

10 septembrie
În Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Zalău,
împreună cu PS Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului,
slujește Sfânta Liturghie și rostește cuvântul de învăţătură.
Acordă părintelui paroh Ion Ardelean, distincţia „Crucea
Transilvană”. Este însoţit de PC Pr. Cătălin Pălimaru,
directorul Editurii „Renașterea” a Arhiepiscopiei Vadului,
Feleacului și Clujului.
În Catedrala Mitropolit
litană, slujește Vecernia,
Pa
Paraclisul Maicii Domnu
nului și rostește o catehe
heză.
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11 septembrie
La Facultatea de Teol
ologie, prezidează com
misia de examinare a
ca
candidaţilor la concursu
sul de admitere, sesiune
nea de toamnă.
Cu prilejul începerii
u
unui nou an şcolar, în
C
Catedrala Mitropolitană
nă, săvârşeşte slujba de
Te
Te-Deum,
în prezenţa
re
reprezentanţilor
elevilo şi profesorilor din
lor
or
oraş.
Rosteşte un cuvâ de binecuvântavânt
re
re.
În biserica Mănăsti3 septembrie
ri Nicula, oficiază slujrii
În Catedrala Mitropob de înmormântare
ba
litană, slujește Sfânta LiÎnaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei oficiază Sfânta Liturghie la Mănăstirea Piatra Fântânele cu prilejul hramului,
pentru nevinovaţii prunsărbătoarea Nașterea Maicii Domnului, 8 septembrie, 2017.
turghie și rostește cuvântul
ci, Marian Ioan şi Alede învăţătură. Hirotonește
xandra Maria, copilaşii
întru diacon, pe seama CaCismaș. Rostește un cuvânt de învăţătură.
părintelui Ane Dragoş Constantin de la Parohia Coasta,
tedralei Mitropolitane, pe tânărul Alexandru Adrian SalFace o vizită pe șantierul de restaurare al bisericii protopopiatul Cluj I. Rosteşte un cuvânt de mângâiere.
van. Hirotesește întru iconom stavrofor, pe părintele AuÎn Paraclisul „Sfântul Ierarh Nicolae” din incinta Măparohiei Sângeorz-Băi I (paroh: Pr. Dacian Șanta).
rel Simion Someșan, de la parohia Feleacu, protopopiatul
Pe altarul de vară al mănăstirii de la Piatra Fântânele, năstirii Nicula, prezidează şedinţa cu obştea mănăstirii.
Cluj I.
slujește Vecernia și Litia. Este însoţit de PCuv. Arhim. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc.
Săvârșește slujba Parastasului, la împlinirea a șase
În Gherla, face o vizită pe locul unde se va construi
Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia
săptămâni de la mutarea la Domnul, pentru academiciaMemorialul închinat celor ce au pătimit în penitenciarul
Vadului, Feleacului și Clujului.
nul Horia Colan. Rostește un cuvânt evocator.
din localitate, în timpul regimului comunist (coordonator:
În Catedrala Mitropolitană, slujește Vecernia, ParacliIerom. Grigore Benea). Este însoţit de PCuv. Arhim. Du8 septembrie (Nașterea Maicii Domnului)
sul Maicii Domnului și rostește o cateheză.
Cu prilejul hramului, pe altarul de vară al mănăstirii mitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia
de la Piatra Fântânele, slujește Sfânta Liturghie și rostește Vadului, Feleacului şi Clujului.
4 septembrie
cuvântul de învăţătură.
În Capela Seminarului Teologic, se întâlnește cu
Face o vizită la tabăra de pregătire a voluntarilor Asociaţiei
12 septembrie
absolvenţii promoţiei 2007, cu prilejul întâlnirii de zece
„Tășuleasa Social”, în vederea organizării unui parteneriat
Cu prilejul întâlnirii de 50 ani de la absolvire a proani. Rostește un cuvânt de binecuvântare.
cu Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.
moţiei 1967 de la Şcoala de Ofiţeri de Poliţie din Bucureşti,
În biserica din filia Morău, a parohiei Stoiana, protoÎn biserica din Chiuiești, protopopiatul Dej (paroh: Pr. în Catedrala Mitropolitană, săvârşeşte slujba Parastasului
popiatul Gherla, oficiază Taina Sfântului Botez pentru
Emanuel Albu), participă la momentul festiv organizat pentru absolvenţii acestei instituţii de învăţământ mutaţi
prunca Maria, fiica părintelui paroh, Izidor Vasile Cuc.
cu prilejul împlinirii a 70 ani de când poetul Traian Dorz la Domnul. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc.
Rostește un cuvânt de învăţătură.
a organizat aici cursurile unei Școli de vară, pentru memÎn capela mortuară din incinta Bisericii „Adormirea MaiFace o vizită pe șantierul de pictură al bisericii din Lubrii Asociaţiei „Oastea Domnului”. Rostește o rugăciune cii Domnului” din cartierul clujean Mănăştur (parohi: Prot.
jerdiu, protopopiatul Gherla (paroh: Pr. Cornel Baciu).
de binecuvântare și un cuvânt duhovnicesc. Este însoţit Dănuţ Liviu Hognogi, Pr. Dorin Ielciu şi Pr. Vasile Roman),
Face o vizită pe șantierul Centrului misionar-social
de PCuv. Arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor oficiază slujba înmormântării adormitei întru Domnul, Emi„Sfântul Apostol Andrei” de pe Calea Turzii din Clujlia Raia Tischler. Rosteşte un cuvânt de mângâiere.
din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.
Napoca.
La Facultatea de Teologie, prezidează întâlnirea cu
profesorii de religie din judeţul Cluj. Rosteşte un cuvânt
9 septembrie (Sfinţii Ioachim și Ana)
5 septembrie
Cu prilejul celui de-al doilea hram, pe altarul de vară duhovnicesc. Este însoţit de PC Pr. Bogdan Ivanov, conLa Mănăstirea „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus,
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silierul cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi
Clujului.
Face o vizită pe şantierul Centrului misionar-social „Sfântul Apostol Andrei” de pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. Este
însoţit de domnul Sorin Augustin Câlea, consilierul economic
al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.

serica „Soborul Maicii Domnului” (paroh: Pr. Petru Cotârlă), Biserica „Învierea Domnului” (parohi: Pr. Coriolan
Dura şi Pr. Ştefan Iloaie), Biserica „Sfântul Apostol Matei”
(parohi: Pr. Marian Andreica şi Pr. Emanuel Căşvean),
Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (parohi: Pr. Vasile Raus, Pr. Vasile Bancoş, Pr. Nicolae Maja şi Pr. Radu
Onac) şi Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci” (parohi: Pr.
13 septembrie
Gavriil Vârva şi Pr. Cristian Timar).
La Biserica „Sfânta Treime” din Cluj-Napoca (parohi:
Face o vizită în Parohia „Sfântul Proroc Daniel” din
Pr. Cons. Cristian Baciu şi Pr. Ioan Jeler), vizitează şanti- Floreşti, protopopiatul Cluj I (paroh: Pr. Tănase Chiş), în
erul de restaurare şi modernizare a clădirilor anexe.
vederea stabilirii locului pentru construcţia noii biserici.
Este însoţit de domnul Sorin Câlea, consilierul economic
14 septembrie (Înălţarea Sfintei Cruci)
al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi de PC
Cu prilejul hramului, pe altarul de vară al mănăstirii Pr. Alexandru Ciui, protopopul de Cluj II.
de la Căşiel, protopopiatul Dej, slujeşte Sfânta Liturghie
şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Este însoţit de PCuv.
20 septembrie
Arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din ArhiÎn capela cimitirului din Bistriţa, oficiază slujba înmorepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului.
mântării adormitului întru Domnul, Ioan Pugna. Rosteşte
În Biserica „Sfântul Ioan Gură de Aur” din carterul un cuvânt de mângâiere.
clujean Mănăştur (paroh: Pr. Marian Bogdan), în prezenţa
La sediul protopopiatului Bistriţa, se întâlneşte cu perPreasfinţitului Părinte Vasile Someşanul, Episcop Vicar al soanele implicate în renovarea clădirii în care va funcţioArhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, săvârşeşte na şcoala oblăduită de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului
slujba de sfinţire a celor două noi clopote achiziţionate. şi Clujului.
Rosteşte un cuvânt de învăţătură.
21 septembrie
15 septembrie
În Valea Ierii, protopopiatul Turda (paroh: Pr. Florin
În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie şi slujeş- Cocuţ), participă la festivitatea de inaugurare a Centrului
te Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos. Rosteşte un cuvânt de pregătire a voluntarilor Crucii Roşii. Oficiază o slujbă
de învăţătură.
de binecuvântare şi rosteşte un cuvânt duhovnicesc.
Primeşte la reşedinţă pe Preasfinţitul Părinte Damaschin
Face o vizită la Mănăstirea „Acoperământul Maicii
Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Domnului” din localitatea Floreşti. Este însoţit de domnul
Rădăuţilor.
Liciniu Câmpean, consilierul misionar-social al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
16 septembrie
Împreună cu PS Părinte Damaschin Dorneanul, săvâr22 septembrie
şeşte slujba de sfinţire a bisericii Parohiei Gherla IV. SluSe întâlneşte cu elevii clasei a XII-a de la Seminarul
jeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte un cuvânt duhovnicesc. Teologic din Cluj-Napoca. Rosteşte un cuvânt duhovniHiroteseşte întru iconom stavrofor, pe părintele paroh cesc.
Petru Ovidiu Băgăcian.
În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie şi slujeşte
În Floreşti, săvârşeşte slujba de binecuvântare a noului Acatistul Bunei Vestiri. Rosteşte un cuvânt de învăţătură.
spaţiu locativ a fostului coleg de liceu şi facultate, Vasile Bob.
23 septembrie
17 septembrie
La Mănăstirea Nicula, participă la cea de-a VIII-a ediSăvârşeşte slujba de sfinţire a bisericii din localitatea ţie a Colocviilor de la Nicula. În biserica mănăstirii, săvârBerchieşu, protopopiatul Turda. Slujeşte Sfânta Liturghie şeşte slujba Parastasului, iar la Centrul de Studii „Sfântul
şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Hiroteseşte întru iconom, Ştefan cel Mare” participă la desfăşurarea lucrărilor. Rospe părintele paroh, Vasile Florin Negru. Este însoţit de PC teşte un cuvânt duhovnicesc.
Pr. Bogdan Ivanov, consilierul cultural al Arhiepiscopiei
La Vila Cionca din Gilău, se întâlneşte cu foştii colegi
Vadului, Feleacului şi Clujului.
de la Facultatea de Construcţii Căi Ferate din Bucureşti.
În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Paraclisul Rosteşte un cuvânt duhovnicesc.
Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză.
24 septembrie
18 septembrie
În biserica din Sânmihaiu de Câmpie, protopopiatul
Face o vizită în localitatea Cuzdrioara, protopopiatul Dej Beclean, slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de
(paroh: Pr. Vasile Banc), pentru a evalua stricăciunile pro- învăţătură. Acordă părintelui paroh, Vasile Martin, disduse la acoperișul bisericii de către intemperiile vremii.
tincţia „Crucea Arhiepiscopală”. Conferă domnului priFace o vizită la sediul primăriei din Cuzdrioara şi la mar Ioan Mate, Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la
noua capelă mortuară din localitate.
Gledin”, iar domnului Simeon Adam, Ordinul „Sfinţii
În localitatea Bonţida, protopopiatul Gherla (paroh: Pr. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni”.
Cătălin Alexandru Feier), vizitează şantierul de pictură al
Săvârşeşte slujba de binecuvântare a noii Capele Morbisericii, pe cel de construcţie a noii case parohiale şi pe tuare din localitate. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc.
cel de construcţie a capelei mortuare.
Săvârşeşte slujba de binecuvântare a noii clădiri în care
va funcţiona Grădiniţa din Sânmihaiu de Câmpie. Rosteş19 septembrie
te un cuvânt de binecuvântare. Este însoţit de PC Pr. CrisLa Facultatea de Teologie, prezidează comisia de evaluare tian Baciu, consilierul bisericesc al Arhiepiscopiei Vadului,
a candidaţilor la concursul de admitere la Şcoala Doctorală.
Feleacului şi Clujului.
Face o vizită la bisericile de pe raza municipiului ClujÎn Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, ParacliNapoca, aflate în construcţie. Vizitează Biserica „Sfântul sul Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză. Hiroteseşte
Mina” (paroh: Pr. Dumitru Bărbos şi Pr. Iliuţă Popa), Bi- întru duhovnic, pe părintele Andrei Daniel Sîrb, de la

parohia Aruncuta, protopopiatul Cluj I.
25 septembrie
La Centru Catehetic „Sfântul Arhidiacon Ştefan” din
Maieru, protopopiatul Năsăud (coordonator: Pr. Dan Dorian Cismaş), săvârşeşte o slujbă de Te-Deum, cu prilejul
deschiderii Grădiniţei cu program prelungit. Rosteşte un
cuvânt de binecuvântare. Conferă domnului primar, Vasile Borş, Ordinul „Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni”, iar domnului Adrian Crăciun, directorul Liceului
Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Maieru, Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”.
În sala de activităţi a Centrului Catehetic din Maieru,
prezidează consfătuirea anuală cu profesorii de religie din
judeţul Bistriţa-Năsăud. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc.
Este însoţit de PC Pr. Bogdan Ivanov, consilierul cultural
al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
26 septembrie
La sediul protopopiatului Dej, prezidează conferinţa
preoţească de toamnă.
În localitatea Jichişul de Sus, protopopiatul Dej, săvârşeşte slujba de binecuvântare a amplelor lucrări de renovare realizate la casa parohială. Rosteşte un cuvânt de
învăţătură. Hiroteseşte întru sachelar, pe părintele paroh,
Paul Ilie Nemeti. Face o vizită în biserica parohiei. Este
însoţit de domnul Cristian Dumitru Moldovan, directorul
Centrului de pelerinaje „Renaşterea”.
27 septembrie
Face o vizită la Mănăstirea Ciucea, protopopiatul Huedin, pentru a evalua stricăciunile produse la biserica
monument istoric, de către intemperiile vremii.
Face o vizită pe şantierul Centrului misionar-social
„Sfântul Apostol Andrei” de pe Calea Turzii din Cluj-Napoca.
28 septembrie
În biserica din localitatea Şutu, protopopiatul Cluj I,
săvârşeşte slujba Parastasului la împlinirea a 7 ani de la
mutarea la Domnul a preotesei Sanda Daniela, soţia părintelui paroh, Dorel Popa. Rosteşte un cuvânt de învăţătură.
În sala de şedinţe a Centrului Eparhial, prezidează
comisia de examinare a candidaţilor participanţi la concursul de capacitate preoţească.
Face o vizită pe şantierul centrului misionar-social
„Sfântul Apostol Andrei” de pe Calea Turzii din Cluj-Napoca.
29 septembrie
În sala de şedinţe a Centrului Eparhial, prezidează
comisia de examinare a candidaţilor la concursul pentru
ocuparea posturilor de preot paroh, la parohiile Mociu II,
Jucu Gară (protopopiatul Cluj I) şi Miceştii de Câmpie
(protopopiatul Beclean).
În Biserica „Buna Vestire” din cartierul clujean Iris
(parohi: Pr. Ambrozie Boca şi Pr. Liviu Vidican Manci),
oficiază Taina Sfântului Botez pentru prunca Sofia Maria
Gavriş. Rosteşte un cuvânt de învăţătură.
În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie şi slujeşte
Acatistul Bunei Vestiri. Rosteşte un cuvânt de învăţătură.
30 septembrie
La Sibiu, cu prilejul împlinirii vârstei de 60 ani, îl felicită pe fratele Vasiliu Andreicuţ.
A consemnat, Arhid. Claudiu Ioan Grama
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Foaie editată de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, filiala Cluj-Napoca

Părintele Daniil Sandu Tudor
Lavinia-Teodora Sabou
ecunoscut îndeobşte drept cea mai pronunţată figură
a mişcării culturale şi spirituale de la Antim, numele
fiindu-i asociat cu Imnul Acatist la Rugul Aprins, atât
de familiar cultului bisericesc, dar şi cu Schitul Rarău, unde a
devenit ieroschimonah, Părintele Daniil Sandu Tudor a avut
un parcurs cu totul deosebit. De la unul dintre vârfurile cele
mai admirate, pe de-o parte, şi de temut, pe de altă parte, ale
generaţiei de elită din care a făcut parte, a devenit beneficiarul
unei moşteniri nepreţuite a tradiţiei isihaste aduse de Părintele Ioan Kulîghin chiar din mĳlocul Optinei.
„Binecuvântare fiului şi urmaşului meu duhovnicesc, iubit
în Dumnezeu, Sandu Tudor, în amintirea plină de rugăciune, de
la părintele duhovnicesc, protoiereul Ioan Kulîghin, ucenic şi
urmaş duhovnicesc, din anul 1906, al stareţilor vieţii contemplative de la mănăstirea şi schitul Optina-Pustina, care sunt urmaşii
lui Paisie Velicicovski, ieroschimonahilor Iosif, Varsanufie, Anatolie, Nectarie, protoiereul Teodot şi pustnicilor mănăstirilor din
Munţii Caucazului. Ioan, Părintele cel Străin” (Ieroschimonahul
Daniil Sandu Tudor, Taina Rugului Aprins: scrieri şi documente
inedite, Editura Anastasia, Bucureşti, 1999, p. 123).

R

Părintele Ioan adusese cu sine două manuscrise, Pelerinul
Rus şi Sbornicul, dar şi o icoană care „o înfăţişa pe Sfânta
Fecioară deasupra unui Rug aprins, ca purtătoare a Dumnezeului Celui întrupat, foc nemistuit, Foc mântuitor” (Marius
Oprea, op. cit., p. 28). Discuţiile părintelui se axau în jurul
Rugăciunii Inimii şi al dobândirii climatului interior care să-i
fie favorabil acesteia, Rugăciunea devenind obiectivul central
şi finalitatea dorită a membrilor Rugului Aprins. Această
îndeletnicire cu caracter isihast avea drept temelie experienţa şi mĳlocirea Sfinţilor Părinţi care mai înainte dobândiseră
acest dar al Duhului, astfel că Părintele Ioan a introdus în
grup regula hirotesiei, care implica punerea mâinilor pe cap
şi rostirea binecuvântării pentru începerea Rugăciunii, spunând că, „pe drumul mântuirii, a avut parte de ceva ce se
cerea dus, prin el, mai departe, transmis ucenicilor ca o Moştenire. Moştenire a ce? A ştiinţei şi a trăirii Rugăciunii Inimii,
adică a unei formule sau ipostaze tainice de înaintare pe
calea duhovnicească ce se dăruia prin binecuvântare şi numai
prin binecuvântare” (André Scrima, op. cit., p. 49). Primul
beneficiar al acestei binecuvântări a fost Sandu Tudor, isihastul ce avea să ducă Rugăciunea pe culmile Rarăului şi ale
temniţei comuniste.
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Întâlnirea cu Părintele cel Străin, Ioan Kulîghin
Spre sfârşitul verii, în 1941, Părintele Ioan Kulîghin, în vârstă
de 60 de ani, împreună cu mitropolitul Rostovului (80 de ani),
sunt descoperiţi de armata română într-un lagăr de concentrare
din oraşul Rostov pe Don, cei doi ajungând în România în 1943,
însoţind trupele în retragere. Aceştia se stabilesc la Mănăstirea
Cernica, unde avea să aibă loc întâlnirea providenţială între
Povestea Rugului Aprins
Părintele cel Străin şi grupul format din Sandu Tudor, Părintele
În anul 1946, Sandu Tudor a obţinut un statut juridic al mişBenedict Ghiuş şi Alexandru (Codin) Mironescu, aflaţi într-una
cării, care, ca asociaţie cu caracter spiritual, purta numele Rugul
dintre vizitele frecvente în acel loc.
Aprins; în acest fel, aceasta a dobândit dreptul legal de a susţine
conferinţe publice într-un cadru autorizat, care, de cele mai
multe ori, aveau loc în biblioteca Mănăstirii Antim, dar şi în alte
locuri – „Animate de Sandu Tudor, reuniunile de la Antim s-au
desfăşurat între 1945 şi 1948 cu lecturi, meditaţii pe teme ortodoxe, retrageri la mănăstiri, colocvii. Erau ceva între cerc cultural şi familie spirituală” (Anca Manolescu, Modelul Antim, modelul Păltiniş, Editura Humanitas, Bucureşti, 2015, p. 29). În 1948,
asociaţiile religioase aveau să fie interzise, iar activitatea Rugului
Aprins a încetat definitiv la Mănăstirea Antim.
Recunoscut în baza activităţii sale publiciste drept un
spirit vulcanic, incomod, tăios, temperamental, Sandu Tudor
avea totuşi fineţe interioară şi devotament faţă de prieteni, aşa
încât cel mai apropiat camarad, Alexandru Mironescu, îi spunea
adesea: „Dragul meu, ai fi insuportabil dacă nu ai fi extraordinar”
(André Scrima, op. cit., p. 107). De subţirimea interioară a protagonistului mişcării a dat mărturie şi Părintele Andrei Scrima,
care considera că „Sandu Tudor a avut până la capăt eleganţa
desăvârşitei discreţii a unei vieţi spirituale adevărate, dobândită
pe cale” (Ibidem, p. 128).
La 2 septembrie 1950, Sandu Tudor este tuns în monahism cu numele de Agaton, iar în 1950 este hirotonit la Schitul Crasna (Gorj); în luna octombrie a aceluiaşi an este acuzat
de instigare la cercetări abuzive anticomuniste şi lovirea unui
subaltern, ca ofiţer în timpul războiului antisovietic; este apărat
de un avocat evreu, „pro-bono, în amintirea anilor ‘30”, conform
spuselor acestuia, care aduce în instanţă articole precum „Gorila cu cască şi mască”, „Bestia blondă, bestia brună”, în care
Bazându-se pe relatările lui Sandu Tudor, Părintele Andrei Mussolini şi Hitler erau satirizaţi (Marius Oprea, op. cit., p. 89).
Scrima avea să consemneze că părintele rus „îi va primi cu o Este trimis la Canal pentru şaisprezece luni, la finele cărora
căldură a sufletului rămasă întreagă până în ultima clipă. Şi cu Părintele Agaton primeşte, la Sihăstria Neamţului, schima cea
simplitatea celui ce recunoştea sensul profund al acestor întâlniri” mare, devenind Ieroschimonahul Daniil. La 16 noiembrie 1952,
(André Scrima, Timpul Rugului Aprins, Editura Humanitas, Bucu- se închinoviază la Mănăstirea Slatina, retrăgându-se ulterior la
reşti, 2000, p. 142). De atunci şi până în toamna lui 1946, când, Schitul Rarău, ca stareţ. Părintele Daniil avea să păstreze în
„fiind cetăţean sovietic, fusese ridicat de armata rusă, judecat continuare urme ale vechiului Sandu Tudor, aşa încât, în ciuda
sumar şi expediat pe teritoriul U.R.S.S., sfârşindu-şi zilele într-o restricţiei de cuvinte specifică schimnicilor, debitul său verbal
temniţă din Odesa” (Ieroschimonah Daniil Sandu Tudor, op. cit., era neschimbat şi locvacitatea persistentă, după cuvintele ÎPS
p. 15), Părintele Ioan avea să-şi petreacă timpul la Antim şi Cer- Bartolomeu Anania, care aminteşte de acest aspect ca despre
nica, îndemnându-şi prietenii să asimileze cele oferite la capacităţi un prilej de a-l tachina atunci când Părintele Daniil trecea prin
maxime: „El însuşi ne îndemna fără încetare: «Puneţi-mi toate Bucureşti: „Cum se face că, potrivit rânduielii, un schimnic
întrebările dorite, folosiţi-vă de prezenţa mea cât mai e cu putin- trebuie să se limiteze la şapte cuvinte pe zi, iar cel de la Rarău
ţă; nu peste mult timp, voi fi luat şi dus departe»” (André Scrima, debitează şaptezeci pe minut?” (Ieroschimonahul Daniil Sandu
op. cit., p. 142). Invitat de Sandu Tudor la Antim, Părintele Ioan Tudor, op. cit., p. 141). De asemenea, Părintele Daniil era adesea
este mereu prezent la slujba de priveghere de sâmbăta, participă văzut scriind, chiar şi atunci când era în altar, motiv pentru care
la slujirea Sfintei Liturghii din ziua următoare şi la întâlnirile de Andrei Scrima considera că acesta „are, obiectiv, nevoie de
după-amiază ale grupului deja conturat, devenind inspiratorul actul scrierii pentru a-şi structura gândirea” (André Scrima, op.
cit., p. 124). Totodată, părintele este evocat drept un stareţ riacestei noi mişcări – Rugul Aprins al Maicii Domnului.

Filocalia, Supliment

Omul însetat de cultură
Născut în Bucureşti, la 24 decembrie 1896, într-o familie cu
trei copii, cel ce avea să fie gazetarul şi scriitorul Alexandru
Teodorescu, cu numele literar Sandu Tudor, a absolvit liceul la
Ploieşti, întreţinându-se din meditaţii. În 1916, este chemat pe
front, având gradul de sublocotenent. Demobilizat în 1920, revine la Bucureşti pentru a-şi termina studiile universitare, urmând
o vreme şi cursurile Academiei de Arte Frumoase, la care însă
renunţă din raţionamente financiare. În 1922, intră în Serviciul
Maritim Român, în calitate de ofiţer asistent, la Constanţa, unde
i se mutase familia. În 1924, însă, revine la Bucureşti, din dorinţa de a-şi termina studiile. Intră în publicistică un an mai târziu,
fiind colaborator al revistei Gândirea; debutează în literatură cu
volumul de versuri Comornic, devine licenţiat în filosofie în 1928,
iar în anul următor obţine o bursă cu ajutorul căreia pleacă în
Athos, acesta constituind un episod revelator al vieţii sale.
Întors cu o bogată experienţă duhovnicească dobândită în
doar câteva luni, începe să studieze monahismul românesc, fiind
preocupat de Sfinţii Paisie de la Neamţ şi Vasile de la Poiana
Mărului. ÎPS Bartolomeu Anania îşi aminteşte că, întâlnindu-l
în tren, era uluit de cât de bine stăpânea Sandu Tudor acest
subiect în discuţia pe care o purta cu ceilalţi: „L-am ascultat
vorbind îndelung despre Vasile de la Poiana Mărului, într-o
nestăvilită revărsare de informaţie şi accent. Erai obligat să-l
admiri” (Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor, op. cit., p. 138).
Astfel, interesele sale preeminente devin Rugăciunea Inimii şi
studiile filocalice. În 1930, se retrage de la Gândirea, desprinzându-se de direcţia ideologică a acestei reviste, şi are iniţiativa unei
publicaţii proprii, Floarea de Foc, care apare până în 1936. Păstrându-şi principiile creştine, participă la înfiinţarea unei grupări
antifasciste şi scoate ilegal Buletinul Antifascist; între 1933-1938,
editează cotidianul Credinţa, având tot o orientare de stânga.
Interesant pentru unii şi totodată neobişnuit pentru alţii este
genul colaborărilor sale în cadrul celor două publicaţii – numele unor scriitori de stânga din acea vreme (Alexandru Sahia, Ion
Călugăru, Eugen Ionescu) erau alăturate, în aceleaşi pagini, de
ale celor ca Mircea Vulcănescu, Constantin Noica, Emil Cioran,
pe atunci scriitori de dreapta.
În ciuda colaborărilor sale cu pro-comunişti, poziţia sa
anticomunistă este exprimată, înainte de război, în paginile
ziarului Credinţa: „Comunismul este o tovărăşie uriaşă unitară şi ideal abstractă, în care toţi sunt egali, fără sex, fără familie, fără neam. Comunismul este, lămurit, un copil romantic
al ficţiunii rousseauiste, care îşi poartă moartea în sine, se
tăgăduieşte prin însăşi natura, originea şi baza sa”, reprezentând „o turmă organizată tiranic, după una sau mai multe

abstracţiuni ale minţii omeneşti” (Marius Oprea, Adevărata
călătorie a lui Zahei: V. Voiculescu şi taina Rugului Aprins, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 36).
În 1939 este trimis pe front, cu grad de locotenent, fiind apoi
numit profesor şi comandant la o şcoală tehnică militară de
moto-mecanizare. La 12 noiembrie 1942 este arestat de Siguranţă şi trimis în lagărul de la Târgu-Jiu, de unde este eliberat la
intervenţia Ministerului de Război, care avea nevoie ca el să
rămână sub arme până în 1944. Revenit la Bucureşti, hotărăşte
să înceapă o viaţă nouă, puternic ancorată în spaţiul duhovnicesc
al Mănăstirii Antim, la a cărei restaurare contribuie substanţial,
prin suport financiar (îşi vinde maşina personală) şi prin implicarea în organizarea lucrărilor efective. În acest context, Sandu
Tudor primeşte o chilie în turnul clopotniţei şi gândul de a se
călugări devine tot mai prezent.
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guros şi atent în privinţa canoanelor monahale, păstrând în
De-a lungul vieţii, septembrie a fost pentru mine timpul
predicile sale „câte ceva din fervoarea conferinţelor Antimului” noilor începuturi, încă de pe vremea (deloc îndepărtată) când
(Marius Oprea, op. cit., p. 92).
tare mă temeam de nou. Poate datorită acestei constatări sau
poate pentru că am citit de curând Pollyanna, jocul bucuriei (o
Procesul lotului Rugul Aprins
carte folositoare, care te învaţă mulţumirea și bucuria de fieÎntre anii 1954-1958, Părintele Daniil este găzduit în casa lui care clipă), m-am gândit să mă bucur de toamnă. Nici nu-mi
Alexandru Mironescu de oricâte ori se abate prin Bucureşti. Acest vine prea greu. Pentru că îmi dau seama că întotdeauna m-am
fapt devine prilej de reuniune a unui grup restrâns de intelectu- bucurat de toamnă. Sau cel puţin de septembrie. De ce?
ali, ale căror întâlniri vor primi caracterul de „discuţii duşmăSeptembrie, mai ales când începe cu vreme bună, vine cu
noase”. Aflat în casa lui Alexandru Mironescu, Părintele Daniil o anumită așezare, cu o anumită cuminţenie a întregii firi.
este arestat, împreună cu acesta şi cu fiul acestuia, Şerban, fiind Soarele nu mai arde cu atâta putere. Asfaltul marelui și aglotrimişi în faţa Tribunalului Militar Bucureşti, într-un lot de 16 meratului oraș nu mai dă zăpușeala aceea de cuptor stins; nu
intelectuali, printre care se numără Vasile Voiculescu, Părintele se mai lipește de talpa papucilor. Aerul e parcă mai prietenos,
Dumitru Stăniloae, Arhimandritul Benedict Ghiuş, Roman Bra- te îmbie să-l respiri. Vântul adie a mângâiere, nemaiaducând
ga, Părintele Arsenie Papacioc, G. Dabĳa, Felix Dubneac, Arhi- cu sine acea căldură care vara ameţește. Parcă mă pot mișca
mandritul Sofian Boghiu şi câţiva studenţi.
mai liber; hainele nu se mai lipesc de corp. Toamna e mai...
După mărturia Părintelui Cleopa, care îi fusese duhovnic, cuminte. E parcă mai înţeleaptă, ca un om trecut de a doua
Daniil Sandu Tudor cunoştea de dinainte acest deznodământ, tinereţe, trecut deja de agitaţia și zbuciumul specific tinereţii.
luându-şi rămas-bun de la obştea schitului şi spunându-le că Cumpătare. Septembrie e cumpătat. Numără nu doar bobocii,
Dumnezeu i-a arătat că va muri în închisoare (Marius Oprea, op. ci și rezultatul unor acţiuni, decizii luate sau amânate.
cit., p. 93). Ameninţarea arestării era presimţită şi ca urmare a
În septembrie oamenii nu se mai grăbesc să alerge în
publicării unor informaţii despre Rugul Aprins în afara ţării – goana aceasta parcă nebună uneori după concedii. Alergăm
articolul Părintelui Olivier Clément de la Facultatea de Teologie după timp; după preţiosul timp pe care îl pierdem dorin„Saint-Serge” din Paris, intitulat „L`Eglise Roumaine et le Buis- du-ne să fim altcineva, să fim altundeva sau să facem
son Ardent”, fiind folosit ca pretext util poliţiei secrete comunis- altceva decât ceea ce avem de făcut.
te (Marius Oprea, op. cit., p. 97).
Așa m-a găsit septembrie anul acesta. Cu o ușoară desCondamnat la 25 de ani de temniţă grea, Părintele Daniil chidere a inimii spre tinereţe, spre recunoștinţă, spre viaţă.
Sandu Tudor este trimis de la Uranus la Jilava şi la Gherla, fiind Și,cu un zâmbet ușor nostalgic mi-am amintit de...
în 1960 închis la Aiud. Suferind de o formă foarte gravă de reu... Septembrie acela al copilăriei mele, care mă găsea
matism şi atins de tuberculoză, moare la 17 noiembrie 1962, fiind cu entuziasmul unui nou început de an școlar. El aducea
aruncat în Râpa Robilor, la Aiud. În 1964, Alexandru Mironescu, cu sine revederea colegilor, destăinuirile aventurilor verii,
rememorând momentul arestării, avea să consemneze: „Pe Pă- comuniunea. Mă bucuram că începe școala. De cum trecea
rintele Daniil, prietenul meu bun, n-am să-l mai văd niciodată; Schimbarea la Faţă, deja începeam să simt mirosul rechia murit cum se cuvenea: ca un mucenic” (Ieroschimonahul Da- zitelor noi, al cărţilor, revedeam în minte chipuri dragi
niil Sandu Tudor, op. cit., p. 135).
de prieteni sau colegi. Nu știu exact de ce, de obicei septembrie începea cu ploaie. Dacă nu prima zi, ziua începeBibliografie:
rii școlii sigur venea cu ploaie.
Tudor, Daniil Sandu, Taina Rugului Aprins: scrieri şi documenAșa ne găsea septembrie pe mine și pe sora mea, entuzite inedite, Editura Anastasia, Bucureşti, 1999;
asmate și cu emoţie pentru noul început de an școlar. Vara
Oprea, Marius, Adevărata călătorie a lui Zahei: V. Voiculescu şi trecuse. Fânul fusese în sfârșit adunat. De acum începea cătaina Rugului Aprins, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008;
ratul, una dintre cele mai importante activităţi ale satului
Scrima, André, Timpul Rugului Aprins, Editura Humanitas, nostru de munte, după strângerea fânului. Aceasta era o acBucureşti, 2000;
tivitate la care noi, cei mici, participam mai puţin, spre deoManolescu, Anca, Modelul Antim, modelul Păltiniş, Editura sebire de strângerea fânului, unde lucram cu normă întreagă.
Humanitas, Bucureşti, 2015.
Acum „clăile” (la Cluj cred că li se spune „căpiţe”) stătuseră
suficient pe câmp și avuseseră destul timp să „se așeze”, iar
boii fuseseră coborâţi de la munte pentru ca acestea să fie
aduse acasă, în gardul șurii, și să fie așezate, una câte una, pe
„clădituri” (clăi mai mari, cam de 3-4 metri înălţime). Aici,
noi nu aveam prea mare lucru de făcut. Cel mult, puteam să
mânăm boii, să punem piedică la car (un fel de frână), atunci
când avea de coborât un delușor, sau să stăm înaintea boilor
până ce tata și mama sau vreun vecin încărcau claia în car.
Eeee... dar ce bucurie era când ne lăsa să ne urcăm în car,
Nicoleta-Andreea Sicoe mergând după claie: „Cia, Iambor!... Ho! Mișcă... Ho... Aveţi
grĳă să nu vă prindă roata!”. Iar sora mea: „Doamne, fereaseptembrie... Început de an bisericesc și început de că-ne la rău!” (adică „Doamne, ferește-ne de rău!”). Asta se
toamnă. Văzusem azi, pe o reţea de socializare, o ima- cam repeta și la adunatul cartofilor. Dar ce mare cinste era
gine pe care scria: „Azi, 32 august, va fi Ziua Mondi- când ne lăsa bunica să dăm fân pe clăditură pentru ca mai
ală a celor care încă nu s-au resemnat că vara a trecut”. Am apoi dumneaei să-l așeze în jurul parului. Când te lăsa să
zâmbit, amuzându-mă și gândindu-mă la sunetul valurilor clădești (adică să te urci pe clăditură și să aranjezi tu fânul),
mării. Sunetul acesta m-a adus puţin într-o oarecare nostalgie. asta însemna că deja ai urcat în grad, deoarece acolo este o
M-am gândit că m-aș duce acum, în septembrie, la mare; acum, tehnică aparte pentru ca acea „construcţie” să rămână în picioare înaintea intemperiilor iernii care urmează, până ce va
când soarele nu mai dă căldura aceea dogoritoare.
Gândindu-mă la mare, mi-am amintit de pelerinajul de la fi dată spre hrană animalelor.
Septembrie era luna în care majoritatea activităţilor imBari, la Sfântul drag, Nicolae. A fost toamna. Toamna târziu.
Marea Adriatică era altfel decât marea noastră. Pe lângă fap- plicau toată familia, iar în casă mirosea a zacuscă și a lemne
tul că are parcă o nuanţă diferită, era diferită pentru pacea care dădeau de furcă focului, în sobă. Era o perioadă în care
care se regăsea acolo, pe malul acelei întinderi nesfârșite de munca se desfășura mai relaxat, având în vedere că nu mai
apă, sub ocrotirea Părintelui Nicolae. Acolo văzusem pentru depindea în totalitate de situaţia meteorologică. La strânsul
prima dată marea, după un ceas de priveghere. Acolo simţisem fânului, de pildă, dacă prindeam o perioadă de vreo trei
prima dată mângâierea revigorantă a brizei și sunetul adu- săptămâni de ploaie „mocănească” (ploaie mai înceată, măcător de liniște al valurilor lovindu-se de stânci. Tot acolo runtă, care se întinde de obicei pe o perioadă lungă de timp)
începuse vindecarea inimii mele și simţisem, poate mai clar și aveam fân pe jos, era jale. Că „fânul negrește și nu-l mai
mâncă ditele” (putrezește, capătă o culoare negricioasă și nu-l
decât altă dată, că Dumnezeu ne iubește.
Gândul la Bari sau poate altceva m-a făcut să mă pomenesc mai mănâncă vitele).
După ce activităţile principale și care implicau o forţă mai
zâmbind ghiduș, copilăresc. M-am pomenit cu un morman
mare
de muncă erau finalizate, urma adunatul frunzei ca
de frunze colorate în minte. Un morman de frunze sub un
așternut pentru animale. Acolo era bucuria noastră: mergeam
copac la fel de colorat și de...binedispus.
De ce suntem nostalgici la venirea toamnei? Mi-am dat cu bunica la strâns frunză în pădurea de mai jos de noi. Strânseama că septembrie cel puţin îmi dă sentimentul de întine- gea buna grămezi mari. Noi uneori o ajutam la strâns, alteori
doar la încărcatul frunzei în „lipideu” (lepedeu folosit pentru
rire, de proaspăt, de nou.
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Doamne, ce frumos că ai așezat
la capătul verii, Septembrie!

S

transportul fânului sau a frunzei, în spate; ca un fel de sac).
După ce grămezile erau gata, ne aruncam în ele, înotând în
frunză. Era o desfătare care de obicei dura puţin, până ne
prindea buna și ne sfădea că îi stricăm lucrul.
Septembrie aduce în inima și mintea mea gând de împlinire a dorului, de pus capăt așteptării, de culori de tot felul.
Apus de un roșu aprins. Frunze care se pregătesc să întreacă
imaginaţia oricărui pictor. Și Cerul... Ah, cerul de un albastru
cuminte, așa cuminte și așezat, ca un bătrân nins de
înţelepciunea anilor.
Septembrie mi-o aduce în minte pe bunica, trecută deja
de cinci ani la Domnul, unde spunea că o tot cheamă bunul.
Văduvise vreo 20 de ani și-i era dor... Mi-o amintesc cu faţa
cutată de ani, de dureri, de bucurii, de patimi și de rugăciune. Mi-o amintesc zâmbind, desfăcând postăi de fasole,
în grădină. Mi-l aduce în minte pe tata, tăind cu coasa sau
secera cocenii de cucuruz, pentru ca să-i așezăm apoi pe
lângă clădituri, tot pentru vite (uneori devin și adăpost
pentru câini). Mi-o aduce pe mama, mirosind a zacuscă și
agitându-se că toate trebuie făcute la timp; pe sora mea, ca
un copil zglobiu, bucurându-se că poate merge în car și că
de-acuma n-are să mai tune până la Sfântul Gheorghe anul
următor, când se „dezleagă” iară tunetele. Îi era teamă de
furtuni, ca și mie, și bunicii, de altfel. Mi-o aduce pe buna
cum, în vreme de furtună, șoptea Psalmul 142. Mi se părea
tare lung și greu psalmul acesta și știam cumva că, dacă îl
spune, asta înseamnă că furtuna e deja prea puternică. Mi-i
aduce pe colegii și prietenii din copilărie, pe vecinii de
peste vale care cântau în taragot; pe moșu’ Dinu, cum i se
mai spunea lui’nea Nicodim, veteran de război, unul din
personajele marcante ale copilăriei mele.
Mulţi au fost în sat; au rămas puţini. Dar deși puţini, acolo, în Apusenii copilăriei mele, în Sohodol, satul copilăriei
mele, viaţa parcă are același ritm. Tata deja a coborât boii din
„cotărie” (cotăria este o formă de organizare gospodărească
în satele de munte, în care sunt duse vitele care nu dau lapte,
de obicei din mai și până la sfârșitul lui august, undeva la o
pășune în afara satului, unde sunt supravegheate de un păstor plătit). Li se pare că-s cam slabi; a fost cam secetă anul
ăsta. S-au apucat de cărat, de zacuscă. Lemnele sunt deja
pregătite. Boii au același nume, deși nu-s aceiași. Vecinii se
adună ca să se ajute unii pe alţii să termine mai repede muncile mai grele. Mama încă se agită că sunt multe de terminat,
dar de data asta nu „până începe școala”, că nu mai are bai
cu școala. Cel puţin până dă Domnul nepoţi. Pe mormântul
bunicii și al bunicului, ca și pe cel al lui moșu’ Din, florile se
vor fi uscat. Dar frunzele îngălbenesc la fel, greierii cântă încă
la fel de timid, și timpul, deși acum schimbat, parcă se
încăpăţânează să rămână în loc. Biserica veche de vreo 300
de ani, acum părăsită pentru cea nouă, care se înalţă ca o
strajă a unei cetăţi la poalele pădurii, așteaptă cuminte pomenirea morţilor, unul dintre puţinele evenimente în care ușa îi
mai este deschisă spre slujire. E ca un bătrân uitat de ani, care
se bucură nespus că-și revede copiii și nepoţii, la sărbători.
Septembrie mă găsește cu dor, dar cu inima deschisă și
plină de recunoștinţă. Tac în faţa lucrării lui Dumnezeu cu
mine. Anul trecut, la început de septembrie, inima mea
plângea cu un plâns mut de neputinţă și durere, iar cineva
din Bisericuţă îmi ura din toată inima: „Un an nou bisericesc
plin de bucurii duhovnicești!”. Am surâs amar, neștiind
că, într-adevăr, așa avea să fie. Ce minunată poate fi uitarea,
iertarea... Și tot El iartă. Aseară, în ajun de toamnă, mă
aflam la poalele crucii de marmură de lângă bisericuţă,
privind stelele și urmărind cum se pierde turla bisericii de
lemn printre ele. Priveam turla și stelele, zâmbind cu bucuria și odihna unui copil care simte din plin ocrotirea
dragostei părintești. În Sohodolul inimii mele se așterne
firescul. Frumoasă ești, viaţă, cu tot cu dor!
Mulţumesc, Doamne al nostru, pentru... vară și pentru că
ai așezat, la capătul ei,... Septembrie.
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