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Dascălilor,
daţi-ne tineretul de care avem nevoie!

S oseşte toamna şi se deschid şcolile. Cred că cea mai stringentă problemă, legată de 
viitorul nostru, este educaţia. Educaţie care nu-i făcută întotdeauna nici bine şi nici 
cu dăruire. 

Înţeleptul Solomon ne face un îndemn imperativ şi în acelaşi timp pragmatic: „Deprinde pe 
tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă şi chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea” (Pilde 22, 6). 

Iar Învăţătorul absolut, Domnul Iisus Hristos, referindu-se la învăţători zice: „cel ce va 
face şi va învăţa, acesta mare se va chema în împărăţia cerurilor” (Matei 5, 19). Se observă din 
contextul acestei afi rmaţii că, pentru a fi  credibil, un dascăl trebuie ca el, prin viaţa lui, să 
mărturisească învăţătura ce o propovăduieşte. 

Sfântul Antonie cel Mare, înţeleptul deşertului, are o mare apreciere faţă de cei ce pot 
să-i determine pe ucenici să devină oameni integri: „Cel ce poate îmblânzi pe cei neînvăţaţi, ca 
să iubească învăţătura şi îndreptarea, făcător de om trebuie să se numească”.1

Nu-i sufi cient să-i facă teoreticieni ai virtuţii, ci, efectiv, să-i facă oameni virtuoşi: „Iată 
semnele după care se cunoaşte un sufl et raţional şi virtuos: privirea, mersul, glasul, râsul, ocupaţii-
le şi întâlnirile cu oamenii. Căci toate acestea se îndreptează spre tot mai multă cuviinţă. Mintea lor 
cea iubitoare de Dumnezeu li se face străjer treaz şi închide intrarea patimilor şi a ruşinoaselor adu-
ceri aminte”.2

De fapt, încă Sfântul Apostol Pavel îi cere ucenicului său preferat să se facă exemplu 
credincioşilor „cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia” (1 Timo-
tei 4, 12). În ucenic se răsfrâng o sumedenie din virtuţile mentorului său. Dacă-i un ucenic 
reuşit îţi şi dai seama cam cine l-a dăscălit. 

Sarcina de dascăl nu-i deloc uşoară, ci dimpotrivă foarte difi cilă. Sfântul Grigorie de 
Nazianz spunea: „arta artelor este să-l formezi pe om, cea mai instabilă şi cea mai complicată fi in-
ţă dintre toate vieţuitoarele”.3 Dar este de datoria noastră, a dascălilor – incluzând în această 
categorie părinţii, profesorii şi preoţii – să-i formăm pe cei tineri, căci altfel societatea de 
mâine va fi  alcătuită din oameni neisprăviţi. 

Marele pedagog Jan Amos Comenius, după ce constată că „omul, ca să devină om, tre-
buie format”4, face un rechizitoriu la adresa celor ce nu sunt educaţi: „Ce sunt cei bogaţi 
fără înţelepciune, decât nişte porci îngrăşaţi cu tărâţe? Şi ce sunt cei săraci fără înţelegerea lu-
crurilor, decât nişte măgăruşi condamnaţi să ducă poveri? Ce este cel frumos care n-a învăţat 
nimic, decât un papagal împodobit cu pene, sau după cum a mai spus cineva – o sabie de plumb 
într-o teacă de aur”.5

Pentru ca tinerii noştri să nu ajungă aşa trebuie ca noi, părinţii, dascălii şi preoţii să-i 
formăm. Şi ca să-i putem forma trebuie ca noi să avem cunoştinţele şi harismele necesare 
unui arhitect de sufl ete. Nu-s sufi ciente doar cunoştinţele, ci mai trebuie ceva. Şi acest ceva 
vine de sus. Nicodim Aghioritul, referindu-se la dascălii impostori, se foloseşte de nişte 
comparaţii dure: „Precum leul nu poate să fi e păstorul oilor, după cum nu se cade ca vulpea să 
păstorească pasărea, tot astfel nu trebuie ca cei pătimaşi să cârmuiască sufl etele, pe care trebuie să le 
aducă lui Dumnezeu, izbăvite de patimi”.6

Disciplinele de didactică, pedagogie şi metodologie le pot furniza dascălilor cunoştinţe 
bogate şi necesare pentru a fi  efi cienţi, în munca lor. Dar puterea vine de sus. Despre Mân-
tuitorul se spune că: „Îi învăţa pe ei, ca Unul ca are putere” (Matei 7, 29).

Rezultatele modeste ale muncii noastre pedagogice se datorează lipsei noastre de 
putere duhovnicească. Iar această putere vine dintr-o trăire religioasă intensă, din 
rugăciune şi dintr-un efort de despătimire. Înainte de a te duce la clasă, înainte de a te 
prezenta în faţa studenţilor, înainte de a predica sau catehiza nu-i aşa că ar trebui să 
te rogi?

Referitor la dascăl, Nil Ascetul scrie: „Trebuie mai întâi să se lupte cu patimile, şi cu multă 
trezvie să-şi întipărească în memorie cele întâmplate în timpul luptei, ca apoi, pe baza celor ce li s-au 
întâmplat lor, să înveţe pe alţii cele ale luptei şi să le facă biruinţa mai uşoară, zugrăvindu-le de mai 
înainte cursul şi meşteşugul războiului”.7

1 Filocalia nr. 1, Sibiu, 1947, p. 6. 
2 Ibidem. 
3 Migne, Patrologia Graeca, XXV, 425. 
4 Didactica Magna, Bucureşti, 1970, p. 31. 
5 Ibidem, p. 34. 
6 Sfântul Nicodim Aghioritul, Carte foarte folositoare de sufl et, Râmnicu Vâlcea, p. 7.  
7 Cuvânt ascetic, Filocalia 1, Sibiu, 1947, p. 175. 
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Dascălii de gimnaziu, de liceu şi de nivel universitar ar 
trebui ei înşişi să fi e oameni cu o viaţă spirituală aleasă pen-
tru ca apoi să le-o poată transmite şi ucenicilor. De aceea e 
foarte actuală şi pertinentă o întrebare retorică pe care în 
veacul trecut Octavian Goga o spune elitei culturale româneşti: 

„Şi acum, iartă-mă şi nu te supăra pe mine, dacă fără a-ţi cere un 
răspuns stau şi mă întreb, care este credinţa dumneatale, mult lă-
udat intelectual la naţiei mele? 

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

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

Nu găsiţi că ar trebui făcut ceva pentru a ne salva tineretul, 
dându-i dascăli luminaţi, care, în şcolile secundare, să-l înveţe 
credinţa în Dumnezeu, şi preoţi cu guri de aur cari să cuvânteze 
acolo în centrele studenţimii noastre universitare?

Fiindcă, aşa cum suntem astăzi, noi nu ştim ce vrem şi nu ştim 
unde mergem...”8

Cum remediem situaţia? Apropiindu-ne de intelectuali şi 
înduhovnicindu-i pe dascăli. Intrând în contact cu ei, în mod 
individual sau organizând manifestări publice, conferinţe, 
simpozioane, care să-i intereseze. În toate acestea li se poate 
solicita ajutorul, şi lucrul acesta i-ar putea fl ata. De asemenea, 
făcându-le noi, clericii, vizite pastorale şi oferindu-le litera-
tură duhovnicească adecvată. 

Cucerindu-i pe ei, prin ei, vom recupera tineretul nostru 
în care e speranţa ţării.  

8 Octavian Goga, Pe urmele unui trecător, Arad, 1901, p. 32.   

Pelerinaj de Adormirea Maicii 
Domnului la Mănăstirea Nicula, 
străveche vatră de spiritualitate 

ortodoxă și românească

 Cosmina Nicoară

A vând o tradiţie de veacuri, pelerinajul la Icoana fă-
cătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăs-
tirea „Adormirea Maicii Domnului” Nicula adună 

în fi ecare an, în perioada 13-15 august, zeci de mii de pelerini 
din toate colţurile lumii.

Convingerea că numeroşi credincioşi îşi manifestă dragos-
tea faţă de Preasfânta Fecioară Maria îşi are argumentul tocmai 
în numărul mare de pelerini care urcă dealul Niculei, număr 
care parcă sporeşte de la an la an. Cu totul special a fost hramul 
din acest an, la care au participat sute de mii de credincioşi 
veniţi să-i ceară Maicii Domnului mĳ locirea şi să-i aducă mul-
ţumirile lor pentru ajutorul revărsat asupra vieţilor lor. 

Pentru prima dată în calitate de Arhiepiscop şi Mitropolit 
al Clujului, a săvârşit Sfânta Liturghie anul acesta Înaltprea-
sfinţitul Părinte Andrei Andreicuţ, în fruntea unui sobor 
format din ierarhi, preoţi şi diaconi. La ofi cierea slujbelor de 
seară din ajunul praznicului închinat Fecioarei Maria, Vecer-
nia, Litia, a ofi ciat Preasfi nţitul Părinte Ambrozie Meleacă, 
Episcopul Giurgiului, iar apoi la Utrenie şi la Prohod i s-a 
alăturat Preasfi nţitul Părinte Lucian Mic, Episcopul Caranse-
beşului. Din soborul de la Sfânta Liturghie arhierească de a 

doua zi au făcut parte şi Preasfi nţitul Gurie Gorjeanul, Epi-
scopul Devei şi Hunedoarei, precum şi Preasfi nţitul Vasile 
Someşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului.

De asemenea, au slujit: exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia 
Clujului, arhimandritul Dumitru Cobzaru, stareţul Mănăstirii 
Nicula, arhimandritul Andrei Coroian, prodecanul Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, pr. prof. dr. Valer Bel, proto-
popul de Gherla, pr. Aurel Mureşan, protopopul de Blaj, pr. Va-
sile Brumar, pr. prof. Ignatie Trif, slujitor la Catedrala Arhiepisco-
pală din Alba Iulia şi profesor la Facultatea de Teologie din oraş, 
precum şi consilieri ai ierarhilor invitaţi şi alţi preoţi şi diaconi.

Motivul pentru care pelerinii vin cu trei zile înainte la 
Nicula este tocmai faptul că se ofi ciază necontenit slujbe, cu 
pauze foarte scurte, iar cuvintele de folos duhovnicesc sunt 
nelipsite de la fi nalul slujbelor. Şi de această dată au primit 
cuvinte de învăţătură de la preoţi, profesori, părinţi ai mănăs-
tirii, precum şi de la ierarhii invitaţi să ofi cieze sfi ntele slujbe. 
Duminică seara, la finalul Vecerniei şi Litiei, Preasfinţitul 
Ambrozie a fost cel care le-a vorbit despre puterea Maicii 
Domnului, despre cultul cinstirii Ei, remarcând, în acelaşi timp, 
dimensiunea unică în ţara noastră a pelerinajului şi a jertfei 
aduse Maicii Sfi nte de mulţimea atât de mare de credincioşi.  

Preasfi nţitul Lucian Mic, Episcopul Caransebeşului a ară-
tat, în cuvântul adresat după slujba Prohodului Maicii Dom-
nului, că pelerinii se adună spre preacinstirea Maicii Luminii 
şi spre închinarea icoanelor făcătoare de minuni din dragostea 
pe care ei o au faţă de Preasfânta Fecioară. Ierarhul a venit 
pentru prima dată la hramul Mănăstirii Nicula, declarându-se 
impresionat de numărul foarte mare de credincioşi.

De la Părintele Mitropolit Andrei, Arhiepiscopul şi Mitro-
politul Clujului, arhipăstorul lor, pelerinii au primit binecu-
vântare şi cuvinte folositoare. Înaltpreasfi nţia Sa a subliniat 
câteva dintre virtuţile la care ne îndeamnă Maica Domnului.

„În această zi minunată, când Maica Domnului ne-a adunat 
încă o dată la mănăstirea ei de la Nicula, gândul cu care vom 
termina acest pelerinaj şi această slujbă minunată este acesta: 
Maica Domnului ne învaţă să avem un activism duhovnicesc 
şi practic. Ne afl ăm la o mănăstire, aici e loc de rugăciune, loc 
de meditaţie, loc de contemplaţie şi loc de isihie. Li s-ar părea 
unora că Maica Domnului ne-ar îndemna doar la aceste vir-
tuţi, la contemplaţie, la meditaţie, la isihie şi la rugăciune. Or, 
aţi auzit din Evanghelia după Ioan că Maica Domnului ne 
îndeamnă la activism duhovnicesc şi practic. Un om care 
doreşte să câştige cinstit trebuie să pună umărul, să munceas-
că. Şi noi, toţi creştinii, ca să ajungem în Rai, trebuie să ne 
nevoim, să fi m activi. Are şi contemplaţia locul ei, are şi me-
ditaţia locul ei, are şi isihia locul ei, dar trebuie să fi m oameni 
activi. E nevoie să frecventăm biserica, să citim Sfânta Scrip-
tură, să facem acte de caritate şi multe, multe altele”.

(Părintele Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei)

Anul acesta, la slujbele din ajun şi la Sfânta Liturghie ar-
hierească din ziua praznicului a participat un grup de studenţi 
de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, care au 
dat răspunsurile, iar la slujba Prohodului a venit, potrivit 
tradiţiei, corul de maici de la Mănăstirea Piatra Fântânele, 
cântând alternativ cu preoţii şi strana această slujbă. 

Nelipsiţi de la hramurile Mănăstirii Nicula sunt reprezen-
tanţii autorităţilor locale, judeţene, deputaţi, senatori şi alte 

ofi cialităţi. Şi anul acesta au ajuns la Sfânta Liturghie: preşedin-
tele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe; preşedintele Consiliu-
lui Judeţean Alba, Ion Dumitrel; subprefectul judeţului Cluj, 
Vasile Cosma; viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Radu 
Moisin; primarul municipiului Gherla, Ovidiu Ionel Drăgan; 
primarul comunei Fizeşu Gherlii, Virgil Marinel Mureşan; pri-
marul municipiului Dej, Costan Morar; deputaţii Horia Uiorea-
nu, Petru Călian şi Adrian Gurzău, precum şi consilieri locali, 
între care îi amintim pe Remus Lăpuşan şi Aurelia Cristea.

Înconjurul bisericii vechi,
primul popas la mănăstire
Dintotdeauna, pelerinul a respectat o rânduială strictă, mai 

întâi aducând drept jertfă urcuşul de 3 kilometri de jos, din sat 
până la mănăstire. Oamenii spun că efortul este nesemnifi cativ 
pe lângă răsplata pe care o primesc de la Maica Domnului. 
Sunt credincioşi care vin de la zeci de kilometri în pelerinaj, 

pornind cu câteva zile înainte de marele praznic al Adormirii 
Maicii Domnului şi ţin cu stricteţe la această tradiţie.

Foarte mulţi vin organizaţi în grupuri, în frunte cu preotul 
lor, cu prapuri în mâini şi cântă pe întregul drum pricesne în 
cinstea Maicii Domnului. Ajunşi în curtea mănăstirii, pelerinii 
se opresc mai întâi la vechea biserică din lemn, a cărei prezen-
ţă a marcat istoria de veacuri şi pe care cei mai mulţi o încon-
joară pe coate şi genunchi, fi ind o formă de evlavie prin care îi 
cer Maicii Sfi nte să mĳ locească pentru iertarea păcatelor lor.

Pentru a se închina vestitei Icoanei făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului, pelerinii sunt nevoiţi, în ajunul hramului, 
să aştepte ore întregi la rând, jertfă pe care şi-o asumă cu 
uşurinţă, niciun efort nefi ind prea mare pentru răsplata care 
simt cu putere că vine de la Maica tuturor.

Pentru cei care participă la hramul acestui sfânt aşezământ, 
în fi ecare an preoţi din satele învecinate vin să întâmpine 
pelerinii la Taina Spovedaniei şi a Împărtăşaniei. Zeci de 
preoţi au venit şi de această dată încă din 12 august pentru 
a-i spovedi pe credincioşi, fi ind amenajate spaţii speciale în 
biserica mare a mănăstirii, afl ată încă în construcţie.

Începuturile vieţii monahale la Nicula
Mănăstirea Nicula este cunoscută ca unul dintre cele mai 

vechi aşezăminte monahale nu doar din spaţiul transilvănean, 
ci din întreg spaţiul românesc. Începuturile unei aşezări mona-
hale aici se leagă de vieţuirea unui pustnic (1326), Nicolae, care 
a dat numele atât mănăstirii, cât şi satului în care se găseşte. 
Prima mărturie istorică ce atestă existenţa mănăstirii face trimi-
tere la o biserică din lemn datată 1552, cu hramul „Sfânta Treime”, 
locaş ce a fost renovat între anii 1712-1714, dar a fost mistuit 
după aproximativ un secol şi jumătate într-un incendiu. 

În locul acesteia, a fost adusă o altă biserică din lemn, 
construită în secolul al XVII-lea, adusă din satul Năsal-Fâna-
ţe. Acum, în biserica mică din lemn sunt adăpostite icoane 
vechi pictate pe sticlă, specifi ce şcolii de pictură a locului.

Icoana făcătoare de minuni
a Maicii Domnului
Pictată în anul 1681, de preotul Luca din Iclod, Icoana 

Maicii Domnului face ca, din 1699, Nicula să devină un sat 
consacrat şi cunoscut în toată ţara şi în întreaga lume. Prea-
sfânta Fecioară a lăcrimat timp de 26 de zile, prevestire a 
tristelor evenimente din anul 1700. Icoana a ajuns aici prin 
mâna nobilului român Ioan Cupşa, care a cumpărat-o de la 
preotul Luca, donând-o mănăstirii.

Din momentul plângerii, Maica Domnului şi-a arătat mi-
lostivirea faţă de mulţime de credincioşi care veneau, se închi-
nau şi erau izbăviţi de bolile şi nevoile lor. Există până astăzi 
foarte multe mărturii venite de la oameni tămăduiţi de boli 
declarate de medici incurabile, venind la Icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului. 

În această zi minunată când Maica Domnului ne a adunat
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ceas, efectul lor devastator, doar parţial scos în evidenţă de 
violenţele recente, nemaifi ind camufl abil sub mantia generoa-
să a discursului despre multiculturalitate. Nu este deloc în-
tâmplător că tocmai primul ministru Cameron avea să con-
state capcana multiculturalismului, confi rmând afi rmaţia si-
milară făcută cu câteva luni înainte de cancelara Merkel și 
potrivit căreia eforturile de integrare bazate pe această ideo-
logie, foarte dragă stângii, au eșuat pe linie. 

Concret, punând faţă în faţă teza victimizării sociale și cea 
referitoare la limitele multiculturalismului, faptul că turcii au 
format, de pildă, în anumite cartiere berlineze ghett ouri ling-
vistice nu poate fi imputat majorităţii germane. Statutul de 
victimă presupune un agresor sau 
un opresor identifi cat ca atare. Or, 
în cazul dat, refuzând integrarea, 
tradusă tendenţios prin asimilare, 
turcii care nu se recunosc în datele 
de bază ale societăţii-gazdă sunt 
orice altceva dar nu victime. Când 
premierul Erdoğan încurajează, cum 
a fost cazul în cuvântarea din fe-
bruarie 2011 de la Düsseldorf, pe 
turcii din Germania să trăiască aco-
lo precum în Turcia, problema in-
tegrării este pusă în termeni ostili, 
ireconciliabili cu ceea ce în spaţiul 
german al dezbaterii publice se 
numește Verfassungspatriotismus, 
adică loialitatea constituţională faţă 
de statul în care trăiești și de benefi ciile căruia te bucuri. În alţi 
termeni, nu putem fi  doar „utilizatori” ai statului înţeles ca sumă 

de servicii și facilităţi. Pozitivarea juridică și emanciparea raţiunii 
de stat de viziunile religioase sau metafizice nu înseamnă 

renunţarea la condiţiile fundamen-
tale de existenţă ale unei comunităţi 
unde cetăţenia implică participarea 
la o limbă comună, la tradiţie și cul-
tură, adică la tot ceea ce defi nește, 
în sens modern, o naţiune. Lipsa 
de empatie a alogenilor sau chiar 
a minorităţilor istorice (vezi cazul 
nostru, al Covasnei și Harghitei) 
faţă de aceste elemente defi nitorii 
reprezintă un act de demisie etică, 
un paradoxal gest de dezangajare 
activă, adică de neparticipare la 
construirea binelui comun. În 
esenţă, pacea socială a unui stat nu 
este obţinută prin uniformizarea 

forţată, prin aplatizarea identităţilor personale sau de grup, ci 
printr-o unitate în diversitate inteligent construită și asumată 
în consecinţă. La acest efort nu pot să participe însă doar ma-
joritarii, ci înainte de toate minoritarii, cei care, fi ind altminteri, 
au darul de a fi  un imbold pentru cei care sunt la fel. 

Cetăţenie versus barbarie
Din păcate, vara anului acesta a fost martoră și la alte acte 

de barbarism. Crima multiplă comisă în Norvegia nu intră 
în categoria evenimentelor de la Londra sau Berlin, însă are 
o forţă de exemplu negativ deloc neglĳ abilă. Asemeni fi gu-
rilor din fi lmele sau jocurile electronice bazate exclusiv pe 
violenţă, inclusiv în numele binelui!, și cea a lui Breivik poa-
te „inspira”. Deja avem știrea arestării unui adolescent po-
lonez care se pregătea să pună în practică propriul său sce-
nariu după modelul nordic. Dacă violenţa alogenilor refuzând 

Barbarii
marilor orașe

 Radu Preda 

I maginile Londrei în fl ăcări, în vara lui 2011, a străzi-
lor transformate în câmpuri de luptă și a bandelor de 
tineri vandalizând magazinele au făcut înconjurul 

lumii. La fel, zecile de mașini incendiate noaptea în Berlin sau 
în Hamburg tot de către tineri. Amintirea anarhiei care a pus 
stăpânire, în urmă cu doar patru ani, asupra periferiilor Pari-
sului a fost resuscitată brusc. Mult mai recentele confruntări 
dintre poliţie și protestatari în centrul Atenei au fost la rândul 
lor evocate. La fel, dar în alt registru și la altă temperatură 
socială, protestele pașnice ale „indignaţilor” din centrul Ma-
dridului (care nu sunt aceiași care au protestat ulterior faţă de 
vizita lui Benedict XVI) sau al Lisabonei. La nivel vizual, fără 
nicio altă explicaţie, violenţele din capitalele europene nu pot 
fi  încadrate în contextul mișcărilor din spaţiul arab și musulman 
care au zguduit din temelii ordinea politică a unei întregi zone. 
Violenţa demonstraţiilor din Cairo sau orașele Siriei și ale Li-
biei este calitativ fundamental diferită de cea de care au dat 
dovadă barbarii marilor orașe din Europa. Diferenţa vine îna-
inte de toate din scopul violenţei. Răsturnarea unui regim au-
toritar nu are nimic în comun cu violenţa gratuită, cu plăcerea 
de a distruge, chiar dacă, în tumultul evenimentelor politice, 
se comit și fapte la limita legii. Este motivul pentru care, legat 
de ceea ce s-a petrecut la Londra, presa engleză a evitat conștient 
și sistematic folosirea termenului de demonstranţi, 
spunându-le acestora pe numele lor real: infrac-
tori. Apoi, în comparaţie cu mișcările din statele 
orientale, pe străzile Londrei sau ale Berlinului 
au ieșit oameni care sunt asistaţi de statul social, 
au cu alte cuvinte asigurate condiţiile minime ale 
unui trai decent. Gestul lor nu este așadar unul 
de disperare, ci o expresie, mult mai periculoasă 
pe termen lung, de dezorientare personală con-
vertită în furie colectivă. Împotriva nimănui anu-
me și a tuturor în același timp. 

Bomba cu ceas
a multiculturalismului
Evident, nu au întârziat explicaţiile. Unii s-au 

grăbit să apeleze la un arsenal tocit, lipsit între 
timp de orice credibilitate, potrivit căruia, de 
fapt, infractorii sunt victime fie ale politicilor 
insufi ciente de incluziune fi e, adusă la zi acuzarea, ale măsu-
rilor de austeritate luate în contextul crizei financiare și a 

datoriilor suverane. Altfel spus, statul ar fi  cauza principală, 
dacă nu singura, a violenţelor. A fura dintr-un magazin tele-
vizoare de ultimă generaţie sau haine de fi rmă este, în aceas-
tă lectură ideologică, un gest de protest faţă de inegalitatea 
socială. Robin Hood a devenit între timp membru al unui 
partid de extremă stângă! Alţii au văzut în aceste izbucniri 
prefaţa polemicii dure și de durată care planează deasupra 
Europei occidentale între populaţiile istorice (din ce în ce mai 
îmbătrânite demografi c) și alogeni (majoritatea tineri), cei din 
urmă veniţi din toate colţurile lumii, mai ales din fostele co-
lonii, dar care nu au vrut (toţi) să se integreze și au creat, cu 
tenacitate și obstinaţie, culturi paralele, prea puţin sau deloc 
aderente la setul de valori comune care ar trebui să garanteze 
coeziunea socială în ciuda pluralismului și a atomizării. Aces-
te realităţi, specifi ce marilor orașe, sunt adevărate bombe cu 

 Cristian Ghinea, „Revoluţionarii care erau răsculaţi care erau 
tîlhari”, Dilema veche (18-24 august 2011); sursa: htt p://www.dile-
maveche.ro/sectiune/editoriale-opinii/articol/revolu-ionarii-
care-erau-rascula-i-care-erau-tilhari, accesată la 20 august 2011. 
 Andrei Pleșu, „Analiști în delir”, Adevărul (3 august 2011); sursa: 
htt p://www.adevarul.ro/andrei_plesu_-_opinii/Analisti_in_
delir_7_528617136.html, accesată la 20 august 2011. 
 Dan Tapalagă, „Cine sunt noii vandali”, HotNews (9 august 2011); 
sursa: http://www.hotnews.ro/stiri-9735832-cine-sunt-noii-
vandali.htm, accesată la 20 august 2011.

integrarea este alimentată de o identitate fals înţeleasă, in-
clusiv sau mai ales pe cale religioasă, exemplul cel mai su-
gestiv fiind radicalizarea în Europa a cercurilor islamice, 
tendinţa criminală a tinerilor trebuie originată mai în adân-
cime. Dincolo de toate polarizările ideologice, este limpede 
că așezarea interioară a multor tineri de azi suferă grave 
dezechilibre asupra cărora se apleacă prea puţine persoane, 
inclusiv din propria familie, și prea puţine instituţii, inclusiv 
cele declarate de profi l. Una peste alta, societatea europeană 
(nu doar occidentală, ci și sudic-răsăriteană) pare să asiste, 
când neputincioasă, când indiferentă, la apariţia unui nou 
tip uman de viitori cetăţeni: prematuri introduși în lumea 

tehnicii, fără a avea și aptitudini de gândire tehnică, 
familiarizaţi până la exces cu mediile de infor-
mare, fără să își achiziţioneze o cultură genera-
lă minimă, abandonaţi fanteziei, de la fi lme la 
jocuri on line, fără a avea repere de evaluare a 
realităţii, transformaţi de mici în consumatori 
și cumpărători, fără să aibă noţiuni de bază des-
pre valoarea muncii și a banului, activi sexual 
de la vârste fragede, fără a înţelege ce înseamnă 

„iubirea” și cu atât mai puţin responsabilitatea 
pe care aceasta o implică etc. Legat de acest 
ultim aspect, potrivit datelor publicate recent 
de Inspectoratul General al Poliţiei Române, se 
constată o creștere cu 40% a cazurilor de abuz 
sexual în care sunt implicaţi minorii, dar nu 
doar ca victime, ci din ce în ce mai mult ca agre-
sori. Altfel spus, tinerii devin violenţi la nivel 
de generaţie, în interiorul grupului de vârstă. 
Dacă mai adăugăm, pentru a rămâne la noi, că 

România este și deţinătoarea tristului record cu cei mai mulţi 
minori fumători și consumatori de droguri ușoare din Uni-
unea Europeană, atunci avem deja două indicii ale impasu-
lui în care ne afl ăm.  

Demnitatea omului
Din perspectivă social-teologică, astfel de evoluţii îngrĳ o-

rătoare nu sunt rezultatul doar al tranziţiei sau al precarităţii 
materiale (cele mai multe cazuri de delicvenţă juvenilă se 
produc în medii înstărite), ci a lipsei unei culturi publice a 
decenţei. În una dintre faimoasele sale predici de la Nicula, 
vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu acuza tranșant 
lipsa măsurilor de limitare a poluării mentale și pleda pentru 
o ecologie a spiritului. Ei bine, o astfel de ecologie nu este 
practicată sufi cient nici azi. Dimpotrivă. Motiv în plus de a 
începe noi, ca Biserică, deopotrivă cler și credincioși, să facem 
ceea ce așteptăm să vină din partea statului. La urma urmelor, 
îndemnul la misiune dat de Mântuitorul Hristos apostolilor 
și, prin ei, nouă, poate fi  asumat și fructifi cat inclusiv prin 
implicarea socială, personală sau organizată, peste tot acolo 
unde chipul lui Dumnezeu din om este mutilat iar cetăţenia 
ameninţată de barbarie.  
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C âteva dintre acestea au fost cuprinse într-o carte apă-
rută în acest an sub îngrĳ irea stareţului Mănăstirii 
Nicula, arhimandritul Andrei Coroian, intitulată Sfân-

ta Icoană a Maicii Domnului de la Nicula şi minunile ei. 
Datorită pericolului străin, între anii 1714-1782, icoana a 

fost îngropată în pământ, fi ind ascunsă din nou între 1948-1962, 
fi ind găsită de stareţul de atunci, arhimandritul Serafi m Mă-
ciucă. A fost zidită în geamul casei lui Vasile Chezan, tatăl 
unuia dintre călugării uniţi. După afl area ei, a stat în mănăs-
tire doar câteva ore, fi ind dusă ulterior de organele comunis-
te la Cluj, la sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe. Aici a rămas 
până în 24 martie 1992, când a fost readusă la mănăstire, prin-
tr-o procesiune impresionantă.  De atunci a părăsit mănăstirea 
de puţine ori şi numai la evenimente deosebite din viaţa Bi-
sericii noastre. Icoana este adăpostită în prezent în biserica 
veche din zid, unde se slujesc şi sfi ntele slujbe curente.

Ridicarea bisericii din zid
Biserica din zid a fost construită în perioada 1875-1879, 

procesul continuând în 1905, la iniţiativa profesorului de 
teologie Mihai Ivaşco. Ridicarea acestui locaş s-a impus da-
torită numărului mare de credincioşi care frecventau mănăs-
tirea, dincolo de piedicile ivite în decursul istoriei. După 
moartea profesorului Ivaşco, a fost realizat iconostasul aurit, 
care a fost înlocuit, în anul 1938, cu unul realizat din lemn de 
tei, cu un gol în centru care descoperă Icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului. Pictura bisericii a fost executată 
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Neomartirii
de sub ocupaţia otomană.
Cazul Sfântului Ioan din Creta,

+ 15 sept 1811

 Pr. Cătălin Pălimaru

P entru creştinii ortodocşi ai 
Imperiului bizantin, jumăta-
tea veaculului XV a coincis 

cu debutul ocupaţiei otomane, o peri-
oadă de câteva secole marcată de o 
constrângere a libertăţilor religioase. 
Stăpânirea turcească, permisivă până 
la un punct în ce priveşte statutul etnic 
al creştinilor, era interesată să amplifi -
ce demografi c poziţia Islamului. Pau-

peritatea populaţiei creştine, condiţia ei socială extrem de mo-
destă, nivelul de educaţie tot mai scăzut în timp al clerului, 
toate acestea au condus la o abandonare a exigenţelor credinţei 
ortodoxe. Este motivul pentru care adesea creştinii ortodocşi, 
din motive minore uneori, alegeau să-şi părăsească credinţa 
pentru a-şi ameliora condiţia socială, înmulţind astfel rânduri-
le populaţiei musulmane. Odată trecuţi la Islam, le era aproape 
imposibil să revină la Ortodoxiei, act ce ar fi echivalat cu o 
apostazie, din perspectiva legii turceşti, şi implicit cu moartea.

Timp de câteva secole în rândul sfi nţilor Bisericii Ortodo-
xe s-au adăugat noi mucenici care şi-au găsit sfârşitul mărtu-
risind credinţa în faţa autorităţilor otomane. Acest fenomen 
a avut un caracter panortodox, câtă vreme Imperiul otoman 
şi-a exercitat autoritatea, sau cel puţin infl uenţa, în Balcani, 
în fostele teritorii ale Imperiului bizantin şi chiar în ţările li-
mitrofe acestuia. În consecinţă, cu autorităţile turceşti au avut 
de a face, şi uneori chiar au pătimit mucenicie, creştini orto-
docşi proveniţi dintre greci, albanezi, bulgari, români, ruşi, 
sârbi, ciprioţi, egipteni, ucraineni, georgieni ş.a. Numărul 
neomartirilor acestei perioade ne este necunoscut. Despre 
unii s-au păstrat relatări ale martorilor execuţiilor, documen-
te ale funcţionarilor publici, acte ofi ciale sau relatări pioase. 
Întreg acest material a constituit sursa unor vaste sinaxare, 
cel mai cunoscut aparţinând Cuviosului Nicodim Aghioritul. 
Sfi nţii înregistraţi în aceste cataloage reprezintă doar o parte 
din vasta mulţime a celor martirizaţi, restul fi ind anonimi. 

Autorii acestor vieţi de sfi nţi şi-au conceput lucrarea ca pe un 
act misionar. Cuviosul Nicodim era convins că istoria acestor 
noi mucenici trebuia cunoscută de creştinii epocii ca antidot 
împotriva convertirilor la Islam. Neon Martyrologia era meni-
tă, totodată, însufl eţirii credinţei acelor creştini sufocaţi de 
presiunea unei societăţi tot mai islamizate.

Din şirul noilor mucenici fac parte creştini aparţinând tuturor 
categoriilor sociale. Chiar dacă majoritatea dintre ei erau de 
condiţie umilă – după părerea Sfântului Nicodim un motiv de 
încurajare pentru creştinii sărmani de a-şi apăra şi mărturisi 
credinţa – au existat şi unii de viţă nobilă sau cu o poziţie impor-
tantă în societatea vremii. Aceasta arată, pe de o parte, intransi-
genţa autorităţilor turceşti în ce priveşte legea Islamului, iar pe 
de altă parte credinţa fermă chiar la membrii de vază ai societăţii, 
expuşi, în viziunea poporului, mai lesne compromisului. Ono-
rurile şi demnităţile publice importante n-au putut înclina balan-
ţa, în cazul unora, în faţa credinţei. Ne este cunoscut martirajul 
domnitorului Constantin Brâncoveanu şi al familiei sale, dar şi 
al unor arhierei (dintre care trei patriarhi ai Constantinopolului), 
preoţi, învăţători, medici, logofeţi, căpetenii de sat etc. În cazul 
multora cultul a păstrat un caracter local, pentru alţii însă a do-
bândit o amploare universală, fi ind îndrăgiţi şi cinstiţi şi astăzi 
de creştinii popoarelor ortodoxe: Sf. Ioan cel Nou de la Suceava 
(+1402), Sf. Efrem cel Nou e la Nea Macri (+1426), Sfi nţii Rafail, 
Nicolae şi Irina din insula Lesbos (+1463), Sf. Ier. Antim Ivireanul 
(+1716), Sf. Ioan Rusul (+1730), Sf. Cosma Etolianul (+1779) ş.a.

Martirii acestei perioade şi-au găsit sfârşitul în diferite regiuni 
ale Imperiului otoman, un număr semnifi cativ (54) dintre ei fi ind 
ucişi la Constantinopol, dată fi ind importanţa acestui oraş ca 
centru politic, bisericesc şi administrativ şi ca loc al aspiraţiilor 
spre mai bine al creştinilor. Modul superfi cial de abordare a 
credinţei, dorinţa de a propăşi material i-a condus pe mulţi creş-
tini la apostazie. Unii se trezeau din această întunecare spiritua-
lă, alţii nu. Cei care reveneau la credinţă sau cei care în diferite 
împrejurări erau constrânşi să treacă la Islam şi refuzau sau chiar 
musulmani convertiţi la Hristos erau supuşi unor interogatorii 
severe, torturaţi şi, în fi nal, în cazul neabdicării de la crezul lor, 
ucişi. Chinul dura de la câteva zile la câteva luni, răstimp petre-
cut, evident, în temniţă. Torturile erau prescrise de legea islami-
că şi impuse de cadiu (judecător) cu scopul de a-i convinge pe 
creştini să primească Islamul sau pe musulmanii convertiţi să 
revină la Islam. În discursul lor, autorităţile turce pendulau între 
ameninţarea cu pierderea vieţii şi făgăduinţa unei vieţi confor-
tabile. În rare cazuri erau interesaţi să proclame şi să impună 
învăţătura islamică. Adesea martirii trebuiau să facă faţă, psiho-
logic, şi presiunii exercitate de familie, ai cărei membrii invocau, 
uneori, argumente de genul: „ai copii, cruţă-ţi viaţa, leapădă-te 
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peritatea populaţiei creşt

de ochii lumii şi Dumnezeu te va ierta”. La toţii martirii întâlnim 
o credinţă fermă, o convingere neclintită că Islamul e întuneric 
iar învăţătura lui Hristos lumină, o dragoste nemăsurată faţă de 
Hristos ca Ziditor, Mântuitor şi Judecător al lumii. 

Torturile şi execuţiile publice erau considerate de autori-
tăţile otomane drept un factor de intimidare şi descurajare 
pentru musulmanii (nativi sau proveniţi dintre creştinii orto-
docşi) care ar fi  părăsit legea islamică. Ele constituiau, totoda-
tă, şi un mĳ loc de pedeapsă pentru creştinii acuzaţi de false 
vinovăţii şi care respingeau, ca mĳ loc de ispăşire, alternativa 
convertirii la Islam. Cea mai feroce tortură consta în tragerea 
în ţeapă, victima agonizând până la trei zile înainte de a muri. 
Adesea efectul acestor execuţii publice era contrar: ele au con-
tribuit la întărirea credinţei ortodoxe a creştinilor care trăiau 
în societatea turcească. Aceasta o dovedeşte şi evlavia cu care 
ei se îngrĳ eau de sfi ntele rămăşiţe ale martirilor.

Pe 15 septembrie se împlinesc 200 de ani de la martiriul 
Sfântului Ioan, noul mucenic din Sfakia, pământ binecuvântat 
al Cretei. De condiţie modestă, Ioan era un tânăr plecat în 
pribegie prin ţinuturile Asiei Mici spre a-şi câştiga traiul. Se 
stabilise în Noul Efes (azi Kusadasi, Turcia) unde lucra pămân-
tul, logodindu-se şi căutându-şi un rost în viaţă. Cumpătat de 
fel, împodobit cu multe virtuţi, tânărul Ioan frecventa regulat 
biserica. Pe 29 august 1811, de praznicul Sfântului Ioan Bote-
zătorul, se îndrepta spre Sf. Liturghie cu alţi doi conaţionali. 
Întâlnindu-i câţiva reprezentanţi ai agăi (comandant militar 
turc) le-au cerut să plătească „haraciul” sau taxa pe cap. În 
urma refuzului cretanilor, s-a iscat un confl ict soldat cu moar-
tea unui musulman. Ioan nu s-a amestecat în confl ict şi, fără a 
se simţi vinovat, a doua zi s-a dus lipsit de grĳ i la muncă. Fra-
tele celui omorât a recunoscut în el pe prietenul cretanilor, l-a 
reclamat, făcându-l răspunzător de moartea fratelui său. În 
consecinţă, Ioan e pedepsit şi închis în temniţă timp de 16 zile, 
cu intenţia de a fi  convertit, în schimbul vieţii, la Islam. Acesta 
dă dovadă de bărbăţie şi credinţă, declarând cu fermitate: „am 
fost născut creştin şi vreau să mor creştin. Numele meu este 
Ioan. Nu-mi schimb nici credinţa nici numele”. Pe 15 septem-
brie a fost spânzurat. După trei zile s-a îngăduit creştinilor să 
coboare din ştreang trupul mucenicului, fi ind înmormântat cu 
pioşenie în curtea Bisericii Sfântul Gheorghe. Martorii sfârşi-
tului său au văzut, în timpul nopţii, o lumină revărsându-se 
peste trupul mucenicului. Peste timp, Cuviosul Atanasie din 
Paros va scrie viaţa lui, iar monahul Gherasim Mikraghiana-
nitul întocmeşte slujba sfântului. Deşi tânăr, deşi om simplu, 
Noul Mucenic Ioan nu-şi cruţă viaţa, ci alege calea martiriului 
din dragoste faţă de Hristos. Perspectiva morţii spirituale i-a 
arătat capabili pe creştini să acorde întâietate credinţei.

6în tehnica tempera, în 1961. Biserica a funcţionat fără cele 
două turle timp de 30 de ani, acestea fi ind ridicate în 1905.

Atunci când nu se oficiază slujbe, Icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului este coborâtă în partea centrală 
de jos a tâmplei spre închinarea credincioşilor. O dată pe an, 
în ajunul praznicului Adormirii Maicii 
Domnului, icoana este scoasă din biseri-
că, în timpul slujbei Prohodului Maicii 
Domnului şi se face înconjurul bisericii 
cu această icoană.

Şcoala de la Nicula
Alături de aşezămintele monahale din 

Transilvania, ca de altfel de pe întreg teri-
toriul ţării noastre, într-o anumită perioa-
dă a funcţionat o şcoală şi la Mănăstirea 
Nicula. Aşa se face că, în jurul anului 1659, 
Nicula era nu doar chinovie monahală, ci 
şi şcoală „împărătească” unde învăţau co-
piii din satele învecinate, avându-i dascăli 
pe câţiva călugări. Tinerii care au studiat 
aici au deprins nu doar învăţăturile de 
carte, ci şi pictarea icoanelor, ceea ce a făcut 
ca vreme de aproape două veacuri Nicula 
să dea Ardealului mulţime de icoane.

Desfi inţată în anul 1859, şcoala bise-
ricească şi-a continuat activitatea în spa-
ţiul liturgic, prin propovăduirea Sfi ntei 
Evanghelii şi arta pictării icoanelor.

Valorifi carea obiectelor vechi
În timpul stăreţiei arhimandritului Cleopa Nanu, după 

incendiul din 1973, a început colecţionarea unor obiecte de 

cult, constituindu-se astfel muzeul mănăstirii, care oferă astăzi 
o perspectivă autentică asupra artei populare transilvănene. 
Deschis în 1997, în vremea protosinghelului Visarion Paşca, 
muzeul include cărţi vechi, icoane pe sticlă şi lemn, precum 
şi obiecte sau cărţi de cult, între care Biblia de la 1795 a lui 

Ioan Bob, Evanghelia lui Constantin Vo-
ievod, un Liturghier de la Mănăstirea 
Hurez din anul 1711, alături de care se 
găsesc icoane din secolele XVI-XVIII.

Evoluţie în duhovnicie, 
artă şi ştiinţă
Anul 2001 a marcat istoric Mânăstirea 

Nicula prin intervenţia vrednicului de 
pomenire Arhiepiscop şi Mitropolit Bar-
tolomeu al Clujului, care a rectitorit aşe-
zământul monahal, reorganizându-l 
urbanistic şi, împreună cu obştea călu-
gărească, demarând construcţia unor noi 
edificii: biserică mare, casă de creaţie, 
centrul de studii patristice, un corp ad-
ministrativ, Arhondaric şi Clopotniţă. 
S-a reuşit, până în prezent, edifi carea 
Casei de creaţie (ce cuprinde reşedinţa 
arhiepiscopului, biblioteca și atelierul 
de pictură) şi Centrul de Studii Patristi-
ce, celelalte fi ind în construcţie.

Biserica mănăstirii este în faza de 
fi nisaje, atât în ce priveşte lucrările interioare, cât și cele 
exterioare.

(Acest text a fost realizat iniţial
ca reportaj difuzat de Radio Renaşterea)
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Continuare din pag. 2

Pelerinaj de Adormirea Maicii 

Domnului la Mănăstirea Nicula...
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Omul
în faţa Sfintei Cruci

 Arhim. Andrei Coroian

P rivind sfânta Cruce şi pe Hristos răstignit pe ea, un 
necreştin sau un necunoscător în cele ale duhovni-
ciei va privi cu mirare şi va spune: aici s-a petrecut 

o mare şi neînţeleasă taină. Privindu-o un creştin iniţiat se 
va închina în faţa ei cu bucurie, exclamând: aici s-a lucrat 
mântuirea mea! Ea este izvorul vieţii şi fericirii mele! Crucea 
este lucrarea cea mare a puterii lui Dumnezeu. Pe Cruce s-a 
arătat iubirea desăvârşită dintre Persoanele Sfi ntei Treimi, 
revărsată peste noi oamenii şi peste întreaga creaţie prin 
Dumnezeu-Omul care se jertfeşte pentru noi, de dragul nos-
tru asumându-şi vina păcatelor noastre. Aici se realizează în 
iubire desăvârşită începutul unirii dintre Dumnezeu şi oameni, 
dintre Dumnezeu şi lumea văzută, dintre lumea cerească şi 
lumea pământească. Aici se arată cutremurător grĳ a iubitoa-
re a Părintelui ceresc, Care jertfeşte pe Unicul Său Fiu pentru 
omul păcătos şi răzvrătit spre al readuce în braţele părinteşti 
înfi indu-l. În faţa şi în lumina Crucii omul credincios îşi în-
ţelege mai limpede vocaţia sa, destinul său, calea 
sa, drumul său de la chip la asemănare, pe care 
trebuie neapărat să-l parcurgă, asumându-l cu bu-
curie şi mulţumire sau cel puţin cu resemnare… 
Înţelege de asemenea că orice evitare, ezitare sau 
eschivare de la drumul său, de la asumarea crucii 
sale îi aduce mai multă suferinţă, nemulţumire, 
angoasă, care uneori, prelungindu-se ca durată, 
poate cădea sub domeniul absurdului lipsit de ori-
ce licăr de lumină sau rază de speranţă. Prezenţa 
noastră în faţa sfi ntei Cruci, indiferent de gradul 
nostru de cunoaştere şi de trăire, trebuie să fi e me-
reu spre luminarea minţii şi învăpăierea inimii. Spre 
sporirea şi consolidarea cunoştinţei, a multiplelor 
înţelesuri tainice, care personal ni se revelează trep-
tat, pe măsura apropierii noastre de Dumnezeu. 
Spre sporirea şi întărirea dragostei dumnezeieşti, 
care se aprinde din recunoştinţa faţă de iubirea, mila 
şi dărnicia Sa, precum şi din împlinirea cu consec-
venţă a poruncilor Lui. Cred că la trei lucruri esen-
ţiale trebuie să mediteze şi să refl ecte omul, creşti-
nul mai ales, pentru a-şi spori şi consolida cunoş-
tinţa şi trăirea duhovnicească: 1. Modul în care 
Dumnezeu Îşi poartă Crucea, Îşi face datoria cu 
iubire faţă de om şi faţă de creaţie; 2. Necesitatea 
asumării vieţii, a purtării crucii pentru om, precum 
şi necesitatea conlucrării lui cu Dumnezeu, ca o 
condiţie a fericirii şi împlinirii sale; 3. Darurile ne-
sfârşite ale lui Dumnezeu revărsate prin Jertfa Sa 
în Biserică, precum şi pedeapsa refuzului lor. Dar 
să reluăm fi ecare aspect în parte:

1. Mai întâi de toate modul în care Dumnezeu 
Îşi poartă Crucea şi Îşi face datoria faţă de om şi 
faţă de creaţie este admirabil. Toate cele trei Persoane ale 
Sfi ntei Treimi din iubire dezinteresată plănuiesc şi lucrează 
cu măiestrie creaţia, frumoasă şi bună foarte (Fc 1, 31). Omul 
este plăsmuit, cu o atenţie specială, înrudit cu Dumnezeu 
prin duh (Fc 2, 7) tânăr, frumos, sănătos ,nemuritor. Când 
omul, neascultând de porunca lui Creatorului, nerespectând 
programul pus de Acesta, care l-ar fi  dus treptat la mult 
dorita îndumnezeire, a produs dezastrul căderii din Paradis, 
totuşi n-a fost părăsit cu desăvârşire. În această stare natu-
rală de om-animal1 care mănâncă, munceşte ca să trăiască, 
se reproduce, Dumnezeu l-a cercetat, i-a făcut promisiuni, 
i-a dat nădejdi. Când a căzut în viaţă mai prejos de fi re sau 
împotriva ei, Dumnezeu salvează spiţa omului prin Noe şi 
familia sa (Fc 7, 1), arătând clar prin corabie chipul de mai 
târziu al mântuirii în Biserică. Apoi începe comunicarea cu 
Avraam, cu Isaac şi cu Iacov, aceste caractere admirabile şi 
oameni minunaţi, care Îl ascultă şi-I împlinesc poruncile cu 
neînchipuit zel, într-o lume oarbă, idolatră şi ostilă, expu-
nându-se la iminente şi multiple pericole. 

Mai târziu va arăta prin marele prooroc Moise chipul mân-
tuirii şi instaurarea Legii Harului. Prin toiagul de-minuni-fă-

1 Sfântul Nicolae Velimirovici deosebeşte trei stări ale omului: om-dum-
nezeu, om-animal, om-demon., cf. Taina şi semnifi caţia bătăliei de la Kosovo, 
Editura Anestis, 2005, p. 78.

cător şi mai ales prin şarpele de aramă (†) se va arăta limpede 
mântuirea venită prin Hristos Cel răstignit pe Cruce, iar prin 
cortul mărturiei chipul Bisericii celei adevărate. Când omeni-
rea petrecea închisă în ceaţa şi întunericul ei, şi doar luminarea 
proorocilor trezea într-un mediu restrâns dorinţa şi posibili-
tatea de a vedea lumină, a venit Hristos, Însăşi Lumina cea 
adevărată. În El vedem, auzim şi pipăim prezenţa lui Dumne-
zeu între noi oameni şi pentru noi. În viaţa Sa istorică ne-a 
arătat desăvârşita dăruire şi dragoste pe care o are Dumnezeu 
spre noi. Ca Dumnezeu ne învaţă, le luminează, ne sprĳ ineşte, 
ne întăreşte, ne eliberază, ne vindecă, ne înviază, ne înalţă. Iar 
ca Om model, lucrează cu timp şi fără timp binele, milueşte, 
ajută Îşi pune viaţa pentru prietenii Săi, dovedindu-Se adevă-
ratul Prieten al omului. Viaţa Sa tainică continuă în Biserică şi 
în lume până la a Doua Sa venire. Prin Persoana Duhului Sfânt, 
tot ceea ce a lucrat ca Dumnezeu şi Om în viaţa Sa istorică, 
lucrează acum la o scară universală. De aceea şi Sfânta Cruce, 
pe care a fost răstignit, a devenit un simbol, un semn biruitor 
şi o putere de sine stătătoare. Când aceasta a fost îngropată în 
pământ ea s-a arătat pe cer sfântului Împărat Constantin, dând 
a înţelege că ea este temelia şi steagul creştinătăţii. Că prin 
puterea ei orice rău poate fi  învins şi putem fi  apăraţi de orice 
duşman înverşunat, căci ea, Sfânta Cruce, este cea mai impor-
tantă relicvă şi cea mai sfântă armă a Bisericii creştine. 

2. În al doilea rând, Crucea este indispensabilă şi absolut 
necesară, ca o condiţie a vieţii asumate. În ea se vădeşte 
pulsul şi dinamismul vieţii atât pentru Dumnezeu, cât şi 
pentru omul odată creat. Crucea este temeiul şi baza creaţi-
ei şi a relaţiei fericite dintre făptură şi Făcător. Dacă Dum-
nezeu făureşte, dăruieşte, îngrĳ eşte cu o iubire nemărginită 
şi dezinteresată, este fi resc să aştepte în acelaşi chip şi apor-
tul omului. Lumea aceasta frumoasă şi benefi că, bună foar-
te, a fost gândită de Dumnezeu ca o grădină a raiului cu doi 
stăpâni asociaţi într-o conlucrare armonioasă, fi ecare avându-
şi aportul Său. Dumnezeu, în calitate de Creator, este desigur 
Stăpânul de drept al grădinii. Dar a fost voinţa Sa mărini-
moasă ca şi omul-făptură să aibă calitate de stăpân asociat 
şi benefi ciar, cu deplină libertate de acţiune, respectând însă 
normele de bază ale proiectului şi ale contractului, am putea 
spune, ceea ce omul din nefericire nu a făcut. Tocmai aceas-
tă lipsă de conlucrare a omului cu Dumnezeu a dus şi încă 
mai duce la starea nefericită, tragică a omului. Într-o frumoa-
să carte, de adâncă meditaţie şi refl ecţie2 despre sensul şi 
puterea Sfi ntei Cruci, cuviosul părinte Daniil (Sandu) Tudor) 
scrie: „Totul este făurit prin Cruce, totul este o refi gurare a 
Crucii. Crucea este temeiul lumilor, noi înşine suntem făcuţi 
2 Caietele preacuviosului Daniil dela Rarău. Taina Sfi ntei Cruci, Editura Cristi-
ana, Bucureşti, 2001, p. 61. 

în Cruce. Crucea este taina lumii. Căderea omului este o 
abatere, o ignorare a Crucii, o tăgăduire a ei. Marea tragedie 
a omenirii este neînţelegerea Crucii, adică neputinţa înţele-
gerii rostului jertfei personale… Omul tăgăduitor s-a pus 
de-a curmezişul lui Dumnezeu şi (fără să vrea) naşte crucea 
pe care voia să o nimicească”.

3. La o evaluare dreaptă în relaţia dintre Dumnezeu şi 
om, de-a lungul istoriei Dumnezeu a dăruit şi dăruieşte din 
ce în ce mai mult, iar omul devine tot mai îndatorat. Din 
lene şi comoditate omul şi-a făurit un program care L-a 
exclus pe Dumnezeu. Dumnezeu dă ploi şi soare la vreme, 
dar omul nu mai vrea să lucreze pământul, semănându-l. 
Dumnezeu dă bogăţie ca omul să poată trăi în bunăstare şi 
cumpătare (specialişti japonezi spun că planeta noastră ar 
putea hrăni de şase ori populaţia existentă), dar omul tră-
ieşte lacom, avar şi destrăbălat, iar alte milioane de oameni 
mor subnutriţi. Dumnezeu dă linişte şi pace ca viaţa să fi e 
frumoasă, fericită şi mulţumitoare, dar omul vrea război, 
asuprire militară sau economică, ca viaţa să fi e silnică sau 
uneori insuportabilă. Dumnezeu dă iubire şi viaţă ca oame-
nii să fi e mulţi, puternici şi sănătoşi, dar omul vrea plăcere, 
sclavie şi ucidere, iar oamenii ajung puţini şi bolnavi. Dum-
nezeu dă tinerilor curăţia ca ei să preînchipuie trăirea raiu-
lui, iar ei, alegând necurăţia, gustă de aici chinurile iadului. 

Dumnezeu dă părinţilor fericirea de a naşte şi creş-
te copii pentru ca sufl etul lor să devină rai (sân al 
lui Avraam), iar ei îi ucid făcând din sufl etele lor 
iad. Dumnezeu dă unora mai mulţi talanţi, capa-
citate şi talent, ca să fi e altora modele, lumină şi 
sfântă încântare, dar ei idolatrizându-se pe sine 
devin pentru mulţimi izvor de pierzare… Chiar şi 
în această situaţie tragică (pentru noi oamenii) 
Dumnezeul iubirii propune din nou împăcare, re-
conciliere. Reluarea relaţiilor de normalitate între 
noi şi El, între noi fi ecare. Reluarea cu consecven-
ţă a practicării credinţei, a postului, a rugăciunii, a 
studiului textelor sfi nte, a ajutorării celor lipsiţi, 
acestea sunt crucea noastră, aportul nostru în cur-
gerea vieţii. A muncii cistite, a întemeierii familiei, 
care este biserică şi rai, a vieţii îndreptate în Sus, 
acolo unde suntem chemaţi şi aşteptaţi cu atâta dor 
de Dumnezeu, de Mântuitorul Iisus Hristos, de 
Maica Domnului, de sfi nţi, de moşii şi strămoşii 
noştri purtători de cruce. Având sfânta Cruce care 
străjuieşte altarele şi bisericile noastre unde Îl pri-
mim pe dulcele Hristos, tainic şi real în Trupul şi 
Sângele Său, din Sfânta Împărtăşanie. Unde spiri-
tual ne împărtăşim prin rugăciune şi cântare. Cru-
cea care este cheia raiului, armă nebiruită împotri-
va diavolului şi păzitoare a creştinilor. Având 
Sfânta Cruce prin care vin toate darurile lui Dum-
nezeu, toate darurile lui Hristos şi ale Duhului 
Sfânt, spune acatistul, ar trebui să ne deschidem 
inimile, să întindem mâinile la rugăciune şi, primind 
darul lui Dumnezeu, să conlucrăm cu El spre slava 
şi bucuria Lui, dar mai ales spre binele şi mântui-
rea noastră. Rugăciunea şi starea înaintea lui Dum-

nezeu şi-n faţa Crucii ne învaţă cum să trăim, să ne compor-
tăm. Cum pot să fug de chinuri, de dureri, de greutăţi, de 
ispite, văzând pe Stăpânul Hristos că le iubeşte?, spune 
rugăciunea de Vineri. Că Îi era dor de Cruce, de suferinţă, 
de Golgota, pentru aceasta veni El pe pământ. Iar noi oameni 
fugim de poveri, amăgindu-ne cu false plăceri. Să învăţăm 
în faţa Sfi ntei Cruci cum să trăim viaţa asumându-o şi cum 
să ne rugăm: Nu cerându-I lui Dumnezeu lucruri sau favo-
ruri pământeşti, ci cerându-I să ne dea înţelepciune şi pute-
re să înţelegem şi să lucrăm voia Lui. O frumoasă rugăciune 
anonimă spune: Ţi-am cerut, Doamne, putere ca să am suc-
ces în viaţă, dar m-ai făcut neputincios ca să învăţ să mă 
supun. Ţi-am cerut, Doamne, sănătate ca să pot să înfăptu-
iesc lucruri mari, dar am ajuns infi rm ca să pot face lucruri 
şi mai mari. Ţi-am cerut bogăţie ca să fi u fericit, dar m-ai 
făcut sărac ca să fi u smerit. Ţi-am cerut stăpânire ca să fi u 
preţuit de oameni, dar am primit neputinţa ca să am mereu 
nevoie de Tine. Ţi-am cerut prietenia celorlalţi ca să nu 
trăiesc singur, dar Tu mi-ai dat o inimă să-i iubesc pe toţi… 
ş.a.m.d. Într-un asemenea fel ar trebui să gândim şi să trăim 
viaţa noastră, să facem rugăciunile noastre. Având întot-
deauna inima deschisă spre comunicare şi comuniune cu 
Dumnezeu, dându-I întâietatea cuvenită ca unuia mai Înţe-
lept, mai Puternic, mai iubitor. 
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Biblia ca paradox: o „carte” citată
și cântată, dar nu citită

 Pr. Liviu Vidican-Manci

E luna începutului 
de an şcolar, iar 
una dintre con-

statările recurente, făcu-
tă și de sondajele socio-
logice, legată de stadiul 
educaţiei şi culturii tine-
rilor se referă la raportul 
cu cartea, cu lectura. Nu 
se mai citește „ca pe vre-

muri”, adică pe timpul generaţiilor anterioare, lipsite de televi-
zor și internet. Comparaţia improprie dintre tinerii „de azi” și 
cei de ieri se înfundă de regulă în retorica decadenţei, a decul-
turalizării etc. Sigur, ca de atâtea ori, o parte de adevăr există și 
aici. Este adevărat că, în România ultimelor două decenii, dar 
și la nivel european, se înregistrează o scădere constantă a „con-
sumului” de carte (dar și de presă tipărită), că există o concurenţă 
inegală între literă și imagine, că prizonieratul în faţa televizo-
rului este preferat timpului din bibliotecă. Cu toate acestea, 
remediul nu poate fi  lamentaţia, ci efortul redescoperirii unei 
culturi a cărţii. Or, din acest punct de vedere, Creștinismul nu 
este denumit întâmplător, alături de Iudaism și Islam, „religie 
a cărţii”.  Altfel spus, urmarea lui Hristos are o componentă 
livrescă (în sensul larg al termenului) constitutivă: Tradiţia este 
un permanent proces de dare mai departe a unor texte, experienţe, 
stări. Viaţa Bisericii nu ar fi  completă fără biblioteca ei formată 
în cele două milenii, dintre care „volumul” de căpătâi, cartea 
cărţilor, este Sfânta Scriptură. Ei bine, înainte de a acuza pe tineri, 
să ne întrebăm critic dacă în propriul nostru mediul bisericesc 
se mai citește. Concret și plecând de la cartea cu cota de înre-
gistrare „1”, se mai citește Biblia? Nu cumva suntem în faţa unui 
paradox? Cartea cărţilor este citată și, liturgic vorbind, cântată, 
dar nu și mereu citită, cercetată. Doar după ce am semnalat 
această stare de fapt credem că putem să trecem mai departe și 
să ne întrebăm, deloc retoric: „Se mai citeşte astăzi?”, „Îi folo-
seşte tânărului lectura?”, „Ce ar trebui să citim?”, „Ce rol ar 
trebui să aibă preotul în promovarea cărţii?”

Se mai citeşte astăzi? 

„Cititul” a ajuns un motiv serios de îngrijorare în ultima 
perioadă. Aşa se explică manifestele pentru lectură cum ar fi  
Cărţile care ne-au făcut oameni (ed.Dan C. Mihăilescu, Humanitas, 
Bucureşti 2010) sau Care-i faza cu cititul (Art, Bucureşti, 2010). 
Faptul cantitativ că nu se mai citește „ca pe vremuri” nu este un 
indicator sufi cient. Ar trebui să ne întrebăm ce anume nu se mai 
citeşte? Sau: Raportat la ce perioadă nu se mai citeşte? Se pare 
că nu se mai citeşte literatură „grea”. Nu mai sunt citiţi Dosto-
ievsky, Tolstoi sau Balzac, Rebreanu, Preda sau Eliade, dar se 
citeşte Magazinul de sinucideri, Prima mea beţie ori Primul meu fum. 
Dacă ofertele editurilor sunt extraordinar de bogate, iar punctul 
de raportare este, în mod clar, o societate care, deşi atît de apro-
piată istoric, este atât de îndepărtată cultural, concluzia ar putea 
fi  sumbră: tinerii fi e nu citesc, fi e citesc prost. Şi într-un caz şi 
într’altul purtăm, ca mentori, partea noastră de vină. E limpede 
că nu ne interesează atât de mult cât se citeşte, ci cum şi ce se 
citeşte or, aici apare îngrĳ orarea. Problema tinerilor de astăzi nu 
pare a fi  una de potenţial, ci de atitudine faţă de cultură, carte 
şi, de ce nu, Biserică. Dispreţul faţă de cei care citesc, lipsa unei 
conştiinţe minime a lecturii, confundarea culturii cu subcultura 
par a fi  probleme mult mai delicate decât necititul în sine. 

De la carte la Biblie

În acest caz ne punem întrebarea, de altfel legitimă,  „Ce 
trebuie să citească, în mod obligatoriu, un tânăr? Difi cultatea 
oferirii unui „menu” de lectură e intuibilă şi asemenea reţete 
nu sunt de preferat dacă se ţine cont de subiectivismul citi-
tului. Şi totuşi, în „bibliografi ile” oferite de unii dintre auto-
rii lucrării Cărţile care ne-au făcut oameni, ne atrage atenţia o 
carte, pe care nu numai că am putea să o oferim spre citire ca 
slujitori ai Bisericii, ci, se impune, să o prezentăm în faţa 
credincioşilor ca „paradis preafrumos”, după sintagma Sfân-
tului Ioan Damaschinul, ce trebuie cunoscut.

Aproape toate cărţile sunt valoroase dar, „Sfânta Scriptură”, 
„Biblia” sau „Cuvântul lui Dumnezeu” este cartea unde se afl ă 
„ştiinţa cea adevărată” (Sfântul Ioan Casian, Scrieri alese, PSB 

57, Bucureşti, 1990, p.558). Sigur că acestei minunate „Cărţi” i 
s-ar putea adăuga, iar în cazul preoţilor şi profesorilor de re-
ligie nu încape discuţie, Filocaliile şi Patericul, ca mărgăritare 
ale unei îndelungate Tradiţii creştin-ortodoxe, dar scopul 
principal rămâne sensibilizarea credincioşilor ortodocşi faţă 
de Biblie, ea impunându-se ca singura lectură obligatorie.

Atelierele biblice – mediul provocării la citit

Ne întrebam ce să citim şi am găsit răspunsul: Sfânta Scrip-
tură. Dacă literatura română şi universală sunt „apanajul” fi lo-
logilor, responsablitatea lor, a oamenilor de litere, cartea duhov-
nicească şi cu precădere Sfânta Scriptură trebuie puse la sufl etul 
tinerilor de către preoţi şi profesorii de religie. „Atelierele bibli-
ce” sunt doar una din multele soluţii prin care putem să oferim 
bucuria lecturii. E important de precizat că în Biserică nu căutăm 
o intelectualizare, o raţionalizare excesivă a credincioşilor, dar 
nici o spălare de creier cum ar insinua unii. Scopul Bisericii ca 

„Şcoală” este acela de a pune în sufl etul credinciosului hrana 
cea adevărată care are ca fi nalitate unirea cu Hristos, de a des-
coperi şi pune în valoare comoara îngropată în ţărâna multimi-
lenară a creştinismului ce transcede acest neam. 

Ca dominantă a misiunii creştine preoţii şi profesorii or-
todocşi au datoria de a educa tinerii în duhul Scripturii şi al 
Tradiţiei. Tinerii merită să ştie la ce foloseşte lectura Scriptu-
rii. De ce se numeşte Biblie? Ce taine ascunde. De ce trebuie 
întreabat preotul asupra „locurile obscure” şi care sunt ris-
curile interpretării „după ureche”? De ce avem un Vechi 
Testament şi un Nou Testament? De ce afi rmăm că Iisus Hris-
tos este Mântuitorul? Motivaţiile pot continua, acestea fi ind 
doar câteva exemple alese la întâmplare. Să nu ni se pară 
banale, o simplă aplicare a chestionarului va releva lucruri 
neaştepate şi o incultură biblică menită să îngrĳ oreze. 

Iar, dacă nu vom fi  convigători folosind exemplele sfi nţilor, 
care au citit Scripturile şi s-au mântuit prin ele, dacă niciunul 
dintre teologii contemporani ce prin lucrările lor au promovat 
importanţa lecturii „Bibliotecii Creştinismului” (Enzo Bianchi 
sau John Breck s.a.), poate vom reuşi pornind de la prezenta-
rea impactului pe care l-a avut Biblia asupra unor cunoscuţi 
oameni de cultură ca Andrei Pleşu, Ion Vianu, Ioana Pârvu-
lescu sau Ştefan Câlţia, câţiva dintre cei ce au afi rmat răspicat 
importanţa Sfi ntei Scripturi în evoluţia culturală şi spirituală 
a unui om, şi, de ce nu, a unui popor. Adesea aceste exemple 
au o priză mai bună întrucât discursul bisericesc, pentru omul 
secularizat e adesea perimat şi greu de urmărit. 

În încheiere am putea spune că o cultură creştină nu este 
desăvârşită fără Biblie şi o viaţă duhovnicească nu poate în-
cepe fără Cuvântul revelat. Însă conştientizarea acestui ade-
văr şi asumarea maximă a misiunii pe care o implică, va în-
cepe de la modul cum vom şti să ne motivăm credincioşii 
(tineri sau vârstnici), de la schimbarea unei mentalităţi păgu-
boase care consideră predica duminicală sau ora de religie 
sufi ciente pentru a deschide inimile şi minţile spre „Cuvântul 
lui Dumnezeu”. Or, este demonstrat că în bisericile unde se 
predică des, unde se desfăşoară „Ateliere biblice” sau „Seri 
biblice”, în şcolile unde pe lângă ora de religie profeorii au 
şi alte activităţi de genul studierii textului sacru, credincioşii 
(şi aici îi cuprindem pe toţi, de la mic la mare) sunt mai dina-
mici, mai numeroşi şi mai apropiaţi de valorile perene creş-
tine. Şi, să nu uităm, cunoaşterea Ortodoxie începe cu citirea 
Scripturii şi transformarea ei în rugăciune. 

(e-mail: liviuvidican@yahoo.com)

„…este peste putinţă să merite darul adevăratei ştiinţe 
acela care studiază numai pentru a căpăta laudă” (Sfântul 
Ioan Casian, Scrieri Duhovniceşti, PSB 57, p. 558)

„Sfânta Scriptură ni s-a dat de Dumnezeu, ca nişte epis-
tole, prin care ni se face cunoscut darul ceresc ce vine din 
esenţa Dumnezeirii Sale făgăduit tuturor, căci „El ne-a hără-
zit mari şi preţioase făgăduieli, ca prin ele să vă faceţi părtaşi 
dumnezeieştii fi ri” (II Petru 1,4). „Dar dacă omul nu se apro-
pie, nu cere şi nu primeşte, nu-i serveşte la nimic citirea Scrip-
turilor, ba dimpotrivă se face vinovat de moarte, pentru că 
n-a voit să primească de la Împăratul ceresc darul vieţii, fără 
de care este cu neputinţă să obţină viaţa ce nu trece, care este 
Hristos” (Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii 
duhovniceşti, PSB, 34, Bucureşti, 1992, p. 375)

„[...] Se tot spune că elevii nu citesc. Nu asta e grav. Nici 
atunci nu citeau de bună voie mulţi. [...] Elevii care nu citeau 
ştiau că au ceva de pierdut. Astăzi, prea adesea, ţi se râde în 
nas. Şi e păcat, cu atât mai mult cu cât - cum mi-a dovedit în-
tâmplarea de a fi  pus în situaţia să citesc zeci de jurnale scrise 
de elevi din toată ţara – adolescenţii au o libertate de gândire 
cum noi nici nu visam” (Cărţile care ne-au făcut oameni, p. 44).
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Incinerarea
la români

 Mircea Gelu Buta

A m fost întrebat de un amic dacă un creştin ortodox 
poate fi  incinerat după moarte. De la bun început 
trebuie precizat că Biserica Răsăriteană nu simte 

repulsie faţă de trup şi îl cinsteşte. Repulsie faţă de trup 
observăm în religiile orientale şi în idolatrie. În al doilea 
rând, arderea (incinerarea) morţilor, ca de altfel şi îngropa-
rea lor nu are doar un caracter practic, ci şi profund simbo-
lic. Respectiv, faptul de-a prefera arderea morţilor sau dim-
potrivă îngroparea lor nu se epuizează la nivelul logicii, ci 
ţine de fi inţa mai profundă a existenţei omului. Este vorba 
de raportarea lui la cel mai acut fenomen limită al propriei 
existenţe, moartea. Sensul pe care omul îl atribuie morţii îşi 
pune pecetea pe opţiunea lui pentru una din aceste două 
variante.

Dorinţa dispariţiei sau a păstrării în mormânt a trupului 
mort este direct legată de întreaga atitudine a omului faţă de 
moarte. Când cineva doreşte să uite de ea, este fi resc să rupă 
orice legătură cu moartea sau cu tot ce îi aminteşte de ea. 
Societatea secularizată de azi îl ajută din plin pe omul doritor 
să treacă sub tăcere propria moarte, facilitând în acest climat 
dispariţia trupului omenesc mort. 

Desfăşurarea ceremonialului de înmormântare duce la 
prăbuşirea multor valori din jurul nostru. Mai întâi, o distinc-
ţie între viaţă şi moarte. Dacă moartea constituie limita ire-
ductibilă a vieţii, cei vii trebuie să ţină cont de această limită 
dându-i un nume. Fără aceasta moartea îşi pierde sensul, dând 
naştere unor situaţii fără nume, identifi cate sub forma unor 
vieţi lipsite de conştiinţa propriilor lor limite.

 Momentul în care cei vii îşi iau rămas bun de la cel mort, 
reprezintă un moment al reculegerii, un moment în care 
aceştia fac analiza propriei vieţi. În faţa unui mormânt ne 
regăsim pe noi înşine şi afl aţi în faţa propriului eu, ni se 
întâmplă să ne plângem propria existenţă. Plângându-i pe 
alţii, plânsetul reprezintă disconfortul pe care îl încercăm 
trăind limita.

Toţi am trăit acest moment al despărţirii şi cu toţii am avut 
sentimentul că înmormântăm o parte din noi. Astfel, moartea 
încetează a mai fi  trăită ca un întuneric copleşitor, devenind 
sub forma unei limite interiorizate lumina pe care viul o 
răsfrânge asupra lui însuşi. 

Ritul are menirea de a desfi inţa imaginea morţii inva-
datoare şi delirantă, transformând-o în viaţă lipsită de con-
ştiinţa propriei sale limite. Dar sensul morţii şi ritualul în-
mormântării ne mai ajută la ceva. Ne ajută să luptăm îm-
potriva violenţei celor vii, punând astfel în evidenţă dife-
renţa între animale şi oameni. În „Antigona” lui Sofocle, la 
un moment dat corul cântă: „Dintre toate minunile lumii, cea 
mai mare este omul. El străbate marea înspumată, bântuită de 
furtuni urlătoare…”

Simţirea şi etosul fi ecărui popor faţă de cei morţi îşi lasă 
amprenta sau se întipăreşte şi în limba sa, reuşind să se men-
ţină vie în viaţa cotidiană. În limba română, se spune despre 
mort că este „adormit întru Domnul”. În mod fi resc nimeni nu 
se gândeşte să îl ardă pe acela despre care avem sentimentul 
că doarme, în afară de cazul în care îl urăşte de moarte. Mai 
mult, celui mort i se spune iertat, iar verbul grecesc „a muri” 
îl are ca sinonim pe „a fi  iertat”. Iată o sinteză grandioasă a 
simţirii şi a etosului. A etosului, pentru că îl împacă pe cel ce 
iartă cu cel pe care îl iartă, dar şi a simţirii, pentru că cel ce 
este iertat este adăpostit în spaţiul vieţii personale a celui care 
iartă. Pentru el se fac pomeni la soroace clar rânduite, pe care 
tradiţia le leagă de diversele faze ale descompunerii trupului. 
Mormântul reprezintă loc de pelerinaj şi pomenire pentru 
toţi cei care l-au iubit şi l-au iertat.

Biserica nu îşi impune credinţa şi ritualurile celor străini 
ei. Dar nici cei străini de ea nu trebuie să-i ceară să binecu-
vânteze opţiunile făcute după bunul lor plac. Arderea trupu-
lui neînsufl eţit poate fi  aleasă în mod liber, dar nu poate fi  
transformată într-un act bisericesc. Se poate asocia funerari-
lor civile, însă poziţia Bisericii faţă de ea nu poate să nu fi e 
una negativă.
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Sfântul Corbinian din Freising
(8 septembrie)

 Ierom. Grigorie Benea

V reme de 1000 de ani, Apusul 
și Răsăritul au fost unite în 
aceeași credinţă creștină. 

Creștini din Spania sau Galia puteau 
merge în pelerinaj la Locurile Sfi nte 
și să se simtă la fel de acasă într-o bi-
serică greacă sau siriană ca în biseri-
cile din ţinuturile lor de naștere. Că-
lugări englezi sau germani puteau 
ajunge să trăiască în deșerturile Egip-
tului sau ale Palestinei, după cum 

pustnici egipteni sau sciţi puteau trăi în pădurile Britaniei sau 
chiar în îndepărtata Irlandă. Numeroși papi ai Romei din aceas-
tă perioadă, mulţi dintre ei sfi nţi, au fost de origine greacă. Astfel, 
în primul mileniu creștinii din întreaga lume erau uniţi într-o 
singură Biserică și o singură mărturisire de credinţă. Și poate cea 
mai grăitoare dovadă a acestei unităţi o găsim în vieţile sfi nţilor. 

O astfel de dovadă se poate găsi și în viaţa unui sfânt 
german din secolul al VIII-lea, despre care vom vorbi în cele 
ce urmează. Pentru că a trăit înainte de despărţirea Apusului 
de Ortodoxie (în anul 1054), el – împreună cu toţi ceilalţi sfi nţi 
din Apus care au trăit în primul mileniu creștin – poate și 
trebuie să fi e cinstit ca un sfânt al nostru, ortodox, cu nimic 
mai prejos decât sfi nţii pe care-i cunoaștem și-i iubim.

Sf. Corbinian s-a născut în jurul anului 670 în orășelul 
Châtres din apropiere de Paris. Puţinele lucruri pe care le 
știm despre el le găsim în Viaţa sa, scrisă la sfârșitul secolului 
al VIII-lea de episcopul Arbeo de Freising. Tatăl sfântului, pe 
nume Waldegiso, era de neam franc, iar mama lui, Corbini-
ana, se pare că era irlandeză. Rămas de mic orfan de tată, 
Corbinian a fost crescut de credincioasa sa mamă în dragos-
te pentru Biserică și pentru Dumnezeu. Această dragoste l-a 
împins să-și părăsească încă de tânăr casa părintească, retră-
gându-se în singurătate în pădurile din apropiere de Châtres. 
Și-a construit acolo un mic paraclis închinat Sfântului Gherman 
al Parisului, lângă care a trăit nu mai puţin de 14 ani singur 
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cu Dumnezeu și cu animalele sălbatice. Această jertfă nu a 
rămas însă fără roadă, deoarece tânărul călugăr a dobândit 
încă de atunci harul Duhului Sfânt. Știrea despre el a început 
să se împrăștie și tot mai mulţi oameni veneau la mica sa 
sihăstrie pentru a-i cere sfatul și rugăciunile.  

În anul 708 Corbinian hotărăște să plece la Roma – cel mai 
important loc de pelerinaj din Apus – pentru a se închina la 
mormintele Sfi nţilor Apostoli Petru și Pavel. Se întâlnește 
acolo cu sfântul papă Constantin (de origine asiriană), care 
văzând darurile lui îl îndeamnă stăruitor să meargă la misi-
une. Până la urmă sfântul acceptă și este hirotonit episcop 
rătăcitor, cu ascultarea de a-L propovădui pe Hristos în 
ţinuturile pe jumătate păgâne ale Europei centrale.

Facem aici o paranteză istorică. După căderea Romei la 
sfârșitul sec. al V-lea și invazia triburilor germane păgâne, 
Apusul Europei s-a scufundat într-o perioadă de mari fră-
mântări și tulburări, de mari mișcări de popoare, în care 
însăși credinţa în Hristos era ameninţată cu dispariţia. Păstori 
luminaţi de Dumnezeu – dintre care cel mai important a fost 
marele Patriarh al Apusului, Sfântul Grigorie Dialogul – au 
înţeles că singurul mĳ loc de a salva Biserica era cucerirea 
păgânilor înșiși, nu prin puterea armelor, bineînţeles, ci prin 
credinţă, prin puterea lui Hristos. De aceea ei au trimis oameni 
sfi nţi la propovăduire, care prin stăruinţa și înţelepciunea 
lor au reușit să aducă încet-încet la Hristos toate triburile 
năvălitoare păgâne. Tot la fel s-a întâmplat și cu Corbinian.

După hirotonia sa, el a pornit înspre nord, ajungând în 
ţinuturile Elveţiei de azi și în Bavaria. Vreme de 7 ani a făcut 
acolo lucrare misionară printre păgâni, biruind mai ales prin 
bunătatea și dragostea sa. De pildă, un răufăcător pe care l-a 
scăpat de la moarte i-a devenit cel mai apropiat ucenic. În 
Tirolul de Sud, la Kuens, la poalele Munţilor Alpi, a constru-
it o mănăstire pe care o folosea drept centru al călătoriilor 
sale. Chemarea sa era însă pentru viaţa în singurătate, iar 
lucrul cu oamenii îl obosea mult pe tânărul episcop. De ace-
ea, în jurul anului 717 hotărăște să facă un nou drum la Roma 
pentru a-i cere patriarhului să-l elibereze de datoriile sale și 
să-i dea binecuvântare să ducă o viaţă de simplu călugăr. 

Din acest al doilea drum la Roma se păstrează o întâmpla-
re pentru care Corbinian a rămas cel mai cunoscut. În timp 
ce trecea Alpii, un urs i-a mâncat măgarul pe care își încărca-
se lucrurile. Ca pedeapsă, Corbinian îi poruncește ursului să 
ducă el încărcătura, iar animalul se supune ascultător. Astfel 

a putut trece munţii, ajungând în cele din urmă la Roma. Cu 
două secole mai înainte, Sfântul Gherasim de la Iordan făcea 
același lucru cu un leu, pe care îl folosea pentru paza cămile-
lor. Mult mai aproape de noi ca timp (în secolul XIX), și deci 
mai la îndemână de crezut, Sfântul Serafi m din Sarov hrănea 
cu mâna sa tot un urs sălbatic, sub privirile îngrozite ale unei 
uceniţe. Același Duh Sfânt, care a sălășluit și în Sfântul Cor-
binian, și în Sfântul Gherasim, și în Sfântul Serafi m, și în toţi 
sfi nţii, le-a dat puterea de stăpâni asupra animalelor, aceeași 
putere pe care a avut-o și Adam în Rai. Pentru că în viaţa lor 
au biruit păcatul, ei s-au ridicat la starea omului de dinainte 
de căderea în păcat. Iată așadar o dovadă grăitoare a unităţii 
în Hristos a tuturor sfinţilor, fie că au trăit în Apus, fie în 
Răsărit, fi e în vremurile mai vechi, fi e în vremurile noastre.

Ajuns la Roma, Corbinian s-a întâlnit cu patriarhul Apusu-
lui, însă acesta nici n-a vrut să audă de dorinţa sa de pustnicie. 
L-a îndemnat din nou să-și folosească darurile pentru a-i lumi-
na pe oameni și l-a trimis înapoi la propovăduire. La întoarcere, 
sfântul a fost chemat în Bavaria de către ducele Grimoald din 
Freising (în apropiere de München-ul de azi), pentru a înteme-
ia acolo o episcopie. Însă pentru că Grimoald o luase de soţie 
pe văduva fratelui său, pe nume Plectrudis, Corbinian îi mustră 
pe amândoi și îi îndeamnă să înceteze viaţa în păcat. Ducele îl 
ascultă, însă Corbinian își atrage astfel ura lui Plectrudis, care 
încearcă de câteva ori să-l omoare. Până la urmă, Corbinian este 
nevoit să fugă, retrăgându-se la mănăstirea sa din Kuens. 

Se întoarce la Freising de-abia după moartea lui Grimoald 
din 724, chemat de fiul acestuia, Hugibert. Acolo, sfântul 
construiește o biserică închinată Maicii Domnului, iar în apropi-
ere întemeiază o mănăstire benedictină închinată Sfântului Ștefan, 
care a devenit mai târziu unul din cele mai importante centre 
duhovnicești din sud-estul Germaniei. Tot acolo, în ziua de 8 
septembrie 730, Corbinian își încredinţează sufl etul în mâinile 
lui Hristos, Căruia Îi slujise întreaga viaţă. La dorinţa sa, trupul 
i-a fost înmormântat la Mănăstirea Kuens din Tirol, însă în anul 
769 episcopul Arbeo de Freising – care i-a scris și viaţa – îi aduce 
moaștele înapoi la Freising și le așează în catedrala orașului, unde 
odihnesc până azi. Mutarea moaștelor este sărbătorită la 20 no-
iembrie. Sfântul Corbinian a fost unul dintre apostolii și părinţii 
duhovnicești ai Bavariei și primul episcop de Freising, fi ind până 
azi cinstit ca ocrotitorul episcopiei de München-Freising. 

Fie ca pentru rugăciunile lui, Dumnezeu să ne dea și nouă milă 
și iertare de păcate. Amin!

Un nou inspector de religie

în judeţul Cluj

Î n şedinţa Permanenţei Arhiepiscopiei Vadului, Felea-
cului şi Clujului, ai cărei membri s-au reunit marţi, 30 
august, sub preşedinţia Înaltpreasfi nţitului Părinte 

Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, s-a decis numirea părintelui 
profesor drd. Liviu Vidican Manci în funcţia de inspector şcolar 
de religie al judeţului Cluj. Prof. Ruxandra Hulpe, cea care a 
deţinut până acum această funcţie, şi-a încetat activitatea, având 
o funcţie administrativă şi la Şcoala din Gilău.

„Doamna Ruxandra Hulpe, care a deţinut această funcţie, 
lasă în urmă o moştenire administrativă bună şi o situaţie sta-
bilă în ce priveşte locul religiei în curricul de învăţământ”, a 
declarat purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Clujului, pr. Bogdan 
Ivanov. Începând din această toamnă, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării va debloca un post salarizat pentru funcţia de inspec-
tor şcolar de religie, astfel că era nevoie de o persoană compe-
tentă în administrarea problemelor de învăţământ care să nu 
se afl e în vreo incompatibilitate prevăzută de lege. Noul in-
spector şcolar de religie al judeţului Cluj îşi va prelua atribuţi-
ile specifi ce funcţiei începând cu data de 1 septembrie a.c. 

Biroul de presă

Tabără naţională

de arte plastice la Leghia

C entrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Cluj a organizat, în perioada 
23-28 august, la Leghia, Tabăra naţională de artă plas-

tică „Tradiţii clujene 2011”. Manifestarea s-a desfăşurat pe două 
componente: tabăra de pictură pe sticlă în stil niculean, ediţia 
a IV-a şi Tabăra de xilogravură tradiţională ediţia a II-a. 

În acest an, taberele au reunit 40 de elevi, premiaţi la concur-
surile judeţene de profi l. Ei au învăţat stilul caracteristic picturii 
icoanelor de la Nicula precum şi xilogravura tradiţională prac-
ticată pe valea Someşului, fi ind iniţiaţi de cinci profesori-instruc-
tori sub îndrumarea pictorului monah Siluan de la Mănăstirea 
,,Adormirea Maicii Domnului” Nicula. Au avut loc, zilnic, cursuri 
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6

teoretice şi practice, iar după-amiaza s-au desfăşurat activităţi 
culturale şi recreative, precum drumeţii. Astfel, participanţii au 
vizitat bisericile din Bucea (din lemn şi din zid), Muzeul „Octa-
vian Goga” din Ciucea şi Mănăstirea Râşca Transilvană.

Tabăra naţională de arta plastică „Tradiţii clujene 2011” 
este un proiect cultural finanţat de Ministerul Culturii și 
Patrimoniului Naţional. Partenerii proiectului sunt: Sfânta 
Mănăstire ,,Adormirea Maicii Domnului” Nicula, Asociaţia 
Şcolilor Păstrătoare de Tradiţii Cluj, Asociaţia Meşterilor 
Populari Clujeni, Clubul Copiilor Huedin și Asociaţia pentru 
artă – Centrul de xilogravură Hăşdate. 

Biroul de presă

Sfi nţirea demisolului

bisericii din Corneşti

Î naltpreasfi nţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul şi 
Mitropolitul Clujului, a binecuvântat miercuri, 24 
august, demisolul bisericii noi din Corneşti, Proto-

popiatul Huedin. Construcţia locaşului a demarat în luna 
septembrie a anului trecut, din necesitatea ridicării unei bi-
serici în centrul satului. Prin purtarea de grĳ ă a preotului 
paroh Dănuţ Pintea, dar şi prin contribuţia credincioşilor, s-a 
reuşit până acum fi nalizarea lucrărilor la demisol, pentru a 
se putea sluji aici sfi ntele slujbe.

În cuvântul adresat la fi nalul slujbei, Părintele Mitropolit 
Andrei a arătat importanţa unui locaş de cult: „Biserica e o 
şcoală cu sfi nţi, e un loc în care Dumnezeu aşteaptă să ne 
sfi nţim viaţa, El oferindu-ne tot ceea ce este necesar. Urmea-
ză ca şi noi, din partea noastră, să punem umărul, să adăugăm 
la credinţă fapta bună, la fapta bună cunoştinţa, la cunoştin-
ţă  înfrânarea, la înfrânare răbdarea, la răbdare evlavia, că 
dacă acestea sporesc în noi vom ajunge la cunoaşterea Dom-
nului nostru Iisus Hristos, aşa că nu se poate să nu te bucuri 
când se ridică o biserică”. 

Biroul de presă

Mitropolitul ANDREI,

a binecuvântat noul sediu al CJ Cluj

C onsiliul Judeţean Cluj are de astăzi, 31 august, un 
nou sediu, situat pe Calea Dorobanţilor nr. 106. Imo-
bilul a fost inaugurat în prezenţa Înaltpreasfi nţitului 

Părinte Andrei, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Clujului, care 
a rostit o rugăciune şi a adresat câteva cuvinte, arătând im-
portanţa unei bune administraţii.  „Îl rugăm pe Dumnezeu 
să vă dăruiască spor în toate, întâi în cele spirituale şi apoi în 
cele materiale. Adevărul este că pentru buna desfăşurare a 

vieţii noastre spirituale e nevoie şi de o bună administraţie, 
iar când se îngemănează una cu cealaltă sfârşitul este cel pe 
care ni-l dorim: mai multă prosperitate, mai multă spiritua-
litate, mai multă cultură, mai multă bunăstare pentru credin-
cioşii noştri şi pentru toată lumea”, a subliniat Înaltpreasfi n-
ţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei. La inaugurarea 
noului sediu al Consiliului Judeţean Cluj au participat şi 
Preasfi nţitul Florentin Crihălmeanu, Episcopul de Cluj-Gher-
la, şi prim-protopopul reformat Kovacs Sandor. Clădirea a 
fost obţinută printr-o hotărâre de Guvern, fi ind iniţial desti-
nată unităţii vamale. Prin desfi inţarea acesteia, imobilul a fost 
transferat unei alte instituţii publice. Mai multe informaţii 
ne-a furnizat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin 
Tişe: „Contractul a fost încheiat de Ministerul Finanţelor, noi 
am preluat un contract în derulare, clădirea era 95% gata la 
momentul preluării, iar noi am făcut doar anumite modifi cări 
pntru a o adapta la cerinţele consiliului. Aşadar, 95% din preţ 
a fost suportat din bugetul de stat”.

Biroul de presă
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Fig. 1 Naşterea 
Fecioarei, mozaic, sec. 
al XII-lea, mănăst irea 

Daphni, Atena. 

Compoziţia închi-
să ne înfăţişează cinci 
tinere femei ce se gă-
sesc frumos ordonate 
în jurul Sfi ntei Ana ce 
domină spaţiul inte-
rior prin proporţiile 
mărite şi prin patul 

monumental ce uneşte laturile scenei. Dreptul Ioachim nu este 
redat alături de ele. La baza lucrării şi în stânga se observă o 
moaşă ce scaldă prunca în vasul plin cu apă, fi ind ajutată de 
o fată ce toarnă apa dintr-un ulcior. Fondul de aur uneşte şi 
transcende fi gurile ce mărginesc spaţiul bidimensional. M

Fig. 2 Naşterea Fecioarei, 
icoană, sec. al XVI-lea, 

tempera pe lemn, 
muzeul Pskov.

Icoana de sorginte 
rusă implică o schemă 
componistică elaborată 
în decursul veacurilor 
bizantine. Sfânta Ana 
este elementul princi-
pal, ea este prezentată 
pe un pat amplu, iar în 
jurul său se ordonează: tinerele fete ce aduc daruri, episodul 
spălării Mariei şi în dreapta sus, în fereastra unui turn, silueta 
în detaliu a dreptului Ioachim. Dintre fi guri singurele ce sunt 
reliefate cu nimburi sunt cele ale familiei Sfi ntei Marii. O dra-
perie de culoarea roşu intens asemeni veşmîntului Anei este 
suspendată în partea superioară unind cele două turnuri si-
metrice și denotând faptul că scena se petrece în interior.

Aceste lucrări alese, semnifi cative denotă o preocupare 
deosebită a creatorilor în ceea ce privește tema iconografi că 
prezentată, precum și dominanta unei scheme compoziţionale 
repetative, cu toate diferenţele stilistice și de redare.  

Nașterea Maicii Domnului
în iconografie

 Marcel Muntean

R eprezentările Maicii Domnului în spaţiul iconogra-
fi c ilustrează momentele semnifi cative din viaţa ei 
cu prisosinţă ele încep cu Zămislirea Fecioarei şi 

se încheie cu Adormirea sa.
 Erminia lui Dionisie prevede următoarele elemente 

caracteristice temei iconice: casă, şi Sfânta Ana culcată pe un 
pat sub plapumă, rezemăndu-se pe perne, şi două fete o ţin de la 
spate, şi înaintea ei o altă fată o apără [făcându-i vânt] cu apără-
toarea. Și iarăși alte fete, ţinând în mâini (vase) cu bucate, în 
afară pe ușă; și din dosul ei, alte fete, șezând, spală prunca într-un 
lighean, iar altă fată leagănă prunca, care este [culcată] culcată 
în leagăn.1

Tema, nu îşi are izvorul în Sfânta Scriptură, ci în Evan-
gheliile apocrife. Protoevanghelia lui Iacob descrie momen-
tul venirii pe lume a Fecioarei, textul datează din anii 130-140. 
Veridicitatea acestor informaţii ne dau referinţe despre fa-
milia şi genealogia Maicii Domnului precum: numele pă-
rinţilor Ioachim şi Ana, descendenţa lui Ioachim din David, 
naşterea sfântă a Fecioarei, etc. Naşterea ei a fost făgăduită 
de un înger asemeni celei a Sfântului Ioan Botezătorul. 

Din punct de vedere dogmatic naşterea Fecioarei con-
stituie o etapă semnifi cativă a Proniei ce pregăteşte Întru-
parea Cuvântului, moment ce precede ultimul act semnifi -
cativ, atunci când Maria acceptă să devină cămara cea împă-
rătească, întru care taina cea preamărită a unirii celei negrăite a 
fi rilor ce s-au adunat împreună întru Hristos desăvârşit s-a lucrat. 
În stihirea de la Vecernia de dinaintea praznicului se amin-
teşte despre acest fapt: astăzi uşile cele sterpe se deschid şi 
dumnezeiasca uşă cea feciorească merge înainte întrucât Hristos 
va intra în lume.2 De aici reiese şi faptul că Maria s-a născut 
la rugăminţile neîncetate către Dumnezeu, cu prisosinţă a 
Anei socotită stearpă.

Originea datei a fost fi xată la 8 septembrie. Nu se pre-
cizează cu exactitate locul naşterii sale, astfel unele opţiuni 

1 Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, Ed. Sofi a, Bucureşti, 2000, 
p. 138.
2 Ibidem, p.159.

se îndreaptă spre Ierusalim, în vreme ce altele consideră 
Nazaretul ori Bethleemul. Troparul praznicului sublinează 
nu doar naşterea Mariei din părinţii Ioachim şi Ana ci şi 
rolul ei esenţial în istoria mântuirii noastre prin naşterea 
lui Hristos: Naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, 
bucurie a vestit la toată lumea; că din tine a răsărit Soarele drep-
tăţii, Hristos Dumnezeul nostru. Şi, dezlegând blestemul, a dat 
binecuvântare; şi, stricând moartea, ne-a dăruit nouă viaţă veş-
nică (Tropar, glasul al 4-lea).3

Celebrarea sărbătorii este cunoscută încă din veacul al 
VI-lea sau poate chiar mai veche, se ştie că împăratul Justi-
nian a consfi nţit construirea unei biserici închinată Sfi ntei 
Ana, la Constantinopol.

Iconografi a temei s-a dezvoltat în concordanţă cu cea a 
Naşterii Domnului. Prezenţa tinerelor fete a fost asimilată 
cu cele trei Parcere din mitologia greacă ce au statutul ursi-
toarelor din legendele româneşti; ele fi ind prezente la veni-
rea pe lume a fi ecărui prunc în parte. Asemeni episodului 
spălării noului născut din tema Naşterii Domnului şi în acest 
caz, micuţa Maria este scăldată într-o scăldătoare de dimen-
siuni reduse care de multe ori este de forma unui potir. În-
cepând din veacul al XV-lea în pictura de sorginte occiden-
tală, scena devine tot mai bogată în detalii şi personaje, ast-
fel încât ponderea elementelor pitoreşti să crească în defa-
voare celor cu caracter religios. Compoziţia prin diversele 
împrumuturi din spaţiul laic devine o reală scenă de gen. 

Ca o reacţie provenind din spaţiul Contrareformei, în 
secolul al XVI-lea, se simte în creaţia lui Altdorfer o  reve-
nire spre o înţelegere sacră a subiectului, astfel încât el 
transfi gurează scena marială transferând momentul nativi-
tăţii în interiorul unei biserici gotice. Artistul revine şi la 
tradiţia cu accente populare în care îngerii coborând din cer 
sunt alături de Fecioară pentru a-i serba naşterea asemeni 
unei adevărate viitoare regine. Ei sunt grupaţi alături de ea 
tocmai pentru a sugera efectul de bucurie şi exaltare. 

Odată cu trecerea timpului în aria Europei Occidentale, 
în secolul al XVII-lea, prezenţa îngerilor este aproape indis-
pensabilă, existenţa lor ar fi dată de concepţia conform 
căreia Fecioara s-ar fi  născut fără de păcatul strămoşesc, 
conform Conciliului de la Trento care a fost întărit apoi la 
Conciliul de la Vatican II.4

3 Mineiul pe septembrie, ED. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2003, p.112. 
4 Louis Reau, Iconogrphie de L Art Chrethein, ED. Presses Universitaires de 
France, Paris, 1957,  p. 162-163.

s
t
s
în
d
r
m

monumental ce uneşte laturile scenei Dre
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Mihai Viteazul,

comemorat la Mănăstirea Mihai Vodă

Î n fi ecare an pe 9 august, voievodul Mihai Viteazul 
este comemorat la Mănăstirea Mihai Vodă din Tur-
da, aşezământ monahal ridicat pe locul unde a fost 

ucis unifi catorul principatelor române.
Anul acesta, la împlinirea a 410 ani de la trecerea sa la 

Domnul, Mihai Viteazul a fost comemorat prin mai mul-
te manifestări religioase, militare şi culturale. Înaltprea-
sfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
Clujului, a oficiat aici, începând cu ora 9.30, Sfânta Litur-
ghie arhierească, urmată de un Parastas pentru marele 
voievod. Au participat exarhul mănăstirilor din Arhiepi-
scopia Clujului, arhimandritul Dumitru Cobzaru, proto-
popul de Turda, pr. Daniel Crişan, consilierul pe protocol 
din eparhie, arhid. Claudiu Grama.  La finalul Sfintei 
Liturghii, a avut loc şi instalarea oficială a noii stareţe a 
Mănăstirii Mihai Vodă, maica Andreea, care a venit, ală-
turi de alte 3 maici, de la Mănăstirea Salva din Bistriţa-
Năsăud. De asemenea, i-a fost înmânată o diplomă de 
aleasă cinstire părintelui ctitor Vasile Şteopei, care s-a 
implicat în construirea acestei mănăstiri, biserica fiind 
copie fidelă după biserica Mihai Vodă din Bucureşti, dar 
şi în construirea corpurilor de chilii. După slujba de po-
menire, părintele Dorin Sas s-a ocupat de un program 
artistic, o scenetă istorică, ce s-a realizat la mormântul 
voievodului.

În cuvântul său, Părintele Mitropolit Andrei a subliniat 
câteva dintre virtuţile lui Mihai Viteazul: „A fost un om de 
credinţă profundă şi ctitoriile pe care le-a făcut sunt rodul 
credinţei lui, Mănăstirea Mihai Vodă din Bucureşti şi, de ce 
nu, Catedrala din Alba Iulia, după ce a unit cele trei ţări 
române. Cine iubeşte cronicile şi scrierile istoricilor va găsi 
multe alte motive care ne fac să credem că Mihai Viteazul 

a fost un om profund religios. O altă virtute pe care o avea 
Mihai Viteazul a fost râvna misionară”.

Monumentul de la Mănăstirea Mihai Vodă
S-a considerat necesar ca pe locul sacru unde a fost 

ucis, ca martir al neamului, marele voievod Mihai Viteazul, 
să se înalţe un aşezământ mănăstiresc unde să se oficieze 
necontenit rugăciuni în memoria domnitorului unificator 
de ţară. La iniţiativa vrednicului de pomenire Mitropoli-
tul Bartolomeu, pe 10 septembrie 2002, a fost sfinţită pia-
tra de temelie pentru noul locaş, lucrările de construcţie 
a mănăstirii fiindu-i încredinţate preotului Vasile Ştiopei 
de la Parohia Oprişani II din Turda, ctitor al mai multor 
biserici.

În acest loc există de mai mulţi ani un monument în 
cinstea voievodului Mihai Viteazul. La mormântul lui, 
Societatea Femeilor Ortodoxe din Turda a ridicat, în anul 
1923, în locul fostei capele, o troiţă din lemn lucrată în stil 
românesc, care se păstrează la Muzeul de Istorie din Tur-
da din 1976. Monumentul nou, care există acum, a fost 
inaugurat pe 8 mai 1977. Câteva caracteristici ne prezintă 
maica Andreea: „Monumentul nou are 1601 cm., în formă 
de sabie, are trei laturi simbolizând cele trei principate 
române unite de Mihai Viteazul în anul 1601. La baza fie-
cărei laturi se află stemele celor trei principate, executate 
din marmură albă, la fel ca placa mormântului. În dreap-
ta obeliscului se află mormântul voievodului, acoperit de 
o lespede pe care este reprezentată în basorelief stema 
României”.

În prezent, biserica Mănăstirii Mihai Vodă este pregătită 
pentru stadiul de pictură în frescă. Este lucrată în stil bizantin, 
cu borduri de cărămidă în exterior. Pe frontispiciu s-a realizat 
un mozaic reprezentând-o pe Maica Domnului şi pe Sfi nţii 
Arhangheli, protectori ai locaşului monahal.

Biroul de presă

Tabără de creaţie

în memoria

Mitropolitului Bartolomeu

C entrul de creaţie şi cercetare continuă „Sfântul 
Evanghelist Luca” al Facultăţii de Teologie Orto-
doxă din Cluj-Napoca şi Mănăstirea Pătrânjeni, 

din judeţul Alba, organizează, în perioada 1-12 august 2011, 
sub egida „Proporţia sufletului”, o tabără de creaţie in 
memoriam Mitropolitul Bartolomeu. Studenţi ai secţiei Artă 
Sacră, precum şi artişti deja iniţiaţi, vor participa la cursuri 
pe diferite teme, care vor fi  aprofundate ulterior în ateliere 
de producţie. Tabăra va cuprinde ateliere de icoane bizan-
tine, miniaturi şi ilustraţii de carte, grafi că şi desen. Anul 
acesta, în prim-plan va fi arta textilă, reprezentată prin 
broderie, tapiserie şi imprimeu, dar şi aplicaţii pe veşmin-
te liturgice.

Coordonatorul proiectului, este asist. univ. drd. Marius 
Ghenescu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-
Napoca. Grupul de creaţie propune un program de iniţie-
re şi de perfecţionare, care se adresează studenţilor de la 
Artă Sacră în special, dar altor studenţi de la alte facultăţi 
din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai sau artişti deja con-
sacraţi, pentru a crea o punte de legătură, extrem de im-
portantă, mai ales acum, când lipsește un dialog între ar-
tiştii iconari şi cei plastici. 

Proiectul taberelor de creaţie organizate de Centrul de 
creaţie şi cercetare continuă „Sfântul Evanghelist Luca” şi 
găzduite de Mănăstirea Pătrânjeni a fost demarat în urmă 
cu cinci ani. 

Biroul de presă
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† IPS ANDREI,

Păst orul şi turma, 

Editura Renaşterea, 

Cluj-Napoca,

2011, 58 p.

P rima apariţie edito-
rială a Înaltpreasfi n-
ţitul Andrei, după 

numirea în demnitatea de 
Arhiepiscop şi Mitropolit al 

Clujului, a fost dedicată preoţilor – păstorii sufl eteşti, cărora 
li s-au încredinţat credincioşi pentru mântuire. Volumul in-
titulat Păstorul şi turma a apărut la începutul acestei veri la 
Editura Renaşterea şi abordează teme ce fac parte din preo-
cupările Teologiei Pastorale. Această disciplină din cadrul 
Teologiei Practice, afi rmă Înalt Prea Sfi nţia Sa, „se ocupă de 
mĳ loacele şi metodele cu ajutorul cărora preotul îşi poate duce la 
împlinire misiunea sa întreită: de învăţător, de liturghisitor şi 
conducător al obştii credincioşilor” (p. 5).

La o primă consultare a cuprinsului ai putea crede că ai 
în faţă o carte de specialitate, scrisă după reguli de manual. 
Lectura, însă, pune în lumină accente duhovniceşti deosebi-
te cu privire la misiunea preoţească, responsabilitatea preo-
tului faţă de sine, credincioşi şi în primul rând de Arhiereul 
Suprem – Hristos. De mare folos sunt numeroasele surse 
scripturistice din Vechiul şi Noul Testament ce argumentea-
ză dimensiunile pastoraţiei ortodoxe. Parcurgerea textului te 
îmbie la meditaţie, refl exie pastorală şi totodată aduce dorin-
ţa de a nu lăsa cartea din mână.

Ne întâmpină o parte introductivă despre „preocupările 
teologiei pastorale” ţesută pe două pericope scripturistice 
fundamentale: Păsorul cel bun (Ioan 10, 11-16)  şi Păstorii lui 
Israel (Iezechiel 34, 2-26). Impresionantă este cheia oferită ci-
titorului la fi nalul acestei părţi, necesară pentru înţelegerea 
întregului mesaj al volumului: „...abordarea ei (a Teologiei Pas-
torale – n.n.) la măsura vremurilor în care trăim. Dacă Adevărul 
veşnic Însuşi trebuie tratat folosindu-ne de un limbaj şi de mĳ loa-
ce corespunzătoare începutului de mileniu III, cu atât mai mult 
Teologia Pastorală trebuie să facă acest lucru. Pentru că nu numai 
felul de a gândi al oamenilor diferă de cel din trecut, ci şi modul lor 
de viaţă şi organizarea lor socială. Nu mai avem de-a face cu nişte 
parohii tradiţionale de sat, descrise idilic, nici cu nişte cartiere de 
oraş aşezate, ci cu o lume «pestriţă» şi scoasă din toate tiparele. 
Acestei lumi trebuie să-i corespundă mĳ loacele şi metodele noastre 
pastorale”.

Înaltpreasfi nţia Sa prezintă în volum trei capitole în care 
vizează: „Persoana preotului”, „Preotul ca păstor de sufl ete” 
şi „Activitatea preotului în parohie. Pastoraţia individuală şi 
colectivă”. 

Dintre cele paisprezece subcapitole ale cărţii amintim câ-
teva, care accentuează dimensiuni ale misiunii sau personali-
tăţii preotului, de multe ori nebăgate în seamă sau trecător 
observate: Formarea preotului: Rostul „părinţilor trupeşti” în for-
marea viitorului preot; Relaţiile preotului cu părinţii după hirotonie; 
Familia preotului; Calităţile unui preot bun; Ocuparea unei parohii 
(numirea); Raporturile preotului cu superiorii săi, cu autorităţile 
locale şi cu colaboratorii săi (cântăreţ, paraclisier, epitrop, membrii 
Consiliului parohial, membrii Comitetului parohial); Pastoraţia di-
feritelor categorii de vârstă şi sex (copii până la pubertate; tinerii după 
pubertate; profi lul public masculin şi feminin; vârsta a III-a ); Pas-
toraţia diferitelor categorii sociale (ţărani, muncitori, intelectuali).

Cititorul, fie că este preot fie că este mirean regăseşte 
pasaje ce îl îndeamnă la meditaţii duhovniceşti profunde. 
Misiunea preoţească implică responsabilitate atât pentru 
păstor şi pentru cei păstoriţi, după cuvântul Mântuitorului: 

„Cine vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă”. 
Coordonatele teologice se îmbină cu cele practice, în ex-

punerea Înalt Prea Sfi nţitului Andrei, oferind preoţilor solu-
ţii la posibile probleme ce apar în activitatea misionară. Ie-
rarhul nostru îl poartă pe cititor de la cugetarea scripturistică 
la meditaţia duhovnicească spre scopul fi nal al cărţii: respon-
sabilitatea faţă de Taina Preoţiei: „Preoţia Noului Testament depă-
şeşte orice altă misiune, inclusiv preoţia Vechiului Testament. Ea 
este o stare sublimă, cea mai sfântă slujbă, căci preotul, săvârşind 
Sfintele Taine, este în intimă legătură cu Iisus Hristos; prin el 
Dumnezeu vorbeşte oamenilor, el este «sarea pământului»  şi «lu-
mina lumii»” (Matei 5, 13-14). 

 Pr. Ciprian Taloș
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Cl j l i f t d di tă ţil

Olivier Clément,
Sillons de lumière, 

Editions Fates, 
Troyes, 2002, 128 p.

Î n ultima carte a lui 
Olivier Clément, 
publicată cu doar 

câţiva ani înainte de a muri, 
Sillons de lumière, care se 
constituie astfel într-un fel 

de testament al marelui teolog de la Paris, acesta scria: 
„Frumuseţea este o enigmă care singură sau aproape mai 
poate astăzi să-i trezească pe oameni. Rănind sufletul, ea îl 
face pe om vulnerabil la infern şi la iad”1. Doar arta litur-
gică ar mai putea să-l smulgă din somnambulismul coti-
dian pe omul „incapabil să se oprească o clipă în tăcere 
[...], incapabil să iubească, să admire, să se revolte”2. Doar 
arta liturgică ar mai putea face din maşinăriile în care am 
fost transformaţi, oameni. 

Desigur, Biserica a avut întotdeauna această conştiinţă 
că arta sa constituie un mod puternic, privilegiat de a pro-
povădui. Rostind o predică în amintirea sfântului martir 
Varlaam, Sfântul Vasile cel Mare spunea că ar fi  mai potrivit 
ca faptele martirului să fi e prezentate printr-un limbaj mai 
elevat, acela al picturii: „Înălţaţi-mi acum, o, pictori vestiţi, 
ai marilor isprăvi ale luptătorilor, şi împodobiţi cu culorile 
artei voastre pe cel încununat, descris atât de întunecat de 
mine! Să plec învins de icoana pe care o veţi face faptelor 
vitejeşti ale ucenicului! Să mă bucur astăzi, deşi sunt învins, 
de o victorie ca aceasta a iscusinţei voastre! […] Să văd 
zugrăvit pe icoana voastră mai strălucitor pe luptător! Să 
plângă şi acum demonii, loviţi de faptele vitejeşti ale mu-
cenicului zugrăvite de voi! Să li se arate iarăşi lor mâna arsă 
şi victorioasă! Să fi e zugrăvit pe icoană şi Hristos, întâi-stă-
tătorul luptelor”3.

Cu atât mai mult astăzi, într-o lume a imaginii, în care 
limbajul predilect este cel vizual, arta bisericească, mai cu 
seamă pictura, ar putea exprima cu tărie mesajul Evangheli-
ei. Olivier Clément vorbeşte în cartea sa despre curajul de a 
crea o artă creştină autentică: „Mi se pare că un creştin ar 
trebui să caute aici nu întoarcerea la formele vechi ale frumu-
seţii,  ci un radicalism şi mai mare, o îndrăzneală creatoare 
care să conducă dincolo de limitele acestei lumi, nu «în jos», 
ci spre «cele înalte»”4.

Aşadar, chiar dacă preţuieşte arta hieratică a secolului al 
III-lea, Olivier Clément nu crede că ieşirea din deriva în care 
se afl ă arta liturgică astăzi este revenirea la iconografi a pa-
leocreştină ori copierea vreunui stil din pictura bisericească 
a veacurilor trecute, chiar dacă la vremea lor, acestea expri-
mau în mod viu, autentic, credinţa comunităţilor creştine 
de atunci, cum s-a întâmplat de pildă cu icoanele pe sticlă 
din Transilvania. 

Iar referitor la un anumit gen de pictură pioasă care este 
şi astăzi preferat în bisericile noastre în locul artei liturgice 
ortodoxe, Olivier Clément face câteva remarci usturătoare: 

„De la sfârşitul Evului Mediu, şi mai cu seamă în epoca ba-
rocului şi a artei «sulpiciene», personajele «religioase» re-
prezentate prin artă au atitudini cu totul artifi ciale: ochii 
înroşiţi de lacrimi şi ridicaţi spre cer, în vreme ce amoraşii 
(putty) mărturisesc mai degrabă sensibilitatea pedofilă a 
artiştilor”5.

Olivier Clément ne propune un creştinism reînnoit, 
capabil să ne deschidă, prin frumuseţea artei sale, ochii 
pentru a-l vedea pe aproapele nostru. Ne propune o artă 
liturgică autentică, capabilă să exprime chipul îndumne-
zeit al omului, icoana vie a dragostei lui Hristos: „Doar un 
creştinism reînnoit poate deschide calea spre frumuseţe. 
Căci frumuseţea este un Nume dumnezeiesc, cel mai uitat, 
poate...”6. 

 Vasile Manea

1 Ibidem, p. 41.
2 Ibidem, p. 65.
3 Omilia 17, 3, trad. rom. D. Fecioru, Editura Institutului Biblic, Bucureşti,  
PSB vol. 17, p. 523.
4 Olivier Clément, op. cit., p. 47.
5 Ibidem, p. 14.
6 Ibidem, p. 59.

Leonid Dragomir,
Bucuria de a fi  răsări-
tean. Convorbiri cu 

Dan Ciachir, Editura 
Timpul, Iaşi, 2011, 

130 p. 

P entru cei încă nefa-
miliarizaţi cu texte-
le şi fi gura domnu-

lui Dan Ciachir, domnul 
Leonid Dragomir reuşeşte să 

surprindă efectul tonic spiritual al întâlnirii livreşti şi directe 
cu acesta: „Din întâlnirea mea cu scriitorul şi omul Dan Cia-
chir s-au născut atât întrebări şi răspunsuri, cât şi o stare de 
spirit, pe care aş defi ni-o ca pe una a acceptării de sine, într-o 
lume, mă refer la cea românească actuală, înclinată mai de-
grabă să se nege pe sine. Alături de Dan Ciachir te simţi bine 
că eşti român, răsăritean şi ortodox – iar asta fără «ajutorul» 
vreunei ideologii naţionaliste, ci simplu, normal, fi resc – fi -
indcă începi să înţelegi câte ceva din condiţia de om trăitor 
în acest spaţiu dintre Orient şi Occident. Când se produce o 
astfel de înţelegere – cum altfel decât în duhul Ortodoxiei? 

– efectul, pot mărturisi, este o stare de bucurie senină” (p. 6).
Pe parcursul lecturii acestei cărţi m-am întrebat adesea de 

ce oare nu este trecut ca autor al ei şi domnul Dan Ciachir. Am 
înţeles abia citind, pe lângă cele două pagini ale „Argumen-
tului” din debutul volumului, ultimele 15 pagini (pp. 113-128) 
scrise de autorul de pe copertă, fi losof de formaţie, care în 
aceste rânduri face cu prisosinţă dovada unei profunde cu-
noaşteri şi fi ne exegeze a liniilor de forţă din scrierile majore 
ale lui Dan Ciachir, abordate şi din perspectiva contactului 
dialogal nemĳ locit cu persoana şi gândirea acestui autentic şi 
înzestrat gânditor creştin ortodox. În urma convorbirilor des-
făşurate, pe parcursul verii anului 2010 în Bucureşti, mai de-
grabă sub forma unui interviu – în care răspunsurile ample şi 
elocvente, pe alocuri cu tentă mărturisitoare, sunt provocate 
prin interogaţii esenţiale, stârnite de lectura implicată a cărţi-
lor celuilalt, dovedind înţelegerea mizei puse în joc –, decât 
sub cea a unui dialog de tip platonician, paginile fi nale ale 
cărţii abordează eseistica autorului. Mai precis, sunt descrise 
succint, cu un acut şi apropriat spirit sintetic, principalele cărţi 
ale lui Dan Ciachir, în care acesta abordează teme recurente 
în suita operei sale: mărturisirea fi rească a credinţei ortodoxe, 
reconstruirea atmosferei interbelice, creionarea personalităţii 
lui Nae Ionescu (admirat în mod necondiţionat), încercarea 
înţelegerii datului perioadei comuniste prin extragerea spiri-
tului normalităţii din ea, care conduce în cele din urmă la o 
împăcare superioară (nu însă la nivelul ideologic, politic, ce-
nuşiu al epocii) etc. Cărţile domnului Dan Ciachir luate în 
discuţie de autor sunt: Pentru o ortodoxie realistă. Convorbiri cu 
Radu Dorin Micu (Ed. Anastasia, Bucureşti, 2004), Gânduri 
despre Nae Ionescu (Ed. Litera Ortodoxă, Ploieşti, 2010), Lucidi-
tate şi nostalgie (Ed. Timpul, Iaşi, 2005), În lumea presei interbe-
lice (Ed. Timpul, Iaşi, 2008),  Când moare o epocă (Ed. Timpul, 
Iaşi, 2008), Derusifi carea şi dezgheţul (Ed. Timpul, Iaşi 2009), File 
din cronica ortodoxă (Ed. Lucman, Bucureşti, 2008) şi Ofensivă 
ortodoxă (Ed. Anastasia, Bucureşti, 2002). 

Iată ce afi rmă în mod emblematic domnul Leonid Dragomir 
despre scrisul lui Dan Ciachir: „…reuşeşte să medieze, să arun-
ce punţi între planuri ale realităţii pe care vremurile tind să le 
facă din ce în ce mai divergente. Două sunt principalele sale 
teme: pe de o parte, raporturile dintre Biserică, cu toate aspec-
tele ei de instituţie divino-umană, şi cultura laică, iar pe de altă 
parte relevarea continuităţii trecutului apropiat (perioada co-
munistă) sau mai îndepărtat (interbelicul) cu prezentul. Aces-
te legături, paradoxale pentru o mentalitate care vede peste tot 
rupturi, discontinuităţi, nu sunt construcţii dialectice, prin idei 
generale, ci creaţii în care trăirea proprie se menţine proaspătă 
şi este transmisă prin nuanţe de mare fi neţe şi precizie” (p. 5).

Această carte arată odată în plus că domnul Dan Ciachir 
face din plin dovada unei culturi solide şi simultan a unei 
nedezminţite „urbanităţi a  credinţei”, înscriindu-se astfel în 
marea pleiadă de gânditori români mărturisitori ai credinţei 
lor ortodoxe: Nae Ionescu, Mircea Vulcănescu, Petre Ţuţea, 
Alexandru Paleologu, Nicolae Steinhardt, Ioan Alexandru, 
Horea Bernea, Sorin Dumitrescu, Mihai Şora, Andrei Pleşu, 
Mircea Platon etc. 

 Florin-Cătălin Ghiţ
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„Lupta lui Iacob
cu Îngerul” (III)

Povestea biblică şi tâlcurile ei

 Ioan St. Lazăr

Gh.: – Acestui caracter iniţiatic al drumului şi rostului lui 
Iacob, Andrei Pleşu îi adaugă 
caracterul profetic. Momentul 
vetero-testamentar când Iacob 
vede faţa lui Dumnezeu [(Am 
văzut pe Dumnezeu în faţă … - 
ne spune tot el, într-o altă tra-
ducere1] echivalează  cu pre-
sentimentul (profeţia) unui 
moment în care o asemenea po-
sibilitate se oferă tuturor oame-
nilor: momentul Întrupării. Lup-
ta lui Iacob cu îngerul e o prefi -
gurare, o realizare anticipativă a 
venirii pe lume a lui Iisus2.

F.: – Aceasta este, dintâi, 
interpretarea Sfântului Ioan 
Hrisostom, pentru care Per-
soana Fiului era «chipul nevăzut» 
al lui Dumnezeu-Tatăl, care de-
vine văzut prin Întrupare, dar care, în minuni şi în Schimbarea 
la Faţă, îşi arată dumnezeirea doar parţial, precât şi precum 
pot vedea oamenii, pentru viaţa lor, fi indcă, în realitate, ve-
derea lui Dumnezeu nu poate fi  decât în duh, duhovnicească3. 
1 Ibidem.
2 Andrei Ple u, op. cit., p. 249.
3 V. Vl. Lossky, Vederea lui Dumnezeu…, 1995, pp. 82-84.

Ca atare, imaginea plastică şi cea narativ-dramatică a luptei 
lui Iacob cu Îngerul, nefi ind decât în acelaşi mod al condes-
cendenţei, este un simbol. Şi, cum spune, după Sfi nţii Părinţi, 
şi Bartolomeu Valeriu Anania, în adnotarea sa, această ima-
gine este un simbol al luptei duhovniceşti şi al puterii pe care o 
poate avea rugăciunea stăruitoare4.

V.: – Adaug şi eu că n-ar fi  simbol dacă „în spatele” ima-
ginii (concret-narative) nu s-ar fi  dezvoltat o bogăţie de sensuri, 
potrivit cu devenirea aplicaţiilor metaforice în viaţa oameni-
lor şi cu progresul înţelegerii acestor „aplicaţii” de către ei. 
Partea întâi a civilizaţiei umane a avut gândire simbolică, iar 

Biblia, evocând începuturile 
şi, de fapt, venind de acolo, 
ne-a furnizat, în forme şi mo-
dalităţi de limbaj sacru, etern5, 
simboluri; în acestea este în-
cifrată existenţa noastră tot 
mai complexă, dar prefi gura-
tă esenţial (sau matricial!) în 
lumea Vechiului, ca şi a No-
ului Testament.

Gh.: – Excelent! Într-ade-
văr, mai buna adaptare a 
noastră la cunoaşterea sim-
bolică şi înţelegerea simbolu-
rilor lumii biblice e capitală 
pentru societatea omenească 
şi în vremea de azi; ele trebu-
ie să fie mereu „lucrătoare” 

în noi. Semnifi cativ, în acest sens, este şi fi nalul consideraţi-
ilor lui Andrei Pleşu: Există, şi în Noul Testament, un episod 
asemănător (cu acela al luptei lui Iacob cu îngerul – n.m.), deşi 

4 Cf. notele 6, 20, 21, 25.
5 V. Florin Mihăescu, Simbol şi Ortodoxie, Editura Sfântul Gheorghe-
Vechi, Bucureşti, pp. 16-19 („Formele limbajului”) şi 19-22 („Cheile 
limbajului”).

(continuare din numărul anterior)

mai radical, în care Dumnezeul-om, înfrânt, moare, şi omul-Dum-
nezeu, victorios, se înalţă la cer: e episodul Răstignirii şi al Învie-
rii. În Iisus avem şi pe Iacob, şi îngerul. Numai că cele două per-
sonaje convieţuiesc şi se luptă într-unul singur. Săptămâna Pati-
milor e replica christică, versiunea nou-testamentară a luptei lui 
Iacob cu îngerul6.

I.: – Îmi aduc aminte de poezia lui Vasile Voiculescu În 
grădina Ghetsimani şi o „rezum” şi astfel (apud A. Pleşu): 
Natura umană şi natura divină stau în cumpănă, se războiesc până 
la sudoare şi sânge, şi, în fi nal, se împacă7. Aşadar: Dumnezeu 
asumă fără rest înfrângerea Calvarului, iar omul e însemnat cu 
binecuvântarea unei speranţe fără precedent. Urma acestui eveniment 
miraculos este crucea întipărită pentru totdeauna în coapsa de 
pământ a Golgotei…8 Nu pot să nu remarc – cu încântare – nu 
doar coroana pusă ideii Sfântului Ioan Hrisostomul, ci şi tă-
ietura precisă şi fi nă a cuvintelor în pasta maleabilă a limbii 
române actuale, de către acest elevat eseist.

Gh.: – Nu pot să nu remarc şi eu că, fără premeditare, am 
pus în evidenţă, în tâlcuirea noastră, toate cele patru sensuri 

„clasice” ale unui test sacral – care sunt, Felicia?
F.: – Sensul literal, sensul alegoric, sensul simbolic şi sen-

sul anagogic (sau duhovnicesc, cum s-a spus aici) …
Gh.: – … cu accent pe ultimul, recte pe inter-comunicarea 

în duh dintre Dumnezeu şi om, pe semnele ei perpetui: „rana” 
– engramă a lui Dumnezeu şi piatra de închinare şi rugăciune 
a omului / crucea sau basilica.

I.: – Mutatis mutandis le vom putea recunoaşte şi în viaţa 
şi creaţia lui Bartolomeu Valeriu Anania: o „rană” (greu în-
chisă) a vieţii în Contingent şi un cadru al transfi gurării / 
transferului în Transcendent: creaţia … 

(fragment din volumul în curs de editare Ioan St. Lazăr, 
Bartolomeu Valeriu Anania, Grelele cuvintelor)

6 Andrei Ple u, op. cit.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
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Sursa: Fundaţia Mitropolitul Bartolomeu

„Apa cea vie a Ortodoxiei”
– predica Mitropolitului 

Bartolomeu

 Alexandru Chituþă

P uterea lăuntrică a cuvântului rostiti în biserici de 
către slujitor face mai accesibil pe Însuşi Hristos 

– Cuvântul către cei ce acceptă „pescuirea” ca trap-
tă spre mântuire, prin aprofundarea credinţei şi prin iden-
tifi carea sensului pocăinţei, conducându-ne spre unirea 
tainică cu Dumnezeu. Slujitorul în biserică, prin cuvântul 
oferit mai cu seamă în cadrul Sfi ntei Liturghii, dar şi a altor 
Sfi nte Taine, sporeşte lucrarea sacră şi misionară, care aju-
tă credincioşii să se convertească la Hristos şi la viaţa cea 
nouă proclamată de El.

Pentru Mitropoolitul Bartolomeu, cuvântul sfi nţitului 
slujitor a fost menit să devină, prin dumnezeiescul har, o 
putere spirituală de neoprit, prin care trebuie să se săvâr-
şească tainic lucrarea Domnului Hristos de luminare şi de 
eliberare lăuntrică, adică de vindecare sufl etească a celor 
robiţi păcatului. Prin cuvânt şi faptă Mitropolitul Bartolo-
meu a adus bogată roadă de sufl ete „Domnului secerişului” 
(Luca 10, 2) tâlcuind Evanghelia harului şi adevărului pen-
tru credincioşii săi, ţinând cont de problematizările şi de 
neliniştile lor. Nu exista Liturghie la care Mitropolitul să 
nu rostească un cuvânt de învăţătura. În ultimii anii, Cate-
drala din Cluj, devenea neîncăpătoare duminică de dumi-
nică pentru a-l asculta. Mitropolitul Bartolomeu ştia faptul 
că „participarea la Sfânta Liturghie este modalitatea ple-
nară care îi oferă credinciosului şansa de a primi lumina 
lui Hristos prin toate cele cinci simţuri ale sale: prin simţul 
văzului, icoanele; prin simţul auzului, cântările; prin simţul 
mirosului, tămâia; prin simţul tactil, închinarea; prin sim-
ţul gustului, Cuminecătura”1.
Şi-a înscris numele în şirul slujitorilor Amvonului, lă-

sându-ne o mare bogăţie de cărţi cu predici publicate şi un 
număr imnpresionant de predici în format audio. Alcătu-

1 Bartolomeu Anania, Cuvinte de Învăţătură - predici, Ed. Renaşterea, Cluj – 
Napoca, 2009.

ite şi pregătite cu multă migală şi zel misionar, predicile 
acestea împărtăşesc învăţătura curată a Ortodoxiei într-un 
limbaj liturgic ales, direct şi convingător, rod al unei te-
meinice experienţe pastorale şi didactice. Mulţimile ce s-au 
înghesuit în Catedrala din Cluj pentru a-i sorbi cuvintele 
de pe buze, miile de închinători de la hramurile – cu pre-
dilecţie cel de la Nicula – sunt o mărturie în acest sens.

Încă de la venirea sa la Cluj, a îndemnat pe toţi la co-
muniune şi dragoste, ştiind că acestea sunt importante şi 
mai ales sunt începutul mântuirii fi ecăruia dintre noi. „Aş 
vrea să spun, iubiţi Clujeni de toate vârstele, de toate cre-
dinţele, de toate categoriile 
sociale şi politice, că dacă 
mai există între noi graniţe 
asemenea Feleacului, să ve-
nim fi ecare către celălalt cu 
o floare şi să le desfiinţăm: 
Atunci, într-adevăr, vom pu-
tea să ştim, să simţim şi să 
fi m convinşi că suntem lao-
laltă şi că împreună – şi nu-
mai împreună – sub ocrotirea 
lui Dumnezeu, reprezentăm 
o putere”2.

Predicile Părintelui Mi-
tropolit Bartolomeu rămân 
până în prezent cuvinte alese 
de învăţătură cu pilde selec-
tate cu un înalt simţ de răspundere, cu sfaturi de morală 
creştină şi civică. În toate predicile abundă o varietate de 
sfaturi de comportament, de morală, precum şi sugestii cu 
privire la dezvoltarea conştiinţei naţionale şi sociale ale 
credincioşilor. Aşa cum afi rma colaboratorul său, Preasfi n-
ţitul Părinte Irineu Bistriţeanul: „Grăuntele de bine şi frumos 
pe care-l purta în inimă l-a dezvăluit şi l-a crescut din dra-
gostea ce a avut-o pentru oameni. Întreaga sa viaţă, fi indu-i 
o simfonie a iubirii concretizată prin propovăduire şi pas-
toraţie, parcă-l auzeam spunând cu Sfântul Ioan Gură Aur: 

„În ochii mei, nimic nu este mai frumos decât slujirea”. Cu 
bravură apostolică, Mitropolitul nostru a întreţinut impul-
sul religiozităţii, instaurând cultul pentru adevăr şi recu-

2 Cuvântarea Înaltpreasfi nţitului Bartolomeu Anania la masa festivă de 
instalare. 

noaşterea valorilor drept piedestal pentru sănătatea şi 
normalitatea unui popor. În urmă cu 18 ani spunea: „Sun-
tem îndatoraţi să lucrăm şi să luptăm deopotrivă pentru 
Biserică şi neam. În inima Ardealului, trebuie să fim în 
întregime oameni ai Bisericii şi oameni ai neamului; altfel 
nu ne facem datoria”3.

.Prin pildele şi exemplele din viaţa cotidiană, Părintele 
Bartolomeu a îndemnat credincioşii să găsească posibilităţi 
de a se descurca mai bine în viaţă, să fi e apropiaţi unul de 
altul, iubitori de semeni, de aproapele nostru, luându-l ca 
model pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos: „De aceea, iu-

biţii mei, oricând eşti singur, 
nu dispera ci continuă să aş-
tepţi, că într-o bună zi vine 
Dumnezeu la tine; chiar dacă 
tu nu-L cauţi, El tot vine. Iar 
dacă mergi tu şi găseşti pe un 
altul în singurătate, asumă-ţi 
rolul lui Iisus şi fi  teofor sau 
hristofor, purtător de Hristos, 
imitându-l pe Iisus şi întrea-
bă-l dacă vrea să devină să-
nătos sau, dacă tu nu ai pu-
terea să îl faci sănătos sau să-i 
deschizi drumul către un doc-
tor, spune-i o vorbă bună de 
încurajare, pune-i o mână cal-
dă pe frunte, uite-te în ochii 

lui şi fă-l să simtă că are în tine un prieten, că nu este singur, 
şi cu aceasta tot ai făcut o faptă bună. Avem nevoie de 
sentimentul solidarităţii umane şi creştine...”4.

Conţinutul predicilor sale arată o vastă cultură din cele 
mai diverse domenii, dovadă a unei bogate informaţii din 
diferite izvoare. Ele cuprind un număr apreciabil de texte 
din Sfânta Scriptura, pilde, fără a neglĳ a tradiţiile şi modul 
de viaţă a poporului simplu. Fiind un fi n mânuitor al cu-
vântului de zeci de ani, ia fascinat pe ascultători şi ia facut 
receptivi la problemele de acută actualitate ce frământă 
societatea românească contemporană.  

(continuare în numărul viitor)

3 P.S. Irineu Bistriţeanul, cuvânt rostit la înmormântarea Mitropolitului 
Bartolomeu - „Ilustrul arhipăstor a fost chemat acasă la Dumnezeu”.
4 Bartolomeu Anania, Cuvinte..., p.  68.
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Miercuri, 3 august: 
- ofi ciază Sfântul maslu în biserica „Sfântul Dimitrie Basarabov” 
din Cluj-Napoca.

Vineri, 5 august: 
- împreună cu Preasfi nţitul Episcop Timotei al Episcopiei 
Ortodoxe Române din Spania și Portugalia participă la 
procesiunea cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Dom-
nului de la Mânăstirea Secul Putnei și cu Sfi nte Moaște la 
Mânăstirea „Schimbarea la Faţă” de la Petreștii de Sus, prot. 
Turda.

Sâmbătă, 6 august: 
- împreună cu Preasfi nţitul Părinte Episcop Timotei, ofi ciază 
Sfânta Liturghie la hramul Mânăstirii „Schimbarea la Faţă” 
de la Petreștii de Sus; 

- la Mânăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Florești, 
prot. Cluj II ofi ciază slujba Privegherii și o tundere în mona-
hism a unei surori.

Duminică, 7 august: 
- slujește Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul Vasile cel Mare” 
de la Căminul de Bătrâni din Bistriţa; 

Luni, 1 august:
- conduce şedinţa Permanenţei Consiliului eparhial.
- în biserica „Sfi nţii Apostoli Petru și Pavel” din cartierul Mănăștur, 
săvârșește slujba Paraclisului Maicii Domnului și rostește o 
cateheză.
Marţi, 2 august: 

- acordă un scurt interviu posturilor de televiziune TVR Cluj 
și NCN.

- vizitează fi lia Mureșenii de Câmpie a parohiei Sava, proto-
popiatul Cluj I și memorialul închinat deportaţilor din peri-
oada 1940-1945. 

- în biserica parohiei Telciu, protopopiatul Năsăud, săvârșește 
slujba Paraclisului Maicii Domnului și rostește o cateheză. 
Miercuri, 3 august: 

- la reședinţă, îl primește pe PS Episcop Timotei, al românilor 
din Spania și Portugalia.  

- prezidează comisia de examinare pentru postul de preot 
paroh parohia Chiuiești, protopopiatul Dej.

- în biserica parohiei Oarţa de Sus, Maramureș, săvârșește 
slujba Paraclisului Maicii Domnului și rostește o cateheză.  
Joi, 4 august: 

- vizitează parohia misionară Livada din protopopiatul Turda.
- în biserica parohiei Viișoara, protopopiatul Turda, săvârșește 
slujba Paraclisului Maicii Domnului și rostește o cateheză. 
Vineri, 5 august (Sfântul Ioan Iacob Hozevitul): 
- în paraclisul nou înfi inţatei parohii din Valea Gârbăului – 
protopopiatul Cluj I, slujește sfânta Liturghie și predică; 
săvârșește slujba de sfi nţire a clopotelor și hirotesește sache-
lar pe pr. paroh Ovidiu Ciprian Martiș. 
În biserica din Cugir săvârșește slujba înmormântării lui 
Nicolae Lemeni și rostește un cuvânt de învăţătură. 

- în biserica Mânăstirii Ilva Mare, slujește la slujba privegherii. 
Sâmbătă, 6 august (Schimbarea la Faţă): 

- la hramul Mânăstirii Ilva Mare, slujește sfânta Liturghie și 
predică. 

- în biserica „Sfântul Dumitru” din Florești, protopopiatul Cluj 
I, săvârșește slujba Paraclisului Maicii Domnului și rostește 
o cateheză.  
Duminică, 7 august: 

- la Mânăstirea „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul” de la Piatra Cra-
iului, protopopiatul Huedin, săvârșește Sfânta Liturghie și 
predică. 

- în Catedrală, săvârșește slujba Vecerniei și a Paraclisului 
Maicii Domnului și rostește o cateheză.  
Luni, 8 august: 

- conduce ședinţa Permanenţei Consiliului eparhial. 
- la reședinţă îi primește pe Prof. Dr. Oliviu Pascu, de la Insti-
tutul de Gastroenterologie „Octavian Fodor” din Cluj-Napo-
ca, pe Gr-al. bg. Vasile Șomlea, Comandantul ISU Cluj, pe 
Comisar șef de poliţie Alexandru Mureșan, comandantul 
Poliţiei Rutiere Cluj,    

- acordă un interviu postului Realitatea TV și cotidianului 
Ziua de Cluj. 

- în biserica parohiei Negreni, protopopiatul Huedin, săvârșește 
slujba Paraclisului Maicii Domnului și rostește o cateheză.  
Marţi, 9 august: 

- pe platoul de lângă Mânăstirea Mihai Vodă din Turda, slujește 
Sfânta Liturghie și predică; săvârșește slujba parastasului 
pentru voievodul Mihai Viteazul. 

- în biserica „Sfinţii Apostoli Petru și Pavel” din Bistriţa, 
săvârșește slujba Paraclisului Maicii Domnului și rostește o 
cateheză.  
Miercuri, 10 august: 

- în biserica parohiei Chiuiești, protopopiatul Dej, săvârșește 
slujba Paraclisului Maicii Domnului și rostește o cateheză; îl 
instalează ca preot paroh al parohiei Chiuești pe Pr. Emanu-
el Albu. 
Joi, 11 august: 

- acordă un interviu pentru agenţia de știri Agerpres. Vizitea-
ză parohiile „Sfântul Nicolae”, „Buna Vestire”, „Sfi nţii Apos-
toli Petru și Pavel” și „Sfi nţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din 
Cluj-Napoca. 

- în biserica parohiei Negrilești, protopopiatul Beclean, 
săvârșește slujba Paraclisului Maicii Domnului și rostește o 
cateheză. 
Vineri, 12 august: 
- în parohia Mintiu Gherlii, săvârșește slujba înmormântării 
lui Ilie Opriș. 

- în Biserica parohiei Petrești, din protopopiatul Gherla, 
săvârșește slujba Paraclisului Maicii Domnului și rostește o 
cateheză. binecuvintează lucrările la casa parohială   
Sâmbătă, 13 august: 

- la comandamentul Diviziei 4 Infanterie „Gemina” din Cluj-
Napoca, participă la manifestările prilejuite de împlinirea a 
90 de ani de la înfi inţarea marii unităţi; săvârșește o slujbă de 
mulţumire, rostește un cuvânt și acordă distincţia „Crucea 
Transilvană”, d-lui G-ral Bg. dr. Dumitru Scarlat, comandantul 
Diviziei și d-lui G-ral Ioan Manci, locţiitorul comandantului. 

- binecuvintează lucrările de amenajare la bisericuţa provi-
zorie de la nou înfi inţata parohie „Sfântul Nectarie” din 
Dej; pune piatra de temelie a viitoarei biserici și acordă 
distincţia „Crucea Transilvană”, d-nei Susana Fărcaș, princi-
palul donator.
Duminică, 14 august:

- în biserica cu hramul „Schimbarea la Faţă”, slujește Sfânta Li-
turghie și predică; hirotesește iconom pe pr. Petru Ioan Ilea.

- în mânăstirea Nicula, săvârșește, în sobor de arhierei, Vecer-
nia Mare și Litia. Asistă la slujba Privegherii, la Utrenie și la 
slujba Prohodului Maicii Domnului.     
Luni, 15 august:

- în sobor de arhierei, slujește Sfânta Liturghie la hramul Mâ-
năstirii Nicula și rostește un cuvânt de învăţătură.
Marţi, 16 august: 

- conduce ședinţa Permanenţei Consiliului eparhial. 
în biserica din Sovata Băi, săvârșește slujba Vecerniei

Vineri, 19 august:
- vizitează Mănăstirea Recea, jud. Mureș
Sâmbătă, 20 august: 

- în biserica parohială din Muntele Băișorii sfi nţește monu-
mentul eroilor; în Băișoara săvârșește o slujbă de mulţumire 
la sărbătoarea fi ilor satului și rostește un cuvânt; la monu-
mentul eroilor săvârșește o slujbă de pomenire.

- în Catedrală, slujește la Vecernia Mare și la Litie.   
Duminică, 21 august: 

- în Catedrală, săvârșește Sfânta Liturghie și predică.
- în Catedrală, săvârşeşte slujba Vecerniei şi a Paraclisului 
Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză.
Luni, 22 august:

- conduce ședinţa Permanenţei Consiliului eparhial. la reședinţă, 
- îl primește pe Acad. Nicolae Edroiu.
- împreună cu Pr. Cristian Baciu, consilier administrativ, vizi-
tează parohia Turda Băi.

- participă la recepţia oferită de Președintele Ungariei, Páll 
Smith, cu ocazia zilei Sfântului Ștefan.  
Marţi, 23 august: 

- vizitează parohiile Lujerdiu și Apahida
Miercuri, 24 august: 

- în biserica parohială din Cornești, săvârșește slujba Vecerni-
ei și binecuvintează demisolul bisericii noi.
Joi, 25 august:

- vizitează parohiile Maieru, Sângeorz Băi și Ilva Mică din 
protopopiatul Năsăud.   
Vineri, 26 august: 
- acordă un scurt interviu pentru postul Radio România 
Actualităţi. 
- în Catedrală, sfi nţește antimisele pentru parohiile din pro-
topopiatul Năsăud. 
Sâmbătă, 27 august: 

- în biserica parohială din Someșu Rece, săvârșește taina Cu-
nuniei pentru tinerii Andrei și Alin Pop Cozma.

- săvârșește slujba punerii pietrei de temelie la viitoarea bise-
rică din Straja, parohia Iuriu de Câmpie și rostește un cuvânt 
învăţătură.  
Duminică, 28 august: 

- împreună cu IPS Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei și PS Epi-
scop Visarion al Tulcii, sfi nţește biserica din Ciumbrud, Alba 
Iulia și rostește un cuvânt de învăţătură. 
Luni, 29 august: 
(Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul)
- săvârșește Sfânta Liturghie la hramul Mânăstirii Cormaia și 
rostește un cuvânt de învăţătură. 
Marţi, 30 august:

- conduce ședinţa Permanenţei Consiliului eparhial.
Miercuri, 31 august: 

- săvârșește o slujbă de binecuvântare la noul sediu al Consi-
liului Judeţean Cluj și rostește un cuvânt. 

- la reședinţă, îl primește pe Acad. Ioan Aurel Pop. 

- ofi ciază Sfântul Maslu în biserica „Sfântul Arhidiacon Ștefan” 
din Cluj-Napoca, prot. Cluj II.

Luni, 8 august: 
- slujește Paraclisul Maicii Domnului în biserica „Pogorârea 
Sfântului  Duh” din Cartierul Zorilor, Cluj-Napoca II.

Marţi, 9 august: 
- ofi ciază Sfântul Maslu în capela Institutului Oncologic din 
Cluj-Napoca.

Miercuri, 10 august: 
- la Cimitirul bisericii din Mănăștur ofi ciază slujba înmormân-
tării „Mamei Ana”; 

- ofi ciază Sfântul Maslu în biserica „Sfi nţii Cosma și Damian” 
de la Spitalul T.B.C. din Bistriţa.

Joi, 11 august: 
- ofi ciază Sfântul Maslu la Spitalul de Recuperare din Cluj-
Napoca.

Vineri, 12 august: 
- ofi ciază Sfântul Maslu în biserica Mânăstirii „Sfi nţii Apostoli 
Petru și Pavel” de la Parva.

Duminică, 14 august: 
- slujește Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-
Napoca; 

- în sobor de Ierarhi, în frunte cu Înaltpreasfi nţitul Părinte Ar-
hiepiscop și Mitropolit Andrei slujește la Mânăstirea Nicula.
Luni, 15 august: 

- în același sobor de Ierarhi slujește Sfânta Liturghie la hramul 
Mânăstirii Nicula.
Duminică, 21 august: 

- slujește Sfânta Liturghie la Biserica „Sfi nţii Arhangheli Mihail 
și Gavriil” de la Râșca de Sus, prot. Huedin cu ocazia împli-
nirii a 100 de ani de la ridicarea bisericii. Preotul Marius 
Blaga este hirotesit „Sachelar” și sunt acordate Diplome de 
Aleasă Cinstire; 
- ofi ciază Sfântul Maslu în biserica din Popești, prot. Cluj I și 
săvârșește o hirotesie întru „Iconom”.
Duminică, 28 august: 

- slujește Sfânta Liturghie la resfi nţirea bisericii din Ceanul 
Mare, prot. Turda, hirotesește întru „Iconom” pe preotul 
paroh Vasile Tarţa, înmânează Diplome de Aleasă Cinstire, 
participă la o prezentare de carte și ofi ciază slujba Parastasu-
lui la Mormântul Eroilor Patriei din incinta bisericii, participă 
la depunerea coroanelor de fl ori și la premierea veteranilor 
de război.
Luni, 29 august: 

- slujește Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-
Napoca.
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Ora LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

06.00 Rugăciunile dimineţii

06.30 CEASURILE DIMINEŢII
07.00 Radiojurnal

                                                                                                             Miercuri și vineri:  SFÂNTA LITURGHIE (în direct din Catedrala Mitropolitană)08.00

10.05 Sfi nţii Părinţi, contemporanii noştri
10.00

SFÂNTA LITURGHIE
(în direct din

Catedrala Mitropolitană)

10.35 Cântări bisericești
11.00 Dăruind vei dobândi Pururi tânăr A doua şansă Universitaria Medicina azi Cultura în actualitate
11.30 Păhărelul cu nectar (r)
12.05

Experiențe pastorale (r)
Cerul pe pământ (r) Ca toți să fi e una (r) Cuvântul Ierarhului (r) Din Viață și din Duh (r) Liturghie și icoană (r)

12.35 Arhiva de folclor

13.00 Radiojurnal

13.10

Post Meridian Magazin

Mărturii din viața monahală Dialoguri

14.00 Teatru radiofonic

15.00 Învățături duhovnicești Armonii de vară

16.00 Apa cea Vie a Ortodoxiei
Catehism (r)

16.30 Byzantion

17.00 Radiojurnal

17.15 Cuvântul Vieţii

18.00
VECERNIA (în direct din Catedrala Mitropolitană)

Acatistul zilei (miercuri și vineri în direct din Catedrala Mitropolitană)
PRIVEGHEREA

(în direct din 
Catedrala Mitropolitană)

VECERNIA
Paraclisul Maicii Domnului

Program catehetic
(în direct din Catedrala Mitropolitană)19.30 Păhărelul cu nectar

20.05 Dăruind vei dobândi (r) Pururi tânăr (r) A doua șansă (r) Universitaria (r) Medicina azi (r) Arhiva de folclor (r)
20.35 Arhiva de folclor (r) Păhărelul cu nectar
21.00 Cerul pe pământ Ca toți să fi e una Cuvântul Ierarhului Din Viață și din Duh Liturghie și icoană

Catehism Experienţe pastorale
21.30 Armonii de seară
22.00 Radiojurnal
22.10 Sfi nţii Părinţi, contemporanii noştri (r) Evanghelie și Liturghie (r)

22.40 Rugăciunile de seară

23.00 Clasica
Tainele Operei

Clasica
00.00 Radiojurnal (r)

Dialoguri (r)
00.15 Cuvântul Vieții (r)
01.00 Clasica
02.00 Dăruind vei dobândi (r) Pururi tânăr (r) A doua șansă (r) Universitaria (r) Medicina azi (r) Apa cea Vie a Ortodoxiei (r)

Mărturii din viața monahală (r)
02.30 Arhiva de folclor (r)
03.00 Clasica
04.00 Cerul pe pământ (r) Ca toți să fi e una (r) Cuvântul Ierarhului (r) Din Viață și din Duh (r) Liturghie și icoană (r)

Catehism (r) Experiențe pastorale (r)
04.30 Cântări bisericești (r)
05.00 Clasica

RADIOJURNAL: L-D   07.00  13.00  17.00  22.00            ŞTIRI:  L-Ma-J  08.00  09.00  10.00  12.00  14.00  15.00  16.00  20.00         Mi-V  10.00  12.00 14.00 15.00 16.00 20.00         S   8.00  09                                                                                                                    
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Grila de programe iulie - septembrie 2011

15.05 - 15.20  Miniconcert

Evanghelie și Liturghie

Ziua I
Plecarea din Cluj-Napoca cu autocar spre Bucureşti. Sosire 

pe Aerop.Ben Gurion, lângă Tel Aviv.Transfer aeroport-Ein Karem 
patria Sf Ioan Botezătorul şi vizitarea bisericii şi a criptei în care 
s-a născut cel mai mare om născut dintr-o femeie şi fântâna Fe-
cioarei Maria. Cazare şi cină la Hotel 4* în Bethleem.

Ziua II
Mic dejun. Începem ziua cu vizitarea oraşului Betlehem: vi-

zitarea Bisericii Nativităţii şi a criptei unde s-a născut Domnul, 
Biserica catolică Sf.Ecaterina şi Grota Laptelui. Opţional continu-
area călătoriei în deşert cu minibuse arabe până la Mănăstirea 
Sf.Sava şi Sf.Teodosie.Cină şi cazare la hotel 4* în Bethlehem.

Ziua III
Mic dejun. Începem ziua urcând pe Muntele Măslinilor, vizi-

tarea Mănăstirii ruse Eleon, a bisericii Pater Noster (Tatăl nostru), 
a Bisericii Dominus Flavit (Domnul a plâns), Biserica Naţiunilor 
(Agoniei) Grădina Ghetsimani cu Biserica Mormântului Maicii 
Domnului şi Peştera Getsimani. Vom intra în cetate prin Poarta 
Sf. Ştefan (Poarta Leilor). Vizitarea casei în care a locuit Maria în 
Cetatea Antonia. Parcurgerea pe jos a Viei Dolorosa cu cele 14 
Staţii în care s-a oprit Domnul până la Sfântul Mormânt. Urcare 
pe Golgota, Piatra ungerii, vizitarea tuturor paracliselor sfi nte. 
Opţional, la ora 23:00-deplasare la Sfântul Mormânt pentru a 
se participa la Sf. Liturghie de la miezul nopţii (autocar gratuit 
numai la dus). Cină şi cazare la Hotel de 4* în Ierusalim 

Ziua IV
Mic dejun. Vizitarea Ierusalimului de vest cu clădirile gu-

vernamentale şi clădirea Cnesetului  parlamentul israelian.
Vzită pe Muntele Sionului, la Biserica Adormirii Maicii Dom-
nului, Foişorul –Cina cea de taină (locul primei biserici creştine 
din lume), Mormântul marelui Rege David. Vizită la Zidul 

Plângerii şi la Căminul şi Biserica românească din Ierusalim. La 
cerere (făcută din Romania), vizită la Yad Vasem-muzeul holoca-
ustului. Cină şi cazare Hotel de 4* în Ierusalim. 

Ziua V
Mic dejun. Deplasare Ierusalim – Ierihon – cel mai vechi oraş 

din lume: vizită la biserica greco-ortodoxă unde vom vedea Dudul 
lui Zacheu şi Biserica şi Căminul românesc de la Ierihon. Privire 
asupra Muntelui Carantania. Continuăm drumul până la Hozeva, 
pentru vizitarea Mănăstirii Sf.Gheorghe cu moaştele Sf.Ioan Ro-
mânul de la Neamţ. Coborâm la Marea Moarta, 400 m – cea mai 
joasă mare de pe glob. Deplasare la Qumran (vechiul Centru al 
Esenienilor) la Marea Moartă, scurtă oprire la Magazinul cu pro-
duse cosmetice. La cerere baie în Marea Moartă - gratuită la ştran-
dul Chibutzului Kalia. Deplasare spre Nord spre Galileea, urcând 
pe Valea Iordanului, la Yardenit vizită la locul amenajat al botezu-
lui. Cină şi cazarea în oraşul Tiberias la hotel de 4*.  

Ziua VI
Mic dejun. Deplasare la Cana, vizită la biserica ortodoxă, afl ată pe 

locul casei lui Simion Cananitul unde a avut loc prima minune din 
Galileea, transformarea apei în vin. Continuăm cu oraşul Nazaret. Vi-
zitarea Bisericii ortodoxe Sf.Gavril cu izvorul Mariei, pictată de Fraţii 
Moroşanu în anul 1977. Vizitarea Bisericii catolice Buna Vestire, cea mai 
mare construcţie de cult din Orientul Apropiat. Capernaum Cetatea 
Domnului, Tabha unde Iisus a săvârşit minunea înmulţirii a 5 pâini şi 2 
peşti. Muntele Fericirilor, vizitarea bisericii. Opţional, în funcţie de timp, 
plimbare cu o copie a “bărcii lui Iisus”, pe apele sfi nte, şi vizită la Capris-
fabrica de aur şi diamante. Cină şi cazare în Tiberias la hotel de 4*.

Ziua VII
Mic dejun. Părăsim oraşul Tiberias şi ne îndreptăm spre Muntele 

Tabor, vizitarea bisericii ortodoxe, afl ate pe locul Schimbării la Faţă. 

Continuăm cu oraşul Haifa, splendid oraş port la Mediterană, afl at 
într-un mare golf la poalele Muntelui Carmel. Vom privi Templul 
cultului Bahai, cu grădinile pe terase etajate, superioare grădinilor 
de la Versailles.Vom vizita Biserica Stela Maris –Steaua Mării, cu 
grota Sf.Prooroc Ilie Tezviteanul. Părăsim Haifa şi ne îndreptăm 
pe coasta Mediteranei spre Aeroportul internaţional Ben Gurion 
pentru decolarea spre Bucureşti încărcaţi de emoţii şi mulţumiţi 
că aţi vizitat Ţara Sfântă şi aţi mers pe drumurile lui Iisus.

Preţ: 750 EUR

Preţul include: bilete de avion Bucureşti – Tel-Aviv şi Tel-
Aviv – Bucureşti; taxe de aeroport; asistenţă în aeroport la so-
sire şi plecare; primire şi transfer de la şi la aeroport la sosire şi 
plecare în Israel; 6 nopţi cazare la hotel de 4* în Bethlehem (2 
nopţi), Ierusalim (2 nopţi) şi Tiberias (2 nopţi) - categoria hote-
lurilor este cea ofi ciala pentru Israel şi Palestina; 6 zile demi-
pensiune (mic dejun şi cină); taxa de intrare la obiectivele reli-
gioase şi turistice din program (Ghetzimani, Capernaum, Ieri-
hon, Betlehem şi taxi pentru Muntele Tabor); autocar 3* pentru 
transport în Israel pe toată durata programului; ghid evreu 
de naţionalitate română în Israel; preot însoţitor pentru grup;

Pretul nu include: tips-uri (30 €); asigurarea medicală de 
sănătate; programele opţionale; transport la București;

Acte necesare: paşaport valabil încă 6 luni de la data plecării

Pelerinaj în Ţara Sfântă

3 - 9 oct 2011

ARHIEPISCOPIA  ORTODOXĂ  ROMÂNĂ A VADULUI 
FELEACULUI ȘI CLUJULUI

CENTRUL DE PELERINAJE
Piata Avram Iancu, nr. 2, Cluj - Napoca (RO)
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Foaie editată de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, fi liala Cluj-Napoca

Ca să fi m poporul lui Israel

C u mii de ani în urmă, popor mult, înveşmântat în 
haine aspre, cu toiege în mâini, cărându-şi toată 
averea în spinare sau pe măgăruşi şi mânând din 

urmă turme de animale, ieşea la chemarea lui Dumnezeu în 
pustietate, părăsind trufaşele ziduri ale Egiptului. 

La chemarea lui Dumnezeu spre o izbăvire mai adâncă şi 
veşnică, şi acum, mai aproape de capătul veacurilor, oamenii 
se străduiesc după putere. Un chip de strădanie cred că poa-
te fi  şi acesta. Peste o sută de tineri, cei mai mulţi dintre ei 
elevi şi studenţi, au ales să iasă din ale lor – case, studii, ser-
vicii, familii, obiceiuri de zi cu zi – şi să participe şi anul 
acesta la tabăra organizată pe perioada postului Adormirii 
Maicii Domnului de ASCOR Cluj-Napoca. 

Pustia, ce-i drept de data aceasta una înverzită, s-a umplut 
de viaţă şi a devenit loc desfătat. Vremea era de rugăciune, de 
căutare mai cu osârdie a lui Dumnezeu şi de alergat la Preacu-
rata Stăpână, de adâncire în cunoaşterea noastră şi a celorlalţi. 
Am citit undeva că un prizonier rus a spus: „L-am căutat pe 
Dumnezeu, dar nu L-am afl at. Mi-am căutat sufl etul meu, dar 
nici pe acela nu l-am găsit. Şi-atunci mi-am căutat fratele - şi i-am 
găsit pe toţi trei.” Taberele ASCOR sunt în primul rând un astfel 
de prilej: de a te apropia de Dumnezeu şi de a te cunoaşte mai 
sincer, mai deplin, mai adevărat întâlnindu-te cu fratele tău. 

Anul acesta, locul de întâlnire între fraţi, locul ales de 
ASCOR Cluj-Napoca pentru tabăra de vară a studenţilor a 
fost localitatea Văleni din judeţul Maramureş. Ca să ajungi 
acolo, treci prin sate în care oamenii încă ies duminica în 
uliţă sau la şosea îmbrăcaţi în straie populare, şi dincolo de 
dealuri înverzite, despărţită de restul lumii de o pădure, e un 
fel de poiană, loc de pustnicie. Aici e ridicat un schit mic de 
lemn, cu hramul Naşterea Maicii Domnului. În acest loc lu-
mina vine ziua numai de la soare, iar când se întunecă afară 

- de la lumânare sau de la lanternă, dacă le ai. În jurul acestui 
schit deasupra căruia cerul înalt se acoperă noaptea de stele 
limpezi, sufl ete căutând mântuirea s-au rugat şi s-au bucurat 
timp de două săptămâni. Peste acest capăt de lume s-a pogo-
rât două săptămâni binecuvântarea lui Dumnezeu mai ales 
prin săvârşirea zilnică a Sfi ntei Liturghii şi prin vizitele Înalt 
Preasfi nţitului Serafi m Joantă şi a Înalt Preasfi nţitului Iosif. 

Schitul cu pardoseala acoperită de cergi de lână, cu stâlpi 
de lemn diformi şi prin crăpăturile căruia au intrat, pe rând, 
răcoarea dimineţii şi lumina amiezii, a fost locul în care Înalt 
Prea Sfi nţitului Serafi m Joantă şi câţiva preoţi maramureşeni au 
pus degetul pe rană, analizând problemele comunităţilor din 
zonă şi ale comunităţilor de azi, româneşti şi străine, în general. 
A fost şi locul de mărturisire a minunilor lui Dumnezeu, pe care 
credinţa tare, lipsită de viclenie a oamenilor simpli le lasă să se 
petreacă. Aşa am afl at de convertiri şi vindecări miraculoase 
petrecute chiar în inima unui sat din apropierea taberei, dar şi 
de faptul că viaţa unui preot de ţară nu e deloc una lipsită de 
aventură, că uneori să fi i preot de ţară presupune să te furişezi 
pe după garduri, să scapi de câini, să te păzeşti de urmăritori şi 
să sari pe fereastră ca să poţi împărtăşi un om care tânjeşte după 

Hristos, dar pe care rudele îl împiedică din răsputeri să ajungă 
la biserică. La fel, am înţeles cum într-un sat oarecare, în care 
viaţa decurge banal, un toc de ochelari poate însemna o comoa-
ră. Am înţeles aceasta atunci când l-am văzut pe acelaşi părinte 
de la ţară scoţând din reverendă un asemenea toc, deschizându-l, 
căutând în el una dintre foile care pentru el păreau aşa preţioa-
se şi pe care cu grĳ ă le adăpostise acolo. Pe acele foi părintele 
scrisese cu mâna lui cuvinte auzite de la oameni îmbunătăţiţi 
duhovniceşte, cuvinte în care el simţise vuietul Duhului Sfânt 
şi pe care voia să ni le împărtăşească şi nouă.  

Spre sfârşitul 
taberei, în acelaşi 
schit în care am 
afl at odihnă, întu-
necimea serii a 
acoperit cu blân-
deţe taina sufl ete-
lor noastre care îşi 
vedeau mai limpe-
de rănile ascultân-
du-l pe Înalt Prea 
Sfinţitului Iosif. 
Înaltul Iosif a vor-
bit despre proble-

mele care-i dor cel mai mult pe oamenii contemporani, despre 
egoism şi criza comuniunii manifestată în criza familiei, eşe-
cul relaţiilor femeie-bărbat şi chiar a relaţiilor de amiciţie, de 
criza comunităţii şi de lipsa de comuniune, în general.

Am avut mult de învăţat de la oamenii pe care i-am cu-
noscut sau i-am cunoscut mai bine în tabără; şi nu numai de 
la cei mai mari în jertfă, dragoste şi răspundere pentru sufl e-
tele noastre, nu numai de la ierarhii care ne-au vorbit, ci şi 
de la ceilalţi participanţi la tabără. Mi-au rămas vii şi lucră-
toare lăuntric modestia şi lipsa de pretenţii a unei fete care 
ajuta cu orice i s-ar fi  cerut, fără să aibă cea mai mică nemul-
ţumire, bucuria dezinteresată a unei alte fete care observase 
ceva ce mie nu-mi sărise în ochi – delicateţea cu care unul 
dintre băieţi îşi lega cu un fi r de iarbă fl orile culese din pă-
dure, grĳ a celor care îi citeau din cărţi sfi nte unui frate orb, 
jertfa altora care au rămas la bucătărie zile în şir, muncind zi 
lumină şi lipsindu-se de odihnă şi de doritele cateheze, pen-
tru ca nouă, celorlalţi, să nu ne lipsească nimic la masă. 

Nu aş vrea să las impresia că nu a existat nici o supărare 
şi nici o lipsă. În unele nopţi a fost foarte frig, în unele zile a 
trebuit să umblăm cu ciubote de gumă prin noroaie, pentru 
că ploua, o seamă de vietăţi ne-au tulburat alte daţi somnul, 
printre noi au fost şi oameni care s-au îmbolnăvit sau au 
suferit în vreun fel sau altul. Ba au existat şi momente de 
tensiune sau nemulţumire, mai ales din pricina slăbiciunilor 
şi a neputinţelor noastre. Totuşi, toate acestea au fost episoa-
de trecătoare şi nu au însemnat decât prilejuri de lepădare 
de sine şi implicit de creştere a noastră în credinţă, în încre-
dere în Dumnezeu şi în apropierea de ceilalţi.

Pe lângă slujbe 
şi cateheze, tabăra 
ne-a îngăduit mul-
tă libertate şi a 
existat o gamă va-
riată de opţiuni, 
astfel încât fi ecare 
a putut să-şi alcă-
tuiască  o bună 
parte din program 
după bunul plac. 
S-au organizat ate-

liere de litografi e, de metaniere, de muzică psaltică şi bătut 
toaca, chiar şi de astronomie, pentru că doi dintre noi au adus 
o lunetă. S-au făcut pelerinaje şi drumeţii, s-a jucat şah, s-a 
cântat la chitară şi la sfârşit, pe un frig aspru de noapte, ne-am 
încercat mulţi dintre noi vocile în jurul unui foc de tabără.

Peste toate, liant între zile şi nopţi, între episoadele din 
viaţa noastră, între noi şi alţii şi între noi şi Dumnezeu, au 

fost duhul de rugăciune în care am încercat să ne adâncim 
împreună cu părintele duhovnic al celor mai multora dintre 
noi, părintele Ciprian Negreanu, şi bucuria de a-l avea pe 
dânsul în mĳ locul nostru. Nădăjduim să avem puterea de a 
ne folosi duhovniceşte de tot ce am descoperit şi înţeles în 
tabăra de anul acesta, ca să devenim cu adevărat „poporul 
lui Israel”, cum ni se adresa uneori în tabără părintele, într-un 
fel de glumă serioasă. Până acolo este însă cale lungă de os-
teneală, de luptă şi de renunţare continuă la noi înşine. 

 Maria-Magdalena Diaconu 

Timp de ospăţ duhovnicesc – tabăra de la Văleni organizată de ASCOR 
Cluj, unde tinerii uniţi de acelaşi cuget şi de aceeaşi suflare au petrecut două
săptămâni de nesfârşită bucurie frăţească întru trăirea şi întărirea credinţei
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Cu multă dragoste şi dăruire, tinerii au fost 
grabnic ajutători la orice fel de muncă. Adunatul, 

întorsul şi transportarea fânului a fost o 
îndeletnicire istovitoare, dar mobilizatoare pentru 

toată comunitatea taberei
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Atelierele, jocurile, drumeţiile au sudat şi mai 
mult relaţiile de prietenie şi comuniune în tabăra 

de la Văleni
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După cum spunea Alin-Nicolae despre tabăra de la 
Văleni, undeva pe la jumătatea taberei: „Parcă aş citi o 
carte foarte bună şi acum sunt pe la jumătatea cărţii şi 

deja îmi pare rău că se apropie de fi nal”. 
Cu acest gând Alin a descris foarte bine sentimentul 

care mă încercă şi pe mine.
Iniţial, am avut reţineri în privinţa venirii sau nu 

în tabără, ţinând cont că nu cunoşteam pe nimeni. Îmi 
erau familiare doar câteva chipuri pe care le mai 

văzusem la bisericuţa din Hasdeu unde obişnuiam să 
vin cu sora mea la Liturghia de Duminică. 

Dar împins de la spate de sora mea, mi-am luat inima 
în dinţi şi am plecat în tabără.

Acum ma bucur enorm de mult ca am fost în tabără, 
ca i-am cunoscut pe cei din ASCOR Cluj, oameni 

minunaţi şi caractere minunate, că am putut 
să iau parte la viaţa duhovnicească, marea 

binecuvântare pe care o aveţi.
Dumnezeu să vă aibă în pază şi să vă dea putere 

mai departe în organizarea unor astfel de evenimente, 
care pot schimba vieţi!

Biserica Ortodoxă

şi Omul în acest veac

D iscutam cu un prieten care a suferit o mare pierdere 
de curând şi îmi spunea că se simte ca într-o cameră 
întunecată, iar cu trecerea timpului parcă nici nu 

mai vrea sa iasă, durerea devenind singurul lucru pe care îl 
poate simţi. Tind să cred că tot omul simte asta, mai ales în 
ultimii ani. Veacul creştinătăţii a trecut de la brutalitatea 
sălbatică a primilor asupritori şi de la martirii ce s-au sfi nţit 
prin moartea întru credinţă, la un întuneric fi n, o şoaptă ce 
îţi întoarce cugetul de la Dumnezeu la complăcerea în fi nitul 
lumesc. Dumnezeu e infi nit, iar la infi nit şi noi suntem chemaţi! 
Sfântul Grigorie de Nyssa a spus atât de bine: „Dacă şi-a 
despărţit cineva puţin cugetarea de trup şi de robia patimilor 
şi s-a eliberat de neînţelepciune şi-şi priveşte sufl etul cu un 
gând neviclean şi sincer, va vedea în chip curat în fi rea aces-
tuia iubirea lui Dumnezeu cea către noi şi scopul pentru care 
ne-a zidit“.

Multe lucruri ne-au fost răpite chiar de noi înşine. Ne-am 
răpit liniştea sufl etească, bucuria cea întru Duh şi milostenia 
cea degrabă către fraţi şi ne-am lăsat în paragină şi groapă. 
Dar tot noi trebuie să le dobândim din nou, cu silinţă şi ru-
găciune, să ne scoată Dumnezeu de unde suntem şi cu El să 
lăsăm în urmă nenorocirea, să păşim renăscuţi pe drumul, 
mai bine zis, pe muntele credinţei! Sfântul Isaac Sirul spune 
multe lucruri în legătură cu omul înţelept şi matur duhovni-
ceşte şi povăţuieşte cum să ajungem să fi m aşa: „Înţelepciunea 
Crucii se ascunde în suferinţa pe Cruce.” Şi mai mult, „Fii 
persecutat, mai bine decât să fi i persecutor. Fii crucifi cat, mai 
bine decât să fi i crucifi cator. Fii nedreptăţit, mai bine decât 
să fi i nedrept cu altcineva. Fii oprimat, mai bine decât să fi i 
zelos. Preferă bunătatea în locul dreptăţii.” Sfântul Isaac Îl dă 
exemplu chiar pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care s-a 
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lăsat purtat prin toată răutatea omenească, iar în tot timpul 
acesta a fost smerit, a iubit pe toţi care L-au persecutat şi i-a 
binecuvântat şi în ultima Sa clipă pe Cruce. De ce? Pentru că 
El vede adâncul nostru, aşa cum şi noi trebuie să ne purtăm 
inimile tocmai spre adâncul inimii aproapelui nostru, iar apoi 
spre toată frăţia cea pământească.

Să rămânem cu îndemnul unei simple cugetări la propriul 
nostru adânc: să mergem, fraţilor, la părintele duhovnic şi 
să-L găsim acolo pe Dumnezeu, după credinţa fi ecăruia, şi 
să-I spunem Lui tot răul făcut dar şi toată suferinţa! Să căutăm 
spre aproapele şi să dăruim dragoste, iar Dumnezeu ne va 
milui, întru marea Lui dragoste de oameni!

„Bunăstarea îţi aduce mulţi prieteni, nenorocirea însă îi 
încearcă.“ Sfântul Ambrozie al Milanului

 Andrei Mitrică 

Cuvinte de Duh de la ÎPS Iosif Pop

pentru tinerii veniţi în tabăra de la Văleni

C uvinte de Duh de la ÎPS Iosif Pop pentru tinerii veniţi 
în tabăra de la Văleni

În tabără de anul acesta organizată de ASCOR  
Cluj într-un cadru pitoresc din localitatea Văleni, Maramureş, 
tinerii au avut marea binecuvântare şi bucurie de a-i fi  văzut 
şi auzit pe Înalt Preasfi nţitul Iosif Pop, mitropolitul Mitropo-
liei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale 
şi pe Înalt Preasfi nţitul Serafi m Joantă, mitropolitul Germa-
niei, al Europei Centrale şi de Nord, ierarhii fi ind invitaţi să 
ţină un cuvânt nevoitorilor adunaţi în corturi pentru a petre-
ce timp de două săptămâni în linişte, rugăciune şi desfătare 
duhovnicească.

Fiind foarte implicat în organizarea taberelor de tineri atât 
în Europa, cât şi în România, ÎPS Iosif şi-a manifestat toată 
deschiderea să participe şi la tabăra desfăşurată de ASCOR 
Cluj. 

În debutul discuţiei, mitropolitul Iosif a accentuat impor-
tanţa perpetuării şi existenţei unor astfel de întâlniri duhov-
niceşti într-un cadru din inima naturii, pentru că potrivit 
Sfi nţiei Sale, doar aşa, prin comuniunea dintre tineri, prin 
comuniunea dintre creştini se poate transmite şi tradiţia. „ 
Astăzi trăim mult prin tabere. E un fel de creştinism al tabe-
relor. În Occident taberele au salvat Biserica. Nu ne vine să 
credem, dar aşa e. Altfel, Biserica murea”, a subliniat arhie-
reul mult îndrăgit pentru cuvântul blând, încurajator şi plin 
de putere. 

Mai mult decât atât, tinerii au fost sfătuiţi să păstreze acest 
obicei, de împreună trăire într-un mediu de rugăciune, de 
Liturghie, de cateheză, chiar şi după absolvirea facultăţii, 
după găsirea unor locuri de muncă şi chiar după întemeierea 
familiilor, pentru că oamenii sunt într-o căutare permanentă 
de comuniune cu cei din jur. „De aceea experienţele pe care 
le aveţi nu numai la Liturghie, nu numai duminică la Biseri-
că, ci faptul că trăiţi împreună pentru câteva săptămâni, sunt 
unice şi euharistice în sensul de mulţumire, de gratitudine 
că ne cunoaştem unii pe alţii, că putem să ne simţim fraţi”, a 
spus ÎPS Iosif. 

Timizi şi mai şovăielnici de la început, tinerii s-au descă-
tuşat pe parcurs, dând întrebări adesea mult prea personale, 
dar la care aşteptau răspunsuri directe, mângâietoare şi ex-
plicative. De exemplu, pentru cei care erau preocupaţi de 
relaţiile de prietenie zguduite sau eşuate, despre cum ar 

trebui să acţioneze unul dintre cei doi părăsiţi sau suferinzi, 
ÎPS Iosif a oferit sfaturi extrem de utile, ancorate în învăţă-
turile Sfinţilor Părinţi care pun accent în primul rând pe 
valoarea jertfei, a iubirii dezinteresate, a iubirii în Duh care 
se poate dobândi prin multă rugăciune pentru aproapele, 
dar mai ales pentru cel sau cea care la un moment dat a fost 
abandonat din plictiseală sau din stingerea unui sentiment 
care părea a fi  iubire. 

„Uneori durerea e aşa de mare, încât nu ştii cum să conti-
nui”, se tânguiau mulţi care au suferit din cauza unei dra-
goste rănite. Nedumerirea lor se referea la imposibilitatea de 
a rezista în faţa durerii, întrebând cum ar trebui să depăşeas-
că momentul şi starea astfel încât să nu dispreţuiască persoa-
na care le-a fost odată dragă. Cu deosebită delicateţe şi cu 
multă înţelegere pentru frământările unor sufl ete atente pen-
tru modul de viaţă pe care ar trebui să îl urmeze, mitropolitul 
Iosif i-a îndemnat pe interlocutorii săi să caute scăparea în 
rugăciune şi în Duh, subliniind că rugăciunea înseamnă co-
muniune şi întâlnire în Duh, înseamnă dragostea, înseamnă 
să îţi dai viaţa pentru celălalt. Potrivit Sfi nţiei Sale, în rugă-
ciune se descoperă libertatea şi posibilitatea de a iubi pe 
oricine şi oricât de mult, fără să existe vreo limitare spaţială 
sau geografi că. „Dar starea de suferinţă după o despărţire 
sau după o îndepărtare e o stare în care tu continuii să fi i ceea 
ce ai fost pentru celălalt, nu te schimbi”, a fost cuvântul tă-
măduitor al ierarhului. 

Vorbind despre jertfă şi dăruirea pentru aproapele, discu-
ţia s-a axat şi pe calitatea fi ecărui om de a se pune în pielea 
celuilalt. „Adică să poţi să plângi cu cei ce plâng, să te bucuri 
cu cei ce se bucură, iar acesta este un exerciţiu aproape im-
posibil”. Or, dăruirea pentru aproapele se manifestă şi în 
căsătorie, unire între oameni despre care ÎPS Iosif a spus că 
este binecuvântată şi în care Dumnezeu pune întreaga ome-
nire. Într-o familie unde există dragoste, dăruire, împlinire, 
copiii învaţă de la părinţi, transmiţând mai departe aceste 
valori în prieteniile pe care le au, în familiile pe care le for-
mează, dar şi lumii întregi.  Potrivit Sfi nţiei Sale, la polul opus 
este individualismul, egoismul, posesia, gelozia şi dorinţa de 
a fi  superior omului pe care pretinzi că îl iubeşti. „Egoismul 
nu îl putem sparge decât prin renunţare la sine. Orice renun-
ţare la sine, cât de mică, ne pune într-o stare de comuniune 
cu ceilalţi. Orice, orice. Uneori de la pixuri, de la cărţi, de la 
caiete, de la cursuri, de la orice, de la a-l ajuta pe unul care 
nu are posibilitate cu orice lucru mic. Sigur, până la rugăciu-
nea pentru celălalt, dar în total anonimat. Asta e foarte greu 
să facem. Însă ceea ce este foarte plăcut lui Dumnezeu şi te 
scoate din starea de egoism, la fel într-un mod mai ascuns, 
este să îi ajuţi pe cei pe care nimeni nu vrea să îi ajute”, i-a 
îndemnat mitropolitul pe tineri.

De la preocupări interumane, dialogul a continuat cu 
răspunsuri la frământările duhovniceşti. Astfel, pentru cei 
îngrĳ oraţi de starea de îndepărtare de Dumnezeu şi de pier-
dere a bucuriei şi a mângâierii Harului, ÎPS Iosif a venit cu 
un cuvânt de îmbărbătare şi de încurajare, spunându-le tine-
rilor că trebuie să se înarmeze cu răbdare, cu rugăciune şi să 
fi e pregătiţi de luptă. „Pentru că Dumnezeu îţi dă, Dumnezeu 
te poartă, apoi te pune cu picioarele pe pământ şi îţi spune: 

- Fiule, fi ică, ai primit. Acum este al tău să dai! - Iar aceasta e 
abia începutul frumuseţii unei lupte pe care o vom duce sau 
o duce Hristos pentru noi, în noi şi cu noi până la capăt”, a 
conchis Înaltul Iosif. 

Cu gândul la Dumnezeu, cu dorul de a purcede pe cale 
îndeplinirii poruncilor, începătorii în ale duhovniciei au 
vrut să afl e ce fapte pot fi  făcute doar de dragul Creatorului 

nostru. „De dragul Lui Dumnezeu trebuie să ne iubim pe 
noi înşine. A ne iubi pe noi înseamnă a ne cunoaşte, a avea 
grĳ ă de sufl et şi a-l cultiva cu rugăciune, cu atenţia spre 
ceilalţi, cu dragostea pentru părinţi, cu ascultare, cu a-l auzi 
pe celălalt”, a fost răspunsul ÎPS Iosif. Astfel, căutătorilor 
de împlinire duhovnicească li s-a descoperit că lui Dumne-
zeu îi place ca fi ecare om să se iubească pe sine şi să nu facă 
nimic din ceea ce i-ar putea cauza suferinţă. Pentru aceasta, 
potrivit ÎPS Iosif, trebuie ca fi ecare să îşi cultive propria-i 
personalitate, dar în sensul bun, cel de formare, adică de 
cunoaştere a sinelui, a omului în general şi de descoperire 
a celorlalţi. Toate acestea putând fi  posibile prin ascultarea 
tresăririlor interioare ale inimii. „Şi noi exersăm foarte mult 
acest lucru în familie, unde,  de când suntem mici şi până 
la moarte punem în practică fericirea de a fi  sau de a nu fi  
împreună”.

Multe au fost poveţele ÎPS Iosif. Desfăşurându-şi activi-
tatea în străinătate, acolo unde creştinii sunt trataţi mai mult 
ca şi o minoritate, Înaltul a subliniat importanţa mărturisirii 
credinţei ortodoxe. I-a îndemnat pe tineri să fi e misionari în 
mediul în care îşi desfăşoară activitatea, povăţuindu-i să 
încerce să îi înveţe rugăciunea şi pe alţi semeni. Totodată, 
Înaltul Iosif a spus că un creştin trebuie să fi e cu luare amin-
te la modul în care îşi trăieşte şi mărturiseşte credinţa, ma-
nifestând temeinicie, dar aplicând un stil discret, delicat, 
fără a izbucni în extremisme sau într-o pedagogie ostenta-
tivă. Potrivit Sfi nţiei Sale, totul trebuie îndeplinit cu rugă-
ciune, cu hotărâre, consecvenţă şi ducere a unui mod frumos 
de viaţă. Iar cei care de la început s-ar putea să nu asculte, 
să batjocorească felul de a fi  al unui tânăr creştin, desconsi-
derându-l pentru aşa-zisă pierdere a vremii, să îl prigoneas-
că chiar, s-ar putea afl a la un moment dat în situaţia de a se 
pune „la umbra acelui mărturisitor ca să nu îi pice ceva în 
cap sau să nu alunece undeva. Dar pentru asta trebuie să fi i 
stâlp. Or stâlpul este acolo, nu se mişcă, nu zice nimic, este 
o mărturie. Asta este atitudinea noastră. Să nu ascundem 
ceea ce suntem şi să nu fi m ostentativi. Să ai o cruciuliţă la 
gât şi când întreabă cineva cine eşti tu, îi spui că eşti creştin”, 
a conchis ÎPS Iosif.

 Tatiana Onilov 
 

Limbajul costumului popular

A cum 70 de ani, un fotograf ambulant s-a oprit în casa 
în care trăiesc azi. Bunicul, fratele lui şi străbunicul 
s-au fotografi at purtând costumul popular specifi c 

zonei – Ibăneşti, Mureş. Pe atunci, haina îl comunica pe om 
după un cod riguros; costumul se schimba odată cu vârsta şi 
transmitea informaţii despre situaţia materială şi starea civi-
lă. 

Tânărul necăsătorit îşi făcea cunoscută starea civilă prin 
cămaşa înfl orată şi pălărie cu pană înaltă şi zgărdan, ornament 
din mărgele. La fi ecare moment important, lăsa ceva în urmă: 
pana (la căsătorie), zgărdanul (la naşterea primului copil), iar 
ornamentele cusute la mâneci şi pe lângă gât în jos erau tot 
mai discrete. 
Ţinuta femeii respecta acelaşi cod. Cât era nemăritată, avea 

motive fl orale colorate (cheiţa) de-a lungul mânecii cămăşii. 
După căsătorie, pe mânecă avea cusută doar o bandă deco-
rativă în partea de sus (umăr) şi-şi acoperea capul cu un batic 
galben. Nevasta bogată îşi cosea umărul până jos, din măr-
gele. Cea săracă îl avea mai îngust, de la el pornind doar 
câteva şiruri de cheiţe. După ce dădea naştere primului copil, 
femeia renunţa la cromatica veselă şi purta costumul carac-
teristic Ţării Bârsei – sobru, în alb şi negru. 

Odată cu bătrânii, dispare şi limbajul costumului popular. 
Tinerii preferă versiunile „moderne”, adaptări etno infl uen-
ţate de modă. 

 Adina Brânciulescu 
Material  preluat din revista National Geographic

În timpul catehezelor şi a discuţiilor cu Părintele Ciprian Negreanu, 
dar şi în dialogurile cu mult aşteptaţii invitaţi, ÎPS Serafim Joantă 

şi ÎPS Iosif Pop, tinerii au adunat mărgăritare duhovniceşti, 
au primit sfaturi şi răspunsuri mângâietoare şi încurajatoare
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îÎn timpul catehezelor şi a discuţiilor cu Părintele Ciprian Negreanu

În Poienele Izei dornicii de port naţional şi de trăire în tradiţie au 
descoperit oameni cu sufletul mare şi au ascultat istoria monumentului 

istoric, a Bisericii din lemn din localitate care datează din secolul al XVII-
lea, înălţată mai mult în secolul al XVIII-lea, edificiul fiind unul dintre cele 

opt biserici incluse în Lista Internaţională a Moştenirilor a UNESCO.
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