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Binecuvintează cununa anului bunătății Tale!

S pre deosebire de anul civil, care începe la 1 ianuarie, anul bisericesc începe pe 1 septembrie, 
pentru că, după vechea tradiţie, în această zi s-a început creaţia lumii şi tot în această zi Și-ar 
fi  început Mântuitorul activitatea Sa publică. 

În sinagoga din Nazaret, aşa cum afl ăm din Evanghelia zilei de 1 septembrie, citind Mântuitorul 
din cartea proorocului Isaia, a rostit cuvintele: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să 
binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor 
orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsaţi. Şi să vestesc anul plăcut Domului. Şi închizând cartea şi dând-o 
slujitorului, a şezut, iar ochii tuturor din sinagogă erau aţintiţi asupra Lui. Şi El a început a zice către 
ei: Astăzi s-a împlinit scriptura aceasta în urechile voastre” (Luca 47, 18-21). La început de an bisericesc 
Îi cerem Domnului, prin troparul de pe 1 septembrie, să ne binecuvinteze: „A toată făptura Ziditorule, 
Cel ce vremile şi anii ai pus întru puterea Ta, binecuvintează cununa anului bunătăţii Tale, Doamne, 
păzind în pace ţara aceasta, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu și ne mântuiește pe noi”1.  

Anul bisericesc sau anul liturgic Îl are în centru pe Mântuitorul cu Jertfa Sa, cu Patimile şi moar-
tea Sa pe Cruce, cu Învierea Sa din morţi. Şi ca o consecinţă directă, în inima anului bisericesc stau 
Sfi ntele Paşti. Anul liturgic pune în mintea credincioşilor, după o anumită rânduială, evenimentele 
mântuitoare relatate de Evanghelie.

Anul bisericesc, având în centru sărbătoarea Sfi ntelor Paşti, se împarte în trei mari perioade: Pe-
rioada Triodului, Perioada Penticostarului şi Perioada Octoihului. Se numesc aşa după cartea prin-
cipală de slujbă întrebuinţată în perioada respectivă: Triodul, Penticostarul şi Octoihul. Perioada 
Triodului începe cu 10 săptămâni înaintea Paştilor, Perioada Penticostarului durează opt săptămâni, 
de la Paşti încolo, iar restul anului o constituie perioada Octoihului. 

Fiecare sărbătoare reactualizează evenimentele mântuitoare prăznuite. Fiecare sărbătoare litur-
gică reînnoieşte şi reactualiză evenimentul căruia îi este simbol. Evenimentele trecute le face actuale, 
le face contemporane cu noi. În măsura în care noi avem dispoziţia sufl etească corespunzătoare, ele 
devin mĳ loace speciale de unire cu Hristos. Fără îndoială că Sfânta Euharistie ne uneşte intim cu 
Domnul Hristos pentru că El este „Cel ce aduce şi Cel ce Se aduce”2 dar, în acelaşi timp, ne unesc 
rugăciunile, pentru că rugăciunile tainice al Trupului lui Hristos fac şi ele această lucrare.

Pe parcursul anului liturgic suntem chemaţi să retrăim toata viaţa Mântuitorului Hristos: de la 
Crăciun la Paşti, de la Paşti la Rusalii, „suntem chemaţi să ne unim cu Hristos Care Se naşte, Care 
creşte, Care Pătimeşte, Care moare, Care Învie triumfător, şi cu Hristos Care inspiră Biserica Sa”3.

Dar, în acelaşi timp, ne sunt puși în faţă şi sfi nţii Bisericii, care se roagă pentru noi şi ne sunt exem-
ple: „Aduceţi-vă aminte, spune Sfântul Pavel, de mai marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui 
Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evrei 13, 7).

Anul bisericesc cu sărbătorile sale, cu tradiţiile sale, ne oferă un cadru binecuvântat pentru a 
spori din punct de vedere duhovnicesc. Poetul Ion Alexandru subliniază în mod artistic acest lucru: 

„Şi zilele şi nopţile la rând/ Trec şi se sting uşor ca o făclie/ Şi iarăşi Paştile împărăteşti/ Ne umplu 
casele de bucurie/ Când vitele şi caii şi turmele de oi/ Şi holdele şi apa din fântână/ Învie în lumină 
şi sărutăm pe bot/ Toţi mieii şi copacii din grădină/ Sat transilvan, căsuţă de pământ/ Muşcate la fe-
reastră, busuioc la grindă/ Ştergar, curat, icoane pe pereţi/ Ziua-nvierii şi Noaptea de Colindă”4.

Dacă participarea noastră la anul liturgic nu este una angajată şi dacă activităţile exterioa-
re nu sunt dublate de trăiri interioare, dacă faptele şi învăţăturile Domnului Hristos, pe care 
ni le prezintă pericopele evanghelice la fi ecare sărbătoare n-au rezonanţă în sufl et, ratăm 
şansa de a face progrese spirituale.

Îl rugăm, pe Domnul Hristos, prin condacul începutului de septembrie, să binecuvinteze anul 
bisericesc ce începe și să ne ajute să facem progrese: „Cel ce locuieşti întru cei de sus, Hristoase Îm-
părate, Făcătorul tuturor celor văzute şi celor nevăzute şi Ziditorul, Cel ce zilele şi nopţile, vremile şi 
anii ai făcut, binecuvintează acum cununa anului, fereşte şi păzeşte în pace pe dreptcredincioşi, ţara 
aceasta şi poporul Tău, mult Milostive”5.  

1 Ceaslov, EIBMBOR, Bucureşti, 1973, p. 657.
2 Liturghier, EIBMBOR, Bucureşti, 2012, p. 160.
3 Un moine de l’Eglise d’Orient, L’an de grâce du Seigneur, Les Editions du Cerf, Paris 1988, p. 16. 
4 Ioan Alexandru, Pământ Transfi gurat, Minerva, Bucureşti, 1982, p. 167.
5 Ceaslov, p. 657.

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului,
Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului

† Andrei

Crearea lumii ("Fiat luminaria in firmamento celi"), mozaic din anii 1180-1890, 
Montreale (Palermo), Italia
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Fecioara Maria – 
Maică a rugăciunii

Protos. Simeon Pintea

Î ntreaga existenţă a Maicii Domnului se desfășoară 
pe un fundal al rugăciunii neîncetate. Ea însăși 
este rodul rugăciunii. Sfinţii și drepţii ei părinţi 

Ioachim și Ana, în ciuda faptului că erau sterpi și înaintaţi 
în vârstă, n-au încetat nicio clipă a nădăjdui. Iar credinţa 
nădejdii lor se vădea în rugăciunea făgăduinţei. Se rugau 
ca Domnul să le deschidă pântecele, făgăduind în același 
timp că pruncul ce se va naște va fi întors ca dar Celui Ce 
L-a dat. Și așa s-a și petrecut. Dumnezeu împlinind rugă-
ciunea lor și născându-se Maria, ea a fost adusă de către 
ei la vârsta de numai trei ani la Templul Domnului din 
Ierusalim pentru a fi crescută în locul prezenţei celei mai 
intime a lui Dumnezeu în Israel. Rod al rugăciunii, fecioa-
ra e închinată Celui ce a dat-o pentru rugăciune.

Sfântul Grigorie Palama, într-o Omilie la intrarea 
Fecioarei Maria în Sfânta Sfintelor, remarcă faptul că în 
acest spaţiu în care neîncetat se citeau Legea și Profeţii, 
se cântau Psalmii și se rosteau Rugă-
ciunile, Maria va face ucenicia rugă-
ciunii1. Aici se va deprinde cu invoca-
rea tradiţională a numelui lui Yahwe, 
iar după ce va cunoaște din Scripturi 
tragedia omenirii căzute, Fecioara, 
plină de compasiune pentru căderea 
oamenilor, va începe să mijlocească 
pentru ei la Dumnezeu. Această rugă-
ciune fierbinte Îl va „trage” pe Domnul 
în jos, spre făptura Sa cuprinsă de stri-
căciune, și o va face pe „cea plină de 
har” (Luca 1, 28) să devină unealtă a 
iconomiei mântuirii. 

Astfel, văzând Dumnezeu curăţia, 
virtuţile și darurile ei, l-a trimis pe 
Gavriil să-i binevestească zămislirea 
de la Duhul Sfânt și nașterea cea mai 
presus de fire dintr-însa a Cuvântului 
Întrupat (Luca 1, 26-38). Fecioara ara-
tă în faţa acestei misiuni încredinţate 
ei din partea cerului smerenie și dis-
ponibilitate totală. Deși nedumerită la 
început cu privire la modul zămislirii, 
ea acceptă în urma deslușirii tainei de 
către arhanghel să fie Maică a Mântu-
itorului. Remarcăm răspunsul plin de 
smerenie, dar și de disponibilitate al 
Fecioarei: „Iată roaba Domnului. Fie 
mie după cuvântul tău!” (Luca 1, 38). 
În acest răspuns al Fecioarei, în acest 
„Fie!”, se poate observa deja o antici-
pare a cuvintelor Rugăciunii Tatăl nos-
tru, în care Domnul îi învaţă pe disci-
polii Săi să se roage cu disponibilitate 
la voia lui Dumnezeu (Matei, 6, 10). 
Vedem aici anticipat Rugăciunea ago-
niei din Ghetsimani, unde Hristos 
Însuși se abandonează desăvârșit în 
voia Tatălui (Matei 26, 39). Învăţam 
astfel, că rugăciunea trebuie făcută în smerenie și dispo-
nibilitate, că nu voia noastră contează, ci voia lui Dum-
nezeu, iar împlinirea acesteia este singura cale a mântu-
irii2. Trebuie însă mult curaj pentru a zice „fie voia Ta!”. 
Rostit cu sinceritate, acest cuvânt înseamnă pe de-o par-
te deplină anulare a sinelui, iar pe de alta deplină reali-
zare a persoanei; anulare a sinelui egoist care depărtea-
ză de Dumnezeu și realizarea planului veșnic al Creato-
rului cu omul, fericirea în comuniunea cu El, care în-
seamnă deplina afirmare a persoanei.

1 Sfântul Grigorie Palama, Discurs [tratat] despre intrarea în Sfânta Sfi ntelor şi 
despre viaţa deiformă aici  a atotpreacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu 
Născătoarei şi pururea fecioarei Maria (Omilia 53), în Diac. Ioan I. Ică Jr., Mai-
ca Domnului în teologia secolului XX şi în spiritualitatea isihastă a secolului XIV: 
Grigorie Palama, Nicolae Cabasila, Teofan al Niceei, Deisis, Sibiu, 2008, pp. 
354-355.
2 Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, trad. Pr. Dumitru Fecioru, Editura Institu-
tului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, p. 
115.

Conștientizând misiunea încredinţată ei de către Dum-
nezeu în lucrarea de mântuire a lumii, Fecioara Maria, 
cea numită de rudenia sa, Elisabeta, „maica Domnului 
meu” (Luca 1, 43), izbucnește într-un cânt de preaslăvire: 
„Mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat duhul 
meu de Dumnezeu Mântuitorul meu; că a căutat spre 
smerenia roabei sale. Că iată, de acum mă vor ferici toate 
neamurile; că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic, și Sfânt 
Numele Lui, și mila Lui în neam și în neam spre cei ce se 
tem de El” (Luca 1 47-50). În această rugăciune de slavos-
lovie se vădește educaţia Fecioarei profund biblică do-
bândită în atmosfera liturgică a Templului. Rugăciunea 
Mariei este o rugăciune care exprimă, în același timp, și 
bucuria, dar și responsabilitate unei misiuni care o înno-
bilează. Învăţăm de aici că misiunea creștină încredinţată 
Bisericii de către Domnul dă o nobleţe deosebită misio-
narului. Orice misiune creștină trebuie să se desfășoare 
pe fundalul rugăciunii, a comuniunii cu Dumnezeu, căci 
misionarul acţionează în numele lui Dumnezeu, nu în 
nume propriu, iar împlinirea misiunii, întotdeauna ar 
trebui să izbucnească în slavoslovia mulţumirii.

Fecioara Maria nu încetează să fie mijlocitoare pentru 
lume prin rugăciune. Această mijlocire a ei poate fi văzu-
tă încă din vieţuirea sa pământească. Într-un moment de 
mare impas, la nunta din Cana Galileii, ea intervine la 

Hristos pentru a-i izbăvi pe cei aflaţi în încercare. Aparent 
ea nu cere nimic, face doar o afirmaţie: „Nu mai au vin” 
(Ioan 2, 3). Această afirmaţie însă denotă o credinţă atât 
de mare în puterea Fiului ei încât Îl determină pe Hristos 
să săvârșească întâiul „semn” (Ioan 2, 11). Dar credinţa 
aceasta este o manifestare a unui fundal de rugăciune 
neîncetată care unește inima mamei de inima Fiului. Este 
acea rugăciune fără cuvinte pe care au experimentat-o 
într-un anumit grad mulţi sfinţi, o rugăciune în care cu-
vintele dispar, în care omul uită de lume, dar când revine 
la conștiinţa lumii aduce toată durerea, tot necazul, toată 
încercarea lumii jertfă lui Dumnezeu pe altarul inimii. 
Mijlocirea Maicii Domnului la nunta din Cana Galileii 
pune sub sfânta ei ocrotire mai ales familia creștină. Ori-
ce familie care ia naștere prin taina nunţii ar trebui să 
conștientizeze acest adevăr. 

Fecioara trăiește un abandon total spre Dumnezeu în 
rugăciunea sa. Sub Cruce ea experimentează  clipe 
sfâșietoare. Numai rugăciunea predării totale și dragostea 
au făcut ca ea să nu moară atunci de durere. Sfântul Silu-
an Athonitul afirma: „Dragostea Maicii Domnului era 
desăvârșită. Ea nemărginit iubea pe Dumnezeu și pe Fiul 
ei, dar iubea și norodul cu mare iubire. Și ce trăia ea când 
acești oameni pe care atâta îi iubea, și cărora până întru 
sfârșit le dorea mântuirea au răstignit pe Preaiubitul ei 
Fiu? Iar dacă ea a rămas în viaţă, a fost numai fiindcă 
puterea Domnului o întărea”3. După învierea și înălţarea 
Domnului la Cer ea a rămas mângâiere și bucurie pentru 
Apostoli în misiunea lor și rugătoare fierbinte pentru 
creștini. Se spune că ea nu a murit de bătrâneţe sau de 
boală, ci de dragoste și dor. Și-a abandonat total existenţa 
în mâinile Domnului, iar la Adormirea ei, petrecută într-o 
profundă rugăciune, Fiul său a venit să îi ia sufletul la 
Cer. Și în acest caz ea ne este un model. Dorinţa fiecăruia 
dintre noi, aceasta ar trebui să fie, ca momentul morţii să 
ne găsească în rugăciune, ca acea clipă să devină cea mai 
importantă întâlnire din existenţa noastră. 

După mutarea ei din lume, Maica Domnului, rămâne 
Mijlocitoarea fierbinte în rugăciune a neamului omenesc. 
Maica Domnului nu uită de „rudenia” sa, ea rămânând 
neîncetată rugătoare pentru lume. Cugetarea teologică 

vede în Fecioara Maria modelul desăvârșit al 
rugăciunii. Pentru mișcarea isihastă întreaga 
taină a Mariei constă în invocarea neîncetată și 
iubitoare a Numelui lui Iisus. Această temă a 
rugăciunii neîncetate inspirate din rugăciunea 
neîncetată a Mariei, a fost reluată în România de 
mișcarea filocalică a „Rugului aprins”4. De altfel, 
în Ortodoxie, Fecioara Maria – Orantă este ima-
ginea, icoana, Bisericii însăși în rugăciune. 
Experienţa rugăciunii coincide astfel cu experienţa 
Mariei în inima Bisericii. Vedem acest lucru mai 
ales în iconografie. În icoana Înălţării Domnului, 
în mod paradoxal personajul principal nu este 
Hristos Cel ce Se înalţă la Cer, ci Fecioara Maria 
în ipostază de orantă înconjurată de Apostoli 
care privesc spre cer, cu toate că textul Scriptu-
rii nu amintește de prezenţa ei la acest eveniment. 
Hristos apare într-o mandorlă a slavei planând 
deasupra lor. Interpretând această imagine, avem 
în Maica Domnului o personificare a Bisericii 
rugătoare, a Bisericii care este orientată către 
Capul ei, Hristos, al Bisericii care își manifestă 
adevărata sa vocaţie, aceea de a invoca în rugă-
ciune pe Hristos și de a mijloci pentru întreaga 
lume5.

Într-o conferinţă despre rugăciunea într-o 
lume secularizată, părintele Dumitru Stăniloae 
sublinia faptul că astăzi nimic nu mai favorizea-
ză rugăciunea. Pe măsura slăbirii credinţei, 
slăbește și viaţa de rugăciune. De asemenea ea 
nu este susţinută nici de mediul social caracte-
rizat de indiferenţă faţă de manifestarea credinţei, 
materialism și consumism excesiv. Astfel, astăzi, 
omul credincios „trebuie să caute, într-o mare 
măsură, el însuși motivaţii care să îi poată susţine 
credinţa și propria sa practică a rugăciunii […] 
Omul care reușește să își întărească credinţa și 
rugăciunea prin motivaţii personale, reflectate, 
poate deveni el însuși un focar pentru întărirea 

credinţei și înnoirea rugăciunii în mediul său 
social. Prin aceasta el poate ajuta societatea să iasă din 
viaţa superficială, saturată de plictiseală, care este cauza 
slăbirii credinţei și a rugăciunii; cu alte cuvinte el o poate 
ajuta să regăsească un conţinut mai substanţial, să-și în-
tărească rădăcinile adânci înfingându-le într-o mai mare 
profunzime a vieţii, fără de care existenţa umană este de 
o uniformitate monotonă și lipsită de semnificaţii”6.

Meditaţia la Fecioara Maria, Maica rugăciunii, și ru-
găciunea către ea vor fi o astfel de motivaţie și sprijin în 
propria noastră practică a rugăciunii.

3 Arhim. Sofronie, Cuviosul Siluan Athonitul, trad. Ierom. Rafail (Noica), Ed. 
Reîntregirea, Alba Iulia, 209, p. 417.
4 Boris Bobrinskoy, Compasiunea Tatălui, trad. Nicolae Turcan, Ed. Renaşterea, 
2017, p. 146.
5 Leonid Uspenki şi Vladimir Losski, Călăuziri în lumea icoanei, Ed. Sophia, 
Bucureşti, 2003, p. 211.
6 Pr. Dumitru Stăniloae, Rugăciunea lui Iisus şi experienţa Duhului Sfânt, Ed. 
Deisis, Sibiu, 1995, pp. 23-24.
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Î n tot cursul istoriei poate fi  urmarit un 
fenomen foarte ciudat. În momentele 
de liniște și confort, social și economic, 

partea cea mai vocală (și cea mai găunoasă) a 
„elitelor” practică un soi de dispreţ, uneori con-
descendent, și alteori agresiv, faţă de popor.

Poporului i se află toate vinele posibile: 
lene, stupizenie, ignoranţă, destrăbălare și 
încă și mai multe. Însăși credinţa acestui po-
por este contestată. Nu de puţine ori se pot 
auzi afirmaţii de felul: „chiar dacă își zic 
creștini, acest popor habar nu are de credinţă, 
nu știe rugăciunile și înţelesul lor și în gene-
ral tot ce face este doar superstiţie și forma-
lism”. Aceiași „elitiști” pot spune ca poporul 
se închină la o „scândură” și venerează „oase 
vechi”. Indivizi care se constituie în judecă-
tori, acuzatori și procurori afirmă cu super-
bie că poporul nu are și nu știe ce este Duhul, 

„spiritul” credinţei. Iar asta o spun indivizi 
care nu au habar unde este Duhul și unde 
suflă sau adie El.

Dar acești  elitiști de ocazie sau elitiști de 
mahala uită, nu bagă de seamă esenţialul. O 
fac din superbie, lene de a gândi, meschină-
rie sufletească, mimetism cultural slugarnic 
și, nu în ultimul rând, din prostie crasă.

Uită că acest Popor este blajin, tolerant, 
iertător, voios și lesne de înduplecat. Acest 
popor, socotit ignorant și primitiv, îi iubește 
pe cei smeriţi cu duhul, pe cei săraci, pe cei 
împilaţi și crede cu înverșunare că acestora 

„mai mici” li se va face măsură dreaptă „în 
sfârșit”. Căci Poporul simte și știe cu inima 
că desăvârșirea nu vine în istorie, ci la capă-
tul ei.

Acest popor laudă și vestește din neam în 
neam că apărătorii lui sunt Făt Frumos, Prâs-
lea cel Voinic și Iovan Iorgovan. Personaje 
zdravene, curate la inimă, smerite, totdeau-
na gata să ajute și apere pe cel sărac, pe va-
duvă și pe orfan și pe cel împilat.

Poporul citește și  povestește despre si-
hăstrii, nevoitori și cucernici care au stat gata 
cu rugăciune și sfat în jurul acelorași „mai 
mici”.

Iar într-un sfârșit se va înţelege că în cea-
surile decisive, cruciale ale existenţei istori-
ce, deciziile au fost date de voinţa, duhul și 
simţământul acestui popor de către condu-
cători care întotdeauna în acele ceasuri au 
înţeles, au iubit și au fost una cu poporul. 
Sunt acele clipe când voinţele se încoardă la 
maximum. Când fiecare voinţă capătă rost 
unic. Când „ţările românești”, fiecare cu iden-
titatea sa personală, strălucește unitatea în 
diversitate. Momentele când biruinţa sau 
înfrângerea în numele idealului suprem au 
aceeași valoare. Au aceeași valoare căci în 
înţelesul lor ultim și-au atins scopul. „Înă-
untru s-au împlinit”. Iar zborul lor merge 
spre ţinta fără greș. Iar acest lucru nu este 
întâmplător.

În ceasurile decisive suma celor care al-
cătuiesc poporul, în comuniune și rugăciune, 
devine „altceva”. Și acest „altceva” este Tru-
pul tainic și veșnic biruitor al Mântuitorului, 
ieri, astăzi, întotdeauna.

Poporul

Alexandru Nemoianu
(Statele Unite)

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I 
și responsabilitatea față de creație

Gabriel Noje

P entru creștinii ortodocși de pretudindeni, data de 1 sep-
tembrie a fi ecărui an constituie o zi încărcată de semnifi caţii 
teologice, liturgice și spirituale. Pe de o parte, această zi 

marchează începutul anului bisericesc când comemorăm și celebrăm 
liturgic două evenimente solemne din istoria mântuirii noastre. 
Astfel, conform tradiţiei preluate în creștinismul primar de la evrei, 
în această zi ne aducem aminte, înainte de toate, de faptul că Dum-
nezeu și-a început lucrarea sa de creare a lumii. Apoi, aceeași zi 
are o importanţă teologică aparte deoarece, în baza altei tradiţii 
bisericești, este ziua în care Domnul Iisus Hristos și-a început lu-
crarea publică de propovăduire a Legii celei veșnice și de mântu-
ire a omenirii (cf. Lc. 4, 18-19).

Pe de altă parte, din punct de vedere spiritual și pastoral-misi-
onar, data de 1 septembrie a fost proclamată, începând cu anul 1989, 
la iniţiativa Patriarhului Ecumenic de atunci, Dimitrie I, ca zi mon-
dială de rugăciune pentru ocrotirea creaţiei. Fără îndoială, fi xarea aces-
tei zile de rugăciune pentru protecţia mediului înconjurător la în-
ceputul anului bisericesc nu este o simplă coincidenţă 
fericită, ci dovada unui semnal de alarmă tras la 
adresa creștinilor faţă de pericolele la care este ex-
pusă astăzi creaţia lui Dumnezeu prin exploatarea 
iraţională a acesteia. Cu alte cuvinte, acest demers 
venit din partea unui Întâistătător al Bisericii Orto-
doxe arată faptul că aceasta nu este străină, ci sen-
sibilă faţă de problemele morale și sociale care 
macină societatea contemporană. În plus, iniţiativa 
patriarhului s-a dorit a fi  deopotrivă un îndemn la 
responsabilitate faţă de darul creaţiei încredinţat 
omului de către Dumnezeu (cf. Fac 1, 28) și, în con-
trast cu viziunea modernă utilitaristă asupra natu-
rii înconjurătoare, o (re)aducere la cunoștintă a 
dimensiunii tainice a creaţiei, o (re)descoperire a 
misterului ei intrinsec, o revelare a creaţiei ca mediu de creștere 
duhovnicească a omului către Dumnezeu.

Această grĳ ă pe care trebuie să o manifestăm faţă de creaţia lui 
Dumnezeu s-a afl at și continuă să se afl e și în centrul refl ecţiilor 
teologice și a preocupărilor pastoral-misionare ale actualului Patri-
arh Ecumenic Bartolomeu I. În repetate rânduri și cu diferite ocazii, 
Sanctitatea Sa nu a întârziat să aducă în discuţie problematica strin-
gentă a crizei ecologice care vizează întreaga planetă, motiv pentru 
care a primit pe drept cuvânt apelativul de „Patriarhul verde” sau 
a fost declarat de către revista Time Magazine’s ca fi ind una dintre 
cele mai influente o sută de persoane din întreaga lume tocmai 
pentru faptul de a fi  privit criza mediului înconjurător ca o respon-
sabilitate spirituală. Mai mult, interesul personal al Patriarhului 
Bartolomeu I cu privire la degradarea alarmantă a mediului încon-
jurător s-a concretizat în iniţierea a numeroase simpozioane 
internaţionale și interdisciplinare cu caracter ecologic organizate 
sub egida Comitetului Religios și Știinţifi c, înfi inţat de către patriarhul 
Bartolomeu I în 1994. Până în prezent au avut loc opt întruniri de 
acest fel în zone geografi ce simbolic alese în funcţie de pericolele 
ecologice la care acestea sunt expuse: Marea Egee (1995), Marea 
Neagră (1997), de-a lungul Dunării (1999), Marea Adriatică (2002), 
Marea Baltică (2003), râul Amazon (2006), Oceanul Artic (2007), râul 
Mississippi (2009)1.

În ceea ce privește realitatea crizei ecologice, Patriarhul Barto-
lomeu I este pe deplin conștient de gravitatea, caracterul ireversibil 
și implicaţiile morale și sociale pe care aceasta le antrenează pentru 
umanitate în general și pentru buna convieţuire a oamenilor din 
diferite regiuni ale lumii în special2. Ameninţarea faunei oceanelor, 
dispariţia rezervaţiilor marine, distrugerea pădurilor, a faunei sau 
a fl orei terestre, supraîncălzirea pământului, poluarea aerului, dar 
nu mai puţin înmulţirea sărăciei, a foamei sau a setei ori apariţia 
problemei șomajului în anumite colţuri ale pământului, reprezintă 
pentru patriarhul verde câteva dintre efectele complexe, nemiloase 
și dezastruoase ale lipsei de sensibilitate umană faţă de mediului 
înconjurător manifestată prin acţiunile iraţionale, abuzive, de ex-
ploatare și epuizare a resurselor pământului nu spre binele și creșterea 
spirituală a semenilor și a omenirii, ci din lăcomie incomensurabilă 
și dorinţă egoistă de posesiune. Astfel stând lucrurile, este cât se 

1 Mai multe detalii la John Chryssavgis, „The Green Patriarch: Ecumenical Pa-
triarch Bartolomew”, accesibil on-line la adresa www.apostolicpilgrimage.org-
the+green+patriarch (13.08.2017).
2 Cf. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Întâlnire cu Taina. O prezentare contempo-
rană a Ortodoxiei, traducere din limba greacă de Diac. Dr. Habil. Ștefan L. Toma, 
Editura Andreiană, Sibiu, 2016, p. 171.

poate de fi resc pentru Patriarhul Ecumenic Bartolomeu să vadă în 
realitatea dureroasă a crizei ecologice din zilele noastre nimic mai 
puţin decât o repercursiune, peste secole, a gestului primordial al 
lui Adam, a păcatului acestuia care a constat “în refuzul său de a 
primi lumea ca dar al întâlnirii și comuniunii cu Dumnezeu, ca și 
cu întreaga creaţie”3. 

În plus, privind la ritmul galopant în care se derulează procesul 
de degradare al mediului înconjurător, Patriarhul Bartolomeu ne 
avertizează și nu se sfiește să asimileze ireversibilitatea acestui 
proces cu o un act de sinucidere din partea omului. La modul cât 
mai serios cu putinţă, acesta afi rmă răspicat: “degradarea și distru-
gerea mediului înconjurător sunt echivalente cu o crimă. Părem a fi  
implacabil vânaţi de mreaja modurilor de viaţă și a sistemelor care 
ignoră în mod repetat constrângerile naturii, care nu sunt nici tăgă-
duite și nici negociabile. Totul pare ca și când vom învăţa câte ceva 
despre capacitatea planetei noastre de a supravieţui doar când lu-
crurile vor fi  dincolo de punctul de a mai putea fi  întoarse”4.

Pentru Sanctitatea Sa, dezechilibrele ecologice actuale sunt în-
rădăcinate în atitudinea și refuzul omului de a-și asuma, teologic 
vorbind, vocaţia de sacerdot al creaţiei. Apelând la mărturii scrip-
turistice și patristice, el ne reamintește că, fi ind creat după chipul 
lui Dumnezeu și așezat în raiul fericirii, Adam a primit din partea 
Creatorului slujirea de iconom și împărat sau preot al creaţiei. Mai 
mult decât atât, fi indu-i încredinţată omului ca dar, întreaga lume/

creaţie trebuia să fi e folosită responsabil de aces-
ta în scopul creșterii sale biologice dar mai ales 
duhovnicești. În darul și frumuseţea lumii, omul 
urma să identifi ce și să perceapă marea iubire și 
grĳ ă a lui Dumnezeu faţă de omenire. De aceea, 
faţă de darul lumii oferit din partea divinului 
Dăruitor, era necesar ca fi inţa umană să răspun-
dă printr-o atitudine de multumire și de 
recunoștiinţă, să fructifi ce darul creaţiei în “duh 
euharistic”, adică să întoarcă darul primit Crea-
torului prin efortul personal de spiritualizare a 
materiei lumii. Totuși, lucrurile nu s-au întâmplat 
așa. Abuzând de libertatea funciară avută prin 
aducerea sa la existenţă de către Dumnezeu, fi inţa 
umană a întors spatele Acestuia și în loc să ridice 

creaţia spre Dumnezeu a preferat să o subjuge 
prin folosirea abuzivă a ei. Din “fi inţă euharistică”, omul a ajuns o 
fi inţă care devorează substanţa lumii. Din stăpân și preot al creaţiei, 
omul s-a transformat într-un tiran care dispune de lumea înconju-
rătoare după bunul plac, fără să-i mai pese de consecinţele pe viitor 
care decurg din acest comportament al său.

Interpretată în această perspectivă teologică și spirituală, pentru 
patriarhul verde criza ecologică se dovedește a fi  în realitate mult 
mai profundă decât ne este prezentată de exemplu prin intermediul 
știinţei ecologice contemporane. Așa se face că, în opinia lui, răs-
punsurile care se dau acesteia, dincolo de faptul că urmăresc dorinţa 
de protejare și, pe cât posibil cu putinţă, de păstrare a resurselor 
naturale ale lumii – ceea ce, de altfel, ar trebui să fi e o prioritate 
pentru toţi actanţii politici, economici, sociali sau religioși – ar trebui 
să constea, mult mai mult, în redobândirea unei “percepţii cosmo-
logice” și sacramentale/mistogogice asupra creaţiei pe care omul a 
pierdut-o prin căderea în păcat. 

În viziunea patriarhului ecumenic Bartolomeu I, remedierea 
acestei situaţii critice produse de exploatarea tiranică a mediului 
natural prin folosirea excesivă a mĳ loacelor tehnologice, este posi-
bilă doar prin restaurarea în interiorul fi inţei noastre a sensului și 
dimensiunii tainice a naturii înconjurătoare și a lumii în calitate de 
creaţie a lui Dumnezeu. În răspărul unei societăţii axate pe produc-
tivitate și consumerism fără margini, a unor tendinţe contemporane 
de a gândi totul prin prisma centralităţii individului și a nevoilor 
sale biologice, răspunsul pe care patriarhul de la Constantinopol îl 
propune pentru depășirea crizei ecologice constă în asumarea unui 
“ethos ascetic” și a unui „spirit euharistic” în maniera omului de a 
se raporta la creaţia lui Dumnezeu. Ethosul ascetic presupune fap-
tul de a vedea în roadele pământului, dar și în frumuseţile lumii 
naturale nenumărate daruri ale lui Dumnezeu, care ne sunt oferite 
nu pentru a abuza în mod egoist de ele, ci pentru a le împărtăși 
bucuroși cu semenii noștri și cu generaţiile care ne succed. Duhul 
euharistic pe care fi inţa umană este chemată să îl reactualizeze îl 
conștientizează pe acesta că el nu este proprietarul sau posesorul 
exclusiv al lumii, ci este doar un administrator conștiincios al da-
rului creaţiei divine. În fond, ceea ce fi inţa umană trebuie să re-
descopere, preţuind lumea înconjurătoare, este vocaţia sa primor-
dială de sacerdot și împărat al creaţiei. Ajungând la această 
conștiinţă sublimă a vocaţiei sale, omul va fi  capabil să își asume 
responsabilitatea deplină și să fructifi ce darul creaţiei primit de la 
Dumnezeu.

3 Ibidem, p. 168.
4 Ibidem, p. 175.



I N T E R V I U  *  B R E V I T E R4
a

ere
a N

r. 
9 /

 S
ep

tem
br

ie 
(2

01
7)

Breviter
„Viaţa duhovnicească înseamnă 

luptă duhovnicească” (II)

I nterviu cu părintele Arhimandrit Dumitru COBZARU, 
exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Felea-
cului şi Clujului, realizat de către M. Tripon1. 

– Pentru o persoană care a depus jurămintele, nu există nici 
o cale prin care să renunţe la călugărie, să se căsătorească?

– Nu. N-are dreptul să se căsătorească. Însă acest lucru este 
o cauză pentru consistoriu şi consistoriul dă o decizie pe care o 
confi rmă episcopul locului. Însă el, cel în cauză, nu se poate 
căsători din punct de vedere bisericesc. Se poate căsători doar 
din punct de vedere civil. Oricum, este obligat şi din punct de 
vedere bisericesc să-şi crească copiii, dacă are, măcar până la 
vârsta majoratului. Şi este dator să se întoarcă înapoi în mănăs-
tire. Jurămintele pe care le-a depus rămân valabile, ele nu pot fi  
şterse, nu pot fi  anulate.

– Să înţeleg că, deşi nu mai are dreptul să poarte veşmânt 
călugăresc, datorită jurăminte-
lor pe care le-a depus rămâne, 
totuşi, călugăr?

– Da.
– Şi tot datorită acelor jură-

minte, nu are dreptul să se că-
sătorească în biserică?

– N-are voie să se căsătoreas-
că în biserică. Nu. Canoanele 
interzic. Uitaţi-vă la cununia 
religioasă pentru mireni: prima 
cununie este valabilă, iar a doua 
cununie, a treia cununie este o 
dispensă, o favoare din partea 
Bisericii, cumva, pentru ca oa-
menii să nu trăiască în păcat. 
Într-un caz ca acesta, al nostru, 
prima cununie a fost călugă-
ria.

– Şi atunci, cum decurge, de 
acum înainte, viaţa unui călu-
găr care a greşit în felul aces-
ta?

– Anormal. Într-un astfel de 
caz nu mai poate fi  viaţă norma-
lă, pentru că ai călcat jurăminte-
le faţă de Dumnezeu. Şi nu te joci, n-ai cum să te joci cu lucru-
rile astea. Datorită faptului că ai călcat jurămintele faţă de Dum-
nezeu eşti pasibil de orice pedeapsă, şi nu din partea oamenilor. 
Şi nu că Dumnezeu pedepseşte, dar sunt consecinţe, de diferite 
forme şi destul de grave. Marea majoritate a celor care trec prin 
astfel de experienţe – care, repet, sunt foarte rare, dar sunt! – 
ajung la concluzia că au făcut o greşeală enormă şi îşi doresc cu 
tot dinadinsul să o repare. Noi însă nu-i putem reprimi în ob-
ştile monahale decât după ce şi-au aşezat copiii, dacă au ajuns 
să-i aibă, în sensul că aceştia au ajuns la maturitate.

– Nu este o greşeală a Bisericii că, până nu demult, a cam… 
ţinut ascunse astfel de cazuri?

– Cazurile care ajung în instanţele de judecată ale Bisericii 
sunt publice, vrând-nevrând. Sigur că mai mult în interiorul 
Bisericii, dar ele circulă. În mod normal, după ce un caz ca aces-
ta sau un caz similar s-a întâmplat, se dă o circulară pe cuprin-
sul întregii Patriarhii, prin care se informează fi ecare eparhie că 
respectivul a ieşit din viaţa monahală sau că este judecat în in-
stanţă bisericească sau că a făcut o anumită faptă. Se dă, deci, o 
circulară în interiorul Bisericii, care poate să ajungă şi la presă, 
deci nu sunt lucruri ascunse. Însă, cred eu, păcatele în sine nu 
trebuie etalate, şi asta nu numai în mănăstire sau în Biserică, ci 
oriunde.

– Spuneaţi că un călugăr nu poate renunţa la monahism.
– Păi, nu poate să anuleze voturile!
– Dar un novice?
– Novicele poate să renunţe în orice clipă. Părintele mitro-

polit Antonie Plămădeală are o carte foarte frumoasă despre 
viaţa monahală, şi el spune acolo că inclusiv în timpul slujbei 
de tundere în monahism – căci acolo se pun nişte întrebări – au 
fost care au zis că nu se mai călugăresc.

– Sunt frecvente astfel de cazuri?

1 Acest interviu a apărut şi în ziarul Făclia de Cluj, 26-27 iunie 2017.

– Cazurile de novici, da. Se întâmplă foarte repede, însă. Adi-
că, după câteva săptămâni deja, se cern, efectiv. Cei care se inte-
grează, rămân.

– Cu ce se apără călugărul de ispită? Care îi este „armura”?
– Începem cu rugăciunea, începem cu postul, lucruri care sunt 

la îndemâna credinciosului. Nevoinţe, în sine.
– Câte ore pe zi se roagă un călugăr?
– Trebuie să se roage neîncetat. Orice creştin adevărat trebuie 

să se roage neîncetat. Şi munca poate să fi e o rugăciune; şi când 
munceşti poţi să te rogi, pentru că mintea poate să se roage. Şi 
inima se poate ruga, nu? Avem experienţa părinţilor isihaşti. Pe 
lângă aceasta, călugărul trebuie să rămână în ascultare faţă de 
mai-marele lui şi de fraţii lui întru Hristos. Într-o mănăstire, pro-
gramul te ţine în echilibru. Dacă tu participi la toate ascultările 
care ţi-au fost date – care, în general, sunt comune -, dacă participi 
la slujbele bisericii – care sunt comune -, trăieşti, vrând-nevrând, 
într-un mediu comun – fi indcă şi chiliile sunt una lângă alta sau 
sunt chilii în care trăiesc doi sau mai mulţi călugări -, atunci n-ai 
cum să derapezi, trăieşti în echilibru. Iar dacă mai sunt derapaje 
mai mici sau tentaţii sau ispite de orice natură, imediat te redresezi, 
pentru că sunt ceilalţi în jurul tău, care nu te lasă. Sigur, este şi 

conştiinţa ta personală, legătura ta directă cu 
Dumnezeu.

– Revenind la dvs: sunteţi exarhul mănăs-
tirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului 
şi Clujului. Ce presupune această demnitate 
bisericească?

– Această, mai degrabă ascultare biseri-
cească, înseamnă aşa: exarhul unei eparhii 
conduce destinele mănăstirilor – în cazul nos-
tru, din cele două judeţe, Cluj şi Bistriţa Nă-
săud…

– Ce înseamnă asta?
– Înseamnă că, pe probleme de mănăstiri, 

exarhul este consilierul mitropolitului. Îl con-
siliază pe mitropolit, pe episcopul locului, îl 
însoţeşte la toate inspecţiile, dar este, în acelaşi 
timp, şi inspector. Exarhul mănăstirilor  este 
cel care inspectează toate problemele mănăs-
tirilor din cadrul eparhiei. Exarhul mănăstiri-
lor este cel care raportează mitropolitului sau 
Consiliului Eparhial problemele din mănăstiri 
sau cel care, în anumite situaţii, intervine efec-
tiv, tot cu mandatul mitropolitului, în proble-
mele din mănăstiri. Dacă sunt probleme dis-
ciplinare, exarhul mănăstirilor este cel care 

construieşte rechizitoriul pentru judecata care 
urmează să se facă pentru cazurile de abateri de la viaţa monaha-
lă care apar.

Ascultarea aceasta presupune foarte mult teren. Noi avem în 
eparhie 32 de mănăstiri şi aproximativ 300 de călugări.

– Câţi, dintre aceşti călugări, au studii superioare?
– Cam o treime, deci în jur de 100 de călugări au studii supe-

rioare, în diverse domenii – cu precădere teologia, bărbaţii, mo-
nahii, pentru că ei sunt şi preoţi şi atunci sunt necesare studiile 
teologice. Dar şi femeile, călugăriţele, au studii superioare – me-
dicină, arhitectură, fi lologie, unele au şi două facultăţi…

– Presupun că şi întrebările pe care le pune astăzi un credin-
cios, un pelerin care vine la mănăstire, sunt mult mai complexe 
decât acum zece ani.

– Aşa este. Într-o mănăstire, însă, este un călugăr, doar, care 
are această ascultare, să stea de vorbă cu oamenii. Nu orice călu-
găr trebuie să stea de vorbă cu credincioşii. N-are voie! Are voie 
doar să-i direcţioneze spre persoana care este rânduită pentru 
această ascultare.

– E mai greu să fi i călugăr în lume decât departe de lume?
– Zic părinţii că un călugăr în lume e ca peştele pe uscat.
– Care e partea cea mai frumoasă a vieţii monahale, bucuria 

cea mai mare?
– Faptul că trăieşti în preajma lui Dumnezeu cred că este cel 

mai minunat lucru.
 – I-aţi simţit… mâna, atingerea?
– Dacă am ajuns la vârsta asta, să zicem la vârsta duhovni-

cească, în sensul că am în urmă peste 25 de ani de mănăstire, 
de viaţă monahală, mă gândesc că fără mâna Lui ocrotitoare 
n-aş fi reuşit, mai ales în lumea şi vremurile pe care le trăim. 
Şi când te simţi casnic al lui Dumnezeu, nu mai ai nici o grijă 
şi eşti în siguranţă, iar dragostea şi fericirea sunt experimenta-
te la cote foarte înalte. 

A muri ca să-nţelegi

Aurel Sasu

L a începutul anului 1979, Daniel 
Turcea, „poetul mai mult decât 
religios” (Valeriu Anania), bolnav 

de leucemie, îşi trăia ultimele luni de via-
ţă într-un salon de la Spitalul Alexandru 
Sahia din Bucureşti. Într-o zi, a venit la 
patul lui, „pe coate şi genunchi”, din altă 
parte a clădirii, o tânără paralizată (avea 
scleroză în plăci). Făcuse drumul acela 
chinuitor să vadă legenda vie a tânărului 
care-şi purta cu seninătate şi blândeţe cru-
cea grea a propriei sale suferinţi. O chema 
Diettle. Era fiica unor saşi din Braşov ple-
caţi în Germania. Îi aducea poetului în dar 
o Biblie protestantă.

El o priveşte cu dragoste şi recunoş-
tinţă, dar îi explică, admirându-i gestul, 
că singura lui carte de rugăciune şi de 
lectură duhovnicească este Biblia ortodo-
xă. Şi, observând-o abătută, confuză, de-
primată, căzută în deznădejde, căutând 
alinare în cuvântul celuilalt, exasperată 
să afle adevărul pe care nu-l aflase, îi vor-
beşte despre Întrupare, despre cele şapte 
Taine, despre Duhul Sfânt, despre moar-
tea şi Învierea Mântuitorului Hristos. 
Diettle îl ascultă, amestecându-i vorbele 
în lacrimi. Apoi, lăsând să i se citească pe 
faţă aurora fericirii, îi şopteşte celui care 
o privea hotărârea: Cred şi eu în credinţa 
ta! Surorile au urcat-o în cărucior şi au 
dus-o în salonul de unde plecase.

Daniel îi povesteşte întâmplarea pă-
rintelui Sofian Boghiu de la Mănăstirea 
Cernica. Şi, iată că, într-o zi, ca o minune, 
Diettle face drumul într-acolo pe picioa-
rele ei şi se spovedeşte pentru întâia oară 
în viaţă. Următorul pas al poetului a fost 
să-l sune pe marele duhovnic Arsenie 
Papacioc, omul blândeţelor, de la care a 
învăţat să iubească suferinţa pentru cei-
lalţi. Încheierea acestei extraordinare po-
veşti este că doi tineri pe moarte fac, îm-
preună, un drum la Techirghiol, la Mă-
năstirea „Sf. Maria”, unde Diettle este 
botezată în credinţa ortodoxă, cu numele 
de Anastasia. O poezie din volumul Epi-
fania (1979) va purta chiar acest titlu: 
„Blândeţea candelei îi arde/ în inima ce 
nu mai ştie/ nimic asemeni, în iubire, pe 
pământ// ştiu, vom muri/ dar câtă splen-
doare”. După botez, ea pleacă în Germa-
nia. La câteva luni, Daniel se stinge din 
viaţă. Diettle se întoarce în România cu 
gândul să rămână, pentru totdeauna, la 
Mănăstirea „Pasărea”. Dar, Domnul a vrut 
altfel: a luat-o, în scurt timp, şi pe ea în 
odihna Lui. Pomenirea ei în veac s-a făcut 
după rânduiala ortodoxă la Mănăstirea 
din Techirghiol. Acesta este basmul rela-
tat, în volumul Vreme în veşnicie (2013) de 
Lucia Turcea, poate cel mai pur şi mai 
frumos din câte s-au scris despre două 
suflete, prinse în „viscolul năpraznic al 
iubirii”, care au făcut cer din pământul 
inimii şi flacără vie din trupurile atât de 
uşor îngenuncheate. Cât de bogată este, 
uneori, pentru omul lăuntric, sărăcia gân-
durilor sale.
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Un gest de suflet

Ierom. Maxim Morariu

A u devenit parcă tot mai rare astăzi 
gesturile frumoase, din suflet, care 
sedimentează dragostea între oa-

meni, mângâie sau încurajează pe cel aflat 
în suferinţă. De ce? Poate pentru că nu sunt 
nici rentabile, nici încurajate sau mediati-
zate. Apropos de ultimul aspect, un prieten 
din presă îmi spunea la un moment dat că 
faptul că un câine muşcă un om e o infor-
maţie în vreme ce, dacă reversul s-ar în-
tâmpla, s-ar constitui într-o ştire. 

Nu ştiu, ce-i drept, dacă e o ştire sau 
nu ceea ce vreau să vă spun aici, dar ştiu 
că e un fapt frumos, ce merită cel puţin 
prezentat. Cine ştie, poate citind despre 
el, şi alţii se vor simţi motivaţi să între-
prindă iniţiative similare. 

 Între 25-30 august 2017, copiii cu cele 
mai bune rezultate la învăţătură din loca-
litatea Salva, au beneficiat de o frumoasă 
tabără la mare. Una specială şi prin faptul 
de a fi fost oferită de Biserică. Astfel, cu 
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părin-
te Arhiepiscop Teodosie al Tomisului, pă-

rintele Marinel Pădure de la Parohia Sfân-
tul Nectarie din Constanţa, a avut o fru-
moasă iniţiativă, care s-a mateializat cum 
nu se poate mai frumos. Cei 15 copii olim-
pici din localitatea Salva, judeţul Bistriţa-
Năsăud, toţi ortodocşi, au fost primiţi, prin 
grija doamnei Elena Păruş, ctitora bisericii 
mai-sus pomenite, la Eforie Nord, unde 
au petrecut zile frumoase, s-au jucat, au 
luat contact cu Marea Neagră (cei mai mul-
ţi dintre ei fiind pentru prima dată acolo, 
fapt ce explică surpriza şi entuziasmul co-
piilor), şi, prin grija părintelui Marinel, au 
avut parte de un program aparte, constând 
în vizite la cele mai importante obiective 
culturale şi spirituale locale. Pentru ei, lo-
curi precum Catedrala Arhiepiscopală din 
Constanţa, Cazinoul, statuia lui Ovidiu, 
Peştera Sfântului Apostol Andrei, mănăs-
tirea Dervent, cea de la Poarta Albă, sau 
monumentul de la Adamclisi, nu mai sunt 
doar locuri despre care au învăţat din ma-
nualele de istorie, ci şi subiecte despre care 
probabil, unii dintre ei, vor vorbi cu entu-
ziasm nepoţilor. 

Ca unul care, într-un fel am intermedi-
at această iniţiativă şi, ca sălăuan, m-am 
bucurat de implementarea ei, nu pot decât 
să aduc calde mulţumiri tuturor celor care, 
într-un fel sau altul, au pus umărul la re-
uşita ei. Dumnezeu să le răsplătească jert-
fa, să le menţină râvna şi să le dea spor în 
toate activităţile, iar copiilor, să le menţină 
râvna pentru şcoală şi studiu, şi să-i de-
termine să progreseze tot mai mult în cele 
ale studiului!

Mitropolitul Antonie de Suroj și 
aventura credinței

Protos. Benedict Vesa

P entru Mitropolitul Antonie de Suroj (Bloom), credinţa 
și îndoiala sunt tovarășe de drum. Și acest lucru îl argu-
mentează pornind de la ideea că itinerariul credinţei 

este o aventură, care, în mod obligatoriu, presupune surprize, 
necunoscute, bariere, căutări sau deznădejdi. Credinţa nu este 
statică și nici nu conduce, pur și simplu, la certitudini, ci la un 
adevăr, deși obiectiv în sine, totuși personal, verifi cat și validat 
în experienţa individuală. Acesta afi rmă: „Atitudinea faţă de 
viaţă, constituţia lăuntrică pe care o numim credinţă, adică în-
crederea ziditoare şi echilibrul ce conţin deopotrivă şi mister, şi 
îndoială, este, după mine, una dintre cele mai mari bucurii în 
viaţa fi ecăruia… Acolo unde domeniul credinţei este plin de 
îndoială, unde însuşi omul este pus sub semnul întrebării îm-
preună cu credinţa sa, tot acolo un izvor al bucuriei îl găsim în 
speranţă, în savurarea, în anticiparea îndrăzneaţă a faptului că 
bezna va fi  totuşi străfulgerată de lumină, că haosul va lua for-
ma armoniei, că absurdul va căpăta sens. Prin această atitudine 
dinamică, cel care purcede să caute, care începe să găsească, 
simte că trăieşte; descoperă că tre-
ce din moarte la viaţă; şi devine 
viu nu doar în activitatea şi ma-
nifestările sale, ci viu până la ră-
dăcina fi inţării sale, având conşti-
inţa faptului că viaţa izvorăşte în 
el nestăvilit, torenţial; această pu-
ternică, profundă viaţă descope-
rită înăuntrul nostru cuprinde în 
sine un întreg univers; şi omul, şi 
toate celelalte, de la microscopic 
la neînchipuit de mare”1.

Mitropolitul Antonie de Suroj 
(Andrei Borisovici Bloom) se naște 
în ziua de 19 iunie 1914 la Laus-
sane, în familia unui diplomat rus. 
Copilăria sa nu este una obișnuită 
și liniștită, întrucât se plasează în 
contextul nesiguranţei familiilor 
de emigranţi ruși din perioada Revoluţiei Bolșevice. Primii ani 
ai acestei perioade îi petrece în Persia, iar, după o scurtă perioa-
dă, familia sa ajunge la Paris, unde viitorul mitropolit își urmea-
ză studiile. Absolvă facultăţile de Biologie și Medicină la Sorbo-
na și doctoratul în Medicină la Universitatea din Paris. După 
acest timp de pregătire academică, în anul 1939 pleacă pe front, 
drept chirurg în armata franceză, făcând parte din gruparea 
antifascistă. În anul 1943, în ascuns, este tuns în monahism, 
primind numele de Antonie. Continuă să lucreze ca medic pen-
tru Rezistenţa franceză în timpul ocupaţiei germane până în 
anul 1948, când este hirotonit preot și trimis să slujească ca și 
capelan al Frăţiei Sfântului Alban și Serghie din Anglia. Doi ani 
mai târziu este numit preot paroh al parohiei patriarhale din 
Londra. În anul 1957 este hirotonit episcop, iar cinci ani mai 
târziu ridicat la rangul de arhiepiscop în Biserica Ortodoxă Rusă 
din Marea Britaniei și Irlanda (Episcopia de Suroj). În 1963 este 
numit exarh al Patriarhiei Moscovei în Europa Occidentală, iar 
peste trei ani este ridicat la rangul de mitropolit. Din dorinţa de 
a se dedica tot mai mult de nevoilor pastorale ale credincioșilor 
săi, care erau tot mai numeroase, se retrage din funcţia de exarh 
în anul 1974.

Devine Doctor Honoris Causa la mai multe universităţi, 
dintre care se remarcă cea din Aberdeen, „pentru propovăduirea 
Cuvântului lui Dumnezeu și reînnoirea vieţii spirituale a ţării”. 
Lucrările sale, toate născute într-un context pastoral bine preci-
zat, au fost publicate mai întâi în limba engleză, iar apoi tradu-
se în numeroase limbi străine, dintre care și limba română, de-
venind o personalitate spirituală foarte bine cunoscută și în 
spaţiul românesc. Trece la Domnul în ziua de 4 august 2003, 
după o viaţă dăruită lui Hristos și credincioșilor săi, și este în-
mormântat în cimitirul Brompton din Londra.  

Perspectiva dinamică și curajoasă pe care o propune în de-
scrierea credinţei este generată de propria sa experienţă. Pentru 
că există un moment în viaţa sa de „început” al credinţei în 
„interiorul” credinţei moștenite. Există o indiferenţă, există o 
1 Despre credinţă și îndoială, București, Cathisma, 2007, p. 37-39.

luptă, există o neliniște, care îl aduc în proximitatea lui Dumnezeu, 
de unde nimeni nu mai „scapă cu viaţă”. Sau, mai degrabă, ajun-
ge acolo unde ceea ce părea viaţă moare în detrimentul unei alte 
vieţi, de data aceasta „vii”, care te vrea pentru sine totalmente. O 
conferinţă a părintelui Serghei Bulgakov, deși teologică, totuși de 
tip pietist, „aproape ademenitoare”, „ca pentru copii”, din per-
spectiva tânărului André, prin efect invers, altfel decât prin uimi-
re și seducţie, îl provoacă pe acesta la lectura Scripturii, mai ales 
din curiozitate și ca efect al indignării. Începe cu Evanghelia după 
Marcu, adresată tinerilor „impulsivi și cinici” ai Romei, asemenea 
lui și tinerilor contemporani lui. Textul devine context, conducând 
la o Prezenţă mai reală decât viaţa însăși: „În timp ce citeam, îna-
inte de a ajunge la începutul celui de-al treilea capitol, am simţit 
brusc că de partea cealaltă a me sei era o Prezenţă. Această senza-
ţie era o atât de şocantă încât a trebu it să mă opresc din lectură şi 
să privesc în sus. Am pri vit mult timp. Nu vedeam nimic, nu au-
zeam nimic, nu percepeam nimic prin simţuri. Dar chiar şi atunci 
când am privit drept în faţa mea către locul unde nu se afl a nimeni 
în chip văzut, trăiam deplin sentimentul că Hristos se afl a de faţă, 
negreşit”2. De aici viaţa își primește un anumit curs – Hristos se 
pogoară în iadul interior și se prezintă pe Sine drept Cel Care 
iubește și îl respectă atât de mult pe om, cu tot ceea ce este el. De 
acum încolo viaţa sa devine una cu a întregii lumi. De aceea și 
preocuparea sa avea în vedere întâlnirea personală a oamenilor 
cu El, Cel care iubește atât de mult întreaga lume. „Nebunia” în-

tâlnirii cu Domnul a fost motorul întregii sale vieţi. De 
aici și darul, râvna și spontaneitatea propovăduirii.

Întrebarea și îndoiala fac, de acum, parte din itine-
rariul credinţei. Altfel ideile, tradiţia sau chiar Teologia 
pot să devină bariere în faţa cunoașterii Dumnezeului 
Celui Viu. Punctul de plecare a acestei aventuri este 
acesta: „Trebuie să avem onestitatea şi cutezanţa de a 
pune mereu totul sub semnul întrebării, toate punctele 
noastre de vedere, tot ceea ce am descoperit în viaţă, în 
numele căutării a ceea ce există cu adevărat, şi nu al 
afl ării liniştii şi certitudinii”. Altfel, mintea omului își 
creează idoli, imagini copilărești sau mai elaborate, dar 
care toate sunt foarte departe de Cine este Dumnezeul 
Cel Adevărat și Viu. În acest context, credinţa – 
„constituţia lăuntrică, încrederea ziditoare” –  presupu-
ne atât misterul, cât și îndoiala, și aduce cu sine bucurie 
și dinamismul vieţii. Este soluţia împotriva echilibrului 
mort și placidităţii, specifi ce omului fi resc, comod și 
indiferent, și presupune îndrăzneala și iscusinţa, care 

depășesc frica și ramolirea. La capăt se găsește viaţa, care curge 
torenţial și care te așează faţă în faţă cu realitatea – pe de-o parte 
frumseţea interioară a omului și a lumii, dar, pe de altă parte, și 
haosul în care se găsește acum. Aici este momentul identifi cării 
„sensului”, care schimbă optica, și nu doar parţial, ci complet.

Această credinţă are în sâmbure experienţa, pe care Mitropo-
litul Antonie o descrie generos drept: „suma tuturor trăirilor noas-
tre ce se referă la un anumit subiect pe care-l numim Dumnezeu. 
Pot fi  clipele unei iluminări în rugăciune; momentele în care lumea 
din jur ni se pare preschimbată; momentele în care absurdul este 
străbătut de sens şi capătă graţie. În experienţa creştină acesta 
poate fi  momentul împărtăşirii cu Sfi ntele Taine, când omul simte 
într-un chip inexplicabil, nepătruns, că a contactat o realitate des-
pre care nu ştia nimic. Nu este neapărat o experienţă cutremură-
toare, intensă. Poate fi  şi una ce decurge lent, ce se conturează 
încet, liniştit, profund”3. 

Iar trecerea de la credinţă la experienţă se face mai ales prin 
lucrarea rugăciunii: „În momentul rugăciunii adânci omul se 
desprinde de conştiinţa a tot ce este pământesc, încetează chiar să 
se conştientizeze pe sine şi trăieşte doar o cucernică frică, dragos-
te, închinare, bucu rie, triumful întâlnirii cu Dumnezeu, Care îi 
străbate întreaga conştiinţă, toate trăi rile, tot trupul”4.

Drumul până aici nu este liniar și nici simplu, ci sinuos, și 
presupune opreliști, îndoieli, căderi, dar și vioiciune, râvnă, neliniști 
și, mai ales, dor de Cel care este împlinirea a tot ceea ce este omul. 
Credinţa ca și aventură pare să ne ferească de prelungirea experienţei 
idolești, serbede și triste, „a unui dumnezeu mort”, și să ne con-
ducă la experienţa Dumnezeului Celui Adevărat și Viu, Viaţă și 
de viaţă făcător, și astfel „cel care purcede să caute, care începe să 
găsească, simte că trăieşte; descoperă că trece din moarte la viaţă; 
şi devine viu… până la rădăcina fi inţării sale, având conştiinţa 
faptului că viaţa izvorăşte în el nestăvilit”5.  
2 „Acest om sfânt”. Impresii despre Mitropolitul Antonie, Oradea, Theosis, 2017, p. 
80-81.
3 Despre credinţă și îndoială, p. 44.
4 Despre credinţă și îndoială, p. 47.
5 Despre credinţă și îndoială, p. 38-39.
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Bucuria creștină

Mircea Gelu Buta

E xistă mulţi oameni astăzi, îndeosebi tineri, 
care se interesează de tehnici spirituale: 
yoga, zen, meditaţie transcendentală... Fe-

nomenul se face resimţit şi la noi. Aceşti oameni 
sunt în căutarea unui confort lăuntric, a unui echi-
libru sufletesc pe care lumea pare că l-a pierdut 
sau are nostalgia lui. Există însă o deosebire radi-
cală între aceste tehnici şi viaţa creştină. Primele 
ţin mai degrabă de domeniul cunoaşterii decât de 
acela al trăirii. Creştinismul nu este o doctrină, o 
„gnoză”, ci o cale, o soluţie de viaţă. El implică 
jertfirea şi renunţarea, asumarea deschisă a sufe-
rinţei, dar acordă locul cuvenit bucuriei. Una spe-
cifică, interiorizată, preferând intelectului - sensi-
bilitatea, inima. 

S-a vorbit mult despre particula întru, mai ales 
de către Constantin Noica. El a văzut în această 
prepoziţie un specific ontologic românesc. A fi 
întru este însă o trăsătură creştină, palpabilă şi azi 
în Ortodoxie, unde persoana, omul concret, are 
întâietate asupra conceptului de fiinţă. Prepoziţia 
întru se află la ea acasă în limbajul bisericesc. De-
acolo şi provine. A fi întru nu înseamnă „devenire”, 
ci a fi în interior, a fi părtaş, solidar cu realitatea 
pe care o desemnează. A trăi întru înseamnă a îm-
părtăşi starea cuiva: mă bucur de bucuria dumita-
le ori sufăr pentru că eşti năpăstuit sau încercat. 
Mă bucur de bucuria ta ca şi cum ar fi a mea pro-
prie. Şi e bine să ne reamintim că această atitudine 
caracteriza lumea noastră românească, astăzi, când 
împlinirea altuia devine mai degrabă prilej de frus-
trare sau pizmă.

Bucuria e dezinteresată, interiorizată şi „gratu-
ită”. Bucuria e pură şi nu are nimic dintr-o reuşită 
de pe urma căreia îţi freci mâinile; nici nu o vrei 
trâmbiţată. De aceea, bucuria adevărată face casă 
bună cu discreţia. Îşi este sieşi suficientă.

Unii cred că starea de bucurie se poate dobândi 
printr-o tehnică, într-o manieră similară cu învă-
ţarea unei limbi străine sau conducerea automobi-
lului. Atitudinea aceasta e însă magică. Bucuria 
este şi harismă; dar. Din punct de vedere creştin, 
Izvorul ei este una dintre Persoanele Sfintei Treimi: 
Sfântul Duh. Iar mângâierile spirituale nu sunt o 
retribuire a faptelor noastre bune, ci a unei inimi, 
a unei simţiri, dacă nu foarte curate, măcar smeri-
tă şi cumsecade. Inima, simţirea, sensibilitatea 
noastră trebuie însă pregătite pentru a putea primi 
bucuria. De aceea rugăciunea îi este înainte-mer-
gătoare. Numai în acest sens s-ar putea vorbi de o 
„tehnică spirituală”: pentru a fi pe măsura unui 
limbaj convenţional şi sărăcit, propriu timpurilor 
noastre. Ba chiar impropriu.

Când cineva i-a cerut Sfântului Serafim de Sarov 
să-i explice în ce constă prezenţa Sfântului Duh în 
om, stareţul i-a povestit experienţa unui ucenic, 
descrisă de acesta ca de o „negrăită dulceaţă”, de 
o „nemărginită bucurie” şi de-o „extraordinară 
duioşie”.

*
*   *

Păcatul orgoliului sau al mândriei i-a pierdut pe pro-
topărinţii noştri, pe Adam şi Eva, îndepărtându-i de 
Dumnezeu, dar acelaşi păcat i-a pierdut şi pe îngerii 
răzvrătiţi, în frunte cu Lucifer. Pentru că Dumnezeu este 
nu numai Creatorul omului şi al Cosmosului – al celor 
văzute –, ci şi al lumii nemateriale, nevăzute, dar care 
constituie tot o realitate. Din ea fac parte îngerii, entităţi 
spirituale, iar o parte din aceştia s-au răzvrătit împotri-
va Domnului, vrând să fie ca El. La fel cum, pe alt plan, 
au vrut să fie Adam şi Eva. Atât omul, cât şi îngerii au 
fost înzestraţi cu libertatea alegerii. Greşeala adamică a 
avut şansa răscumpărării prin Întruparea şi Învierea lui 
Hristos, care a deschis porţile Iadului şi ne-a arătat Ca-

lea mântuirii şi a restaurării omului după ce El şi-a asu-
mat firea omenească şi S-a jertfit pentru noi. Prin keno-
ză, Hristos ne-a arătat şi antidotul păcatului pierzător: 
acesta e smerenia, cu derivatele sale, modestia, smerita 
cugetare, dreapta socotinţă, măsura...

Smerenia este o formă de mărturisire a credinţei, care 
începe cu asumarea condiţiei de fiu al lui Dumnezeu; de 
creatură care îşi iubeşte părintele şi-i respectă porunci-
le. Pentru că iubirea de semeni e tot o formă a iubirii de 
Dumnezeu. Smerenia este o componentă a credinţei şi 
a dragostei. A iubi e tocmai contrariul mândriei, al tru-
fiei, al primatului, aşa cum o arată celebra pericopă 
paulină din Epistola către Corinteni. Trebuie să-L iubesc 
pe Dumnezeu mai mult decât orice, iar pe semen ca pe 
mine însumi.

Iubirea se opune întâietăţii, primatului vanitos şi 
nenumăratelor manifestări ale orgoliului. De aceea un 
demon a ispitit un suflet cu aceste cuvinte: „Îmi place că 
eşti ambiţios. Şi toţi ambiţioşii sunt oamenii mei”. Omul 
respectiv a respins însă seducţia malefică prin modestie. 
Şi suntem ispitiţi la orice pas. În cugetul nostru, în fap-
te, în atitudini. Pentru că lumea e plină de capcane şi 
păcatele sau căderile noastre sunt, în cele din urmă, 
nuanţe din vasta paletă a orgoliului. Care poate lua în-
făţişări anevoie de identificat: de la refuzul de a ceda un 
loc în autobuz până la ideea de salvator al unei naţiuni 
sau chiar al planetei. Mândria, ca şi slava deşartă, cum 
numesc Sfinţii Părinţi vanitatea, apare ambalată insidios, 
în cele mai bune intenţii, cum s-a întâmplat cu atâtea 
războaie, prigoniri în masă sau cum a fost cazul comu-
nismului. Omul orgolios apare ca exponent al unor ide-
aluri sau ca deţinătorul unei chemări. În felul în care 
unii, ispitiţi tot de diavol, se cred difuzoare ale unui 
mesaj divin sau vizionari harismatici.

În anii ’80 apăruse în mediile culturale româneşti o 
teorie, încurajată de stăpânirea de atunci, care se numea 
protocronism şi care pretindea că, în anumite planuri, o 
serie de autori români ar fi anticipat ori devansat curente 
sau mişcări de idei din cultura universală. În asemenea 
măsură încât Cantemir i-ar fi luat-o înainte lui Voltaire, 
iar Eminescu ar fi schiţat, avant la lettre, fundamente ale 
unor teorii economice. Lăsând la o parte genericul de 
protocronism, inventat de un profesor universitar care nu 
ştia că protocronia în greceşte înseamnă prima zi din an şi, 
în consecinţă, toţi cei ce s-au născut de Sfântul Vasile sunt 
implicit protocronişti, teoria respectivă, izvorâtă dintr-un 
complex, se întemeia pe ideea de primat, atât de străină 
Ortodoxiei. Din aceeaşi familie de complexe orgolioase 
cred că fac parte şi băsnelile unor vizionari care pretindeau 
că România va deveni un axis mundi şi că o mişcare spiri-
tuală plecată de aici va salva lumea...

Pomenitele forme de orgoliu exacerbat contravin nu numai 
smereniei creştine, ci şi teologiei ortodoxe, întrucât un singur 
popor, în decursul istoriei, a fost mandatat de Dumnezeu şi 
învestit să comunice oamenilor mesajul divin.

Orgoliile, individuale sau naţionale, se plătesc scump. 
Într-o carte intitulată Problema rusă la sfârşitul secolului 
al XX-lea, Soljeniţîn afirmă că tragediile trăite de Rusia 
ultimelor trei secole sunt consecinţa orgoliului şi a ex-
pansionismului ei. Pentru a se regăsi pe sine, mai spune 
acolo Soljeniţîn, care este un scriitor creştin, Rusia tre-
buie să se reculeagă şi să se retragă între hotarele ei fireşti, 
să nu îşi mai anexeze, ca într-o captivitate babilonică, 
ţări şi popoare.

Menirea omului creat de Dumnezeu după chipul şi 
asemănarea Sa nu o reprezintă supremaţia, ridicarea 
orgolioasă asupra altuia, dorul ahotnic de triumf şi per-
formanţă. Ni s-ar putea răspunde că aceste trăsături 
aparţin lumii în care trăim. Este adevărat, dar ele definesc 
o lume secularizată, necreştină şi de aceea în mare cău-
tare şi suferinţă. Însă menirea omului nu este să domine 
şi să primeze, ci să se bucure de existenţa în care Dum-
nezeu l-a adus de la nefiinţă. „Dacă vei cugeta smerit des-
pre tine, vei găsi odihnă oriunde vei fi”, a spus un ascet din 
vechime. Or, în orgoliu şi vanitate nu găsim decât răsu-
flarea şi şoapta Satanei, nicidecum răgaz şi bucurie de-a 
trăi. Iar, pe de altă parte, cele mai sfruntate manifestări 
de orgoliu sfârşesc tragicomic. De aceea Marcu Ascetul 
avertiza: „Când vezi vreun gând că-ţi pregăteşte slava ome-
nească, fii sigur că-ţi pregăteşte ruşinea”.

A r h i m .  P o l i c a r p 
Chi ulescu (coord.), Antim 
Ivireanul. Opera tipografi că, Edi-
tura Institutului Cultural Ro-
mân, București, 2016, 215 p.

A
nul 2016, dedicat 
memoriei tricente-
nare a martiriului 

Sfântului mitropolit Antim 
Ivireanul, a fost unul deo-
sebit de bogat în evenimen-
te culturale, academice și 
liturgice, organizate în 

proporţie covârșitoare la 
iniţiativa și cu efortul diferitelor organisme eclesiale – epar-
hiale și de învăţământ teologic – din cadrul Bisericii Orto-
doxe Române. Între roadele bogate ale simpozioanelor, 
conferinţelor și ale dezbaterilor academice derulate pe în-
tregul cuprins al ţării se numără o serie întreagă de volume, 
colective sau de autor unic, de valori și dimensiuni diferite 
care pun în relief viaţa și opera – cărturărească, tipografi că, 
gospodărească și edilitară – a marelui mitropolit de origine 
georgiană. Între lucrările publicate, volumul pe care-l supun 
acum atenţiei se distinge atât prin seriozitatea și meticulo-
zitatea abordării știinţifi ce, cât și prin haina editorială im-
pecabilă, de o calitate tipografi că care-l singularizează în 
bibliografi a antimiană a anului comemorativ 2016.

Volumul descrie, restituie și accesibilizează în chip complet, 
fi del, unitar și cronologic opera tipografi că a mitropolitului 
Antim Ivireanul avându-i drept autori pe cinci distinși cerce-
tători și cercetătoare (Arhim. Policarp Chiţulescu; Doru Bădă-
ră; Ion Marian Croitoru; Gabriela Dumitrescu; Ioana Feodorov) 
ce s-au remarcat pe terenul studierii bibliografi ei românești 
vechi și a literaturii teologice medievale și premoderne publi-
cate pe teritoriul Ţărilor Române. Cartea  constituie în acest fel 
rezultatul unui travaliu de cercetare care garantează profesio-
nalismul abordărilor ţesute nu numai pe stăpânirea exhaustivă 
a bibliografi ei temei, ci și pe cunoașterea limbilor epocii anti-
miene – româna, greaca, slavona și araba – fără de care reali-
zarea unui asemenea proiect nu ar fi  fost posibilă.

Volumul se deschide cu o notă a autorilor, o listă de abrevieri 
și un studiu introductiv dens intitulat „Antim Ivireanul și tiparul” 
în cuprinsul căruia cititorul este familiarizat cu epoca istorică 
dintre cumpăna secolelor XVII-XVIII, cu situaţia politică internă 
și internaţională a Ţărilor Române, cu statutul Ortodoxiei în 
sud-estul Europei și în Principatele dunărene, cu parcursul bio-
grafi c al lui Antim și, desigur, cu lucrările publicate de monahul 
și ierarhul georgian după așezarea sa în Ţara Românească la 
Mănăstirea Snagov, la Episcopia Râmnicului și la cârma Mitro-
poliei Ungrovlahiei de la Târgoviște și de la București. După 
această descriere generală, autorii au purces la realizarea descri-
erii „complete și fidele” a activităţii tipografice antimiene 
desfășurate în funcţie de centrele urbane și monastice prin care 
Ivireanul s-a perindat în cursul celor 25 de ani petrecuţi în Ţările 
Române. Pe lângă cele 41 de cărţi imprimate personal de Antim 
(26 în limba greacă; 8 în limba română; 3 în limbile română și 
slavonă; 2 în limbile arabă și greacă; una în limba slavonă și o 
alta în limbile greacă și română) – dintre care 12 pe cheltuiala 
proprie – în teascurile tipografi ilor afl ate sub conducerea sa, 
autorii descriu alte 28 de publicaţii care au văzut lumina tiparu-
lui prin purtarea sa de grĳ ă și sub coordonarea ucenicilor săi. 
Descrierile celor 69 de publicaţii antimiene iau forma unor me-
dalioane structurate pe șapte capitole în funcţie de locul tiparu-
lui (București, Snagov, Râmnic și Târgoviște), fi ecare titlu pre-
zentat fi ind însoţit de o reproducere facsimilă color a foii de titlu 
și a paginilor reprezentative ale cărţilor evocate.

Pentru prima oară cititorul român, specialist sau pasionat de 
cultura veche românească, are acum ocazia prin răsfoirea acestui 
volum deosebit să se familiarizeze cu opera tipografi că admira-
bilă a mitropolitului martir Antim Ivireanul, ipostaziat în pagi-
nile acestei cărţi ca tipograf, ctitor de tipografi i, editor, donator 
de carte, gravor, miniaturist, caligraf, pictor, sculptor, brodeur, 
arhitect, traducător, prefaţator, scriitor, predicator, poliglot, teo-
log fin și bun cunoscător al rânduielilor bisericești, înfocat 
susţinător al luptei antiotomane și ca apărător al credinţei orto-
doxe. Toate aceste calităţi, toţi acești talanţi care au rodit în viaţa 
sa personală și în cea bisericească la nivel panortodox îl ilustrea-
ză pe Sfântul mitropolit Antim Ivireanul drept un model peren 
demn de urmat, dar imposibil de egalat, care strălucește în cea-
ta sfi nţilor și poate fi  așezat fără îndoială în galeria marilor das-
căli și ierarhi ai Bisericii lui Hristos. 

Mircea-Gheorghe Abrudan        
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Pr. Prof. univ. Ioan Ică senior, 
la 85 de ani

Mărturii pentru o viață teologală

Nicoleta Pălimaru

L a împlinirea a 85 de ani ai părintelui prof. Ioan Ică senior, am 
considerat că sunt de actualitate și pot fi  folositoare învăţăturile, 
îndemnurile, sfaturile și observaţiile oferite de Preacucernicia Sa 

cu generozitate generaţiilor de studenţi cărora cu multă însufl eţire le-a predat 
de-a lungul timpului. Ca un omagiu adus marelui Părinte profesor Ioan Ică 
sn, am transcris unele însemnări notate în jurnalul din perioada studenţiei, 
atât în urma cursurilor la care participam, cât și a dialogurilor, adevărate 
festine spirituale, pe care am avut privilegiul de a le purta cu Sfi nţia Sa.

2 octombrie 1996
Primul curs de dogmatică al părintelui 

profesor Ioan Ică senior ţinut la anul nostru. 
Emoţionant. Pentru a înţelege dogmatica, 
e nevoie de  putere de pătrundere, de sin-
teză, de cultură fi losofi că. „Nu poţi învăţa 
dogmatica pe dinafară. Nu e cazul ca dog-
matica să fi e un chin... Dogmatica e o dis-
ciplină sistematică. Trebuie să înţelegi de-
fi niţiile. Să stai la masa de lucru ore întregi. 
La noi se observă o anumită împrăştiere. 
Există un drac al împrăştierii. E o anumită 
nestare pe loc, iar nestarea te condamnă la 
eşec. Cunoaşteţi pilda fratelui din Pateric, 
care se afl a în nestare. Trebuie să găseşti 
bucuria muncii. Să capeţi bătături stând pe 
scaun. Să ai vocaţia cercetării. Aici, la teo-
logie, eşti chemat la o misiune, te-a chemat 
Hristos să fi i monos, un călugăr pentru Hris-
tos. Acum e vremea pentru studiu. Să fi i 
liber. Trebuie o concentrare. Să nu te implici, 
să nu te bagi în nimic, decât în studiu. Să 
vă puneţi nădejdea în Dumnezeu şi să vă 
rugaţi! Dumnezeu rezolvă totul. Teologia nu e o profesie, ci o misi-
une specială. Te revendică total. Eşti chemat de Hristos, şi de aceea 
trebuie să laşi totul. Sunt mari posibilităţi aici, la Cluj. Cu o bună 
organizare poţi face minuni.Noi nu dăm reţete, ci oferim cadre, pe 
care trebuie să ştii să le triezi, să le selectezi. Acum trebuie multă 
renunţare şi jertfă. E nevoie pentru un student în teologie de un 
nucleu de oameni care gândeşte la fel. Toate sunt un dar de la Dum-
nezeu. Trebuie să ştii unde să cauţi... Să te laşi în voia lui Dumnezeu, 
călăuzit de părinţi duhovniceşti. Pentru a înţelege ceva trebuie să 
egalezi, să îndrăgeşti acel lucru. Să te miri, să te bucuri... Ai nevoie 
de ceva care să te absoarbă. Să cauţi şi să întrebi. Cine caută şi în-
treabă este şi cel care găseşte. Întrebarea îl defi neşte pe cel ce întrea-
bă. În fi ecare carte găseşti răspunsuri. Revelaţia dumnezeiască este 
un răspuns, dar el nu se dă de-a gata.”

Observ un lucru fascinant. Faptul că părintele coboară teologia 
până la noi, pentru ca noi să ne înălţăm spre Dumnezeu. E un act 
kenotic intelectual şi duhovnicesc totodată,  întâlnit la oameni cu 
adevărat profunzi. Îmi place modul părintelui profesor de a se 
minuna, de a fi  ancorat în Dumnezeu. Câtă energie, câte informaţii 
ne transmite! Şi ampla, arhitecturala gesticulaţie!

„Căutarea adevărului e la fel de importantă ca şi adevărul - a 
mai spus părintele profesor. Vrei adevărul tău, nu altul. Uneori, 
adevărul este doar un nu sau da... Dar câtă luptă îţi trebuie! Sfi nţii 
Părinţi ai pustiei nu vorbeau niciodată neîntrebaţi. Uneori e nevoie 
de cuvânt, de prezenţă, dar şi de model. Voia lui Dumnezeu o 
identifi ci prin părintele duhovnic. Trebuie să ceri mult de la tine, 
organizându-ţi bine viaţa. Să funcţioneze autosugestia în perma-
nenţă - greaca, latina, germana, franceza, engleza. Este important 
dialogul dascăl-ucenic, dar şi ca studentul să înveţe la cursuri şi 
acasă, cu un program individual de opt ore pe zi”.

22 octombrie 1996
Ieri am avut două ore de dogmatică, iar azi tot două ore. Părin-

tele profesor ne-a vorbit despre traducerea incorectă a termenului 
dor din rugăciunea de împărtăşanie. Corect este „m-ai atras cu 
erosul Tău, Hristoase”. Prima carte care l-a şocat în primul an de 
facultate, a fost a părintelui D. Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea 
omului, indicată de T. Bodogae. Ne-a spus să o citim şi noi, şi, de 
asemenea, să căutăm „Imnele iubirii” ale Sântului Simeon Noul 
Teolog, care „cântă taina prezenţei lui Hristos în noi”. Ne-a atras 
atenţia asupra faptului că Sf. Simeon îşi intitulează cartea Imnele 
iubirii, înţeleasă ca eros...

16 decembrie 1996
Azi, la dogmatică, pr. Ică a predat continuu trei ore, fără nici un 

moment de respiro. A predat şi a vorbit lucruri interesante referi-

toare la raportul dintre Teologie şi Filozofi e, recomandând o bibli-
ografi e stufoasă, amintind şi de testamentul lui Heidegger.

4 martie 1997
Părintele profesor a ţinut curs de dogmatică trei ore; ieri tot trei 

ore, fără pauză. A vorbit despre atributele dumnezeieşti. La cursu-
rile părintelui Ică senior mergi pentru a învăţa, a te supune, a as-
culta... O anumită sobrietate. Contează foarte mult că pr. Ică senior 
vorbeşte despre experienţa lui de viaţă. Observ că pentru părintele 
dogmatica, ca disciplină de cercetare, e în relaţie cu lucrurile con-
crete, cotidiene, cu însăşi fi inţa ta. E uimitoare această vocaţie a 
părintelui Ică de a lucra în acelaşi timp cu lucrurile înalte, cu veş-
nicia, dar şi cu efemerul.

6 octombrie 1997
Curs de dogmatică, unde pr. Ică ne-a vorbit despre catavasii, 

tropare, glasuri şi importanţa lor dogmatică...
La un moment dat, părintele a afi rmat: „Cartea se interpune între 

tine şi Dumnezeu”. Să mergi la Liturghie fără carte, ca la chirurgie!...
Mi-a arătat cartea lui O. Clement, „Con-

vorbiri cu Bartolomeu I” (ed. Deisis)...
13 octombrie 1997
La cursul de dogmatică părintele a vor-

bit despre avantajele Facultăţii de Teologie 
din Cluj....

 Discursul teologic trebuie asimilat, 
sesizat. Să comunici congenial ceea ce au 
mărturisit Sf. Părinţi, să gândeşti şi să vor-
beşti cum au făcut-o ei, cu o deschidere 
modernă, este ceea ce se cere acum, a spus 
părintele profesor.

22 şi 23 octombrie 1997
Prezenţa la Cluj a teologului A. Louth, 

cu cele două conferinţe, de la Facultăţile de 
Teologie şi Filozofi e, „Schimbarea Faţă la 
Sf. Maxim Mărturisitorul” şi „Dionisie şi 
Platon”, ambele traduse ireproşabil de că-
tre pr. Ică junior, care e foarte precis şi nu 
se pierde în detalii.

27 octombrie 1997
Primul curs de istoria religiilor cu pr. Ică junior. Foarte detaşat, 

deschis, cu o gândire aerisită, ne-a vorbit despre religie, antropolo-
gie, sisteme totalitare.

„Relaţia religioasă – spunea juniorul – se joacă între om, fi inţă 
relativă, şi absolut (absolvere = independent). Relaţia religioasă nu 
e biunivocă, e triunghiulară: om-lume-Dumnezeu. Există ispita de 
a circumscrie religia doar în sfera interiorităţii, ceea ce conduce la 
pietism, sentimentalism, intelectualism”.

„Comunismul a scos religia din spaţiul public şi a introdus-o 
forţat în cel interior”.

„Scopul teologiei este crearea de persoane teologice. Teologia 
nu poate fi  despărţită de teolog. Mântuitorul îmbrăţişează totul. Să 
asimilăm modelul îmbrăţişării care e mai generos, modelul Sf. Si-
luan Athonitul!”, a spus pr. Ică junior. Cu astfel de oameni ai Bise-
ricii – pr. Ică senior şi pr. Ică junior – Clujul e dinamic, îţi trebuie 
doar timp şi răbdare să-i asculţi. Sunt enciclopedii vii.

30 octombrie 1997
Curs de dogmatică cu pr. Ică senior. Suntem la al treilea curs de 

hristologie. O groază de cărţi, citate. Toate trebuie reţinute. Ne-a 
spus să citim Adevăr şi libertate, cartea lui O. Clement. 

25 noiembrie 1997
Am avut o zi arhiplină. Două ore de dogmatică cu părintele Ică 

senior, două ore de Istoria religiilor cu pr. Ică junior şi conferinţa de 
trei ore de la Universitate a ambilor părinţi, „Euharistia ca centru 
al vieţii spirituale”.

Din intervenţiile părintelui Ică senior, am reţinut: „Euha-
ristia e taină, jertfă. Parusia e prezenţă şi venire. Hristos e pre-
zent în noi şi vine. Hristos e prezent veşnic. Noi ne împărtăşim 
cu trupul îndumnezeit care-i plin de energie. Nu trebuie luate 
tone de euharistie fără conştientizare. Toată viaţa noastră tre-
buie să fi e o euharistie”...

Când părintele Ică senior ne-a vorbit la curs despre periho-
reză, mi-am notat afi rmaţiile geniale: „Duhul Îl face pe Hristos 
prezent în noi. Putinţa de a trăi noi înşine în gândul altuia e un 
lucru extraordinar. Perihoreza spirituală înseamnă să fi i accep-
tat liber. Cu cât te smereşti, eşti acceptat în sufl etul celuilalt. Să 
iubeşti nu cum vrei tu, ci cum este celălalt. Iubirea preferenţi-
ală întunecă puţin lucrurile”...

Ianuarie 1998
La curs, pr. Ică senior ne-a mărturisit că... Irineu Mihălcescu are 

darul de a se exprima foarte clar; are şcoala franceză şi germană. 
Stăniloae vorbeşte foarte pretenţios.

Ne-a mai relatat condiţiile în care a murit N. Mladin...

16 februarie 1998
Părintele profesor a predat şi a vorbit despre „Cinstirea sfi nţilor”, 

despre cele două liturghii ale lui Hristos: la Cina cea de Taină şi în 
drumul spre Emaus, despre Ioan Mircea, cu Dicţionarul de Noul 
Testament şi Apocalipsa, despre N. Cabasila, care uneşte două 
tradiţii, deşi e palamit în esenţă...

23 februarie 1998
La cursul de dogmatică, am început capitolul Eclesiologia.
 Harul – spunea părintele profesor, nu e undeva depozitat în 

Biserică, ca la catolici. Preotul se roagă neîncetat să vină Duhul Sfânt. 
Duhul Sfânt nu-L ai odată pentru totdeauna; Îl ai, dar te rogi mereu 
să vină. În Adam, noi existăm ca oameni, nu ca persoane.

Părintele profesor a avut sublinieri esenţiale: „Ceea ce contează 
în monahism e dimensiunea duhovnicească, contemplativă. Există 
ierarhie care să vorbească, tu ca om, nu spui nicio noutate. Hristos a 
spus totul. Tu trebuie să fi i copleşit de prezenţa lui Dumnezeu în tine. 
E nevoie să acţioneze funcţia critică în toate domeniile”.

16 martie 1998
La cursul de dogmatică de două ore, părintele Ică a vorbit des-

pre Sfi ntele Taine, făcând distincţia între taină (mister) şi sacrament, 
precizând că prima ne duce la partea interioară, pe când cea de-a 
doua la partea exterioară, la forma lucrului.

A insistat pe N. Cabasila şi pe părintele Stăniloae... Făcând 
unele analogii şi ghicindu-mi parcă gândurile, părintele se întreba 
cum oare vor apărea profesorii prin jurnalele noastre, referindu-se 
la cartea lui G. Galaction despre dascălii lui şi la volumul IPS Bar-
tolomeu, „Rotonda plopilor aprinşi”.

17 martie 1998
Tema cursului de dogmatică a fost Taina botezului. Există sfi n-

ţenie baptismală, sacramentală şi morală. Am reţinut ideea părin-
telui profesor: „Stăniloae nu spune nicăieri că căsătoria înseamnă 
naştere de prunci, ci comuniunea prin iubire”.

30 martie 1998
Azi am avut peste două ore de dogmatică, cu un subiect foarte 

frumos: Sf. Euharistie. Ideile părintelui au fost pe măsura subiectu-
lui: „Veşnicia e o prezenţă permanentă. În faţa rugăciunilor II, IV şi 
VII de la Sf. Împărtăşanie trebuie să reacţionezi personal”; „oamenii 
se doresc în permanenţă, nu o dată pentru totdeauna. Mereu tre-
buie căutate motive de iubire”; „dracul e persoană, el nu e natură 
moartă; e antitheos, nu ateu”; „omul poate spune nu! lui Dumnezeu 
până şi în iad”; „persoana e faţa întoarsă spre altă faţă. Dracul e 
întors spre alt drac, dar nu se realizează comuniunea”; „omul e 
cineva, conform Evangheliei după Ioan: «De nu se va naşte cineva 
din apă şi din Duh…»”.

31 martie 1998
Părintele profesor a continuat tema Euharistiei. Observaţia despre 

duhovnic a fost majoră pentru mine: „Trebuie să-l ai pe duhovnic mai 
aproape de tine. El stabileşte relaţia ta cu Dumnezeu. El nu-ţi poate 
rezolva pe loc problemele tale. Nu e sfântul Ioan Botezătorul sau sf. 
Ioan Gură de Aur. El are o mare răspundere. Duhovnicul are ultimul 
cuvânt, să-l primeşti ca din gura Domnului”.

Am însemnat şi alte idei: „Faptele bune trebuie ascunse pentru 
a fi  ferit de mândrie şi de slavă deşartă”; „să-l laşi pe om să se des-
chidă, aşa îl câştigi”; „Athosul rămâne punct de referinţă”.

6 aprilie 1998
Azi a fost ultimul curs de dogmatică. Părintele profesor a predat 

Eshatologia,  realizată în Hristos. Cei ce cred în Hristos trăiesc via-
ţa învierii. Sfârşitul existenţei creaţiei are două momente: sfârşitul 
vieţii pământeşti şi sfârşitul chipului actual al lumii (sfârşitul lumii 
în chipul ei, nu în esenţa ei). Viaţa viitoare nu e cunoscută din ex-
perienţă, ci doar din Revelaţie. Cele două paliere ale vieţii veşnice 
sunt: fericirea veşnică şi osânda veşnică. Interesantă este moartea 
Sf. Siluan Athonitul – spunea părintele profesor – pentru că el s-a 
stins ca o lumânare şi nu a făcut circ.

Autorul judecăţii particulare e Dumnezeu, care lucrează prin 
conştiinţa morală a omului. Noi ne pregătim pentru întâlnirea cu 
Hristos; suntem doar călători. Omul are nevoie de mai mare dispo-
nibilitate pentru viaţa de dincolo. Părintele a precizat că  nu există 
apocatastază. Dumnezeu e bun, dar şi drept. El nu-şi poate anula 
hotărârile Lui; îţi respectă libertatea ta.

Ultimul curs a fost şi încheierea unei colaborări, înfăţişată 
de părintele profesor sobru şi echilibrat, în duh creştin, prin 
câteva însemnări care atestă dăruirea fără rest a părintelui 
pentru Teologie.„Să sperăm că totul a fost cu folos şi pentru voi 
şi pentru noi”; „Dialogul nostru început acum trei ani se înche-
ie”; „Uitaţi-vă unde sunt tradiţii!”; „Am stat 20-25 de ani pe 
lângă profesori mari, ca Todoran, Belu, Zăgrean, Mladin, Ne-
aga, Gr. T. Marcu, dar nu am văzut nereguli”; „Trebuie să fi ţi 
modele!”; „Trebuie să va distingeţi de ceilalţi!”; „Facultatea de 
teologie e viaţa voastră!”; „Facultatea de teologie nu e o facul-
tate cerească, îngerească, ci una umană, deci trebuie să te ma-
nifeşti ca atare, prin studiu şi cercetare”.

Părintele pof. univ. Ioan Ică senior, în data de 14 
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medicală este infailibilă. Într-o altă carte a aceluiași autor, acesta spune: 
medicul nu este un vrăjitor, nu este atotputernic. Medicul încearcă să 
ajute pe măsura posibilităţilor pe care le are, și atunci, încercând să-l salvezi, 
s-ar putea să fi i acuzat, la un moment dat, de malpraxis din diverse moti-
ve, nu de dragul neapărat de a restabili adevărul medical sau moral al 
acelei împrejurări. Și ce faci atunci? Recurgi la procedură. Ce înseamnă 
procedură? Procedura spune că dacă un pacient apare la tine în cabinet 
cu următoarele simptome, trebuie să faci următoarele lucruri conform 
tabelului: 1) Îl întrebi cum îl cheamă. 2) Îi iei temperatura, tensiunea. 
Între timp, pacientul moare, dar nu poţi să fi i atacat, pentru că ai respectat 
codul de procedură, și la Colegiul Medicilor, în instanţă sau oriunde ești 
dus după aceea de împrejurări, vei invoca acest cod de procedură. 

Ei bine, un astfel de cod de procedură există și în viaţă și ni-l dezvă-
luie prefaţatorul cărţii, Sorin Dumitrescu. Procedura este icoana. Ea 
aparţine acestei lumi, este - spune Sorin Dumitrescu - ce se vede din 
această lume, dar rostul icoanei, rostul acestui «ce se vede» este dincolo de 
cerurile alcătuite de noi. Rostul acestei aventuri a lui Mircea Gelu Buta 
- este vorba de o aventură intelectuală, până la urmă - este dincolo de 
aceste ceruri. Este rezultatul unui demers. Sigur că demersul poate să 
suporte foarte multe interpretări și am văzut și astăzi câte posibilităţi 
există de a citi o astfel de carte. Normal că autorul devine vulnerabil, 
pentru că el nu și-a luat acel cod de procedură, care să-l protejeze, care să 
fi e sub semnul corectitudinii politice, sub semnul unei anumite neutralităţi 
care să facă discursul inatacabil și dintr-o parte, și din alta. El poate să fi e 
mustrat cu blândeţe, cum a făcut-o poetul Adrian Popescu, sau foarte 
sever, cum ar putea să o facă alţii, tocmai pentru că a renunţat la această 
haină de protecţie în numele scopului ultim care se găsește dincolo de lumea 
pragmatică, amintită și de Înaltpreasfi nţia Sa în noul materialism, invocat 
în cuvântul Înaltpreasfi nţiei Sale. 

Mai trebuie să știm că această carte nu a fost intenţionată ca o carte. 
A fost rezultatul mai multor ani de presă spirituală practicată de autor, 
care a fost cules de Sorin Dumitrescu într-o carte. Vă pot dezvălui acum 
amănuntul picant, dacă doriţi, că autorul a fost la fel de surprins ca și 
foarte multă altă lume când a fost anunţat că va apărea această carte, cu 
acest conţinut, pentru că autorul, de-a lungul anilor, a încercat să facă ce? 
Un simpozion în care să cheme în sprĳ inul pledoariei domniei sale niște 
nume, niște cărţi, niște personalităţi, să arate că și alţii, în alte împrejurări, 
în alte momente au avut aceste grĳ i pe care le are autorul și acum. Grĳ i 
subsumate misiunii pe care singur și-a declarat-o: nu este sufi cient să 
vindecăm trupul, dacă lăsăm în părăsire sufl etul pacientului. Dacă vrem 
să-l punem pe picioare pe om, nu pe pacient, nu fi șa de statistică medicală, 
numărul de pacienţi vindecaţi și așa mai departe, dacă vrem să-l punem 
pe picioare pe om, trebuie să avem în vedere ambele părţi din care ei se 
compun: și din trup, și din sufl et. 

Într-adevăr, exemplele invocate, fi ind cele din preajma autorului, lasă, 
într-un anumit registru de lectură, impresia că autorul este militant 
pentru o anumită formulă. Consider că este bine așa, pentru că tocmai 
această formulă este o altă probă a sincerităţii autorului. De regulă, nu 
frecventăm mai multe biserici, decât dacă o facem pentru promovare, 
pentru spectacol. Politicianul, care trebuie să arate că este cu toţi alegăto-
rii și nu vrea să piardă voturi nici dintr-o parte, nici din alta, se va duce 
și la sinagogă, și la casa de rugăciuni, și la templu, și la catedrală cu aceeași 
dezinvoltură, își va acoperi creștetul sau nu, în funcţie de obiceiurile casei, 
și va ţine un discurs pregătit de echipa sa de imagine, care să corespundă 
locului și momentului în care se afl ă. 

Ei bine, Mircea Gelu Buta nu este un politician, iertaţi-mă! Autorul 
nu este un politician care să aibă echipa de imagine pusă la punct în acest 
sens și nici nu-l interesează. Pe el îl interesează ceea ce numea Sorin Du-
mitrescu «partea de dincolo de ceruri». Dacă vreţi, putem să mergem în-
apoi, la fundamentele cursului de lingvistică care, cel puţin pentru generaţia 
noastră, a început cu Fernand de Saussure și cu semnifi cant și semni-
fi cat. Nu semnifi cantul este cel care contează, ci semnifi catul. Care este 
scopul pe care autorul îl urmărește? Scopul pe care îl urmărește autorul 
este regăsirea acelui întreg pe care, în cu totul alt stil, cu totul alt limbaj și 
cu totul alte mĳ loace de expresie încearcă un alt om din Bistriţa, cu mulţi 
ani înainte, Liviu Rebreanu, să-l regăsească în «Adam și Eva». Este în-
cercarea disperată de a reface întregul, știind că acest întreg, chiar refăcut, 
nu va dăinui decât o clipă, pentru că nu putem să ne mulţumim să refacem 
o dată întregul și atunci, din momentul acela, suntem absolviţi de orice 
grĳ ă și de orice problemă. Dacă vă amintiţi, în «Adam și Eva», momentul 
în care se face întregul e o clipă, după care protagoniștii ori sunt omorâţi, 
ori păţesc altceva. Cam așa se întâmplă și în viaţa noastră spirituală, în-
tregul pe care ne străduim să-l refacem - și care aici avem câteva metodo-

Lansarea volumului 
„Intelectuali îmbisericiți”  (II)

Î n ziua de 20 iunie 2017, în spaţiul generos al fi lialei clujene a 
Uniunii Scriitorilor din România și având ca gazdă a evenimen-
tului pe criticul literar Irina Petraș, a fost lansat volumul „In-

telectuali îmbisericiţi” al Prof. Univ. Dr. Mircea Gelu Buta. În rândurile 
următoare este redată continuarea din numărul anterior a intervenţiilor 
care au avut loc cu prilejul manifestării.

Remarcând sintagma „liberi cugetători iconici” a Acad. Sorin 
Dumitrescu, părintele Ioan Pintea adăugat: „Intelectualii îmbisericiţi 
pe care îi prezintă Prof. Mircea Gelu Buta sunt creionaţi, să spunem așa, 
în context și sunt o mulţime de texte care vorbesc despre momente impor-
tante ale bisericii noastre, cum sunt, de pildă, «Biserica și Monarhia», 
«Începuturile învăţământului teologic ortodox în Ardeal», «Episcopul 
Nicolae Ivan și Frăţia Ortodoxă Română». M-am bucurat mult să găsesc 
aici comentată la modul exact o carte care mie mi-a plăcut foarte mult și 
pe care Mircea Gelu Buta o numește «Romanul pelerinajelor». E vorba de 
cartea lui Mirel Bănică - «Nevoia de miracol. Fenomenul  pelerinajelor în 
România contemporană», o carte care ar trebui studiată și restudiată. Iarăși, 
Mircea Gelu Buta se oprește și asupra unor cărţi foarte importante și ceea 
ce mi se pare extrem de interesant sunt aceste inserturi literare, livrești pe 
care autorul le plasează în textele pe care le scrie. De pildă, face mereu 
trimiteri la câţiva autori mie foarte dragi, la Proust, la Lampedusa, la 
Mateiu I. Caragiale. Este, așadar, o carte și de nostalgie, dar și de lucidita-
te. Plutește în această carte, în aceste texte acel aer lin al lecturilor, cum 
spunea un mare scriitor. Lansez această idee despre inserturile literare, 
pentru că mă duc spre Adrian Popescu, care e un literat, e un scriitor, dar 
în același timp, un intelectual îmbisericit. Și ceea ce spunea Înaltpreasfi nţitul 
Andrei este esenţial pentru a fi  un intelectual îmbisericit, e simplu, e con-
cret, e clar, adică e intelectualul care merge la biserică, care se duce la Li-
turghie, care se duce la slujbe, care participă și trăiește aceste slujiri și care 
mărturisește valorile Bisericii din care face parte”.

Continuând discuţia, poetul Adrian Popescu a remarcat inge-
niozitatea articulării textelor, care surprind contexte religioase, 
multe care privesc perioada interbelică, o perioadă de fervoare re-
ligioasă, în care intelectuali de prima mână au fost mereu alături de 
biserică. „Are și o remarcă D-l Prof. Mircea Gelu Buta: când statul și 
biserica s-au înţeles, lucrurile au mers bine. Adevărat. Tot atât de adevărat 
este că, în perspectiva pe care o are asupra bisericii, în general, omul îmbi-
sericit, intelectualul îmbisericit înseamnă un credincios activ sau, dacă 
vreţi, un practicant. 

Dacă ne oprim puţin la această noţiune a bisericii, după câte știm, 
biserica este o instituţie divino-umană, întemeiată deci de Hristos și după 
aceea celelalte, cu pogorârea Sfântului Duh, vin și se adaugă actului de 
întemeiere divin, dar fi ind și umană, sigur că are nu pată, nici zbârcitură 
partea dumnezeiască, dar oamenii care o compun pot să aibă defecte, pentru 
că oameni suntem și slăbiciunile noastre, după cădere, sunt evidente, deci 
suntem chipul slavei lui Hristos, dar plini de răni... 

Ne dorim, desigur, să înaintăm pe un drum comun spre reîntregirea 
bisericilor, cu voia Sfântului Duh sau a Sfântului Spirit, cum vreţi să 
spunem. Aceasta nu e atât lucrarea oamenilor, cât lucrarea lui Dumnezeu. 
Se va înfăptui poate odată, nu vom mai trăi atunci, dar trebuie cusute 
aceste răni, trebuie vindecate, nu redeschise cicatricile, vindecarea memo-
riei, trebuie să ne apropiem, nu să ne îndepărtăm polemic...”. 

Cu verva-i binecunoscută, Zorin Diaconescu a atras atenţia 
publicului „... că, uneori, nu strică un jurnalist la casa omului, chiar dacă 
este vorba de un ex-jurnalist și chiar dacă jurnalismul, în ultima vreme, 
s-a acoperit de atâta ocară, încât mie îmi este, uneori, chiar rușine să recu-
nosc că vreun sfert de veac am practicat această meserie. 

Poate că s-ar cuveni să începem interogarea acestui opus de la o între-
bare simplă și foarte pragmatică, în aparenţă neavând nicio legătură cu ce 
scrie în carte. Ce l-a apucat pe Doctorul Mircea Gelu Buta să-și complice 
existenţa cu aceste articole? Ce l-a apucat pe  Mircea Gelu Buta să-și 
complice existenţa cu atâtea alte lucruri pomenite și de Înaltpreasfi nţia Sa 
aici. Răspunsul ni-l oferă doi oameni. Unul este prefaţatorul acestei cărţi, 
Sorin Dumitrescu, celălalt, necunoscut dumneavoastră, pentru că nu 
apărea în carte, eu l-aș fi  inclus în prefaţa acestei cărţi, este Profesorul 
Vasile Astărăstoae. Într-un moment al existenţei noastre comune - pentru 
că intru în aceste detalii și dintr-o împrejurare fericită, autorul făcându-mi 
onoarea prieteniei domniei sale și mi-a dat prilejul să-l însoţesc în multe 
din peregrinările sale -, într-un interviu pe care l-am realizat cu ceva vreme 
în urmă cu Profesorul Vasile Astărăstoae, acesta s-a referit la conduita de 
protecţie a medicului, opinând că medicul s-a transformat, treptat, într-o 
cetate asediată. Presa a descoperit că articolele care se ocupă de malpraxis 
au un rating bun, sunt citite, unii bolnavi au descoperit că invocarea 
malpraxisului poate să fi e aducătoare de foloase bănești, iar medicii și-au 
luat măsuri de protecţie și au inventat ceea ce se numește procedura. Ne 
explica doctorul Vasile Astărăstoae: ai la cabinet, în sala de așteptare, un 
pacient, vezi limpede că este pe cale să facă un infarct. Ai putea să-l salvezi, 
dar încercând să-l salvezi, îţi asumi un risc, pentru că nu orice procedură 
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logii, exemple, îndrumări -, îl refacem pentru o clipă, ca să-l pierdem din 
nou și să-l căutăm din nou. Asta este ce caută omul, de pildă, duminica, 
la Sfânta Liturghie. Vă mulţumesc!”. 

Preluând discuţia, Profesorul Constantin Cubleșan a continuat: 
„Înaltpreasfi nţia Voastră, distinși auditori! Din ce am ascultat aici, mi-am 
dat seama că e o carte foarte interesantă, pe care am s-o citesc. Și aș dori să 
îi fac următoarea sugestie autorului, un subiect foarte interesant pentru 
ce-și propune domnia sa să scrie, cu atât mai mult cu cât este medic. În 
Cluj, a trăit și s-a afirmat un mare medic și un extraordinar scriitor, 
vorbesc despre Victor Papilian, care a fost un mare anatomist, un mare 
antropolog și un mare om care, la început, a fost un materialist fundamen-
tal. A disecat oamenii, a văzut ce aveau pe dinăuntru și încet, încet, a 
început să-și dea seama că, dincolo de măruntaiele omului, e ceva care e 
mai presus de acestea: este spiritul. Și a devenit un creștin ortodox prac-
ticant. Mai mult, a scris câteva lucrări, zic eu, fundamentale pentru lite-
ratura română, și, din strădaniile mele, am încercat să-l readuc în actua-
litate. I-am publicat două romane inedite, un volum de nuvele prin care 
am încercat să-l pun în valoare, pentru că l-au cam uitat distinșii noștri 
confraţi de astăzi. Vreau să vă spun că el are câteva scrieri fundamental 
creștine și religioase. O piesă care se intitulează «Cerurile spun» s-a repre-
zentat pe scena Teatrului Naţional în momentul sfi nţirii Catedralei Orto-
doxe de aici, din Cluj. E o piesă foarte interesantă. Mai are una, care se 
intitulează «Crinul de aur al sfântului mormânt», în care este vorba de 
cruciada în care o avem protagonistă pe Ioana d’Arc, dar el introduce în 
această cruciadă o ceată de români, care participă acolo cu ortodoxia lor, 
în drumul spre sfântul mormânt. O altă piesă, care este la fel de frumoasă, 
este intitulată «Biserica din slăvi», care este o reluare a mitului Meșterului 
Manole, dar Biserica din slăvi este Biserica pe care o construim în sufl e-
tele noastre, nu este neapărat biserica pe care o construiește meșterul 
Manole, ci Biserica unirii tuturor românilor într-o dumnezeire. 

Am pledat cât am putut de scurt pentru acest subiect, pe care i-l ofer 
sau i-l sugerez Domnului Mircea Gelu Buta, întrucât este foarte interesant 
cum un om de concepţie materialistă ajunge la o înţelegere religioasă a 
lumii. 

În încheiere, vreau să fac o mică paranteză în legătură cu intelectua-
lii îmbisericiţi. Sunt și eu un fel de intelectual, ca să zic așa, m-am stră-
duit de zeci de ani să scriu literatură și mă duc în fi ecare duminică și în 
sărbători la biserică, la Sfânta Liturghie, dar nu mă duc la catedrală, mă 
duc la biserica de pe strada mea, din capătul străzii mele, care s-a constru-
it după revoluţia din decembrie. Acolo sunt doi preoţi extraordinar de 
devotaţi, oameni minunaţi, cu care mă înţeleg și care mă înţeleg bine și cu 
care ne întâlnim adesea. Uneori, mă duc să îl ascult și pe părintele Popovici, 
care îmi face o deosebită plăcere prin predicile extraordinare pe care le ţine, 
deci hai să zicem că și eu sunt un intelectual îmbisericit, deși nu știu dacă 
asta e de bine sau de rău. În orice caz, eu voi continua să mă duc la biseri-
că în fi ecare duminică. Vă mulţumesc pentru atenţie! Îl felicit pe D-l 
Mircea Gelu Buta!”.

În încheiere, Prof. Dr. Mircea Gelu Buta a mulţumit celor 
prezenţi, Înaltpreasfi nţitului Părinte Andrei, Prof. Ioan Chirilă, că 
și-au făcut timp să vină, D-nei Irina Petraș, o gazdă excelentă, dar 
și celorlalţi invitaţi, cărora le-a mărturisit că n-o să dea răspunsuri 
la provocările pe care le-a primit, ci va face doar câteva remarci. 
Prima, la Profesorul Victor Papilian, despre care l-a auzit deseori 
vorbind pe regretatul Mitropolit Bartolomeu Anania.  

În ce privește polemica iscată în jurul întrebării dacă un in-
telectual poate să existe în afara bisericii, autorul a făcut referire 
la acea întrebare brutală, pe care și-o pune Dostoievski în roma-
nul „Fraţii Karamazov”: „Un om cult, un european al zilelor noastre, 
poate avea credinţă? Poate să creadă în divinitatea lui Iisus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, căci chiar în acest lucru constă credinţa?”. 
Plecând de la această idee, autorul a continuat: „Sigur, oa-
menii au astăzi o percepţie falsă asupra credinţei, de aici și mul-
tiplele polemici. Mulţi se întreabă de ce Iisus Hristos este un 
model care trebuie urmat? Vina o poartă, să știţi, de multe ori și 
Biserica, care-l prezintă deseori pe Hristos într-o formulă religi-
oasă inoperantă. Iisus Hristos trebuie oferit așa cum a vrut El, 
adică euharistic, prin relaţia cu celălalt, așa cum ne învaţă Mân-
tuitorul, când a fost întrebat: «Cine este aproapele meu?». Aproa-
pele este fi ecare om când ne apropiem de el, făcând milă cu el. 
Asistăm astăzi la o bulversare axiologică a sistemelor de valori, și 
când încerci să le propui tinerilor modele, unii le vor refuza, iar 
atunci când, totuși, le acceptă, o vor face doar în parametrii pe 
care singuri le fi xează, pentru că deseori adevăratele modele îi 
contrariază și le creează instabilitate, și atunci revin la intelectu-
al. Intelectualul este, în general, stăpânit de știinţa, vocaţia și 
profesia lui, dar atunci când o ţară are intelectuali cu credinţă, 
este o ţară puternică. Când are mulţi intelectuali care se îndreap-
tă duminica dimineaţa spre ritmul liturgic al vieţii și trec pragul 
bisericii, atunci ţara devine și mai puternică, dându-ţi certitudi-
nea că drumul care duce la Biserică este, de fapt, Calea, Adevărul 
și Viaţa. Vă mulţumesc!”.

A consemnat Camelia Strungari
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tezelor de doctorat pe care le-a coordonat (p. 51), care 
întăreşte afirmaţia anterioară cu privire la statutul său 
de formator, şi de o listă a abrevierilor (pp. 52-54), al-
tminteri necesară în cadrul unei cercetări în care apara-
tul critic este unul foarte dens, abundând în referinţe 
bibliografice. 

 Acestea sunt succedate de lucrarea propriu-
zisă, segmentată în şapte subunităţi tematice mari, şi 
multe alte subcapitole, în cadrul cărora, comparând 
manuscrise, analizând texte patristice sau lecturând în 
paralel variante ale mai multor lexicoane, părintele Ma-
teos desfăşoară o adevărată muncă de arheolog în spa-
ţiul liturgicii, încercând să reconstituie versiunea pri-
mară a unor texte, să vadă cum şi de ce s-au metamor-
fozat anumite rânduieli, să pătrundă dincolo de aspec-
tul estetic al textelor, şi să explice principalele elemente 
ale primei părţi a Liturghiei. Întrucât, amplul său peri-
plu explicativ se rezumă doar la prima parte a slujbei 
avute în vedere, titlul lucrării este unul cât se poate de 
bine ales. 

Juan Mateos nu face o exegeză mistagogică fadă şi 
fără o utilitate practică, aşa cum s-ar putea aştepta un 
cititor obişnuit cu lectura unor volume care se doresc şi 
ele a fi clasate în rândul textelor liturgice, ce au în cen-
tru tocmai acest lucru. Abordarea sa metodică, clar struc-
turată şi frumos argumentată, specifică tagmei iezuiţilor, 
din care făcea parte, îl plasează mai degrabă în rândul 
exegeţilor liturgicii şi a celor care fac adevărate ,,săpă-
turi” în trecutul Bisericii, pentru a-i descoperi comorile 
şi a le împărtăşi altora, decât în rândul misticilor spe-
culativi. Explicaţiile lui sunt scurte şi concise. În cadrul 
lor, concentrează în fraze dense aspecte filologico-teo-
logice, oferind, precum într-un dicţionar, explicaţii cu 
privire la geneza, evoluţia cronologică, versiunile şi 
importanţa unui anumit aspect al structurii liturgice. 
Astfel, de exemplu, primul alineat al subcapitolului 
dedicat ecteniei mici se constituie într-o prezentare a 

Liturghia sub lupă

Ierom. Maxim Morariu

S paţiul ortodox a dat mari teologi şi opere valoase 
pentru toate domeniile ce compun spectrul larg al 
teologiei. Cu toate acestea, există şi situaţii când, 

oameni aparţinând altor confesiuni, au oferit lucrări intere-
sante despre patrimoniul nostru confesional, aducând o 
mărturie suplimentară cu privire la valoarea acestuia.

Un astfel de teolog este şi iezuitul Juan Mateos (1917-
2003), născut la Ceuta în Africa Spaniolă, care a fost, 
vreme de mai mulţi ani, profesor la Institutul Ponticfical 
Oriental şi editorul unor periodice preţioase, şi a lăsat 
mai multe contribuţii preţioase în domeniul investiga-
ţiilor legate de cult, unele dintre ele fiind traduse şi în 
limba română (este vorba despre: Celebrarea Cuvântului 
în Liturghia Bizantină, trad. Cezar Login, Editura Renaş-
terea, Cluj-Napoca, 2007, şi Utrenia bizantină, 
trad. Cezar Login, Editura Renaşterea, Cluj-
Napoca, 2009). Reeditarea celei dintâi dintre 
ele în acest spaţiu, relevă importanţa lucrării 
(fapt sesizat şi de către Înaltpreasfinţitul Pă-
rinte Laurenţiu în recenzia pe care i-a dedi-
cat-o în Telegraful Român; a se vedea: Lauren-
ţiu Streza, ,,Teologie şi spiritualitate ortodo-
xă”, în Telegraful Român, nr. 9-12 (2009), p. 8), 
arâtând totodată receptarea de care s-a bucu-
rat în acest spaţiu. 

Prin eforturile domului Cezar Login, cu-
noscut peisajului teologic şi nu numai, prin 
traducerile şi editările unor volume preţioa-
se din sfera liturgicii, eticii creştine, sau a 
altor domenii conexe (precum: John Breck, 
Dorul de Dumnezeu – meditaţii ortodoxe despre 
Biblie, etică şi liturghie, trad. Cezar Login, edi-
ţia a II-a, col. ,,Caietele Saint-Serge”, Editura 
Patmos, Cluj-Napoca, 2009; Tristram H. En-
gelhardt jr., Fundamentele bioeticii creştine – 
perspectiva ortodoxă, trad. Mihail Neamţu, Ioan 
Ică jr., Cezar Login, Sebastian Moldovan, col. 
,,Philosophia Christiana”, Editura Deisis, Si-
biu, 2005, Florian Geomolean, Manual de tipic 
bisericesc ortodox, ediţia a II-a, ed. Dorel Man, 
Cezar Login, col. ,,Liturgica”, Editura Renaş-
terea, Cluj-Napoca, 2010, sau Nicolas Lossky, 
Teologia muzicii liturgice – o perspectivă ortodo-
xă, ed. Vasile Stanciu, Cezar Login, col. ,,Li-
turgica”, vol. 13, Editura Renaşterea, Cluj-
Napoca, 2013), cititorii au de-a face, şi de 
această dată, cu un volum, preţios ca infor-
maţie şi elegant ca aspect, întocmit după toa-
te normele ştiinţifice în vigoare. 

Lucrarea se deschide cu un cuvânt al edi-
torului (pp. 9-12), în care acesta vorbeşte des-
pre colecţia ,,Liturgica”, din care şi ea face 
parte, importanţa şi ecourile acesteia, la şapte 
ani de la inaugurare, şi de o notă ce conţine 
cu precădere lămuriri de natură formal-teh-
nică (pp. 13-14). Apoi, sub titlul ,,Descoperind 
chemarea lui Iisus – Juan Jose Mateos Alvarez – 15 
ianuarie 1917 - 23 septembrie 2003 (pp. 15-37), părintele 
Robert Taft, şi el un cunoscut liturgist din spaţiul apu-
sean, şi discipol al autorului, evocă biografia scriitorului, 
insistând asupra întâlnirii cu acesta, a modului în care 
a reuşit dânsul să îi schimbe viaţa, dar şi asupra operei 
pe care o lasă posterităţii, şi a valorii ei ştiinţifice. Tot 
lui i se datorează şi următoarea subunitate tematică (pp. 
38-50), ce conţine o inventariere a publicaţiilor autorului. 
Simpla trecere în revistă a lor relevă un om cu multiple 
preocupări de cercetare, care a scris şi publicat texte 
valoaoase dedicate unor aspecte fundamentale ale do-
meniului său de investigaţie, în prestigioase periodice 
din spaţiul francez, italian, german, spaniol şi african, 
beneficiind de o bună receptare şi diseminare a ideilor 
şi fiind un adevărat creator de şcoală la Institutul Pon-
tifical şi în cadrul celorlalte instituţii teologice cu care a 
colaborat. Apoi, biografia lui este completată de lista 

istoricului ei, iar cel de-al doilea analizează forma pe 
care a luat-o ea, conţinând totuşi şi o părere personală 
cu privire la semnificaţia ei: 

,,Formularul ecteniilor mici cuprinde invitaţia iniţi-
ală şi ultimele două cereri ale ecteniei mari. Adesea, cum 
s-a întâmplat şi aici, se adaugă şi paragraful: Pe Preasfân-
ta, curata, preabinecuvântate, slăvita, Stăpâna noastră...; 
acest adaos nu este întâlnit la ecteniile mici care însoţesc 
rugăciunile credincioşilor. În secolul al X-lea nu cuprin-
de nici o indicaţie. Unele documente numesc ,,eirenica” 
[ectenia păcii] şi ectenia mică. 

În opinia noastră, ectenia mică nu este altceva decât 
o dezvoltare a invitaţiei diaconale Să ne rugăm (oremus) 
dinaintea unei rugăciuni. Ştim că invitaţia să ne rugăm, 
care precede rugăciunile romane în ritul bizantin, de 
obicei, cuprinde nu doar un singur cuvânt: Să ne rugăm, 
ci formula: Domnului să ne rugăm. Această formulă sim-
plă, cu răspuns (Kirie eleison = Doamne, miluieşte), sau 
fără răspuns din partea poporului, în alte rânduieli li-
turgice, este adesea urmată de o rugăciune a preotului, 

doar că în aceste situaţii, rugăciunea este ros-
tită cu voce tare; în Liturghie, aceasta se poate 
observa în cazul rugăciunii amvonului (pp. 
83-84). 

Dimensiunea explicativă a lucrării nu scade 
din valoarea lucrării, aşa cum ar putea fi tentaţi 
unii cititori să creadă. Dimpotrivă, efortul au-
torului de a pătrunde până în cele mai mici 
amănunte ale rânduielii şi de a înţelege evo-
luţia structurii lui, arată seriozitatea demersu-
lui său, şi dorinţa de a oferi o abordare cât mai 
aproape de exhaustivitate, fapt destul de difi-
cil, dacă avem în vedere abundenţa de surse şi 
cercetări, adesea cu rezultate de-a dreptul con-
tradictorii, dedicate Liturghiei sau anumitor 
pasaje ale acesteia. 

În parte finală, lucrarea este de asemenea 
înzestrată cu o bogată anexă (pp. 251-259), în 
cadrul căreia părintele Mateos are în vedere 
două probleme de traducere, una din rugăciu-
nea punerii înainte a Liturghiei Sfântului Ioan 
Gură de Aur (pp. 251-257), şi una din cea ple-
cării capetelor (pp. 257-259). Bun cunoscător 
al limbilor izvoarelor, autorul pătrunde şi aco-
lo, prin intermediul investigaţiei filologice, 
dincolo de aspectul aparent, elucidând anumi-
te aspecte de teologie, lansând noi punţi pen-
tru viitoare cercetări, şi argumentând din punct 
de vedere teologic şi filologic, opinia sa. 

În buna tradiţie a ediţiilor întocmite în mod 
serios şi responsabil, domnul Cezar Login ofe-
ră apoi, în finalul volumului, un index al ma-
nuscriselor utilizate (pp. 260-261), util cu pre-
cădere specialiştilor care au nevoie de ghidaj 
în investigarea unui document anume, din 
ampla listă a celor pe care autorul le-a pomenit 
sau chiar analizat în paginile lucrării, şi unul 
general (pp. 262-266), folositor nu doar celor 
care vor să se aplece asupra volumului pentru 
a se inspira în cercetare, ci şi cititorului curios 
să afle mai multe informaţii în legătură cu un 
nume pomenit, sau o problemă supusă atenţi-
ei. 

Lucrarea părintelui Juan Mateos, dedicată Liturghiei 
Cuvântului din spaţiul bizantin se constituie aşadar, după 
cum am încercat să arătăm şi noi, într-o valoroasă inves-
tigaţie, utilă atât spaţiului istoriografic creştin, cât şi 
celui filologic, liturgic, doctrinar sau moral, din pricina 
multiplelor conexiuni pe care autorul le stabileşte în 
legătură cu aceste domenii, şi a dinamicii problematici-
lor investigate. Traducerea ei în limba română şi reedi-
tarea, în condiţii tehnico-grafice de prim rang, reprezin-
tă nu doar un eveniment editorial aparte, ci şi o contri-
buţie la teologia liturgică din acest spaţiu. Prin interme-
diul ei, domnul Cezar Login oferă atât spaţiului teologic, 
cât şi cititorilor nespecialişti, un instrument preţios, de 
primă utilitate, ce poate fi folosit atât pentru cunoaşterea 
în profunzime a ritului, istoriei şi valenţelor lui, cât şi 
pentru descoperirea unor argumente la probleme ce 
frământă societatea în care trăim.   
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Juan Mateos, Celebrarea Cuvântului în Liturghia Bizantină – studiu istoric, Juan Mateos, Celebrarea Cuvântului în Liturghia Bizantină – studiu istoric, 

ediţia a II-a, revăzută, prefaţă de Robert F. Taft, S. J., traducere și note de Ce-ediţia a II-a, revăzută, prefaţă de Robert F. Taft, S. J., traducere și note de Ce-

zar Login, col. ,,Liturgica”, vol. 1, Editura Renașterea, Cuj-Napoca, 2015.zar Login, col. ,,Liturgica”, vol. 1, Editura Renașterea, Cuj-Napoca, 2015.
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4 august: În timpul vizitei pastorale de la Mănăs-
tirea Piatra Fântânele, participă la Sfânta Liturghie, 
oficiată de părintele duhovnic al mănăstirii Gavril 
Horţ. 

6 august: Cu ocazia sărbătorii „Schimbarea la Faţă 
a Domnului”, la Sfânta Liturghie este prezent în mij-
locul credincioşilor de la Mănăstirea Mihai Vodă din 
Turda unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări. Tot în 
această zi, participă şi la slujba privegerii oficiată în 
această mănăstire.

13 august: Este prezent în mijlocul credincioşilor 
din Parohia Pogorârea Sfântului Duh – Zorilor, din 
Cluj-Napoca, unde la Sfânta Liturghie rosteşte ecfo-
nise şi binecuvântări.

15 august: Cu ocazia sărbătorii „Adormirea Mai-
cii Domnului”, este prezent în mijlocul credincioşilor 
din Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Zorilor Cluj-
Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări.

20 august: Participă la Sfânta Liturghie în Capela 
Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde 
rosteşte ecfonise şi binecuvântări. 

27 august: În Capela Seminarului Teologic Ortodox 
din Cluj-Napoca, participă la Sfânta Liturghie.

A consemnat, pr. Călin Fecior

Agenda P.S. Vasile

Activităţi ale Facultăţii de Teologie 

Ortodoxă din Cluj-Napoca

(august 2017)

Î
n perioada 20-29 iulie 2017, la  Mănăstirea „Sfânta Ana” 
Rohia, Mănăstirea Rohiiţa și Catedrala episcopală „Sf. 
Treime” din Baia Mare s-au desfășurat manifestările  din 

cadrul Zilelor Culturale Nicolae Steinhardt, ediţia a XIX-a.  În 
cadrul acestora a avut loc vinery 28 iulie 2017, lansarea volu-
mului N. Steinhardt despre Eliade, Cioran, Ionescu şi Noica – în-
grĳ it de Conf. Univ. Dr. Florian Roatiş, Editura Polirom, Iaşi, 
2017. A participat și a luat cuvântul Pr. prof. univ. dr. Ştefan 
Iloaie.

*

M
ănăstirea „Buna Vestire“ de la Pătrângeni, judeţul 
Alba, a găzduit în perioada 1-15 august 2017 a 
douăsprezecea ediţie a Simpozionului Naţional de 

Artă Sacră, organizată în colaborare cu Centrul de Creaţie şi 
Cercetare Continuă “Sfântul Evanghelist Luca“ al Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Tema ediţiei din anul 
acesta a fost: Îngerul din albastru văzut de artiști.

Programul a inclus: excursii de documentare, ateliere 
(iconografi e, manuscris miniat, picture de șevalet, fotografi e 
artistică), seri duhovnicești, expoziţii, precum și inaugurarea 
Muzeului de Artă Contemporană DMG din incinta mânăsti-
rii. Invitat de onoare a fost artistul fotograf Feleky Istvan, 
Lect. univ. dr. la Facultatea de Teatru și Televiziune a UBB. 

Proiectul este coordonat de Lect. univ. dr. Marius-Dan 
Ghenescu, preşedinte al Centrului „Sfântul Evanghelist 
Luca“.

*

Î
n cadrul Proiectului „Berăria Culturală”, miercuri 2 
august 2017, în sala „Euphoria” a Fabricii de Bere Ursus 
a avut loc dezbaterea: Familia - între nevoie, lege, taină și 

interese. Au participat: și Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană și 
judecătorul Cristi Danileţ.

*

F
acultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a 
organizat în perioada 7-20 august 2017 o școală de vară, 
cu tema: Abilităţi și competenţe pentru elevi, viitori student 

ai fazcultăţii. 32 de tineri din mai multe judeţe din ţară (Bistriţa, 
Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Caraș-Severin, Brașov) 
au avut posibilitatea să cunoască viaţă de student, au parti-
cipat la cursuri și la ateliere practice susţinute de cadrele 
didactice ale facultăţii. Au fost organizate și 2 excursii de 
studii în Moldova și Bucovina, respectiv Maramureșul isto-
ric.

Această școală de vară face parte din proiectul ROSE, ce 
se desfășoară la nivel naţional și care se adresează în special 
elevilor de liceu, viitori studenţi ai universităţilor din ţara 
noastră. Proiectul se va derula pe parcursul a trei ani și este 
fi nanţat de Banca Mondială. Coordonatorul activităţii este Pr. 
lect. univ. dr. Cristian Sonea, prodecanul facultăţii.

*

J
oi, 10 august 2017 a avut loc ședinţa lunară a preoţilor 
Protopopiatului Cluj I. Invitatul special a fost Preacuvi-
osul Arhimandrit Prof. univ. dr. Teofi l Tia, duhovnic al 

Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, care, în 
prima parte a ședinţei, a vorbit preoţilor prezenţi  despre o 
temă de mare actualitate: „Pastoraţia într-o societate ostilă. 
Pledoarie pentru precauţie, într-o epocă în care preotul a 
devenit incomod”.

*

Î
n ziua de 11 august 2017, Arhim. prof. univ. dr. Teofi l 
Tia, a susţinut o conferinţă la Cercul Preoţesc Chiuiești-
Strâmbu (Protoieria Dej), şi a participat la şcoala de vară 

din localitate. 

*

C
u ocazia Praznicului Adormirii Maicii Domnului, la 
Mânăstirea Nicula, a fost săvârşită în seara zilei de 
14 august 2017 de către Înaltpreasfinţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului și Mi-
tropolitul Clujului, Mramureşului şi Sălajului, Înaltpreasfi n-
ţitul Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale şi Meridiona-
le, Înaltpreasfi nţitul Luca, Mitropolit de Zaporozhye şi Me-
litopol (Ucraina) și Preasfi nţitul Emilian Crişanul, Episcop 
vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Vecernia cu Litie şi Slujba 
privegherii. La Vecernie a predicat Înaltpreasfi nţitul Iosif. La 
fi nalul slujbei Prohodului Maicii Domnului a predicat Prea-
sfi nţitul Emilian Crişanul.

Marţi, 15 august 2017, la Sfânta Liturghie, ofi ciată în sobor 
de arhierei - Înaltpreasfi nţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul 
și Mitropolitul Clujului care a rostit şi un cuvânt de învăţă-
tură, Înaltpreasfi nţitul Iosif, Înaltpreasfi nţitul Luca, și Prea-
sfi nţitul Emilian Crişanul - înconjuraţi de un sobor impre-
sionant de preoţi și diaconi, în prezenţa a peste 40000 de 
credincioşi.

 Răspunsurile la strană, la toate aceste sfi nte slujbe, au fost 
date de Corul „Psalmodia Transylvanica” al Facultăţii de 

August 2017

Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirĳ at de către Părinte-
le prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul facultăţii.

*

P
r. prof. univ. dr. Vasile Stanciu și Pr. lect. univ. dr. Cris-
tian Sonea, decanul și prodecanul facultăţii au parti-
cipat, împreună cu un grup de studenţi la Witt enberg, 

în perioada 20-28 august 2017, la o reuniune ecumenică or-
ganizată pentru celebrarea a 500 de ani de la Reformă.

*

Î
n perioada 30-31 august 2017 s-a desfăşurat, la Faculta-
tea de Teologie Ortodoxă, examenul pentru obţinerea 
gradului didactic II pentru profesorii de Religie. Preşe-

dintele comisiei de evaluare a fost Arhim. prof. univ. dr. Te-
ofi l Tia.

*

Î
n perioada 24 iunie-24 august 2017 la sediul facultăţii a 
fost organizată expoziţia Compoziţia infi nită, cu lucrări 
ale Lect. univ. dr. Marius-Dan Ghenescu.

A consemnat, Dacian But-Căpuşan

6
Psalmodia Transylvanica la 

Wittenberg

Paul Siladi

Î n perioada 21-28 august, la Witt enberg în Germania, s-a 
desfășurat întâlnirea ecumenică dedicată împlinirii a 50 
de ani de la înfi inţarea Asociaţiei Internaţionale Prietenia 

ecumenică (International Ecumenical Fellowship) și 500 de ani de 
la Reforma lui Martin Luther, care în acea perioadă era preot ca-
tolic și profesor la Universitatea din Witt enberg. În cadrul acestei 
întâlniri, la care participă creștini din toate confesiunile, Biserica 
Ortodoxă a fost reprezentată de membrii Asociaţiei Prietenia 
Ecumenică din Romania: pr. Cristian Sonea, Paul Siladi și Ioan 
Crișan. Invitaţi speciali la acest eveniment au fost Psalmodia Tran-
sylvanica, conduși de pr. prof. dr. Vasile Stanciu, decanul Facul-
tătii de Teologie. Corala a dat răspunsurile la strană în cadrul 
vecerniei cu litie ofi ciată vineri, 25 august, în Biserica orașului 
Witt enberg, după care a susţinut un recital cu piese religioase 

reprezentative pentru tradiţia răsăriteană. La fi nalul slujbei pâinea 
binecuvântată a fost împărţită tuturor celor prezenţi.

Un recital alcătuit din prelucrări folclorice a fost prezentat 
membrilor International Ecumenical Fellowship la recepţia ofi cială 
prilejuită de împlinirea a 50 de ani de activitate a acestei organizaţii, 
care urmărește să promoveze unitatea în rândul creștinilor. De la 
înfi inţarea sa (1967) asociaţia urmărește să creeze punţi de dialog 
și prilejuri de întâlnire a creștinilor, pentru ca în pace să mărturi-
sească împreună credinţa în Hristos.
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1 august: Slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţă-
tură în Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Turda (paroh: Pr. 
Gavril Mihai Andrei). Hirotoneşte întru diacon, pe tânărul Sorin 
Viorel Buş. Săvârşeşte slujba de sfi nţire a noului clopot achiziţionat. 

În Biserica „Sfânta Treime” din Huedin, slujeşte Paraclisul Mai-
cii Domnului şi rosteşte un cuvânt de învăţătură. Hiroteseşte întru 
sachelar, pe părintele paroh Teodor Alexandru Petrovici, secretarul 
protopopiatului Huedin. Săvârşeşte slujba de binecuvântare a am-
plelor lucrări de renovare ale casei parohiale.    

2 august: Face o vizită pe şantierul centrului misionar-social 
„Sfântul Apostol Andrei” de pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. 

În biserica parohiei Vultureni, protopopiatul Cluj I (paroh: Vlad 
Ciceo), slujeşte Paraclisul Maicii Domnului şi rosteşte un cuvânt de 
învăţătură. 

3 august: În biserica din Mărişel, proto-
popiatul Huedin (paroh: Ioan Mocean), se 
întâlneşte cu tinerii participanţi la tabăra de 
vară organizată de ASCOR Cluj. Săvârşeşte 
o slujbă de binecuvântare şi rosteşte un cuvânt 
duhovnicesc. 

În biserica fi liei Fântânele, a parohiei Ma-
tei, protopopiatul Beclean, slujeşte Paraclisul 
Maicii Domnului şi rosteşte un cuvânt de 
învăţătură. Hiroteseşte întru sachelar, pe pă-
rintele paroh, Sergiu Balint.     

4 august: În Biserica „Sfântul Ioan Iacob 
Hozevitul” din Floreşti, protopopiatul Cluj I 
(paroh: Pr. Ovidiu Ciprian Marţiş), slujeşte 
Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învă-
ţătură. Hirotoneşte întru diacon, pe tânărul 
Petru Iloaie. Săvârşeşte slujba punerii pietrei 
de temelie pentru noua clopotniţă.

Pe altarul de vară al mănăstirii de la Piatra 
Craiului, protopopiatul Huedin, slujeşte Ve-
cernia şi Litia. Este însoţit de PCuv. Arhim. 
Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din 
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului.

5 august (Sfântul Ioan Iacob Hozevitul): 
Cu prilejul hramului, pe altarul de vară al 
mănăstirii de la Piatra Craiului, slujeşte Sfân-
ta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. 
Hirotoneşte întru preot, pe seama parohiei Vâlcele, protopopiatul 
Cluj I, pe diaconul Sorin Viorel Buş. Săvârşeşte slujba de sfi nţire a 
Crucilor ce vor fi  aşezate pe acoperişul bisericii mănăstirii. 

Săvârşeşte slujba de binecuvântare a muzeului de covoare al 
mănăstirii de la Piatra Craiului, ce cuprinde exponate donate de 
meşterul popular Maria Pop din localitatea Deseşti, judeţul Mara-
mureş. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc. Este însoţit de PCuv. Arhim. 
Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului.

 În Biserica „Sfi nţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, din cartierul 
clujean Dâmbu Rotund (parohi: Prot. Alexandru Ciui şi Pr. Mihai 
Pop), participă la o seară de tineret. Slujeşte Paraclisul Maicii Dom-
nului, rosteşte un cuvânt de învăţătură şi ofi ciază slujba de binecu-
vântare a Centrului Catehetic al parohiei.  

6 august (Schimbarea la Faţă a Domnului Hristos): Cu prilejul 
hramului, pe altarul de vară al mănăstirii de la Ilva Mare, protopo-
piatul Năsăud, slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de în-
văţătură. Hirotoneşte întru preot, pe seama parohiei Petreşti, pro-
topopiatul Gherla, pe diaconul Petru Iloaie. Este însoţit de PCuv. 
Arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia 
Vadului, Feleacului şi Clujului.

În Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, slujeşte Vecernia, 
paraclisul Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză. 

7 august: În cimitirul din apropierea staţiei 110, de pe strada 
Republicii, din Câmpia Turzii, săvârşeşte slujba de binecuvântare 

a noii Capele Mortuare. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc. Acordă 
domnului Dorin Nicolae Lojigan, primarul municipiului Câmpia 
Turzii, distincţia „Crucea Transilvană”.

La sediul Prefecturii Cluj, îl felicită pe domnul Ioan Aurel Che-
recheş, cu prilejul investirii în funcţia de Prefect al Judeţului Cluj. 

În Capela „Schimbarea la Faţă”, situată între localităţile Gilău 
şi Căpuşul Mare, ofi ciază slujba înmormântării adormitului întru 
Domnul, preot Ioan Bodea. Rosteşte un cuvânt de mângâiere.

În biserica din Jichişu de Jos, protopopiatul Dej (paroh: Pr. Cătălin 
Veronel Varga), slujeşte Paraclisul Maicii Domnului, săvârșește slujba 
de sfi nţire a noului iconostas şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.  

8 august: În incinta Mănăstirii „Sfânta Elisabeta” din Cluj-Na-
poca, înregistrează o emisiune pentru TVR Cluj.

În Sala „Nicolae Ivan” din incinta Centrului Eparhial, participă 
la şedinţa lunară a preoţilor din protopopiatul Cluj II. Rosteşte un 
cuvânt duhovnicesc.

Face o vizită la Mănăstirea „Sfânta Maria Magdalena” de la 
Oarţa de Sus, judeţul Maramureş. 

În biserica din satul natal, Oarţa de Sus, judeţul Maramureş 
(paroh: Pr. Dumitru Vlad), slujeşte Paraclisul Maicii Domnului şi 
rosteşte un cuvânt de învăţătură. Este însoţit de PCuv. Protos. Si-
meon Pintea, de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.     

9 august: În biserica din Jucu Gară, protopopiatul Cluj I (paroh: 
Pr. Ioan Tănase Chiş), slujeşte Paraclisul Maicii Domnului şi rosteş-
te un cuvânt de învăţătură. Acordă domnului Valentin Dorel Pojar, 
primarul comunei Jucu, distincţia „Crucea Transilvană”. 

Face o vizită pe şantierul de construcţie a noii case parohiale din Jucu Gară. 
10 august: Face o vizită la sediul unde îşi desfăşoară activitatea 

Programul „Sfântul Dimitrie Basarabov”, destinat persoanelor cu 
adicţii.

Face o vizită la Policlinica „Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor 
Pantelimon”, afl ată sub oblăduirea Arhiepiscopiei Vadului, Felea-
cului şi Clujului.

Face o vizită la sediul Asociaţiei „Christiana” (coordonator: Pr. 
Claudiu Precup).

În capela cimitirului din Cordoş, ofi ciază slujba de înmormân-
tare a adormitei întru Domnul, Ligia Maria Ştefan Bel, fi ica părin-
telui profesor Valer Bel, de la Facultatea de Teologie din Cluj-Na-
poca. Rosteşte un cuvânt de mângâiere.

În Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Turda 
(parohi: Pr. Gheorghe Gotea şi Pr. Grigore Marchiş), slujeşte Para-
clisul Maicii Domnului şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.     

11 august: În sala de festivităţi a Primăriei din Turda, participă 
la deschiderea Zilelor oraşului. Rosteşte o rugăciune şi un cuvânt 
de binecuvântare. Este însoţit de PCuv. Protos. Benedict Vesa, se-
cretarul eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. 

În biserica din Măhal, protopopiatul Gherla (paroh: Pr. Viorel 
Suciu), slujeşte Paraclisul Maicii Domnului şi rosteşte un cuvânt de 
învăţătură.  

12 august: Primeşte la reşedinţă pe Înaltpreasfi nţitul Părinte 
Atenagoras, Mitropolitul grec-ortodox al Mexicului, invitat al Prea-
sfi nţitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului.

În capela Seminarului Teologic, ofi ciază Taina Sfântului Botez 
pentru pruncul Sofi an, fi ul părintelui Petru Nicolae Buran, de la 
parohia Valea Fânaţelor (prot. Cluj II) şi pentru pruncul Efrem 

Ştefan, fi ul părintelui Vasile Bandrabulă, de la parohia Gilău III 
(prot. Cluj I). Rosteşte un cuvânt de învăţătură.

Primeşte la reşedinţă pe Înaltpreasfi nţitul Părinte Luca, Mitro-
polit de Zaporoje şi Melitopol (Ucraina).   

13 august: Împreună cu ÎPS Părinte Luca din Ucraina, săvârşeşte 
slujba de resfi nţire a bisericii din Agriş, protopopiatul Turda. Slujeşte 
Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Hiroteseşte întru 
iconom, pe părintele paroh Victor Radu Varga şi conferă Ordinul 
„Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”, domnului Teodor Moldovan.

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

14 august: Împreună cu ÎPS Părinte Luca, Mitropolit de Zaporo-
je şi Melitopol, conduce tradiţionala procesiune pe jos înspre Mănăs-
tirea Nicula. În Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Gherla (parohi: 
Pr. Aurel Mureşan şi Pr. Gheorghe Ştir), rosteşte o rugăciune de bi-
necuvântare şi un cuvânt organizatoric. Ajunşi la Mănăstirea Nicula, 
rosteşte o rugăciune de mulţumire şi un cuvânt duhovnicesc.

Împreună cu ÎPS Părinte Luca, Mitropolit de Zaporoje şi Meli-
topol, ÎPS Părinte Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei 
Occidentale şi Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidenta-
le şi Meridionale şi PS Părinte Emilian Crişanul, Episcop Vicar al 
Arhiepiscopiei Aradului, pe altarul de vară al Mănăstirii Nicula, 
slujeşte Vecernia şi Litia.

Pe altarul de vară al Mănăstirii Nicula, împreună cu ierarhii 
prezenţi, slujeşte Utrenia cu Prohodul Maicii Domnului.

Acordă un interviu pentru postul de televiziune „Orizont TV”.  
15 august (Adormirea Maicii Domnului): Cu prilejul hramului, 

pe altarul de vară al Mănăstirii Nicula, împreună cu ÎPS Părinte Luca, 
Mitropolit de Zaporoje şi Melitopol, ÎPS Părinte Iosif, Arhiepiscopul 
Ortodox Român al Europei Occidentale şi Mitropolitul Ortodox 

Român al Europei Occidentale şi Meridio-
nale şi PS Părinte Emilian Crişanul, Episcop 
Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, slujeşte 
Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de în-
văţătură.

16 august (Sfi nţii Martiri Brâncoveni)
Cu prilejul hramului, pe o scenă speci-

al amenajată, la mănăstirea de la Crucea 
Iancului din Mărişel, protopopiatul Huedin, 
slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvân-
tul de învăţătură. 

Face o vizită la Mănăstirea Râşca Tran-
silvană. Este însoţit de PCuv. Arhim. Dumi-
tru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhi-
episcopia Vadului, Feleacului şi Clujului. 

În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Ve-
cernia, Acatistul Sfi nţilor Martiri Brâncoveni 
şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.  

17 – 18 august: În Sala Sinodală din 
Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, sub 
preşedinţia Preafericitului Părinte Daniel, 
participă la şedinţa de lucru a Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. 

19 augustLa împlinirea a 416 ani de la 
mutarea la domnul a Voievodului Mihai 
Viteazu, pe o scenă special amenajată în 
proximitatea Mănăstirii „Mihai Vodă” din 

Turda, slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. 
Este însoţit de PCuv. Arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstiri-
lor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului. 

La Monumentul lui Mihai Viteazul din apropierea Mănăstirii 
„Mihai Vodă” de la Turda, săvârşeşte slujba Parastasului şi asistă la 
ceremonialul cultural şi militar organizat cu acest prilej.

În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie și slujește la Litie. 
20 august: În Biserica „Sfântul Apostol Andrei” din Beclean 

(parohi: Prot. Vincenţiu Doru Zinveliu şi Pr. Claudiu Zinveliu), 
slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Săvâr-
şeşte slujba Parastasului pentru preotul Sever, tatăl părintelui pro-
topop Vincenţiu Doru Zinveliu. O premiază şi felicită pe doamna 
Anuca Sălăgean din Şirioara, protopopiatul Beclean, pentru împli-
nirea a 50 ani de când merge în pelerinaj, pe jos, la Mănăstirea Ni-
cula, cu prilejul hramului acestei vetre monahale.

În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Paraclisul Maicii 
Domnului şi rosteşte o cateheză. Hiroteseşte întru duhovnic, pe părin-
tele Sorin Viorel Buş, de la parohia Vâlcele, protopopiatul Cluj I şi pe 
părintele Petru Iloaie, de la parohia Petreşti, protopopiatul Gherla. 

21 august: Săvârşeşte slujba de binecuvântare a Muzeului Sătesc 
din localitatea Spermezeu, protopopiatul Beclean, amenajat de 
Preasfi nţitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei 
de Nord, fi u al satului. Rosteşte un cuvânt de învăţătură. Primeşte 
din partea Primăriei şi a Consiliului Local, titlul de „Cetăţean de 
Onoare” al comunei Spermezeu.

Înaltpreasf ințitul Părinte Mitropolit Andrei împreună cu Înaltpreasfi nţitul Părinte Luca, Mitropolit de Zaporoje și Melitopol 

(Ucraina), , ÎPS Părinte Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Mitropolitul Ortodox Român al Europei 
Occidentale şi Meridionale şi PS Părinte Emilian Crişanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, cu prilejul Hramului , cu prilejul Hramului 

Mănăstirii Nicula, Adormirea maicii Domnului, 15 august, 2017.Mănăstirii Nicula, Adormirea maicii Domnului, 15 august, 2017.
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În fi ecare luni, între orele 8.00 şi 10.00, conduce şe-
dinţa Consiliului Permanenţei Eparhiale.

În fi ecare vineri, între orele 8.00 şi 10.00, predă cursul 
de Spiritualitate pentru studenţii din anii III şi IV de la 
Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.

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

În fi ecare miercuri şi vineri, între orele 10.00 şi 15.00, 
acordă audienţe clerului şi credincioşilor.
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 Face o vizită pe şantierul de restaurare al bisericii din Căianu 
Mic (paroh: Pr. Alexandru Eugen Gherghel).

Face o vizită la Mănăstirea „Sfi nţii Împăraţi Constantin şi Elena” 
de la Dobric, protopopiatul Beclean. 

La Mănăstirea Nicula, se întâlneşte cu tinerii participanţi la 
Tabăra Naţională organizată de Mitropolia Clujului, Maramu-
reşului şi Sălajului. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc. Este înso-
ţit de PC Pr. Bogdan Ivanov, consilierul cultural al Arhiepisco-
piei Vadului, Feleacului şi Clujului. 

25 august: În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Acatis-
tul Bunei Vestiri şi rosteşte un cuvânt de învăţătură. 

26 august: Săvârşeşte slujba de sfi nţire a bisericii din fi lia Giur-
cuţa de Sus a parohiei Poiana Horea, protopopiatul Huedin. Pe al-
tarul de vară din curtea bisericii, slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte 
cuvântul de învăţătură. Hiroteseşte întru iconom stavrofor, pe pă-
rintele paroh, Păunel Ioan Petran. Conferă domnului Titus Nicoară, 
Ordinul „Sfi nţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni”.

În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie şi slujeşte 
la Litie.   

27 august: Săvârşeşte slujba de sfi nţire a bisericii din parohia 
Petreştii de Sus, protopopiatul Turda. Slujeşte Sfânta Liturghie şi 
rosteşte cuvântul de învăţătură. Hirotoneşte întru iconom, pe pă-
rintele paroh, Călin Hruban. Săvârşeşte slujba de binecuvântare a 
lucrărilor efectuate la casa parohială.

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

 28 august: Face o vizită pe şantierul centrului misionar-social 
„Sfântul Apostol Andrei” de pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. 

29 august (Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul): Cu 
prilejul hramului, pe altarul de vară al Mănăstirii Cormaia, pro-
topopiatul Năsăud, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvân-
tul de învăţătură. Acordă domnului Ioan Negruşier, distincţia 
„Crucea Transilvană”. Săvârşeşte slujba de binecuvântare a noii 
trapeze a mănăstirii.

Îi vizitează pe copiii afl aţi în tabără la Centrul de Tineret „Pr. 
Prof. Ioan Bunea” de la Sângeorz-Băi.

Face o vizită pe şantierul de pictură al bisericii din localitatea 
Cormaia, protopopiatul Năsăud (paroh: Pr. Vasile Petre Zinveliu) 
şi pe şantierul de construcţie a noii case parohiale din localitate.

Face o vizită în parohia Salva, protopopiatul Năsăud (paroh: 
Pr. Dumitru Morar), în vederea stabilirii locului pentru construc-
ţia unei noi case parohiale. Este însoţit de PCuv. Arhim. Dumitru 
Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Felea-
cului şi Clujului. 

 30 august : Face o vizită la Mănăstirea „Sfântul Vasile cel Mare” 
de la Someşul Cald, protopopiatul Huedin. Este însoţit de domnul 
Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei Vadului, Fe-
leacului şi Clujului. 

31 august: Prezidează comisia de examinare a candidaţilor la 
concursul pentru ocuparea postului de preot paroh la parohiile „Sf. 
Prooroc Daniel” din Floreşti, Aruncuta (protopopiatul Cluj I) şi 
Ragla (protopopiatul Bistriţa). 

Participă la momentul festiv organizat cu prilejul trecerii în 
rezervă a comandantului Poliţiei Municipale din Cluj-Napoca, 
comisar-şef Mariana Ilieş. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc.

În clădirea „Casino” din Parcul Central din Cluj-Napoca, par-
ticipă la manifestarea organizată de primărie cu prilejul Zilei Lim-
bii Române. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc.

Face o vizită pe şantierul de restaurare al Bisericii „Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie” din Floreşti, protopopiatul Cluj I 
(parohi: Pr. Marcel Andreica, Pr. Cristian Perşa, Pr. Daniel 
Paşca şi Pr. Dan Matei).

Face o vizită în Parohia „Sfântul Prooroc Daniel” (nou înfi inţa-
tă) din Floreşti (paroh: Pr. Ioan Tănase Chiş). Este însoţit de PC Pr. 
Vasile Stanciu, decanul Facultăţii de Teologie din Cluj-Napoca. 

 
A consemnat, Arhid. Claudiu Ioan Grama

ITO 2017 - 
Tinerii ortodocși clujeni, pe 

colina bucuriei Iașilor

Cătălin Bărăian

C ea de-a cincea ediţie a Întâlnirii Internaţionale a tine-
rilor creștini ortodocși a reunit la Iași peste 6000 de 
tineri din întreaga lume, din cele mai îndepărtate 

părţi ale Africii și până în cele mai greu-încercate ţinuturi ale 
Siriei, dimpreună cu reprezentanţi ai tuturor celorlalte Patri-
arhii ortodoxe, toţi purtaţi de aceeași dragoste faţă de Hristos. 
Sub sloganul „Tânărul în căutarea libertăţii”, au răspuns 
pozitiv invitaţiei confraţilor ieșeni și 150 de tineri din Arhie-
piscopia Vadului, Feleacului și Clujului, care au petrecut la 
Iași 4 zile de bucurie și de comuniune frăţească, manifestată 
atât prin rugăciune și cântare, cât și prin joc și veselie.

„Libertatea deplină este libertatea 
de a-L iubi pe Dumnezeu și pe oa-
meni, în timp și în eternitate”, au 
fost cuvintele cu care Preafericitul 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, a inaugurat „Fes-
tivalul bucuriei” de la Iași. „Voi, ti-
nerii, sunteţi bucuria noastră, a 
tuturor!”, a afi rmat Întâistătătorul 
Bisericii Orotodoxe Române, subli-
niind încă o dată rolul foarte impor-
tant al misiunii tinerilor în Biserică și în societate. Frumoși și plini 
de entuziasm, miile de tineri prezenţi la deschiderea ofi cială a ITO 
2017, au făcut să răsune cetatea Iașilor la intonarea Imnului naţional 
al României, mărturisindu-și apartenenţa și unitatea spirituală și 
naţională, în cadrul unuia dintre cele mai emoţionante momente 
ale festivalului.

Un alt eveniment foarte așteptat de toţi tinerii prezenţi în capi-
tala Moldovei, în perioada 1-4 septembrie 2017, a fost conferinţa 
părintelui profesor Constantin Necula de la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Sibiu, cel care în cea de-a doua seară a sărbătorii le-a 
spus tinerilor că „a fi  liber în Hristos înseamnă a dărui cu zâmbetul 
pe buze! (…) Libertatea şi iubirea nu răspund la întrebarea ce?, ci 
la întrebarea cine?, iar răspunsul este Hristos. Adevărata libertate 
ţine de capacitatea de a fi  împreună cu El în permanenţă. Adevă-
rata libertate înseamnă să Îl ai pe Hristos. Până la urmă, cea mai 
deplină formă de libertate este să te duci lângă potir, să deschizi 
gura și să primești Trupul și Sângele lui Hristos. Atunci când toţi 
ceilalţi ne spun «Închideţi gura», Hristos ne spune «Deschideţi 
gura și primiţi Trupul și Sângele Meu!”. Conferinţa susţinută de 
părintele profesor a avut loc în Grădina Pallas din centrul Iașilor, în 
prezenţa tinerilor participanţi, cât și a sute de ieșeni.

Întâlnirea tinerilor creștini ortodocși din toată lumea a avut ca 
punct culminant sfânta și dumnezeiasca Liturghie arhierească, ofi ci-
ată pe o scenă special amenajată în faţa catedralei mitropolitane din 
Iași, duminică, 4 septembrie 2017, în cea de-a treia zi a întâlnirii, de 
către un sobor de 15 arhierei. În cuvântul adresat tinerilor, 
Înaltpreasfi nţitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a sub-
liniat importanţa comuniunii tinerilor în Sfânta Liturghie: „Dacă 

întrebăm, în general, cum se manifestă libertatea omului, cred că cei 
mai mulţi dintre noi am răspunde că înseamnă să mergem unde 
dorim, fără nici o îngrădire și nimeni să nu ne oprească să mergem 
acolo unde tânjește inima noastră. Dacă ţi se dă, însă, posibilitatea să 
mergi și în cer, să fi i și pe pământ, să fi i deopotrivă cu cei care au fost 
în istorie, dar și cu cei care vor veni, oare nu vom spune «Vreau să 
fi u și eu liber și în cer și pe pământ, și cu cei plecaţi dintre noi și cu 
cei care sunt acum în viaţă!?» Spaţiul și timpul în care omul poate 
să împlinească această dimensiune cosmică este Sfânta Liturghie.”  

Duminică după amiază, cei peste 6000 de tineri prezenţi la ITO 
Iași, și-au mărturisit credinţa și iubirea faţă de Hristos și faţă de semeni 
și și-au manifestat libertatea printr-un Marș al tinereţii, organizat 
pe străzile Iașului. Traseul pe care s-a desfășurat manifestarea a fost: 
Parcul Copou – Biblioteca „Mihai Eminescu”, Bulevardul 
Independenţei, Mănăstirea Golia, Biserica Sfântul Nicolae Domnesc, 
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Punctul de sosire al tinerilor a 
fost Catedrala Mitropolitană. În timp ce în faţa Catedralei Mitropo-
litane s-au adunat toţi participanţii la marș, pe scenă a fost cântat 
Paraclisul Maicii Domnului. Surpriza serii a fost prezenţa la eveniment 
a Monahiei Siluana Vlad, Stareţa Mănăstirii Sfântul Siluan Athonitul 

din Iași, care a adresat celor prezenţi 
un cuvânt de învăţătură.

Seara de duminică s-a sfârșit cu 
un minunat spectacol al tinereţii or-
ganizat în faţa Palatului Culturii din 
Iași, în cadrul căruia tinerii prezenţi 
au întins hora pe acorduri de muzică 
populară ale „Lăutarilor” din 
Chișinău, dirĳ aţi de maestrul Nicolae 
Botgros, iar în cea de-a doua parte, 
au cântat melodii de dragoste împre-

ună cu membrii trupei Holograf. Moderatorul tuturor evenimen-
telor de la Iași a fost omul de televiziune Daniel Buzdugan, cel care 
a însufl eţit întregul festival: „Credeţi-mă că este cel mai frumos 
lucru pe care l-am văzut vreodată: asta este Biserica! Voi sunteţi 
Forţa Bisericii! Oamenii simt, nu poţi să minţi, atunci când ești în 
mĳ locul oamenilor, ei te simt! ITO 2017! Forţa Bisericii!”

Festivalul bucuriei de la Iași s-a încheiat în cea de-a patra zi de 
ședere în Arhiepiscopia Moldovei și Bucovinei. Cu iubire părin-

tească deosebită, părintele mitropolit Teofan al Iașilor, gazda 
evenimentului din acest an, i-a îmbrăţișat pe tineri și la fi nalul 
manifestărilor, îndemnându-i: „Și pentru că s-a vorbit atât de 
mult în aceste zile de Libertate, putem spune că omul bun este un 
om liber, omul care iartă e un om liber, omul care se roagă e un 
om liber, omul care are curaj e un om liber, omul care este entu-
ziast e un om liber și omul care are credinţă e un om liber! Vă 
doresc să vă hrăniţi libertatea din bunătate, din iertare, din rugă-
ciune, din curaj și mai ales din credinţa cea dreaptă! Bucurie 
sfântă și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi!”

Torţa ce poartă fl acăra vie a bucuriei și a tinereţii continuă să ardă. 
Din Baia-Mare la Cluj, din Cluj la București, iar apoi în cetatea Iașilor; 
anul viitor, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, înaltul cerului de pe 
deasupra Sibiului se va umple de glasurile pline de entuziasm ale 
celor ce reprezintă prezentul și viitorul Bisericii Ortodoxe – tinerii. 
Până atunci, vom spune dimpreună cu una dintre tinerele participan-
te la ITO Iași 2017 – „ne bucurăm că am avut încă o dată șansa să fi m 
liberi să ne exprimăm credinţa și bucuria de a fi  creștini ortodocși!”.
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Câteva ore în tabăra de la Mărișel 
și gândul că intelectualul trebuie 

să fie al comunității

Bogdan Herţeg

O tabără este împlinirea unei comunităţi prin distanţarea de 
vieţile clădite individual și regăsirea împreună în rugăciu-
ne, muncă, discuţii și jocuri. Omul se poate regăsi pe sine 

prin Dumnezeu și prin ceilalţi.

Din păcate, am mers doar în două zile în tabăra de vară ASCOR 
Cluj organizată în acest an la Mărișel. Prima dată m-a dus cu 
mașina Maria B. Am ajuns chiar la masă și am fost acceptat cu 
bucurie, chiar dacă nu participasem la slujbă sau la pregătirea 
mâncării. Nu era o sobrietate ca la o trapeză athonită. Era multă 

a dlui acad. Nicolae Dabĳ a, din Chișinău, și a cercetătoarei Maria 
Axinte, fondatoarea Memorialului Închisoarea Pitești. Dl prof. univ. 
dr. Radu Preda și dl asist. univ. dr. Ionuţ Butoi și-au exprimat punc-
tele de vedere prin teleconferinţe. Jurnalistul scriitorul, publicistul 
și cercetătorul prof. dr. Marius Vasileanu, din București, a abordat 
tematica mișcării „Rugului Aprins” de la Mănăstirea Antim. Prezenţe 
nelipsite și îndrăgite au fost Părintele Iustin Miron de la Mănăstirea 
Oașa și Părintele Pantelimon Șușnea de la Metocul Găbud, precum 
și PS Macarie Drăgoi, Episcopul românilor din Europa de Nord, 
care au abordat din perspectivă duhovnicească problema persecuţiei 
comuniste. Tabăra a fost încununată de vizita și binecuvântarea ÎPS 
Andrei Andreicuţ, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului.

Cuvântările invitaţilor pot fi  accesate în format audio pe site-ul 
ascorcluj.ro, urmând a fi  reunite într-o variantă tipărită. 

Programul duhovnicesc al taberei a constat în ofi cierea zilnică 
a Sfi ntei Liturghii și a Paraclisului Maicii Domnului, în citirea ne-
încetată a Psaltirii, precum și în catehezele Părintelui Ciprian Ne-
greanu, îndrumătorul duhovnicesc al comunităţii Bisericii Studenţilor 
și a ASCOR Cluj-Napoca. Tema catehezelor au reprezentat-o pro-
blema incinerării, de actualitate în Occident, și perspectiva ortodo-
xă asupra trupului uman.

Tabăra a oferit și posibilitatea participării la ateliere tematice, 
precum atelierul de cusut ii, condus de dl Nelu Dumitrescu, ateli-
erul de confecţionat opinci, organizat de președintele ASCOR, 
Bogdan Constantin Dincă, atelierul de toacă, sub îndrumarea So-
rinei Nemeș, precum și un atelier de cântece în cinstea celor care 
au suferit în închisori, susţinut de Iulia Anamaria Mureșan și Lidia 
Pridea. O mică bibliotecă cuprinzând cărţi despre închisorile co-
muniste a putut fi  cercetată în toată această perioadă. 

Programul a mai inclus jocuri sportive, vizite la muzeele satului, 
la monumentul „Crucea Iancului” și la Mănăstirea „Sfi nţii Martiri 
Brâncoveni”, călărie, prin bunăvoinţa sătenilor de la Mărișel, parti-
ciparea la „Marele joc”, un joc interactiv cu probe multiple, ce sti-
mulau spiritul de echipă, cântece de seară, precum și tradiţionalele 
„Seară a talentelor” și focul de tabără din ultimele zile. Participanţii 
s-au cazat la cort și la casele localnicilor din Mărișel, care, împreună 
cu Părintele Ioan Mocean, ne-au bucurat prin primirea ospitalieră. 

În continuare, vom reda opinii ale participanţilor la tabăra 
studenţească de vară ASCOR: 

 „Tabăra din vara aceasta a avut cu siguranţă ceva aparte, ceva 
ce nu te-a lăsat să te întorci la viaţa de zi cu zi la fel cum ai plecat. 
Pe lângă frumoasa locaţie, minunatele activităţi în care au fost 
implicaţi participanţii și prieteniile puternice ce s-au legat, rămân 
de neuitat întâlnirile cu foștii deţinuţi politici, care au parcurs une-

Ediția a XVII-a a taberei 
studențești de vară organizată 

de ASCOR:
„Martirii și mărturisitorii din 
timpul prigoanei comuniste”

Eliza-Adelina Purcaru

A nul comemorativ închinat Patriarhului Justinian și apără-
torilor Ortodoxiei în timpul comunismului a prilejuit or-
ganizarea mai multor activităţi Asociaţia Studenţilor 

Creștini Ortodocși Români (ASCOR), fi liala Cluj-Napoca, care își 
doresc să readucă în memorie chipurile martirilor și ale mărturisi-
torilor din temniţele comuniste. Astfel, în lunile aprilie-iunie au fost 
organizate două pelerinaje sub denumirea „Crucea pe care a fost 
răstignită ţara”, cu un traseu de tip tur naţional, marcând cele mai 
importante închisori comuniste, memoriale, morminte ale martiri-
lor și mănăstiri legate de numele celor care prin pătimire ne-au 
devenit modele. De asemenea, amintim piesa de teatru „Colivia 
privighetorilor”, inspirată din experienţele deţinuţilor politici creștini, 
pusă în scenă în luna martie la Casa de Cultură a Studenţilor.

În luna august 2017, Asociaţia a orientat spre aceeași tematică 
ediţia a XVII-a a taberei studenţești de vară, desfășurată anual în 
Postul Adormirii Maicii Domnului: „Martirii și mărturisitorii din 
timpul prigoanei comuniste”. Anul acesta, tabăra a avut loc în satul 
Mărișel, pe culmile domoale ale Munţilor Gilău, sub straja mode-
lului de curaj și eroism al Pelaghiei Roșu, comandantă a femeilor 
românce localnice împotriva ocupanţilor maghiari în timpul 
Revoluţiei de la 1848.

Între 1 și 12 august, participanţii la tabără, studenţi, dar și foști 
studenţi formaţi în jurul comunităţii ASCOR, au putut asculta în 
Biserica din Mărișel, cu hramul „Sfinţilor Arhangheli Mihail și 
Gavriil”, cuvintele unor invitaţi de seamă. Dintre aceștia, îi menţionăm 
pe foștii deţinuţi politici: dl Nicolae Ciurică, din Teregova (Caraș-
Severin), partizan în munţi timp de 5 ani și întemniţat timp de 10 
ani; dl Valer Irinca, din Cărpinișul Simeriei, care a executat 5 ani de 
închisoare pentru activitatea din Oastea Domnului; dl Octav Bjoza, 
din București, întemniţat timp de 5 ani pentru activitatea din 
organizaţia Garda Tineretului Român, deţinând în prezent funcţia 
de președinte al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale 
Dictaturii din România (AFDPR); dl Demostene Andronescu, din 
București, care, în timpul detenţiei de 12 ani, a scris direct „pe scoarţa 
cerebrală”, cum mărturisește dumnealui, aproximativ 200 de poe-
zii, dintre care jumătate au fost reunite în volumul Peisaj lăuntric 
(Fundaţia Sfi nţii Închisorilor, Pitești, 2014); dl doctor numit „fără 
de arginţi” Dionisie Stoenescu, care a executat 8 ani de închisoare 
și care în 1981 a reuşit, cu greu, să emigreze, stabilindu-se în Franţa, 
la Paris, fi ind un reprezentant de seamă al exilului românesc. În 
timpul detenţiei, dl Dionisie Stoenescu a făcut parte din același lot 
cu dl Demostene Andronescu, iar la Facultatea de Medicină din 
București pe care a absolvit-o specializându-se în cardiologie l-a 
avut coleg pe viitorul Părinte Gheorghe Calciu-Dumitreasa. Tema-
tica a fost abordată și din perspectiva dlui Răzvan Codrescu, scriitor, 
publicist și redactor-șef al revistei „Lumea credinţei”, din București, 

ori distanţe mari pentru a ne vorbi și a ne cunoaște. M-a impresionat 
seninătatea acestor oameni în pofi da greutăţilor inimaginabile prin 
care au trecut, mărturisirea neîncetată a credinţei ortodoxe și liniștea 
dobândită în urma unei iertări sincere a celor care le-au făcut atât 
de mult rău. Încurajator a fost îndemnul lor de a nu renunţa la 
lupta noastră pentru idealuri și la vise. În ciuda vârstei lor înaintate, 
se vedea că și ei mai luptă încă.” (Romina Sopoian)

***
„Eu am fost în tabără pentru a căuta partea de folos duhovnicesc, 

adică slujbele și discuţiile (n.n. catehezele Părintelui Ciprian Ne-
greanu), și conferinţele. Acum, depinde de fi ecare ce caută și, în 
funcţie de ce caută fi ecare om, se folosește altfel. Pentru mine per-
sonal, faptul că m-am silit să particip la toate slujbele și la toate 
conferinţele și discuţiile, am simţit că m-a încărcat sufl etește foarte 
tare și efectiv am simţit și că am fost obosită fi zic. Simţeam că era 
un efort sufl etesc, o încărcare sufl etească. Sunt și oameni care se 
duc ca să socializeze sau ca să iasă pe munte și poţi găsi și partea 
aceasta, natura și bucuria de a fi  cu ceilalţi; cumva poţi să te integrezi 
mai bine în comunitatea Bisericii dacă te duci în tabără. Dar pentru 
mine asta a fost, partea duhovnicească.” (respondent anonim)

***
„Am participat ani la rând la multe tabere ASCOR și pot spune 

că s-a ajuns, în timp, la o maturizare duhovnicească deosebită a 
comuniunii tinerilor care doresc să-și petreacă vacanţa/ concediul 
în acest mod. Nu este vorba numai despre experienţa practică de 
ani de zile a organizatorilor și a participanţilor consecvenţi, o 
experienţă sine qua non, ci și de modul de planifi care și abordare a 
pregătirii pe plan spiritual, în lumina diferitelor tematici și subiecte 
duhovnicești, pe care organizatorii le fac sub oblăduirea părintelui 
duhovnic și ocrotitor al studenţilor, Părintele Ciprian Negreanu, și 
a ÎPS Andrei. Tinerii care au mai mers în tabere știu că acestea sunt 
prilejuri de descoperire, agonisire și sporire duhovnicească, de în-
tărire sufl etească, prin participare la Sfânta Liturghie, Spovedanie 
și Euharistie”. (Gabriela Bulgaru)
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bucurie tinerească și erau prietenii pe care Domnul mi i-a dăruit 
odată cu nebănuita convertire din 2012. Invitatul zilei era domnul 
Marius Vasileanu. Jurnalistul creștin a ţinut două cuvântări despre 
mișcarea „Rugului Aprins”, ultima neînregistrată. La aceasta din 
urmă tineri i-au adresat întrebări simple, dar am fost apăsat de 
greutatea lor. Discuţia era despre Alexandru Mironescu și despre 
alţi mari intelectuali din perioada interbelică, iar un băiat de vreo 
20 de ani a spus: „Unde sunt marile valori cu care merg împreună 
la Liturghie?”. Cineva din public i-a spus: „Fii tu o valoare!”. 
Credeam că tânărul se va bloca, dar a răspuns imediat: „Bine, dar 
Revoluţia nu a fost ieri”. Sensul replicii lui este că timpul a avut 
răbdare cu formarea valorilor și că roadele trebuiau să fi e gata de 
cules. A urmat o altă întrebare simplă învăluită în aceeași relevanţă 
ascunsă: „Ce putem face noi pentru intelectualii creștini?”. În acel 
moment am înţeles că există o necesitate reală pentru mari valori 
intelectuale în comunităţile creștine. Am priceput că această ne-
voie care nu poate fi  reprimată izbucnește la cei simpli, dacă nu 
pornește de la cei mai școliţi și mai în măsură. Spiritul livresc și 
instituţionalizat tinde să respingă intelectual prezent și să prefere 
amintirea cosmetizată a celui adormit. Dar comunitatea se odihnește 
în intelectualul valoros, înţelegându-i strădania dureroasă, iar 
acesta se odihnește în oamenii simpli, înţelegându-le simplitatea 
la adevărata ei valoare și profunzime. Comunitatea vie și intelec-
tualul viu se ţin reciproc. Se împlinesc reciproc. Înţelegerile lor se 
oglindesc în acest timp, în aceste zile, nu în illo tempore.

Când am plecat era noapte. O negură deasă cuprinse pantele 
Mărișelului, iar mașina Mariei nu avea faruri de ceaţă. Mergeam 
fără să vedem mare lucru. Ca în viaţă. „Maria, unde e drumul?”. 
„Nu știu, Bogdane”. Îmi era teamă, dar aveam și o liniște interioară. 
Am trecut pe lângă o mașină ce staţiona cu farurile pornite. „Crezi 
că s-au rătăcit?” – „Nu știu, Maria”. Eram liniștit, aveam o pace 
interioară. Înaintăm câteva sute de metri. „Ne întoarcem după ei? 
Ce-ţi spune conștiinţa, Bogdane?” – „Nu-mi spune nimic”. Stăteam 
bine cu liniștea. Mai mergem un kilometru. „Să întorc?” – „Întoar-
ce”, zic, deși nu prea doream să întoarcă, conștiinţa nu îmi zicea 
nimic, îmi contemplam pacea. Ne-am întors și ne intersectăm cu 
acea mașină. Vorbim cu ei. „V-aţi rătăcit și voi?”, ne întreabă. „Nu, 
ne-am întors după voi”. Ne-au urmat. Drumul era greu, iar cei din 
spate ne-au mulţumit cu farurile. „Bravo, Maria!” – „Conștiinţa, 
Bogdane, conștiinţa”, îmi spuse fără emfază. 

Și pacea interioară? E valabilă, însă nu trebuie să acopere glasul 
conștiinţei, ci să-l înalţe lămuritor, Sfântul Apostol Pavel vorbind de 
conştiinţa mea în Duhul Sfânt (Romani 9: 1). Iată că nu cărţile și 
conferinţele sunt calea principală de a ajunge la înţelegeri. Răspun-
surile cel mai utile nouă sunt în cei de lângă noi, nu în discursuri.

După două zile am mers din nou. M-a dus cu mașina Radu B. 
În spate era fi ul lui de doi ani. Nu a mai fost ceaţă, dar au fost câteva 
plânsete. „Decât să pierdem vremea în parc...”, îmi zice Radu. Aceas-
ta e și ideea unei asemenea taberi: a ieși din confortul individualist 
și de a fi  alături de ceilalţi în rugăciune. În fapt, în Mărișel am intrat 
într-un spaţiu al rugăciunii și în mĳ locul tinerilor am început să mă 
rog cu metaniera. Ce mă împingea din spate? Era un teatralism? 
Pozam în faţa celorlalţi? Dar mi-am spus că mă rog atât de rar, încât 
nu are rost să distrug și acest moment de rugăciune. Așa că m-am 
rugat. Comunitatea îmi dădea acest dar și l-am primit.

De fapt, comunitatea oferă oricărui membru al ei numeroase 
daruri. Dacă ne uităm la ceilalţi ca la niște concurenţi care ne răpesc 
din timpul petrecut cu duhovnicul, pierdem. Ceilalţi ne dau atât de 
mult suport, încât compensează din plin acest aparent neajuns. De 
exemplu, în drumul prin ceaţă, Maria mi-a povestit cum a fost 
vindecată de cancer în faţa Icoanei Maicii Domnului Pantanassa, o 
copie adusă de la Mănăstirea Vatoped și afl ată în biserica de lemn 
din Complexul Hasdeu. Iar Radu avea așa frumoasă grĳ ă fi rească 
pentru fi ul lui! Eu îi abandonasem în tabără și am jucat fotbal cu 
câţiva studenţi. Se înserase când am terminat alergatul după minge 
și Radu a venit cu un tricou curat: „Ia-l, să nu răcești”.

femiator la adresa regimului comunist și culegeri 
de cântece laudative la adresa jivinelor.

SURSA: informator sub acoperire MUREȘAN IU-
LIA ANAMARIA SERAFIMA
Rap. Nr. 18/4576/2017

Măsuri ce urmează a fi  luate:
Pentru acestea și multe alte activități sus-

pecte, toți bandiții, toți cei care i-au găzduit, 
în frunte cu preoții însoțitori ai bandiților, 
sunt propuși urmăririi și anchetării îndelungate, 
până la afl area planului de uneltire întocmit.

.-.
  Dos. P. 0917, vol. III, g. 5

-----------------------------------

R
aportul de acuzare de mai sus este în primul rând un 
test de curaj. Mă întreb cât de sus și tare mi-aș mai 
afi rma convingerile dacă informatorul nu aș fi  eu, ci 

altcineva, și m-aș vedea încadrată într-un grup de bandiţi 
propuși pentru anchetare, bineștiind ce presupune o anchetă 
aplicată de Securitate.

Raportul de acuzare de mai sus reprezintă un model de 
viziune pe care unul dintre informatorii Securităţii l-ar putea 
avea asupra întâlnirii noastre care, de fapt, a avut la bază 
gânduri bune, constructive, nicidecum uneltitoare. Pe cât de 
absurd i s-ar părea unui participant al taberei ca cineva să 
creadă că dorinţa lui curată de a învăţa echitaţia și jocul de-a 
cercetașii este de fapt parte integrantă a unui plan de uneltire 
și de refugiere în munţi, pe atât – sau mai mult – de absurde 
li se păreau tinerilor arestaţi – dar și nouă, celor ce le citim 
viaţa – încadrarea lor în categoria de „bandiţi” și de „dușmani 
ai poporului”.

Raportul de acuzare de mai sus conţine în mod intenţionat 
greșeli de ortografi e și repetiţii. Cele descrise sunt adevărate; 
interpretarea lor este însă eronată. Modelul de redactare este 
inspirat din rapoartele emise de membrii Securităţii, iar cel 
de însemnare a raportului este preluat din cartea „Părintele 
Arsenie Boca în Arhivele Securităţii”, coordonă de Florian 
Bichir, care preia conţinutul rapoartelor de informare și de 
acuzare la adresa Părintelui Arsenie; editorii au folosit mĳ -
loace speciale de tehnoredactare pentru a reda forma origi-
nală a modului de aranjare în pagină și a notelor scrise ma-
nual de către anchetatori ori de către alţi membri ai Securită-
ţii. Indicele „P.” din expresia fi nală „Dos. P. 0917, vol. III, g. 
5” arată faptul că, prin ochii Securităţii, acesta este considerat 
un caz penal, o infracţiune deosebit de gravă.

***
Privindu-i pe domnul Demostene Andronescu și pe 

domnul Dionisie Stoenescu, foști deţinuţi politici, stând 
la masă, bucurându-se de tihna și frumuseţea locului, 
precum și de compania caldă pe care și-o ofereau unul 
altuia, mă întrebam dacă pe atunci, în vremea terorii, 
mai aveau curajul să spere la bătrâneţi liniștite, priviri 
și zâmbete senine, la bucuria de a inspira aer curat și la 
libertatea de a comunica.
Știm despre mulţi din cei care au pătimit în temniţele 

comuniste și care au adormit că este foarte probabil să 
fi trecut în rândul sfinţilor. Dar cu cei care încă sunt în 
viaţă, cum rămâne? Ce mai trebuie ei să facă, în plus faţă 
de jertfa pe care deja au făcut-o în închisoare, pentru a 
dobândi, într-un final, și ei, sfinţenia? Părerea mea este 
că pecetea ei li s-a impregnat deja pe chip, iar restul vieţii 
lor este o manifestare timpurie a acesteia.

Iulia Anamaria Mureșan
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Locația: Mărișel, Cluj
Perioada: 01-12.08. 2017
Tema taberei: „dușmanii poporului”

În perioada mai sus mențiunată, o pleiadă 
de bandiți, majoritatea până în 30 de ani, s-au 
adunat într-un sat din Munții Apuseni, zis 
„Mărișel”, în principal pentru a-i lăuda pe scâr-
navii care ne-au făcut țara de rușine și cu care 
am înfundat pușcăriile Republicii Populare Romî-
ne. Aceste elemente s-au arătat a fi  nespus de 
pătrunse de misticismul religios, adunându-se în 
fi ecare dimineață și seară în biserica satului. 
Deosebit de suspenct a fost faptul că majoritatea 
dormeau în corturi, iar unii pe la casele local-
nicilor. Cu siguranță puneau ceva la cale, fi ind-
că mai tot timpul își arătau dinții lor de bandiți 
și aveau fi guri ca de învingători asupra vreunui 
plan inamic. Chicoteau adesea, mâncau laolaltă și 
practicau într-ajutorarea, lăsată cel mai proba-
bil moștenire de către fi ințele scârnave legiona-
re de care nu mai dorim să pomenim.

Bandiții cercetau adesea dealurile din 
împrejurimi, probabil vrând să caute locuri bune 
de refugiu și de punere la cale a unor uneltiri 
împotriva orânduirii sociale, la fel ca și 
înaintașii lor. Au învățat să călărească cai și 
cum să se ascundă prin pădure. Ba mai mult, l-au 
chemat ca dascăl înacest scop și pe luptătorul în 
munți, numitul Ciurică Nicolae, care mult le-a 
dat de furcă celor care încercau să-l prindă. Cu 
siguranță că i-a învățat tehnici de supravițuire 
în munți. Mai mult, în ciuda ploii torențiale din 
ziua de 6 august, și-au dus la îndeplinire planul 
de a merge cu trăsurile la Mănăstirea Crucea Ian-
cului, cel mai probabil pentru a și le face com-
plice pe călugărițele de acolo la uneltirea 
lor.

Am avut oroarea să vedem acolo una dintre 
scursurile nerecunoscătoare și nesupuse care a 
scăpat cu viață mărețului nostru plan de reedu-
care de la Pitești, numitul Demostene Andronescu. 
Acesta, împreună cu numitul Dionisie Stoenescu, 
benefi ciar al regimului de detenție oferit de în-
chisorile Văcărești, Aiud și Jilava, și numita 
Maria Axinte, promotoarea unei amintiri de onoa-
re a scursurilor Piteștului, au stat două jumătăți 
de zi în perimetrul taberei, discutând cu bandiții, 
dormind în apropiere de ei, mâncând și participând 
laolaltă cu ei la adunările mistice. Pe semne că 
urmărirea celor doi bandiți seniori nu trebuie să 
înceteze, căci se vede că încă manifestă infl uențe 
asupra tinerelor generații, nelăsându-se de obi-
ceiul lor din studenție.

Și subiectul Octav Bjoza i-a îndoctrinat 
împotriva noastră, îndrugând micnciuni colosale 
la adresa regimului de detenție și aducând inju-
rii personalului închisorilor care l-au adăpostit 
și l-au hrănit vreme de 5 ani. Și numitul Valer 
Irinca, cunoscut răzvrătit și mistic, i-a ținut 
adunați pe bandiți în jurul lui vreme de trei 
ceasuri, iar la fi nalul adunării și-au și făcut 
poză cu el!

Aceștia și alte coji de mămăligă, expona-
te ale nerecunoștinței totale cu privire la os-
pitalitatea regimului de detenție oferit de Re-
publica Populară Romînă, au îndoctrinat adunătu-
ra de bandiți de-a lungul programului lor de 
uneltire, denumit, sub acoperire, „Tabără 
studențească”.

Bandiții au avut de asemenea la îndemână 
un set de aproximativ 20 de cărți cu mesaj blas-
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