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NE ÎMPĂRTĂŞIM CU SFINTELE TAINE  

CA SĂ FIM MEREU CU HRISTOS 
 

(Interviu cu Părintele Arhim. Arsenie PAPACIOC) 
 

 
Stelian Gomboş: Preacuvioase Părinte Arsenie, în primul rând îngăduiŃi-mi 

să Vă mulŃumesc mult pentru dragostea de a-mi acorda acest interviu, şi apoi să Vă 
întreb pentru început: ce le recomandaŃi în primul rând creştinilor care doresc să 
sporească în viaŃa duhovnicească? 

Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc: Eu recomand o stare de veselie 
interioară, lăuntrică, din inimă, o stare ce înseamnă rugăciune neîncetată. O stare de 
veselie adevărată, degajată de problemele vieŃii, de problemele cărărilor vieŃii, ale 
unuia şi ale altuia. O stare de veselie, cu orice chip. Dacă-i întristare, se clocesc ouăle 
diavolului. Este o stare de absenŃă, de întunecare. Dacă un om nu moare de pe poziŃia 
de trăire, de înălŃare, de steag, toată creaŃia suferă. Noi trăim într-o mare unitate, toată 
creaŃia lui Dumnezeu este o unitate. Dacă ne despărŃim de marea unitate, suntem pe 
poziŃie de anulare, de autoanulare. Deci, recomand o poziŃie de trăire. Pentru că 
tragedia întregi lumi trebuie plânsă ca propriile noastre păcate. Şi starea de rugăciune 
înseamnă o stare de prezenŃă. Eu ca duhovnic ce toată ziua stau de vorbă cu lumea 
care are nevoie de verticalitate, nu recomand nevoinŃe; recomand o stare de prezenŃă 
permanentă, de opoziŃie faŃă de păcat şi patimă, care înseamnă recunoaşterea forŃelor 
de bine din tine. 

Stelian Gomboş: AŃi cunoscut astfel de oameni care aveau o asemenea stare 
de prezenŃă continuă? 

Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc: Asta este o întrebare la care nu se 
poate răspunde întru totul. Oamenii îşi păstrează ascunsă viaŃa lor. Am trăit în puşcării 
14 ani; am stat cu fel de fel de conducători ticăloşi. Eram într-o anumită relaŃie şi cu 
Părintele Dumitru Stăniloae, bineînŃeles respectând proporŃiile, căci eram un 
prichindel pe lângă el. La procesul Rugului Aprins - am fost amândoi în acelaşi lot - el 
s-a purtat cam şovăielnic. Dar când a intrat în temniŃă, când a întâlnit acolo mari 
trăitori care erau de 20 de ani în închisoare, care cunoşteau Noul Testament aproape 
pe de rost - puŃini erau care nu ştiau toate scrierile sfântului Ioan Evanghelistul - 
Părintele Stăniloae a rămas impresionat. Nu se întâmplă nimic, absolut nimic, 
niciodată, fără voia lui Dumnezeu. Căci zice Mântuitorul: „Nu se mişcă fir de păr fără 
voia Mea”. Suntem conduşi, guvernaŃi de Dumnezeu în toată mişcarea noastră. Deci 
trebuie să fim atenŃi. în închisoare erau oameni de rugăciune. Am trăit cu ei, cu 
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Valeriu Gafencu, cu Virgil Maxim… L-am avut pe Virgil Maxim chiar în celulă. Am 
stat împreună, mi-a fost aproape ca un ucenic. Am stat mult timp în doi, în celulă, la 
Aiud. Pe mine m-au Ńinut ani de zile la zarcă. Zarca era la Aiud o închisoare în 
închisoare. Nu ştiŃi! Făcută de unguri pentru români. Acolo nu vedeam nimic. Ne 
scoteau afară zece minute pe lună. Vă daŃi seama, erai cu totul suspendat de tot ce-i 
materie! În asemenea condiŃii, toŃi creştinii aceştia se rugau. Dar care era intensitatea 
rugăciunii, asta e greu de apreciat - ca să satisfacem noi acum lumea curioasă de 
astăzi. Vă mai spun încă o dată: eu recomand o stare de veselie care înseamnă 
rugăciune neîncetată.  

Stelian Gomboş: În altă ordine de idei, Preacuvioase Părinte Duhovnic, de ce 
Sfânta Liturghie este considerată de către toŃi PărinŃii ca fiind cerul coborât pe 
pământ? 

Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc: Sfânta Liturghie face abstracŃie de 
la orice fel de comparaŃie. Sfânta Liturghie este Cer, este Dumnezeu, în mâna omului, 
bineînŃeles. Este cel mai important, cel mai mare lucru posibil. Şi de multe ori mă 
gândesc ce cinste are omul. Pentru că Dumnezeu a creat două lucruri nemaipomenite 
care nu se pot repeta. A creat o femeie distinsă care L-a născut pe Dumnezeu şi a creat 
preoŃia care-L coboară de sus şi îl naşte din nou pe Sfânta Masă. Ce ziceŃi de lucrul 
acesta? Nu este o coajă de pâine acolo, este un Dumnezeu, este o creaŃie întreagă! 
Cum aş îndrăzni să o compar, cu cine, cu ce rugăciune, cu ce sfinŃenie? Este chiar 
Dumnezeu, întrutotul pe Sfânta Masă. Şi lucrarea aceasta o săvârşeşte omul. Pentru că 
fiin Ńa umană - aşa cum zice şi Sfântul Grigorie de Nyssa - este copleşitoare, de 
neînŃeles. Dumnezeu are încă taine ascunse cu privire la om, pe care nu le cunosc nici 
îngerii. Omul este cu totul superior în creaŃie. Lupta satanei, asiduă şi chiar finală, este 
să nu recunoaştem că putem fi în asemănare cu Dumnezeu. Da, suntem creaŃi aşa. 
Recunoaştem, nu recunoaştem, aşa suntem creaŃi. Nimeni din creaŃie nu-i ca omul. El 
este singura verigă posibilă de legătură între Dumnezeu şi creaŃie. Omul! Lui i s-a 
încredinŃat marea răspundere să supravegheze întreaga creaŃie, el este stăpânul 
creaŃiei. Omule, omule, uite pe cine bagi tu în iad! Pe tine, adică, atunci când mergi pe 
calea pierzării. Aşa că Liturghia, în sfârşit, nu-i o lucrare omenească, ea este peste 
îngeri şi peste orice. Este chiar El. Da! „Eu sunt Cel ce sunt”, aici şi acum! Învierea 
lui Iisus Hristos s-a făcut… Nu numai El a înviat. Toată creaŃia a avut un moment de 
recucerire şi de reînviere. Dar toată gloria acestei nemaipomenite întâmplări, de care 
ne este şi frică să amintim, n-ar fi fost aşa de valoroasă dacă n-ar fi fost crucea mai 
întâi. Deci poziŃia aceasta este: întâi suferinŃa şi pe urmă plata. „Cine fuge de Cruce 
fuge de Dumnezeu”, zice Sfântul Teodor Studitul. Nu cer nimic altceva decât un pic 
de trezvie. Dumnezeu nu-i supărat pe noi atât de mult pentru anumite greşeli, pe cât 
este de supărat că suntem nepăsători. Să nu amânăm trezirea duhovnicească. În 
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ierarhia din Biserică nu împăratul sau patriarhul este cel mai mare. Cine este mai 
smerit, acela este mai mare în Biserică, în ÎmpărăŃia cerurilor. Să ştiŃi că smerenia este 
singura cale şi modalitate de salvare. 

Stelian Gomboş: Ce este Sfânta Împãrtãsanie, Preacuvioase Pãrinte Arsenie, 
şi care este rostul ei în mântuirea credinciosului? 

Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc: Aceasta este întrebarea cea mai de 
vârf, cea mai importantă. ToŃi credincioşii ştiu cã este Dumnezeu. Domnul Iisus 
Hristos îşi menŃine acest cuvânt divin: “Eu voi fi cu voi pânã la sfârşitul veacurilor”. 
El spune, de asemenea: “Cine nu va mânca Trupul şi nu va bea Sângele Meu nu va 
avea viaŃã în el şi nici parte de Mine”. Se înŃelege cã prin aceastã primire a Trupului 
şi Sângelui Mântuitorului te duci pânã la El, ca dumnezeu dupã har. Şi când te duci la 
El, eşti mare ca El. Şi, de asemenea, atunci când te împãrtãşeşti, El vine la tine, este 
mic ca tine. Asta cum spun marii SfinŃi. Deci o identitate de fiu, divinã. Nu este nici o 
teamã cã vorbim aşa. El este, nu e altul care s-a fãgãduit, şi-Şi Ńine fãgãduinŃa. Pentru 
cã Dumnezeu poate sã facã orice; numai un lucru nu poate: sã-şi calce cuvântul. Şi 
iatã cã-şi Ńine cuvântul, ca sã fie cu noi permanent. Îngerii de sus, care au multe 
particularitãŃi, care au foarte multe lucruri necunoscute de oameni, dar atât cât a 
rânduit bunul Dumnezeu sã fie descoperiŃi, ştim cã nu au putinŃa pe care o are omul, 
de a se ridica pânã la Dumnezeu, de a deveni dumnezei dupã har. Sunt într-o fericitã 
ascultare şi împlinire a voii lui Dumnezeu, gânditoare, dar n-au aceastã putinŃã. Au şi 
ei un proces de despãtimire, dar nu în sens de despãtimire de la pãtimire, ci ei 
descoperã noi taine prin porunca care li se dã. Aceasta este un fel mai superior decât 
era, sau o bucurie în plus. Noi îi spunem despãtimire pentru ca sã se înŃeleagã cã noi 
ne despãtimim pentru cã am fost împãtimiŃi. VedeŃi, toate puterile de sus: serafimi, 
heruvimi, domnii, scaune, începãtori, arhangheli, îngeri – sunt fãcute prin cuvânt. Însã 
fiin Ńa omeneascã nu, Dumnezeu a fãcut-o cu mâna Lui, şi încã cum: chip şi 
asemãnare. Este uşor sã spui chip şi asemãnare, pentru cã astfel ştim din învãŃãtura 
Bisericii. Dar când te opreşti asupra acestor însuşiri, calitãŃi, daruri, te vezi chip şi 
asemãnare. Şi atunci iatã cã noi avem o identitate divinã, şi prin restaurarea pe care a 
adus-o Iisus Hristos preŃuim cât preŃuieşte El. Ar trebui ca omul, într-o formã 
retrospectivã, sã se regãseascã pe sine şi sã rãspundã la întrebarea care s-a pus: Unde 
erai atunci când nu erai în tine? Nu este permis sã se piardã un timp, o vreme, pentru 
altceva. Dumnezeu ne-a fãcut numai pentru El, deci ne va pretinde sã fim cu adevãrat 
prezenŃi numai la El. Nu întrerupem treburile sociale şi ascultãrile pe care le avem, 
pentru cã chiar El ne porunceşte; El ne-a dat darurile sã le împlinim, sã le sãvârşim. 
Dar cu gândul continuu la Cel ce este. 

Ei, iată şi un exemplu grăitor: S-au cãsãtorit doi tineri, Ioana şi Ionel. Dupã 
nuntã, Ioana a trecut la bucãtãrie – şi nu este o înjosire cã a trecut la bucãtãrie, ci este 
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ceva propriu femeii, pentru ca bãrbatul sã poatã fi liber sã rezolve probleme în afarã. 
Şi Ionel s-a dus la serviciu. Dar ea, nepriceputã, emoŃionatã, a afumat mâncarea şi se 
vãita cã ce-o sã zicã Ionel. Conştiinciozitatea asta care este mare dar de la Dumnezeu 
pentru tot omul! Şi-a venit Ionel. Şi ea, cu plânset şi vaiet, i-a spus: “Dragã Ionele, am 
afumat mâncarea”. “Lasã, dragã, nu mã intereseazã. Dar de ce nu te-ai gândit la mine 
toatã ziua? Asta mã intereseazã pe mine”. Ei, asta o sã ne întrebe Dumnezeu, Care ne-
a dat inimã puternicã ca sã pricepem cerurile, veşniciile, sã contrazicem rãul, sã 
biruim dracii, care ne-a dat aceastã putere de a fi dumnezei dupã har, veselia cã slujim 
marelui Adevãr – cãci aceasta este adevãrata veselie şi libertate: De ce nu v-aŃi gândit 
la Mine deloc? Este, fãrã îndoială, în mod logic, cã aşa va suna această întrebare. Şi 
mă tem că vom rãspunde foarte greu. Noi, ortodocşii, nu apãsãm pe pedala cunoaşterii 
atât de mult, cât neapãrat pe trãire, pe aceastã formare interioarã a noastrã, de 
smerenie, pentru ca sã fim scrişi şi noi sus, în cartea cea mare. Şi omul care s-a smerit, 
acest om a biruit cu adevãrat cerurile, respectiv pe Dumnezeu. Nu o smerenie 
raŃionalã, ci o smerenie smeritã, trãitã.  

Mã întreba cineva, la o altã înregistrare: “Pãrinte, cum sã scãpãm de satana, de 
diavol?”. “Ce ne facem fãrã diavol?”, i-am rãspuns eu. Pentru cã e lãsat de Dumnezeu 
sã ne mai ispiteascã. Putea sã-L omoare Mântuitorul! N-a venit sã glumeascã, sã facã 
teatru şi demonstraŃii. De ce, dacã i-a luat coarnele şi forŃele şi pretenŃiile, l-a mai lãsat 
– cum zic SfinŃii PãrinŃi – numai cu vârful cozii? L-a lãsat pentru cã este necesar sã ne 
şlefuim cu orice chip în atacurile lui, sã ne definim pe noi, sã cunoaştem mai bine 
marile adevãruri. El este un tolerat, nu-i o putere. Asta-i marea greşealã a oamenilor, 
cã se tem. Cu nici un chip nu are nici o putere. Iatã, suntem mlãdiŃe în tulpinã. De 
unde vine toatã seva, toatã puterea, înmugurirea, rodirea? El n-are nici o viŃã. El nu 
este mlãdiŃã. Totul este de la Dumnezeu: “Fãrã de Mine nu puteŃi face nimic”. Lucrul 
acesta s-a ignorat şi neglijat în trãirea creştinilor. Dacã creştinul s-ar gândi mereu la 
lucrul acesta, ar trãi o stare de prezenŃã care-i mai plãcutã decât nevoinŃa. Sinodul din 
anul 419 de la Cartagina a dat canonul 124 în care se zice, în legãturã cu aceste spuse 
ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos: Dacã crezi cã poŃi sã fii ceva, anatema sã fii. 
Mi-a plãcut foarte mult pentru cã este un adevãr, dar şi pentru cã Biserica se ocupă sã 
ne trezeascã la faptul cã tot ce a spus Iisus Hristos este adevãrat şi vrednic de urmat. 
Nu-i nimic utopic, imaginar, nu-i nimic imposibil. El a spus cã va fi mai greu. O fi! 
Dar îŃi rezolvi problemele cu forŃele proprii? Asta-i greşeala. Trebuie sã Ńi le rezolvi 
cerând permanent ajutorul lui Dumnezeu, pentru cã, dacã nu-i cu putinŃã la oameni, la 
Dumnezeu orice-i cu putinŃã. Asta mi-a plãcut la acest sinod, cã s-a gândit sã ne 
trezeascã la faptul cã suntem nişte mlãdiŃe care nu putem rodi fãrã viŃã. Cu nici un 
chip! Chiar cu nici un chip! Dacã o mlãdiŃã stã fãrã viŃã, se usucã într-un timp extrem 
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de scurt. Şi atunci Domnul nostru Iisus Hristos S-a oferit sã-I mâncãm Trupul şi 
Sângele Lui ca sã fim mereu dumnezei.  

Sã nu faci greşeala de a te compara cu marii trãitori. Cã nu prin nevoinŃa şi 
trãirea lor s-au îndumnezeit numaidecât. Ci prin harul lui Dumnezeu, pentru prezenŃa 
lor. Şi tu, dacã ai aceastã prezenŃã, ai strãbãtut sorocul pentru împãrtãşit şi nu eşti 
altfel decât marii trãitori. Dar acum se pune o problemã cu aspect tehnic: Când ne 
împãrtãşim? Nu timpul decide. Asta-i o greşealã. Hotăreşte intensitatea credinŃei tale, 
inima ta. Cum spune Sfântul Ioan Gurã de Aur: Ani vrei sã-i dai? Vindecã-i rana! 
Acesta-i scopul duhovnicului. Şi dacã îi vindeci rana, îl faci capabil de întâlnirea cu 
Iisus Hristos, prin împãrtãşire. Nu ne împãrtãşim pentru cã au venit Paştile ori 
Crãciunul. Ne împãrtãşim ca sã fim mereu cu Iisus Hristos, pentru cã nu existã numai 
o împãrtãşire cu Sfintele Taine, ci şi o împãrtãşire duhovniceascã, adicã aceastã 
continuã prezenŃã a inimii noastre la Dumnezeu. 

S-a discutat foarte mult în lumea trãitorilor, a oamenilor de credinŃã şi a 
duhovnicilor, când sã te împãrtãşeşti. Unii spun cã la patruzeci de zile. Dar nu timpul 
decide, ci pregãtirea ta interioarã, pentru cã la un eveniment atât de mare, ca sã-L iei 
pe Dumnezeu, cu adevãrat îŃi trebuie o pregãtire. Numãrul acesta de patruzeci nu 
trebuie ignorat. Ce înseamnã numaidecât acest patruzeci? Dragã, mai întâi de toate, un 
timp ales de Dumnezeu, un timp suficient ca sã te pregãteşti pentru marele eveniment 
ce are în vedere veşnicia. Patruzeci de zile a durat potopul lui Noe. Patruzeci de zile a 
stat Moise în Muntele Sinai. Patruzeci de zile a postit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. 
Patruzeci de zile dureazã postul Crãciunului şi postul Paştelui. Este un timp suficient 
ca sã te pregãteşti pentru marele eveniment ce urmeazã, eveniment bisericesc, 
mântuitor. A patruzecea zi dupã zãmislirea pruncului se formeazã inima. A patruzecea 
zi dupã moarte putrezeşte inima. Noi am rãmas la patruzeci de zile într-o formã 
tradiŃionalã, care nu este atât de recomandatã. Te împãrtãşeşti continuu cu Iisus 
Hristos, duhovniceşte, iar când te pregãteşti şi printr-o postire, abstinenŃă şi 
înfrânare… Nu numaidecât postirea este o condiŃie. Nu o faci pentru cã Ńi s-a spus s-o 
faci, ci ca sã te smereascã trupeşte, sã renunŃi la o serie întreagã de porniri spre rãu: 
lãcomii, curvii, judecãŃi. Posteşti cu procese, cu certuri, cu procurori şi cu avocaŃi? 
Asta nu! Şi atunci, împãrtãşirea este în funcŃie de curãŃirea şi curăŃia inimii tale. Inima 
este adâncul cel mai adânc din noi. Aş putea sã spun cã e o fiinŃã în plus în fiinŃa 
noastrã. De ce spune Dumnezeu: Am fãcut inima ta ca sã locuim în ea? El nu 
locuieşte oriunde? Dumnezeu, Care Se simte atât de lãudat în slãvile cerurilor, are 
plãcerea sã locuiascã într-o inimã de om. Este locul pe care l-a fãcut special ca sã fie 
gãzduit El. Mintea este subordonatã inimii. FiinŃa noastrã de rãspundere şi de 
adevãratã bucurie prin unire cu Dumnezeu e inima. Curãtirea inimii ar fi deci un 
motiv ce trebuie respectat în vederea sfintei împãrtãşiri cu Trupul şi Sângele 
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Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A te împãrtãşi cu Trupul şi Sângele Mântuitorului 
Iisus Hristos înseamnã, repet, sã fii una cu El, sã fii cu adevãrat un împlinitor al 
cuvintelor Lui şi sã recunoşti cu adevãrat cã pierdut ai fost şi te-ai aflat, datorită Lui! 
Pentru cã, da, e nevoie sã te pierzi. Dar nu în sensul de a pãrãsi învãŃãtura adevãratã, 
ci de a renunŃa la o identitate moleşitã ori strict omeneascã şi de a te regãsi într-o 
personalitate îngereascã. Sfânta Împãrtãşanie este cu adevãrat dorirea cea mai grozavã 
din partea cerului, ca Dumnezeu sã-şi menŃinã mai departe ceea ce a spus: “Eu voi fi 
cu voi mereu…” şi “Cine nu va mânca Trupul şi Sângele Meu, acela nu va avea viaŃã 
veşnicã…”. 

Stelian Gomboş: Unii pãrinŃi duhovnici recomandã deasa împãrtãşire, alŃii 
recomandã împãrtãşirea mai rarã, ambele pãrŃi invocând argumente scripturistice şi 
patristice. Cum vã explicaŃi existenŃa acestor douã curente divergente în sânul 
Bisericii, privind tocmai taina unitãŃii ei? Care consideraŃi cã este poziŃia cea mai 
potrivitã trãirii Evangheliei în zilele noastre? 

Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc: Dragă, problema vieŃii de trãire 
creştinã şi de unire cu Dumnezeu nu se pune din punct de vedere istoric. Nu trebuie sã 
ne mãrginim ori sã ne priponim în istorie. Nu, este vorba de permanenŃã. Nu 
recomand o stare de nevoinŃã ca mijloc neapãrat de mântuire, ci recomand o stare de 
prezenŃã continuã, ce nu are obstacol, care nu are moment istoric sau politic. Sã ne 
orientãm dupã un lucru. Dacã trãieşti o sutã de ani, inima bate o sutã de ani neîncetat, 
zi şi noapte. Ei, inima asta nu bate numaidecât pentru ca sã întreŃinã o fiinŃã fizicã, ci 
pentru ca noi, cu orice chip, sã simŃim cã trebuie sã fim prezenŃi, cu mintea şi cu totul, 
la Dumnezeu. În permanenŃã! Aşa cum am spus, împãrtãşirea nu trebuie consideratã 
dupã idei fixe, numaidecât deasã sau rarã. Rarã, pentru cã e prea mare Dumnezeu, 
prea mare harul Sãu. Şi îŃi trebui o pregãtire. Dacã n-ai hainã de nuntã… Pãi, Sfânta 
Scriptură spune cã te leagã şi te dã afarã. Aşadar, trebuie sã fii pregãtit. Şi dacã te 
împãrtãşeşti foarte des, începi, ca fiinŃã omeneascã nerodatã, neşlefuitã, s-o iei ca un 
obicei, nu cu teamã şi cu fricã de Dumnezeu, ci cu nădejde, cucernicie şi evlavie. 
Dacã ai aceastã teamã de Dumnezeu cu adevãrat şi te gândeşti la importanŃa acestui 
fapt, atunci eşti bun de împãrtãşit mai des. Dar dacã o iei din obşsnuinŃã sau zilnic, 
cum am auzit cã se face în unele pãrŃi, este o greşealã extrem de mare. Pentru cã nu 
postirea în sine hotăreşte, însă ea este necesarã, ca sã te mai strujeascã niŃel trupeşte. 
Trupul acesta trebuie sã existe şi sã împlineascã o serie de lucruri ale firii. Dar sã fim 
împotriva exagerãrii lucrurilor. Şi atunci este necesarã postirea, dar nu ea este 
comandatã calitativ. Iarãşi este o primejdie mare, tocmai pentru cã-i foarte mare lucru, 
mai mare decât a te împãrtãşi nu este nimic în viaŃa noastră cu Dumnezeu... Aici 
intervine şi împãrtãşirea duhovniceascã, cu “Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui 
Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi”. Dar nu înlocuieşte împãrtãşirea aceasta pipãitã, 
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simŃitã. VedeŃi, de la început au fost tot felul de îndoieli. Dumnezeu a creat douã 
lucruri extraordinare, care nu pot fi mai desãvârşite decât le-a creat El: A creat o 
femeie distinsã care a nãscut un Dumnezeu şi a creat preoŃia, care L-aduce pe 
Dumnezeu de sus şi-L naşte din nou pe Sfânta Masã.  

La Heruvic, preotul citeşte o rugãciune: “…Tu eşti Cel ce aduci, Cel ce Te 
aduci, Cel ce primeşti şi Cel ce Te împarŃi…”. Se pune o problemã, aşa cum o datã 
mi-au şi pus-o nişte studenŃi: “Dar eu ce sunt, pãrinte, dacã El este totul?”. Rãspunde 
Iisus Hristos: “Da, preotule, dar fãrã tine nu pot sã fac lucrul acesta”. Aşadar Iisus 
Hristos împrumutã mişcarea şi glasul preotului. Deci nu-i de glumã. Sunt rugãciuni în 
care se cere sã intre şi îngerii cu noi. Altarul este plin de îngeri pentru cã este Iisus 
Hristos acolo. PreoŃia trebuie primitã cu fricã mare, cu mare rãspundere. Când am fost 
hirotonit preot m-a impresionat un lucru. Spun aşa pentru cã erau multe care sã mã fi 
impresionat, dar mergeam şi pe principiul ascultãrii, când eu eram dus de mânã şi 
purtat aşa... Arhiereul mi-a dat la un moment dat Sfântul AgneŃ în mânã, spunându-
mi: “łi-L voi cere la judecatã aşa întreg”. Stai în spatele Sfintei Mese, cu faŃa la apus, 
cu El în mânã, pânã soseşte momentul împãrtãşirii. Ei, ce ziceŃi? Când te gândeşti ce 
Ńii în mânã, ce rãspundere ai, deci cine eşti, deasupra tuturor heruvimilor, 
serafimilor… Cred cã am repetat lucrul acesta despre Sfânta Împãrtãşanie, dar 
niciodatã nu e spus destul. Trebuie cu orice chip sã ai o mare fricã de Dumnezeu, 
neapãrat iubire de Dumnezeu, şi sã fii conştient de identitatea ta creştinã... 

Stelian Gomboş: Preacuvioase Părinte Arsenie, în rugãciunile de dinainte de 
Sfânta Împãrtãşanie, ca şi în cele de dupã, se vorbeşte de iertarea pãcatelor. Dacã şi 
Sfânta Împãrtãşanie iartã pãcatele, atunci care este sensul Spovedaniei de dinainte de 
aceasta? 

Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc: Sfânta Împãrtãşanie nu iartã 
pãcatele. Sfânta Împãrtãşanie desãvârşeşte. Iertarea pãcatelor o primim în Taina 
PocãinŃei: “…te iert şi te dezleg…”. Deci nu se poate fãrã mergerea înainte la 
dezlegarea pãcatelor, pentru cã Sfânta Împãrtãşanie poate sã fie foc, sã te ardã.  

Stelian Gomboş: Cu alte cuvinte, este întotdeauna necesarã Spovedania 
înainte de Sfânta Împãrtãşanie? 

Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc: Este, ca sã-Ńi ierte pãcatele. Este 
nevoie sã te spovedeşti nu doar când te împãrtãşeşti, ci sã te culci mereu cu linişte, 
spovedit, cu cercetarea conştiinŃei, care să fie una împăcată. Te duci la pansat de câte 
ori eşti rãnit. Sau, într-adevãr, sã o faci pentru cã sunt o serie întreagã de lucruri care 
Ńi-au scãpat. Lumea este obişnuitã sã spunã nişte pãcate, dar sã ştiŃi cã foarte puŃini îşi 
pun problema unor pãcate, pe care noi le numim pãcatele lipsirii, adicã faptele bune 
pe care le puteai face şi nu le-ai fãcut. VedeŃi, şi asta înseamnã o curãŃire. Şi eu 
recomand tuturor sã se spovedeascã bine, ceea ce înseamnã sã te gândeşti la spovedit 
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cu mult timp înainte, adicã sã-Ńi faci mereu acest control, iar la spovedit sã te duci 
pregãtit. Te-ajutã părintele duhovnic, cãci s-ar putea sã uiŃi unele lucruri, dar în orice 
caz, nu te duce nepregãtit sau din obişnuinŃã. Repet şi subliniez: Nu se poate sã mergi 
la împãrtãşit fãrã dezlegare. Acestea sunt şi rosturile vãmilor, care existã, dar nu în 
forma în care sunt prezentate: a 23-a e cu tutunul etc. Este ultima reprizã, când omul 
este cu desãvârsire stors. Se vor avea în vedere pãcatele şi faptele bune pe care puteai 
sã le faci, dar nu le-ai fãcut. Va fi multã înŃelegere. Însã trebuie sã ştie lumea cã şi 
diavolii vor fi extrem de activi în a specula. Însă ei nu vor depãşi mila lui Dumnezeu. 
Sau, mai bine zis, dreptatea lui Dumnezeu. Însã fãrã discuŃie, spun ce-au spus dracii 
odatã unui om: Mare îndrãznealã are curãŃenia. Şi le-a scãpat din mânã. 

Stelian Gomboş: În afarã de spovedanie, cum se cuvine sã ne pregãtim pentru 
Sfânta Împãrtãşanie? 

Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc: Cu milostenie, în orice chip. Asta 
este una din marile pregãtiri pentru veşnicie: milostenia. Sã rupi din tine ceva. VedeŃi, 
milostenie este toatã Scriptura. Sfânta Evanghelie din Duminica Dreptei JudecãŃi 
vorbeşte numai de milã: de ce nu M-aŃi îmbrãcat, de ce nu M-aŃi adãpat, de ce nu M-
aŃi cercetat… Va sã zicã, de ce n-aŃi fãcut milã, milostenie? Se spune cã s-a ridicat 
mila împotriva dreptãŃii şi a biruit mila. Atunci când vei fi bãgat în un singur lucru îŃi 
va veni în minte, ori de te cãieşti, ori de te bucuri, şi anume de ce nu laşi din tine 
nimic afarã. Prin urmare asta ar fi o pregãtire continuã, neîncetată. Fiindcă existenŃa 
noastrã, a celor care purtãm numele de creştini, este pregãtirea continuã. Şi când 
dormim sã fim treji. Deci cât se poate permanent... 

Stelian Gomboş: Preacuvioase Pãrinte, ce înseamnã a te împãrtãşi cu 
nevrednicie, cum îŃi poate fi Sfânta Împãrtãsanie spre osândã? 

Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc: Dragul meu, cu nevrednicie se 
împãrtãşeşte un om împãtimit, necurãŃit, nespovedit, fãrã grijã, care merge din obicei 
ori nu s-a spovedit cu adevãrat şi sincer. Pentru cã o spovedanie bunã este ca tu sã fii 
pe poziŃia de a nu mai face, de a nu mai repeta. Nu sã te spovedeşti doar de formă şi sã 
spui cã, oricum, şi-aşa fac. Asta e o fraudã. Nu trebuie sã te îngrijoreze marile pãcate, 
pentru cã toate se iartã, dar sã fii pe o poziŃie, o hotărâre şi o decizie de mare cãinŃã şi 
pocăinŃă. Şi în ce priveşte canoanele pe care le dau duhovnicii, cred cã este o greşealã 
sã se dea canoane care opresc de la Împãrtãşanie ori sunt cu mari nevoinŃe. Este o 
greşealã deoarece credincioşii ori nu le fac, fiind o serie de împrejurãri familiale, 
sociale, istorice care îi opresc, ori este o lipsã de mare trãire, şi atunci este mai bine sã 
dai un canon de simŃire. Dar şi în aceste condiŃii, dupã o astfel de spovedanie, suntem 
departe de o pocãinŃã adevãratã. Dar sã fim pe drum şi ne ajutã harul lui Dumnezeu. 
Altfel ne cautã harul şi nu ne gãseşte. Dacã nu-Ńi poŃi iubi vrãjmaşii, Ńi-ai pus mãcar 
problema sã-i iubeşti sau ştii asta doar din literaturã? Asta-i viaŃa: crucea, suferinŃa cu 
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orice chip. FrãŃiile voastre ştiŃi cã Crucea L-a împuternicit pe Iisus ca sã judece? 
Crucea este cel mai minunat lucru al pãmântului, pentru cã are 360 de grade. 
Dreptatea lui Dumnezeu n-a mântuit lumea, învierile din morŃi, mãsurate cu 180 de 
grade, n-au mântuit lumea. Numai Crucea cu 360 de grade, adică jertfa totalã. Aşadar 
poziŃia, convingerea şi atitudinea noastrã sã fie mereu aceasta: de jertfã, cu orice chip, 
mai ales cã pot fi iertate orice fel de pãcate. Nici o nenorocire nu înseamnã ceva. 
Nimic nu este pierdut atâta vreme cât credinŃa este în picioare. Când capul se ridicã, 
atunci sufletul nu abdicã. Te spovedeşti de pe poziŃia de a nu mai face. Cã se 
întâmplã, este accident, dar nu este dorinŃa şi deliberarea ta, nu-i nepãsarea ta, nu este 
pocãintã falsã, făŃarnică şi ipocrită. Când te pocãieşti cu adevãrat, te duci ca sã nu mai 
faci. Altfel eşti vinovat de participare, nu de accidentare. Deci ca sã poŃi sã fii pregãtit 
trebuie sã fii un om de jertfã. Aceasta-i poziŃia creştinã: jertfa! 

Stelian Gomboş: Preacuvioase Părinte Duhovnic, de ce Sfânta Împãrtãşanie 
este o Tainã care se repetã în viaŃa credinciosului. Harul primei Împãrtãşanii nu are 
putere de actualizare veşnicã asemenea Sfântului Botez? 

Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc: Sfântul Botez ne-a încreştinat şi ne-
a scãpat de pãcatul strãmoşesc. De pãcatele noastre nu scãpãm decât prin alt botez, 
care este Taina PocãinŃei. Sunt mai multe botezuri: botezul credinŃei din Vechiul 
Testament, botezul cu apã al lui Ioan, botezul cu Duh şi apã al Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos şi botezul morŃii, adicã botezul sângelui, al muceniciei şi martirajului. Cu 
Iisus Hristos trebuie sã ne hrãnim permanent, deoarece trãim permanent. Are o foarte 
mare valoare cã te-ai împãrtãşit cândva, dar de atunci “cândva” ai trãit mereu cu 
gândul la “cândva” din viitor. Întotdeauna avem nevoie de El. El ni se dãruieşte: “Iar 
Eu cu voi sunt”. Dacã a fost odatã cu SfinŃii Apostoli, ce nevoie mai era ca sã mai fie 
încă odatã cu ei? A fost permanent cu ei! “Iar Eu cu voi voi fi”, cãci lupta este 
continuã, în tine, pentru desãvârşirea ta.  

Pentru cã vorbeam de iubirea de vrãjmaşi: să ştii că n-ai sã poŃi imediat, dar 
începând sã-Ńi pui sincer problema cã vom rãspunde la Judecată de ce nu i-am iubit – 
şi acest lucru este o poruncã, nu este un sfat – atunci, încercând sã-i iubeşti, te trezeşti 
la un moment dat cã nu-i mai urãşti. De aici pleacã totul. Şi dacã nu-i urãşti, eşti deja 
pe o treaptã. Şi cu harul lui Dumnezeu şi cu marile simŃiri duhovniceşti din noi ne 
agãŃãm de altã treaptã, tot mai sus. Harul lui Dumnezeu vine dacã tu eşti pe drum. 
Vreau sã spun cã mai întâi trebuie sã fie dorinŃă, voinŃă, iniŃiativă şi mişcare, cãci în 
acest fel harul vine. Dacă stai, stã şi harul. Este în funcŃie de atitudinea şi mişcarea ta. 
Nu te mântuiesc faptele tale, oricât ar fi de grozave, ci harul lui Dumnezeu pe faptele 
tale.  

Stelian Gomboş: Preacuvioase Părinte, Sfânta Împãrtãşanie îi uneşte pe 
credincioşi între ei, dar şi cu pãrintele liturghisitor. Cum se manifestã aceastã unire? 
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Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc: Am vãzut şi vedeŃi toŃi cã în pustie 
leii sunt cu leii, cãprioarele numai cu cãprioarele, fiecare cu seminŃia lui. Aşa-i şi aici. 
Existã o lege ce nu are nume, şi care este a lui Iisus Hristos, care ne uneşte pe toŃi. Nu 
poŃi vedea în privirea unui om cã-i sincer cu tine? Imediat se vede. Acestea sunt mari 
daruri pe care le are fiinŃa omeneascã, de percepere în timp, în spaŃiu. În acealaşi fel şi 
în sufletele altora. Nu face pe proorocul, dar se simte lucrul acesta. Pentru cã este 
omul lui Dumnezeu, şi acela te atrage cu blândeŃea lui. Îl are pe Iisus Hristos cu el. 
Din punct de vedere raŃional n-avem cum sã rãspundem, decât cã se simte. FiinŃa 
omeneascã este mult mai frumos complicatã în ce priveşte relaŃia cu marile adevãruri. 
Un mare adevãr este şi cu cei cu care trãieşti aicea şi îi simŃi. Noi simŃim când cineva 
nu este dupã Dumnezeu şi îl ocolim. Iacã, v-am spus: leii stau cu leii, hidrele cu 
hidrele… De ce lucrul acesta? Fiindcă este seminŃia lor. Omul are o înŃelepciune mai 
mare decât aceste animale, care au o inteligenŃã instinctualã, un comportament 
instinctual, şi nu au conştiinŃã. Noi, care suntem dupã chipul şi asemãnarea lui 
Dumnezeu, simŃim cine este omul lui Dumnezeu şi cine nu.  

Stelian Gomboş: SfinŃite Părinte, viaŃa duhovniceascã a preotului 
liturghisitor îşi pune amprenta asupra deschiderii credincioşilor de a primi Sfânta 
Împãrtãsanie? 

Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc: Sigur că da. Duhovnicul joacã un 
rol de cer pe pãmânt. La el trebuie mers ca sã primeşti tot ce Ńi-a dat Dumnezeu pentru 
a ajunge la Dumnezeu. Şi acesta este foarte accesibil. Nu este înger; este cu haine ca 
tine, cu ochi ca tine, cu nume ca tine, cu pãrinŃi, cu copii, cu naşi, cu bune şi cu rele. 
Însă are puterea aceasta de a te dezlega, a te ierta, a te convinge. Dacã nu şi nu, sã-Ńi 
fie Ńie ca un pãgân şi vameş, zice Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Aceea-i altceva. 
Sigur cã îşi pune amprenta. Eu vãd ca duhovnic. Vin foarte mulŃi şi, dacã nu-i ajuŃi 
puŃin… Ei, ce-ai mai fãcut? Pãi n-am fãcut nimic, pãrinte. Pãi de ce-ai venit la mine? 
Pãi sã vedeŃi… Şi atunci îmi dau seama şi trebuie sã încep cu întrebãri. Acesta-i un 
moment mare. Nu-i un simplu dialog. Este o discuŃie în faŃa lui Dumnezeu. Mã 
împrietenesc cu el ca sã-l fac sã spunã tot. Cã sunt pãcate ascunse, grele de tot. Sigur 
cã-şi pune amprenta. Şi atuncea zice: VedeŃi părinte, de-aia am venit eu la 
dumneavoastrã… În altă ordine de idei, dragul meu, să ştii că este o satisfacŃie, o 
bucurie şi o mulŃumire sufletească dar este şi stare o obosealã, cãci nu e vorba de unu-
doi, e vorba de mii de persoane.  

Stelian Gomboş: Preacuvioase Părinte, cuvântul “euharistie” înseamnã 
mulŃumire. Cum se ajunge la aceastã stare de mulŃumire? 

Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc: În discuŃia noastrã s-a vorbit, cred, 
de mulŃumirea aceasta, pentru cã spun: aceastã sfântã fiinŃã omeneascã are putinŃa de 
a discerne marele adevãr, marile lucruri, şi simte cã este în slujba lui Dumnezeu. Mai 
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ales duhovnicul. Cum le spun şi eu: “Mãi, vom fi la Judecatã împreunã. Sã nu ascunzi 
ceva, sã nu faci ceva”. Nu se teme de Dumnezeu, se teme de tine cã i-ai spus acuma 
sã nu facã cutare lucru, cã vei fi de faŃã la Judecatã. Sigur cã are o mare influenŃã 
asupra lor şi o mare putere de a pricepe dacã este sincer sau nu, recunoscător ori ba, 
pentru marea şansă şi marele privilegiu, al înveşnicirii, în comuniunea cea sfântă, cu 
El!....  

Stelian Gomboş: Acestea fiind zise, vă mulŃumesc foarte frumos, 
Preacuvioase Părinte Arhimandrit, pentru aceste zile binecuvântate aici şi pentru 
aceste convorbiri duhovniceşti, deosebite, dorindu-Vă să aveŃi parte, în continuare, de 
multă sănătate, de mult spor şi de multe împliniri duhovniceşti!... 

Iar acum, după trei ani de la acest frumos, folositor şi duhovnicesc dialog sau 
moment, şi totodată, acum, la sorocul şi răgazul mutării sfinŃiei sale în veşnicele şi 
cereştile lăcaşuri, ne rugăm cu toŃii ca Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească!  

Veşnică să-i fie pomenirea şi amintirea! Amin!... 
 
 
 
 
                Interviu realizat de  
             Drd. Stelian GOMBOŞ 

     – Consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte 
       din cadrul Guvernului României. 
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Ortodoxia maramureşeană Anul XV, Nr. 16 / 2011 

 
1.  SPICUIRI DIN CRONICA                                     

UNIVERSITAR Ă ŞI CULTURAL Ă BĂIM ĂREANĂ - 2011 
 
* În zilele de 24-25 ianuarie, la reşedinŃa Episcopiei Ortodoxe a 

Maramureşului şi Sătmarului, din Baia Mare, s-au desfăşurat lucrările anuale ale 
Adunării Eparhiale. Luni, 24 ianuarie 2011, cei opt protopopi ai Eparhiei 
Maramureşului şi Sătmarului au prezentat rapoartele de activitate pe anul 2010. 
MarŃi, 25 ianuarie 2011, începând cu ora 8,00, s-a săvârşit Sfânta Liturghie, de către 
PreasfinŃitul Iustin Sigheteanul, în Paraclisul Episcopal, urmată de slujba de Te-
Deum, iar de la ora 10,00, sub preşedinŃia ÎnaltpreasfinŃiei Sale Justinian Chira, s-au 
desfăşurat lucrarile în plen ale Adunării Eparhiale. Pe ordinea de zi a fost trecută 
prezentarea rapoartelor de activitate, pe sectoare (bisericesc, economic, cultural, 
social-misionar, inspecŃie şi control şi învăŃământ), prezentarea vieŃii monahale şi a 
evenimentelor mai deosebite din Eparhia noastră. 

 
*  Duminică, 30 ianuarie –de sărbătoarea SfinŃilor Trei Ierarhi: Vasile cel 

Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur, ocrotitorii Şcolilor 
teologice, în prezenŃa P.S. Sale, Iustin Sigheteanul, Arhiereu vicar al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, s-a săvârşit Sfânta Liturghie la 
Catedrala Episcopală «Sfânta Treime» din Baia Mare. La Sfânta Liturghie a asistat şi 
Î.P.S. Justinian Chira, Arhiepiscopul onorific al Maramureşului şi Sătmarului, care la 
sfârşit a rostit un cuvânt de învăŃătură părintească tuturor elevilor seminarişti, dar şi 
studenŃilor teologi de la cele trei secŃii de teologie ale Catedrei de Teologie Ortodoxă 
şi AsistenŃă Socială din cadrul UniversităŃii de Nord din Baia Mare. Răspunsurile la 
strană au fost date atât de corul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Iosif 
Mărturisitorul, cât şi de corala studenŃilor teologi „Sfântul Ioan Damaschinul”, 
conduşi de Pr. prof. drd. Petrică Aurelian Covaciu. Soborul a fost alcătuit din preoŃii 
profesori de la cele două şcoli teologice din Baia Mare în frunte cu PS Sa Justin 
Sigheteanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului. 

 
*   Duminică, 30 ianuarie –Vestea plecării la Domnul a celui ce a fost din 1993 

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, iar din anul 2006 Mitropolit al Clujului, 
Albei, Crişanei şi Maramureşului ne-a îndurerat pe toŃi fiii duhovniceşti ai 
Mitropoliei. Vârsta de 89 de ani pe care a avut-o Mitropolitul Bartolomeu Anania a 
fost o binecuvântare de la Dumnezeu, în ultimul an al vieŃii a trecut însă printr-o 
suferinŃă şi încercare pe care a purtat-o cu demnitate şi răbdare. Episcopia Ortodoxă a 
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Maramureşului şi Sătmarului a trimis un comunicat centrului mitropolitan de la Cluj 
Napoca, prin care îşi exprimă regretul unei astfel de mari pierderi pentru întreaga 
creştinătate ortodoxă din cadrul Patriarhiei Române. 

 
* Joi 3 Februarie, în catedrala mitropolitană din Cluj, a avut loc slujba 

înmormântării I.P.S. Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei 
şi Maramureşului. Slujba înmormântării a fost precedată de săvârşirea Sfintei 
Liturghii, oficiată de către P.F. Sa, Daniel, Patriarhul BOR, alături de alŃi 30 de 
ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod, sobor numeros de preoŃi şi diaconi şi în prezenŃa 
zeci de mii de credincioşi. După slujba înmormântării, catafalcul cu trupul neînsufleŃit 
al Î.P.S. Mitropolit Bartolomeu a fost purtat pe umeri de membri delegaŃiei 
mitropolitane, şi după ce s-a înconjurat catedrala mitropolitană de trei ori, a fost aşezat 
în subsolul bisericii catedrală a Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi 
Maramureşului. Dumnezeu să-l odihnească în pace şi să-l numere în rândul drepŃilor 
Săi! 

 
*  În perioada 15-17 februarie, la ReşedinŃa patriarhală, sub preşedinŃia 

Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc lucrările Adunării NaŃionale 
Bisericeşti şi şedinŃa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.  

În cadrul şedinŃei, a fost examinat şi aprobat Raportul general anual al 
Consiliului NaŃional Bisericesc asupra activităŃii Bisericii Ortodoxe Române în 
anul 2010 în ceea ce priveste lucrarea pastoral-misionară, social-filantropică, 
organizatorică, administrativă, construirea de noi locaşuri de cult, viaŃa monahală, 
învăŃământ teologic şi religios în şcolile publice, patrimoniu cultural bisericesc, 
activitatea cultural-misionară şi editorial-tipografică, relaŃiile cu alte culte, grija 
pentru comunităŃile ortodoxe româneşti din străinătate, relaŃiile bisericeşti şi 
interreligioase etc. 

În zilele de 16 -17 februarie 2011, în Sala sinodală din ReşedinŃa patriarhală, 
sub preşedinŃia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc prima şedinŃă de 
lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din acest an.  

 
                                                          Biroul de presă al Patriarhiei Române 
 

         *  Luni, 14 martie – S-a întrunit Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Clujului,  
Albei, Crişanei şi Maramureşului în şedinŃă specială, la reşedinŃa mitropolitană din 
Cluj-Napoca, sub preşedinŃia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române şi LocŃiitor de Mitropolit al Clujului, pentru desemnarea 
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candidaŃilor pentru scaunul vacant de Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi 
Maramureşului şi Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului.  

 
 * Vineri, 18 martie  – I.P.S. Justinian şi P.S. Iustin au participat la reşedinŃa 

Patriarhală din Bucureşti, la şedinŃa Sf. Sinod al B.O.R. în cadrul căreia a fost ales 
noul mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului. În urma votului secret 
exprimat de cei 46 de ierarhi prezenŃi, a fost declarat ales I.P.S. Andrei AndreicuŃ 
Arhiepiscopul Alba Iuliei, care a obŃinut 29 de voturi din 46. Solemnitatea intronizării 
noului mitropolit va avea loc vineri 25 Martie de sărbătoarea Bunei–Vestiri în 
Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca şi va fi prezidată de P.F. Daniel –Patriarhul 
României.  

 
* Vineri, 25 martie  – De sărbătoarea Bunei-Vestiri, I.P.S. Arhiepiscop Justinian 

şi P.S. Iustin Sigheteanul au participat la intronizarea I.P.S. ANDREI ca Mitropolit al 
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului. Sfânta Liturghie şi solemnitatea 
intronizării care a avut loc în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca au fost 
prezidate de către P.F. Părinte DANIEL, Patriarhul României, înconjurat de un sobor 
de 26 de ierarhi.  

 
* Mar Ńi, 29 martie – A avut loc sesiunea de evaluare şi apreciere a Bibliotecii 

JudeŃene „Petre Dulfu” din Baia Mare, în urma hotărârii Comisiei de Cultură din 
cadrul Consiliului JudeŃean Maramureş. Din comisia de audit pentru evaluarea 
activităŃii culturale a Bibliotecii JudeŃene „Petre Dulfu” au făcut parte, alături de 
reprezntanŃi ai Consiliului JudeŃean Maramureş, cadre didactice universitare de la 
Facultatea de Litere din Baia Mare, respectiv Catedra de Limba şi Literatura Română 
şi Catedra de Teologie Ortodoxă şi AsistenŃă Socială. 

 
*  În perioada 4-17 aprilie, în Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi 

Sătmarului s-a derulat Concursul NaŃional de CreaŃie „Copilul în familie”  – faza pe 
protopopiat. În competiŃie au intrat peste 500 de copii din întreaga Episcopie, la faza 
eparhială calificându-se câte 2 participanŃi de la nivelul fiecărui protopopiat (în total 
16), respectiv câştigătorii celor două secŃiuni: literară şi artistică. Lucrările 
câştigătoare din toate cele 8 protopopiate ale Maramureşului şi Sătmarului au fost 
expuse pentru câteva zile în Catedrala episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. 

 
* Mar Ńi, 12 aprilie – începând cu ora 9,00, în cadrul Catedrei de Teologie 

Ortodoxă şi AsistenŃă Socială de pe strada Crişan, Nr. 5-7 din Baia Mare, a avut loc 
susŃinerea examenului de capacitate preoŃească, sesiunea de primăvară, organizată de 
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Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului în colaborare cu Catedra 
de Teologie Ortodoxă şi AsistenŃă Socială din cadrul UniversităŃii de Nord, Baia 
Mare. S-au prezentat 14 candidaŃi şi au promovat toŃi cu rezultate foarte bune şi 
excepŃionale. 

 
*  În perioada 9–10 mai  –a avut loc Sinodul mitropolitan al Mitropoliei 

Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, care s-a întrunit în şedinŃă specială la 
reşedinŃa mitropolitană din Cluj-Napoca, sub preşedintia ÎnaltpreasfinŃitului Părinte 
Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului şi LocŃiitor de 
Arhiepiscop al Alba Iuliei, pentru desemnarea candidaŃilor pentru scaunul vacant de 
Arhiepiscop al Alba Iuliei. În conformitate cu prevederile din Statutul pentru 
organizarea şi funcŃionarea Bisericii Ortodoxe Române privitoare la alegerea de 
mitropolit, membrii sinodului Mitropolitan i-au desemnat prin vot secret pe: 
     - PreasfinŃitul Părinte ANDREI FAGĂRĂŞANUL, Episcop vicar al Arhiepiscopiei 
Sibiului  
     - PreasfinŃitul Părinte IRINEU BISTRIłEANUL, Episcop vicar al Arhiepiscopiei 
Clujului, ambii candidaŃi la scaunul vacant de Arhiepiscop al Alba Iuliei.  
       Numele celor doi ierarhi desemnaŃi de Sinodul Mitropolitan vor fi prezentate 
membrilor Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Alba Iuliei, care se va întruni în 
şedinŃa de consultare cu membrii Sinodului mitropolitan, marŃi, 10 mai 2011, la 
reşedinŃa mitropolitană din Cluj-Napoca. În cazul în care se consideră necesar, 
Adunarea eparhială şi membrii de drept pot cere completarea listei ierarhilor 
candidaŃi, cu încă un ierarh, ales din lista candidaŃilor eligibili, întocmită de 
Cancelaria Sfântului Sinod. 

Lista finală a candidaŃilor va fi înaintată Sfântului Sinod, care se va întruni în 
şedinŃă de lucru, joi 19 mai 2011, la reşedinta Patriarhală din Bucureşti, pentru a-l 
alege, prin vot secret, pe viitorul Arhiepiscop al Alba Iuliei. 

 
                                                                     Biroul de presă  
                                    al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului. 
 
* Miercuri, 11 mai –A avut loc şedinŃa de Catedră a Cetedrei de Teologie 

Ortodoxă şi AsistenŃă Socială din cadrul UniversităŃii de Nord, la care a luat parte PS 
Sa Justin Sigheteanul, în cadrul căreia s-au dezbătut mai multe probleme de tip 
organizatoric. Redăm în cele ce urmează cele mai importante hotărâri: 

Din extrasul şedinŃei Catedrei de Teologie Ortodoxă şi AsistenŃă Socială, a 
FacultatăŃii de Litere, din cadrul UniversităŃii de Nord, Baia Mare: 
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- calendarul activităŃilor de încheiere a semestrului II: organizarea sesiunii de 
restanŃe pentru anii terminali în perioada 16-20 mai a. c.;  

- sesiunea de vară în perioada 10 iunie- 08 iulie a. c.;  
- cursul festiv în data de 09 iunie a. c., care să cuprindă participarea la Sfânta 

Liturghie, urmată de şedinŃa publică în sala sporturilor cu începere de la orele 11,00;  
- organizarea sesiunii de disertaŃie pentru studenŃii masteranzi în data de 8 iulie;  
- organizarea sesiunii de licenŃă pentru absolvenŃii cu licenŃăă pentru 9 iulie a.c.;  
- calendarul admiterii la Facultate în perioada 11-31 iulie a. c. la programele de 

studii: Teologie Ortodoxă Pastorală (unde sunt repartizate 8 locuri bugetate); 
Teologie Ortodoxă Didactică (unde sunt repartizate 8 locuri bugetate); Teologie 
Ortodoxă AsistenŃă Socială -Satu-Mare (unde sunt repartizate 7 locuri bugetate) şi 
AsistenŃă Socială (unde sunt repartizate 10 locuri bugetate). La fiecare program sunt 
şi locuri la forma cu taxă. Taxa şcolară pe un an universitar este de 2.000 lei. 

- activităŃi de promovare a programelor de studii şi de publicitate a admiterii se 
vor desfăşura prin intermendiul Bisericii, a presei, a televiziunii şi prin vizite în 
liceele din localităŃile mai importante. 

- reorganizarea administrativă a FacultăŃii, în baza legii învăŃământului superior 
intrată în vigoare la 09.02.2011. În structura FacultăŃii de Litere vor fiinŃa două 
departamente, în care vor fi cuprinse programele de studii autorizate şi acreditate, 
susŃinute de cele 67 de cadre didactice titulare. Un departament va avea un număr de 
referinŃă de 30 de posturi titularizate. Acestea sunt: Departamentul de Filologie şi 
ŞtiinŃe ale comunicării  şi Departamentul de ŞtiinŃe Socio-umane, Teologie şi Arte 
(departament în care să fie inclusă şi Catedra noastră de Teologie Ortodoxă şi 
AsistenŃă Socială); 

- începe întocmirea statelor de functii pentru anul universitar 2011-2012, cu 
normele de 12, 14, 15 ore convenŃionale/săptămână, la care se pot adauga cel mult 10 
ore convenŃionale/săptămână/an, ca ore suplimentare ce însumează ambele cicluri de 
studii, de licenŃă şi masterat; 

- în data de 09 iunie a.c. va avea loc referendumul pentru alegerea rectorului, 
pentru cei interesaŃi, se organizează în datele de 19, 26 mai şi 02 iunie, de la orele 
14,00, dezbateri pe această temă, în clădirea rectoratului; 

- Ordinul 4072 privind colectarea datelor cercetării ştiinŃifice, trebuie respectat. 
Responsabili sunt desemnaŃi: Pr. conf. univ. dr. Gheorghe Adrian PAUL pentru 
domeniul teologie şi Pr. lect. univ. dr. Marius NECHITA pentru domeniul de 
asistenŃă socială. 

În încheierea lucrărilor P.S. Justin Sigheteanul şi-a exprimat mulŃumirea faŃă de 
atmosfera de conlucrare frăŃească şi interesul pentru rezolvarea chestiunilor curente şi 
de viitor care există în Catedra de Teologie Ortodoxă şi AsistenŃă Socială şi a încheiat 
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lucrările asigurând cadrele didactice de sprijin pentru ca toate cele discutate să fie şi 
duse la îndeplinire. 

 
*  În perioada 18-19 mai –P.S. Sa Justin Sigheteanul a participat la şedinŃa de 

lucru a Sf. Sinod al B.O.R., la reşedinŃa Patriarhală din Bucureşti, în cadrul căreia a 
fost ales noul Arhiepiscop al Alba Iuliei în persoana P.S. Irineu Pop BistriŃeanul. 

 
*  În perioada 24-27 mai –în cuprinsul Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului a 

avut loc susŃinerea ConferinŃelor preoŃeşti eparhiale, sesiunea primăvară 2011. Tema 
generală dezbătută a fost Taina Sfântului Botez –rol şi importanŃă pentru viaŃa 
bisericească şi morală a credincioşilor , întrucât anul 2011 este decretat, prin hotărâre 
a Sfântului Sinod al BOR, ca fiind Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei 
Cununii. Referatul a fost întocmit de P.C. pr. dr. Cristian BOLOŞ din Protopopiatul 
Satu Mare. 

 
* Sâmbătă, 28 mai –ÎnaltpreasfinŃitul Părinte Arhiepiscop Justinian Chira al 

Maramureşului şi Sătmarului a împlinit venerabila vârstă de 90 de ani de viaŃă. În 
cinstea ierarhului nostru, Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului a 
organizat mai multe manifestări aniversare cultural-religioase. Cu o zi înainte, vineri 
27 mai, la Biblioteca JudeŃeană „Petre Dulfu” din Baia Mare a fost lansat volumul 
documentar biobibliografic aniversar, din seria „PersonalităŃi maramureşene - 
aniversari”, intitulat I.P.S. JUSTINIAN CHIRA – 90. Volumul a fost realizat de către 
Serviciul de informare bibliografică şi documentară din cadrul Bibliotecii JudeŃene 
„Petre Dulfu”, având coordonator pe doamna Angela Monica Jucan. Prezentarea cărŃii 
în cadrul acestei manifestări l-a avut ca moderator pe domnul Dr. Teodor Ardelean, 
directorul Bibliotecii JudeŃene „Petre Dulfu” din Baia Mare. 

Tot atunci, a fost lansată şi revista eparhială „Graiul Bisericii Noastre”, număr 
dedicat aniversării ÎnaltpreasfinŃiei Sale Justinian. 

Sâmbătă 28 mai, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare a fost 
oficiată Sfânta Liturghie, precum şi slujba de Te-Deum, în semn de mulŃumire pentru 
binefacerile primite de la Dumnezeu de-a lungul vremii. Alături de ÎnaltpreasfinŃitul 
Justinian, din soborul slujitor, condus de ÎnaltpreasfinŃitul Andrei AndreicuŃ – 
Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, au mai făcut parte 
PreasfinŃitul Petroniu –Episcopul Sălajului, PreasfinŃitul Andrei Făgărăşanul –
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, PreasfinŃitul Vasile Someşanul –Episcop-
Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, PreasfinŃitul Justin 
Sigheteanul –Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, preoŃi şi 
diaconi. PreasfinŃitul Justin Sigheteanul a citit mesajul de felicitare al Preafericitului 
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Părinte Daniel –Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, mesaj intitulat 
„ ÎnaltpreasfinŃitul Părinte Arhiepiscop Justinian –la 90 de ani de frumoasă şi rodnică 
vieŃuire”. 
      Din cuvântul de felicitare, adresat de ÎnaltpreasfinŃitul Părinte Andrei, am reŃinut 
următoarele urări: „Dorim ca Dumnezeu să-l Ńină sănătos şi în pace, pentru ca un 
întreg Ńinut a fost luminat, păstorit şi îndrumat de ÎnaltpreasfinŃia Sa, atât în vremuri 
grele cât şi în vremuri bune”. 

După încheierea rânduielilor liturgice, ceilalŃi ierarhi prezenŃi, precum şi 
multime mare de preoŃi şi credincioşi au Ńinut să-l felicite pe ÎnaltpreasfinŃia Sa la 
împlinirea celor 90 de ani. Din partea PreasfinŃitului Justin Sigheteanul şi a membrilor 
Centrului Eparhial, ÎnaltpreasfinŃia Sa a primit în dar o icoană, reprezentând-o pe 
Maica Domnului ca protectoare a municipiului Baia Mare. 

Tot cu acest prilej, ÎnaltpreasfinŃitul Părinte Arhiepiscop Justinian a primit titlul 
de cetăŃean de onoare din partea municipiilor Satu Mare şi Carei. La festivitate au 
participat şi oficialităŃi locale şi de stat, printre care parlamentari din judeŃele 
Maramureş şi Satu Mare, dl. Conf. univ. dr. Vasile Timiş –Secretar de Stat în 
Ministerul Culturii, dl. Stelian Gomboş –consilier în Secretariatul de Stat pentru Culte 
şi noul primar ales al municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheş. 
      Pentru aceste zile binecuvântate se cuvine să-I mulŃumim lui Dumnezeu pentru 
că ni l-a dăruit pe ÎnaltpreasfinŃia Sa Justinian şi să-L rugăm să-L aibă sub ocrotirea 
Sa pe calea către mântuire. 

Din partea grupului profesoral al Catedrei de Teologie Ortodoxă şi AsistenŃă 
Socială s-a transmis o scrisoare de felicitare, prin care cadrele didactice şi studenŃii 
teologi băimăreni i-au urat Î.P.S. Justinian: întru mulŃi şi binecuvântaŃi ani, 
ÎnaltpreasfinŃite Părinte!  

 
                                                 Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a  
                                                                    Maramureşului şi Sătmarului  
 
*  Luni, 30 mai – a avut loc Sesiunea de referate şi comunicări ştiinŃifice ale 

studenŃilor de la Universitatea de Nord. StudenŃii teologi au participat cu lucrări 
dedicate Anului 2011 –An omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii. În urma 
susŃinerii lucrărilor, s-au acordat premii şi distincŃii studenŃilor din cadrul specializării 
de Teologie Ortodoxă şi AsistenŃă Socială, iar membri comisiei de evaluare i-au 
felicitat pe toŃi cei 19 participanŃi selectaŃi la sesiunea de comunicări ştiinŃifice 
studenŃeşti. 
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* Duminică, 5  iunie –a avut loc intronizarea noului arhiepiscop al Alba-Iuliei 
în persoana I.P.S. Irineu Pop, care a avut loc în Catedrala Arhiepiscopală din Alba-
Iulia. Evenimentul a fost aureolat de participarea P.F. Părinte Daniel, Patriarhul 
României, care a prezidat Sfânta Liturghie oficiată, după care a avut loc ceremonia de 
intronizare a Î.P.S. Sale Irineu. P.S. Iustin Sigheteanul, participant la intronizare, a dat 
citire Gramatei Mitropolitane de intronizare, iar I.P.S. Andrei AndreicuŃ, Mitropolitul 
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului a oficiat ceremonia propriu-zisă, în 
conformitate cu rânduiala Bisericii Ortodoxe Române, care prevede ca Patriarhul 
intronizează pe toŃi mitropoliŃii Ńării, iar mitropolitul intronizează pe arhiepiscopii şi 
episcopii sufragani. Îi dorim şi noi viaŃă lungă, îmbelşugată cu sănătate, pastoraŃie şi 
misiune fructuoasă în tărâmul Bisericii şi al neamului românesc şi întru mulŃi şi 
binecuvântaŃi ani, ÎnaltpreasfinŃite Părinte Arhiepiscop IRINEU!  

 
*  Joi, 9 iunie  – în sala de sport a UniversităŃii de Nord din Baia Mare, cu 

începere de la ora 14,00, în prezenŃa PS Sale Justin Sigheteanul, Arhiereu vicar al 
Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, a D-lui Prof. univ. dr. ing. Dan 
Călin PETER, rectorul UniversităŃii de Nord şi a D-nei Prof. univ. dr. Georgeta 
CORNIłĂ, prorector al UniversităŃii, a avut loc cursul festiv al studenŃilor teologi, 
promoŃia 2011, sub îndrumarea Pr. lect. univ. dr. Vasile BORCA (teologie ortodoxă 
pastorală), Asist. univ. drd. Liviu BOZGA (asistenŃă socială) şi Pr. drd asoc. Aurelian-
Petrică COVACIU (teologie ortodoxă didactică). În prealabil, s-a săvârşit Sfânta 
Liturghie arhierească şi un Te-Deum de mulŃumire la Catedrala Episcopală „Sfânta 
Treime” din Baia Mare, în prezenŃa P.S. Sale Justin Hodea Sigheteanul, Arhiereu-
vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, care i-a 
binecuvântat şi felicitat pe absolvenŃi şi le-a urat mult succes şi spor rodnic în 
activităŃile lor viitoare în cadrul Bisericii noastre. 

 
* Mar Ńi, 14 iunie – a avut loc banchetul de sfârşit de an universitar al 

absolvenŃilor Catedrei de Teologie Ortodoxă şi AsistenŃă Socială din cadrul 
UniversităŃii de Nord, Baia Mare, promoŃia 2011, susŃinut la restaurantul Ellegance, 
B-dul IndependenŃei, din apropierea oraşului Baia Mare. La manifestare au luat parte 
toŃi absolvenŃii teologi, însoŃiŃi de cadrele didactice ale FacultăŃii de Litere şi ale 
Catedrei de Teologie Ortodoxă şi AsistenŃă Socială din Baia Mare. AbsolvenŃii au fost 
felicitaŃi şi li s-au urat mult succes la examenul de licenŃă şi, mai ales, pe calea vieŃii. 

 
* Joi, 23 iunie –PreasfinŃia Sa Justin Sigheteanul, Arhiereu vicar al Episcopiei 

Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului a împlinit frumoasa şi binecuvântata vârstă 
de 50 de ani. Din partea grupului profesoral al specializării de Teologie Ortodoxă şi 
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AsistenŃă Socială şi al tuturor studenŃilor teologi ai celor trei secŃii de Teologie 
Ortodoxă din cadrul UniversităŃii de Nord din Baia Mare, îi urăm P.S. Sale, Justin 
Hodea Sigheteanul, întru mulŃi şi binecuvântaŃi ani, PreasfinŃite Stăpâne şi-L rugăm 
pe Hristos –Arhiereul veşnic să-l aibă în grija Sa pe calea înfăptuirii binelui şi înspre 
dobândirea mântuirii!  

 
* Vineri, 1 iulie –Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, 

în colaborare cu specializarea de Teologie Ortodoxă şi AsistenŃă Socială din cadrul 
FacultăŃii de Litere, a UniversităŃii de Nord din Baia Mare şi cu AsociaŃia „Societatea 
de Studii Teologice Ortodoxe din România” (SSTOR), cu susŃinerea Protopopiatului 
Ortodox din Sighetu MarmaŃiei şi a Consiliului JudeŃean Maramureş, a organizat un 
amplu Simpozion naŃional în Sighetu MarmaŃiei, intitulat: “620 de ani de la prima 
atestare documentară de viaŃă bisericească organizată în Maramureş”. Evenimentul 
s-a bucurat de un real interes pentru cei prezenŃi în sala Palatului Episcopal din 
Sighetu MaramaŃiei, care a primit binecuvântarea ÎnaltpreasfinŃiei Sale Justinian Chira 
şi a fost prezidat de către PreasfinŃia Sa Iustin Sigheteanul, arhiereu-vicar al 
Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului. La această manifestare, atât de importantă 
pentru atestarea documentară a vieŃii bisericeşti organizate în Maramureşul istoric prin 
emiterea tomos-ului patriarhal din 13 august 1391 de către Sanctitatea Sa Antonie al 
IV-lea, Patriarhul ecumenic din Constantinopol, act patriarhal prin care decreta 
mănăstirea „Sfântul Mihail” din Perii Maramureşului drept stavropighie patriarhală, 
au participat cu referate atât profesori de teologie, monahi şi preoŃi ai Eparhiei 
Maramureşului şi Sătmarului, cât şi reprezentanŃi ai laicilor, personalităŃi istorice, 
lingvistice şi de cultură din Maramureş. Toate referatele susŃinute în cadrul 
simpozionului au fost publicate în cuprinsul unui volum omagial, dedicat acestui 
eveniment important pentru istoriografia Maramureşului voievodal şi pentru viaŃa 
bisericească organizată maramureşeană editat la Editura UniversităŃii de Nord din 
Baia Mare. 

 
* Mar Ńi, 5 iulie – a avut loc banchetul de sfârşit de an universitar al 

absolvenŃilor masteranzi ai Catedrei de Teologie Ortodoxă şi AsistenŃă Socială din 
cadrul UniversităŃii de Nord, Baia Mare, mai precis ai cursurilor postuniversitare 
intitulate: Teologie creştină şi spiritualitate europeană, promoŃia 2011, susŃinut la 
restaurantul Salsa, din Baia Mare. La manifestare au luat parte toŃi absolvenŃii teologi 
masteranzi, însoŃiŃi de cadrele didactice ale FacultăŃii de Litere şi ale Catedrei de 
Teologie Ortodoxă şi AsistenŃă Socială din Baia Mare. ToŃi cei care au făcut parte din 
a doua generaŃie de absolvenŃi ai cursurilor de masterat au fost felicitaŃi şi li s-au urat 
mult succes la examenul de disertaŃie şi, mai ales, pe calea vieŃii. 
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* Joi, 7 iulie – într-o atmosferă solemnă, în Paraclisul Episcopal din cadrul 

reşedinŃei episcopale din Baia Mare, după săvârşirea slujbei de Te-Deum, în prezenŃa 
a numeroşi invitaŃi, i s-a conferit ÎnaltpreasfinŃiei Sale Justinian Chira - arhiepiscopul 
ortodox al Maramureşului şi Sătmarului, ordinul “Steaua României în grad de 
cavaler”, de către cea mai înaltă instituŃie din Stat, PreşedinŃia României, prin 
semnătura domnului preşedinte Traian Băsescu. La acest eveniment, petrecut după 
împlinirea vârstei patriarhale de 90 de ani de către ÎnaltpreasfinŃia Sa, au participat 
reprezentanŃi ai autorităŃilor locale şi central-judeŃene, personalităŃi ale vieŃii 
academice şi culturale din Maramureş, preoŃi, monahi şi credincioşi. DistincŃia i-a fost 
înmânată de către domnul Conf. univ. dr. Vasile Timiş - Secretar de Stat în Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului NaŃional, cel care s-a îngrijit de toate demersurile pentru a 
putea fi conferită această distincŃie, care încununează viaŃa şi activitatea ierarhului 
nostru.  

Pe această cale şi noi, colectivul de redacŃie al revistei “Ortodoxia 
maramureşeană”, îl felicit ăm sincer pe ÎnaltpreasfinŃia sa Justinian, Arhiepiscopul 
ortodox al Maramureşului şi Sătmarului, şi-i urăm viaŃă lungă, cu sănătate şi sporire 
întru toate! 

*  Vineri, 8 iulie – a avut loc susŃinerea examenului de DisertaŃie pentru 
absolvenŃii Cursurilor Postuniversitare de Masterat, în cadrul specializării „ Teologie 
creştină ortodoxă şi spiritualitate europeană” al Catedrei de Teologie Ortodoxă şi 
AsistenŃă Socială din cadrul FacultăŃii de Litere din Baia Mare. La examenul de 
susŃinere au luat parte 24 de absolvenŃi, care au promovat cu rezultate foarte bune. 
După susŃinere toŃi absolvenŃii au depus jurământul de credinŃă pentru apărarea şi 
promovarea valorilor fundamentale ale vieŃii şi societăŃii româneşti în care vor activa. 
Precizăm că este cea de-a doua generaŃie de absolvenŃi masteranzi ai Catedrei de 
Teologie Ortodoxă şi AsistenŃă Socială a FacultăŃii de Litere, din cadrul UniversităŃii 
de Nord din Baia Mare. Pe toŃi absolvenŃii care au obŃinut titlul de masterat în 
Teologie îi felicităm şi le urăm mult succes în viaŃa socială comunitară şi a Bisericii 
Ortodoxe străbune. 

*  Sâmbătă, 9 iulie – a avut loc susŃinerea examenului de licenŃă pentru 
absolvenŃii cursurilor teologice din cadrul FacultăŃii de Litere din Baia Mare, promoŃia 
2011. Din partea Catedrei de Teologie Ortodoxă şi AsistenŃă Socială s-au prezentat 
toŃi absolvenŃii, în număr de 45 absolvenŃi teologi şi 64 de absolvenŃi asistenŃi sociali, 
care în urma evaluării comisiilor de specialitate au promovat cu rezultate bune şi 
foarte bune. După susŃinerea examenului, s-a oficiat slujba Te-Deumului în semn de 
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mulŃumire adusă lui Dumnezeu, la Biserica Ortodoxă „Sfântul Ierarh Nicolae” din 
Baia Mare, unde absolvenŃii teologi au depus jurământul, după care au fost felicitaŃi şi 
li s-a urat mult succes în viaŃă şi mult spor duhovnicesc în slujirea Bisericii lui 
Hristos. 

* În perioada 21-22 iulie – la ReşedinŃa patriarhală, sub preşedinŃia 
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul BOR, a avut loc şedinŃa de lucru a 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Dintre hotărârile luate menŃionăm:  

- Sfântul Sinod a aprobat canonizarea mitropoliŃilor Transilvaniei Andrei Şaguna 
(cu zi de pomenire la 30 noiembrie) şi Simion Ştefan (cu zi de pomenire la 24 aprilie), 
ca urmare a propunerilor sinoadelor mitropolitane ale Mitropoliei Ardealului şi 
Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului. 

- În legatură cu răspunsul Sinodului episcopilor Bisericii Române Unite cu 
Roma (Greco-Catolică) privind reluarea dialogului dintre cele două Biserici, Sfântul 
Sinod consideră că dialogul trebuie reluat fără condiŃii prealabile, întrucât 
problemele invocate pot fi discutate în cadrul dialogului însuşi spre a fi identificate 
soluŃii în vederea rezolvării acestor probleme. De asemenea, dialogul trebuie extins şi 
la alte aspecte ale unei posibile cooperări practice.     

                                                                                                                                                                                           
                                                              Biroul de presă al Patriarhiei Române                                                                       

* În perioada 23-30 iulie - s-a desfăşurat ce-a de-a treisprezecea ediŃie a zilelor 
culturale Nicolae Steinhardt (Monahul Nicolae Delarohia), după următorul program: 
În perioada 23–29 iulie la Mănăstirea RohiŃa a avut loc Şcoala de pictură a grupului 
de iconari „Sfântul Ioan Damaschin” care este coordonată de către pictorul Sorin 
Albu, asistent universitar la Universitatea de Artă şi Design din Cluj- Napoca;  Joi 29 
iulie, la Mănăstirea Rohia s-a întrunit Colectivul redacŃional al Integralei N. 
Steinhardt şi directorul editorial al Editurii Polirom, pentru a lucra la volumele care 
vor apărea de acum înainte în cadrul Integralei N. Steinhardt, la Editura Polirom, în 
coeditare cu Editura Mănăstirii Rohia. În aceeaşi zi, după Vecernie, s-a săvârşit la 
mormântul Părintelui Nicolae slujba Parastasului de pomenire în memoria marelui 
gânditor şi cărturar de la Rohia; Vineri, 30 iulie, la Catedrala Episcopală „Sfânta 
Treime” din Baia Mare a avut loc vernisajul expoziŃiei de icoane realizate în această 
perioadă, şi lansarea cărŃii Între viaŃă şi cărŃi, cel mai recent volum apărut din cadrul 
Integralei N. Steinhardt. Este cel de-al şaptelea volum, după: Jurnalul fericirii, 
Dăruind vei dobândi, În genul… tinerilor, Articole burgheze, Principiile clasice şi 
noile tendinŃe ale dreptului constituŃional, apărute în anul 2008 şi Primejdia 
mărturisirii  (2009). La evenimente au luat parte PreasfinŃitul Justin Sigheteanul, 
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arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului şi Preşedinte al FundaŃiei N. 
Steinhardt, domnul Adrian Şerban, director editorial al Editurii Polirom, membrii 
Colectivului redacŃional ai Integralei N. Steinhardt: lector univ. dr. George Ardeleanu, 
conf. univ. dr. Florian Roatiş, pr. conf. univ. dr. Ştefan Iloaie, arhim. Macarie 
Motogna, Grupul de iconari Sfântul Ioan Damaschin, Membrii FundaŃiei N. 
Steinhardt, preoŃi profesori universitari, monahi, preoŃi şi mulŃi iubitori ai Operei şi 
Omului N. Steinhardt. 

* Luni, 12 septembrie –a avut loc deschiderea oficială a noului an şcolar 
preuniversitar 2011-2012, prilej cu care Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, a 
adresat un mesaj tuturor elevilor, părinŃilor şi profesorilor, urându-le spor şi multe 
realizări în activitatea didactică de predare şi învăŃare şi în cea familiară şi socială. 

                                                                Biroul de presă al Patriarhiei Române                                                                       

*  În perioada 13-15 septembrie – în incinta FacultăŃii de Litere a UniversităŃii 
de Nord din Baia Mare au avut loc alegeri de directori de departament la cele două 
departamente constitutive ale FacultăŃii de Litere: Departamentul de Filologie şi Studii 
culturale şi Departamentul de ŞtiinŃe Socio-umane – Teologie – Arte. Potrivit noii legi 
a învăŃământului, emisă la 01 03. 2011 întreg învăŃământul universitar s-a restructurat, 
astfel încât toate catedrele de specialitate s-au desfiinŃat, ele coagulându-se în domenii 
de specialitate, formându-se departamente pe profiluri de cercetare. Aşa se face că în 
cadrul FacultăŃii de Litere s-au format două departamente cu specializări multiple, dar 
apropiate ca profil de cercetare. Prin urmare, în cadrul Departamentului de Filologie şi 
Studii culturale s-au efectuat alegeri, iar în funcŃia de director de departament a fost 
numită, în urma voturilor exprimate, d-na Prof. univ. dr. Rodica łURCANU; în 
cadrul Departamentului de ŞtiinŃe Socio-umane – Teologie – Arte, din cadrul căruia 
face parte şi domeniul de specializare Teologie ortodoxă şi asistenŃă socială, a fost 
desemnată în funcŃia de director de departament d-na Conf. univ. dr. Claudia 
MARIAN.  

 
* Luni, 3 octombrie – a avut loc deschiderea Noului An universitar 2011-2012 

la “Universitatea de Nord” din Baia Mare, deschidere festivă precedată de săvârşirea 
Sfintei Liturghii, la biserica-catedrală “Sfânta Treime”, de pe B-dul Unirii, oficiată de 
PreasfinŃitul Justin Hodea Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi 
Sătmarului, cu participarea cadrelor didactice ale specializării de Teologie Ortodoxă şi 
AsistenŃă Socială şi a studenŃilor celor trei secŃii şi ai masteranzilor de la Teologie. În 
prezenŃa PreasfinŃitului Justin Sigheteanul, invitat de onoare, festivitatea propriu-zisă 
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de deschidere a noului an universitar 2011-2012 s-a susŃinut în sala mare a 
UniversităŃii de Nord, de pe strada Victor Babeş şi a fost prezidată de dl. Dan Călin 
PETER, rectorul UniversităŃii de Nord, în prezenŃa d-nei Georgeta CorniŃă şi a d-lui 
Vasile Viman, prorectorii UniversităŃii.  

În cuvântul de deschidere Prof. univ. dr. ing. Dan Calin PETER, rectorul 
UniversităŃii de Nord din Baia Mare, a subliniat aniversarea a 50 de ani de învăŃământ 
universitar băimarean, arătând modul dezvoltării acestuia şi a devenirii UniversităŃii, 
situaŃia ei la zi, accentuând cu precădere resursele umane şi performanŃele realizate în 
cei 50 de ani de activitate neîntreruptă, iar apoi, analizând contextul actual al 
ierarhizării universităŃilor, a subliniat oportunitatea fuzionării UniversităŃii de Nord 
din Baia Mare cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, mai ales pentru că există 
deja o hotărâre a Senatului UNBM în acest sens. MotivaŃia expusă este de factură 
financiară şi de performanŃe în activitatea de cercetare universitară.  

S-au transmis mesaje de bun venit tinerilor studenŃi din anul I ai UniversităŃii de 
Nord şi urări de mult succes tuturor studenŃilor băimăreni în activitatea lor 
studenŃească, de formare şi de cercetare aprofundată.   

 
*  În perioada 10-21 octombrie –în cuprinsul Eparhiei Maramureşului şi 

Sătmarului a avut loc susŃinerea ConferinŃelor preoŃeşti eparhiale, sesiunea toamnă -
2011. Tema generală dezbătută a fost Taina NunŃii: taină a unirii omului cu veşnicia, 
întrucât anul 2011 este decretat, prin hotărâre a Sfântului Sinod al BOR, ca fiind Anul 
omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii. Referatul a fost întocmit de P.C. pr. 
Nicolae STOIA din Protopopiatul Satu Mare. 

 
*  Între 24-29 octombrie, P.S. Iustin Sigheteanul s-a aflat la reşedinŃa 

Patriarhală din Bucureşti, unde a participat la mai multe evenimente din viaŃa Bisericii 
Ortodoxe Române: 

Luni ora 10.00, a sosit la Bucureşti delegaŃia Mitropoliei de Patras – Grecia, în 
frunte cu I.P.S. Hrisostom de Patras care au adus capul Sf. Apostol Andrei – 
Apostolul Românilor şi ocrotitorul României. Prima oprire a fost la noua Catedrală 
Patriarhală, unde s-a înconjurat cu icoana şi cinstitul Cap al Sf. Apostol Andrei 
temelia noii catedrale a mântuirii neamului. Procesiunea a fost condusă de către 
Preafericitul Patriarh Daniel având alături pe toŃi membrii Sfântului Sinod, peste 700 
de preoŃi şi monahi şi mii de credincioşi. În acest fel Sf. Apostol Andrei, care va fi şi 
ocrotitorul Catedralei, a primit în purtarea lui de grijă zidirea şi ducerea la bun sfârşit 
a Catedralei. A urmat sfinŃirea noului paraclis din vecinătatea Catedralei, care s-a 
construit spre a se face permanent rugăciuni pe tot parcursul lucrărilor. 
S-a pornit apoi în procesiune spre dealul Patriarhiei, unde la poalele dealului Sf. 
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Apostol Andrei a fost întâmpinat de Sf. Cuvios Dimitrie cel nou ocrotitorul 
Bucureştilor. 
        Capul Sf. Apostol Andrei şi moastele Sf. Cuvios Dimitrie cel nou au fost aşezate 
în vecinătatea Catedralei sub baldachinul amenajat în acest sens, pentru ca miile de 
credincioşi care aşteptau în rugăciune şi evlavie să se poată închina. 
Delegatia Greacă a fost întâmpinată din nou de către Preafericitul Patriarh Daniel pe 
dealul Patriarhiei. 

Luni de la orele 16.00, au început lucrările Sfântului Sinod prezidate de 
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României. 

MarŃi 25 Octombrie, au continuat lucrările Sf. Sinod, iar de la orele 13.00, a avut 
loc în sala „Europa Cristiana” din Palatul Patriarhiei lansarea volumului “Catedrala 
Mântuirii Neamului, istoria unui ideal” autor Nicolae St. Noica. 

Miercuri 26 Octombrie, cu începere de la ora 9.00, a avut loc, pe scena din 
vecinătatea Catedralei Patriarhale, Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sf. Mare Mucenic 
Dimitrie izvorâtorul de mir, prezidată de I.P.S. Hrisostom de Patras. La ora 12.30, a 
sosit la Patriarhie P.F. Teodoros al II- lea, Patriarhul Alexandriei şi a toată Africa şi a 
fost întâmpinat de Preafericitul Părinte Daniel Patriarhul României. 

Miercuri 26 Ocrombri,  între orele 18.00 - 22.00, P.S. Iustin Sigheteanul a 
oficiat slujba privegherii şi a Ńinut cuvânt de învăŃătură în ajunul sărbătorii Sf. Cuv. 
Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor.  

Joi 27 Octombrie, începând de la ora 9.00, a avut loc Sf. Liturghie de 
sărbătoarea Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor, care a fost prezidată 
de cei doi patriarhi P.F. Teodoros al II- lea al Alexandriei şi a toată Africa şi P.F. 
Daniel al României, înconjuraŃi de membrii Sf. Sinod al B.O.R. şi delegaŃiile de la 
Alexandria Egiptului şi Patras – Grecia. 

Vineri 28 Octombrie, a avut loc şedinta solemnă a Sf. Sinod dedicate Anului 
Omagial al Sf. Botez şi al Sf. Cununii, care s-a desfăşurat în Aula “Teoctist 
Patriarhul”. 

 
                                                                 Biroul de presă al Patriarhiei Române 
 
* Sâmbătă, 29 octombrie, la Catedrala Mitropolitană din Sibiu a avut loc 

proclamarea solemnă a canonizării Sf. Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul 
Transilvaniei. Iar Duminică, 30 Octombrie la Catedrala Arhiepiscopală din Alba 
Iulia a avut loc Proclamarea solemnă a canonizării Sf. Ierarh Simion Ştefan, 
Mitrtopolitul Transilvaniei. Ambele evenimente au fost prezidate de cei doi patriarhi: 
P.F. Teodoros al II– lea al Alexandriei şi a toată Africa şi P.F. Părinte Daniel al 
României. 
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* Joi, 10 noiembrie – începând cu ora 9,00, în cadrul secŃiei specializării de 

Teologie Ortodoxă şi AsistenŃă Socială de pe strada Crişan, Nr. 5-7 din Baia Mare, a 
avut loc susŃinerea examenului de capacitate preoŃească, sesiunea de toamnă, 
organizată de Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului în 
colaborare cu secŃia-specializare Teologie Ortodoxă şi AsistenŃă Socială din cadrul 
Departamentului de ŞtiinŃe Socioumane –Teologie –Arte. S-au prezentat 11 candidaŃi 
şi au promovat toŃi cu rezultate bune şi foarte bune. 

 
* Vineri, 25 noiembrie, P.S Iustin Sigheteanul a susŃinut public Teza de 

Doctorat, cu titlul: “Personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul între mărturie şi 
mesianism iudaic, în descrierea Evangheliilor şi a literaturii necreştine”. 
Evenimentul a avut loc în sala “Episcop Nicolae Ivan” - Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din cadrul UniversităŃii Babes-Bolyai din Cluj Napoca. Comisia 
examinatoare a fost alcătuită din: Pr. Prof. univ. dr. Valer BEL, de la Facultatea de 
Teologie din Cluj Napoca – Preşedinte, Pr. Prof. univ. dr. Vasile MIHOC, de la 
Facultatea de Teologie din Sibiu, Pr. Prof. univ. dr. Constantin Coman, de la 
Facultatea de Teologie din Bucureşti, Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILĂ, Decanul 
FacultăŃii de Teologie din Cluj Napoca şi Pr. Prof. univ. dr. Stelian TOFANĂ, de la 
Facultatea de Teologie din Cluj Napoca, Conducător ştiinŃific. La finalul susŃinerii 
P.S. Iustin Sigheteanul a fost declarat de către Comisia examinatoare, Doctor în 
Teologie, cu calificativul “Foarte bine” şi distincŃia “Magna cum laude”! 

Se cuvine, pe bună dreptate, să-l felicităm pe PreasfinŃitul nostru ierarh  
Justin şi să-i dorim viaŃă lungă, sănătate şi să poată să-şi valorifice titlul academic în 
învăŃământul de stat universitar, titlu pe care la obŃinut prin muncă de cercetare asiduă 
şi prin multă competenŃă. 

Felicitări şi întru mulŃi, rodnici şi binecuvântaŃi ani PreasfinŃite Stăpâne! 
 
* Joi, 15 decembrie – cu ocazia apropierii Sărbătorilor de iarnă dedicate 

Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos şi ale Anului Nou, corala studenŃilor 
specializării de Teologie Ortodoxă şi AsistenŃă Socială „Sfântul Ioan Damaschinul” 
din cadrul Departamentului ŞtiinŃe Socioumane – Teologie – Arte, conduşi de Pr. drd. 
Aurelian Petrică COVACIU, împreună cu cadrele titulare ale specializării de Teologie 
Ortodoxă şi AsistenŃă Socială au colindat centrul eparhial al Episcopiei Ortodoxe 
Române a Maramureşului şi Sătmarului, respectiv pe ierarhii maramureşeni, 
Rectoratul UniversităŃii de Nord din Baia Mare, Decanatul FacultăŃii de Litere din 
Baia Mare şi centrul cultural al Bibliotecii JudeŃene „Petre Dulfu” din Baia Mare.  
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2.  CADRELE DIDACTICE DE CONDUCERE 
 

ALE UNIVERSIT ĂłII DE NORD din BAIA MARE 
 

Rector: Prof. univ. dr. ing. Dan Călin PETER 
Prorector: Prof. univ. dr. Georgeta CORNIłĂ 

Prorector: Prof. univ. dr. Vasile VIMAN 
 
 

ALE FACULT ĂłII DE LITERE 
 

Decan: Prof. univ. dr. Petru DUNCA 
Prodecan: Conf. univ. dr. Gheorghe Mihai BÎRLEA 

 
 

3.  CADRELE DIDACTICE TITULARE ŞI ASOCIATE ALE  
SPECIALIZ ĂRII DE TEOLOGIE ORTODOX Ă ŞI  

ASISTENłĂ SOCIALĂ  
din cadrul 

DEPARTAMENTULUI  
ŞTIIN łE SOCIOUMANE – TEOLOGIE – ARTE 

 
1. Pr. Conf. univ. dr. Ştefan POMIAN ( Istoria şi filosofia Religiilor &  Dogmatică) 
2. Pr. Conf. univ. dr. Adrian Gh. PAUL (Redactor-şef Revistă – Teologie Morală şi 

Spiritualitate Ortodoxă & Misiologie şi Ecumenism) 
3. Pr. Lect. univ. dr. Vasile BORCA (Studiul Vechiului Testament şi a Noului  

Testament) –Secretar de radacŃie 
4. Pr. Lect. univ. dr. Dorinel DANI  (Istoria Bisericii Universale &  Patrologie) 
5. Pr. Lect. univ. dr. Teofil STAN (Muzică bisericească &  Liturgică &   

Pastorală) 
6. Asist. univ. dr. Valerian MARIAN  (Catehetică &  Omiletică) 
7. Asist. univ. drd. Eusebiu BORCA (Studiul Vechiului Testament &  Ebraică) 
8. Pr. dr. Vasile AUGUSTIN -vicar eparhial (Drept bisericesc - cadru asociat) 
9. Pr. dr. Cristian ŞTEFAN  –consilier cultural eparhial (Istoria Bisericii Ortodoxe  
    Române &  Bizantinologie – cadru asociat)  
10. Pr. drd. Petrică Aurelian COVACIU  (Formare duhovnicească &  Cor – cadru  

asociat) 
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4.  LICEN łIAłII ÎN TEOLOGIE ORTODOX Ă PASTORALĂ 
 

PromoŃia 2011 (4 ani de studiu) 
 

Îndrum ător: Pr. lect. univ. dr. Vasile BORCA  
 

1. Gaborean Al. Adrian Vasile 
2. HerŃa D. Gabriel Vasile 
3. Chira G. Dacian Ovidiu 
4. Rus V. Vlad Felician 
5. Rus D.I. Vasile Andrei 
6. Moldovan I. Gheorghe 
7. Şelever V. Maria 
8. Cîmpan T. Petru 
9. Leş G. Gabriel 
10. Sălnicean V. Ioan Cristian 
11. Tuns V. Augustin Gavril 
12. Vraja I. Ioan Cosmin 
13. DruŃă D. Ioan 
14. Turdean I. Iosif 
15. Pop Gheorghe 
16. Micle Traian 
17. Costin I. IonuŃ 

 
 

5. LICENłIAłII ÎN TEOLOGIE ORTODOX Ă–DIDACTIC Ă  
PromoŃia 2011 (3 ani de studiu) 

 
Îndrum ător: Pr. Conf. univ. dr. Ştefan POMIAN 

 
1. Boda I. IonuŃ Dumitru 
2. Cinar Gh. Gheorghe 
3. Ciontoş I. LuminiŃa Mihaela 
4. Misaroş V.M. Tabita Tamara 
5. Pop R. Radu Ioan 
6. Sabou V. Olivian Petrică DănuŃ 
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7. Şleam L. Gavril Mihai 
8. Todoran V. Sorin Gavril 
9. Tuns A. Vasile Andrei 
10. CoteŃ T. Flaviu Daniel 
11. Podină I. Paul IonuŃ 
12. Ardelean Ştefan 
13. RaŃ Ionel Radu 

 
 

6.  LICENłIAłII ÎN TEOLOGIE ORTODOX Ă  
– ASISTENłĂ SOCIALĂ 

PromoŃia 2011 (3 ani de studiu) 
 

Îndrum ător: Asist. univ. drd. Liviu BOZGA 
 

1. Ardelean Noemi 
2. Avram Gheorghe 
3. Bozga (Copil) Violeta 
4. Bozga Otilia 
5. Brînduşe Mihaela Daniela 
6. Brisc (Beleneşi) Ana 
7. Chiş (Pop) Florina Levica 
8. Ciaba (Danciu) Melinda Olga 
9. Cioci Crina Aurora 
10. Ciurdaş Lorena 
11. Daubner Henrietta Helga 
12. Decebal CodruŃa Florina 
13. Delistan Mariana 
14. Gaje (Duruş) Daniela Nadia 
15. GruiŃă Alexandra 
16. Ilieş Maria 
17. Lazar Gabriela Rodica 
18. Lazar Valeria 
19. Lenard Mariana 
20. Marchiş Alexandra 
21. Miclăuş Cristina 
22. Micle Ioana 
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23. Mihăilă Emanuela Alina 
24. Mihalcea Lidia 
25. Moldovan Lavinia Dana 
26. Mureşan Crina Lavinia 
27. Nap (DănuŃ) Florica 
28. Nistea Ioana 
29. Paul (łicală) Anamaria 
30. Pop (Chendeş) Andreea Ioana 
31. Pop Anca Crina 
32. Pop Florina Andreea 
33. Rednic Simina Maria 
34. Rus Crina 
35. Sabo (Man) VoichiŃa 
36. Scutariu Oana 
37. Slezinger Gertrude Erzsebet 
38. Şleam Andreea Monica 
39. Ticală (Paul) Gheorghe Marian 
40. Vele IoniŃă Virginia 
41. Vid Cristina 
 

 
7.  ABSOLVENłII CURSURILOR POSTUNIVERSITARE 

DE MASTERAT -2011 
 

TEOLOGIE CREŞTINĂ ŞI SPIRITUALITATE EUROPEANĂ 
 

(2011 –A doua generaŃie de absolvenŃi) 
 
 

1. Achim G. Emil Gheorghe 
2. Bodea I. Ciprian IonuŃ 
3. Bozga A. Nicolae 
4. Buga V. Eugen Ioan 
5. Coman Alin Sergiu 
6. ConŃiu I. Diana Elena 
7. David G. Cătălin Ciprian 
8. Dragomir L. Ştefania Mirela 
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9. Fage I. Cosmin Ilie 
10. Gligan A. Ciprian 
11. Hatfaludi A. Ciprian IonuŃ 
12. Iosip V. Călin Constantin 
13. Magdău M. George Daniel 
14. Mihalca G. Babriel Florin 
15. Panici A. Emanuel Nicolae 
16. Pop P. Petru Florin 
17. Pop I. Cristian 
18. Radu M. Mihai Constantin 
19. Săsăran I. DănuŃ 
20. Stan Gh. Ion 
21. Szabo L. Cristian Lucian 
22. Şofronici A. Ana 
23. Ungur I. Radu 
24. Vele I. FiruŃa 

 
  
8.  STUDENłII SPECIALIZ ĂRII   

TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ 
Anul universitar 2011-2012 

 
T.O.P. Anul I 

Îndrum ător:  Pr. lect. univ. dr. Vasile BORCA 
 

1. Bontoş C. Mădălin NeluŃu 
2. Pop V. Ioan Nicolae 
3. Şanta I. Marian GhiŃă 
4. Burnar I. Ioan 
5. Babici-Buda I. Ioan 
6. Thira A.A. Aurelian Augustin 
7. Ciurte I. MihăiŃă Cosmin 
8. Cheşei M.V.I Ştefan 
9. Buie I.C. Augustin Valentin 
10. Fagie V. VlăduŃ Vasile 
11. Man G.P. Vasile Peter 
12. Mone I. IonuŃ Cristian 
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13. Bocicorec I. Vasile Ionel 
14. Chindriş V. Vasile 
15. Tomoiagă G. Teodor Nicolae 
16. Mociran I. Alexandru 
 

 
T.O.P. Anul II 

 
Îndrum ător: Pr. lect. univ. dr. Dorinel DANI 

 
1. Antal C. Marcu 
2. Ardelean V. Florin 
3. Bizău V. Marius Florin 
4. Bondre V. Vlad Ioan 
5. Buşecan I. VlăduŃ Cătălin 
6. Corodan D.E. Emilian Vasile 
7. Costea P. Marius Vlad 
8. Cozuc St. M. Alin Marian 
9. Crainic I. Manuel IonuŃ 
10. Crăciun D. Dan Anghel 
11. Cucu G. Mihail 
12. Dobrinescu Gh. Cristian 
13. DrimenŃ I. Ilie Marian 
14. Herman V. Aurel 
15. Iunian V. Stelian Ioan 
16. Măgurean F. Emanuel FloruŃ 
17. Mihali St. Ştefan Toma 
18. Neghină T. Daniel Bogdan 
19. Oşan D. Dorin Olimpiu Vasile 
20. Paşca V. Răzvan 
21. Roman P. Petrică Florin 
22. Rostaş V. Dan 
23. Savu F. Florin Dumitru 
24. Stan V.I. Ioan Vasile 
25. Timiş N. Ionel Radu 
26. Timiş P. Petrică 
27. Verdeş M. Vlad Marian 
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T.O.P.  Anul III, grupa I 
 

Îndrum ător: Pr. Conf. univ. dr. Adrian Gh. PAUL 
 
1. BereŃchi I. DănuŃ IonuŃ 
2. Bricioc I. Cosmin Ioan 
3. Butuza I. Octavian 
4. Orza I. DănuŃ Ilie 
5. Rednic I. Grigore Daniel 
6. Ardelean Şt. Darius Ştefan 
7. Brendea Gh. Vasile 
8. Budelecan A. Nicolae 
9. Cobzaru F. Andrei Florin 
10. CoŃan I. Vasile Florin 
11. Donca V. Gelu Dorin 
12. Drăgan A. IonuŃ Adrian 
13. Filip Gh. Mihai Cristian 
14. Hepcal D. Bogdan Georgian 
15. Krauciuc V. Ioan George 
16. Luca A. LaurenŃiu Ciprian 
17. Nicolai D. Daniel Ciprian 
18. Paşca E. Lucian Ştefan 
19. Pop A. Alexandru Radu 
20. Rednic I. Gheorghe 
21. Tomoiagă N. Toader 
22. Trif I. Radu Vasile 
23. Vişovan M. Vlad Andrei 

 
T.O.P.  Anul III, grupa II 

 
Îndrum ător: Pr. Conf. univ. dr. Adrian Gh. PAUL 

 
1. Botiş G. Dumitru 
2. Bucşa I. Ioan Ilie 
3. Burzo M. Eugen ioan 
4. Porumb V. Vasile Andrei 
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5. Timiş Gh. Vasile 
6. Bandula V. Andrei Vasile 
7. Brotnei V. Viorel Mihai 
8. Bud V. Petru Vasile 
9. Coardoş I. Daniel 
10. Coman T. Toader IonuŃ 
11. Covaci G. Simion 
12. Duplea H. Ion Claudiu 
13. Hapca Gh. Nicolae Adrian 
14. Istrat V. Vasile Ioan 
15. Lazăr V. Ionel Sorin 
16. Mărginaş I. Florian Tudorel 
17. Oşan V. Vasile Flaviu 
18. Pantea I. Mihai 
19. Pop A. Daniel 
20. Roman I. Romulus Cristian 
21. Stan I. Ovidiu Ciprian 
22. Sabou M. Mircea Vasile 
23. Zdrob I. DănuŃ Ştefan 

 
 

T.O.P. Anul IV -grupa I (31011) 
 

Îndrum ător: Pr. lect. univ. dr. Teofil STAN 
 

1. Corneştean I. Ioan 
2. Mare D. Dorin Vasile 
3. Moldovan C. Adrian 
4. Toporan P. Adrian Ioan 
5. Ulici V. Ioan 
6. Erdei D. Alin 
7. Fetinga Ş. Anchidim 
8. HerŃeg I. Ionel 
9. Logoş M. Vasile 
10. Mădăras Gh. Marcel Mihai 
11. Muntean P. IonuŃ Alin 
12. Pleş I. IonuŃ Dorin 
13. Pop R. Radu Ioan 
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14. Recean Gh. Gavril Andrei 
15. Surduc C. Ciprian Paul 
16. Surducan I. Sebastian Traian 
17. Todorca C. IonuŃ Adrian 

 
 
 

T.O.P. Anul IV -grupa a II-a (31012) 
 

Îndrum ător:  Pr. lect. univ. dr. Teofil STAN 
 

1. Bancoş T. Bogdan Alexandru 
2. Buteanu O. Mihai Gelu 
3. Grad Gh. Vasile 
4. Gulin Gh. Marian 
5. Băeş T. R. Sergiu Robert 
6. Băeş T.R. Silviu Roland 
7. Burzo I. Ioan 
8. Chira A. Bogdan Ioan 
9. Cucu Gh. Andrei  
10. Iancu Gh. Răzvan Alexandru 
11. Jurje A. Călin IonuŃ 
12. Mealău V. Paul Vasile 
13. Morariu I. Marius Ioan 
14. Pop Gh. Florin Andrei 
15. Robaş N. Cristian Vasile 
16. Sacaloş Gh. Mihai 
17. Şanta A. Alexandru Andrei 
18. Şleam M. Vasile Crinu 
19. TarŃa I. Daniel Nicolae 
20. Tat I. Vasile Cosmin 
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9.  STUDENłII SPECIALIZ ĂRII 
TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ 

Anul universitar 2011-2012 
 

T.O.D. Anul I 
 

Îndrum ător: Pr. Conf. dr. Ştefan POMIAN 
 

1. Toma (Silaghi) D.D. Dana Maria 
2. Cornea V. Dan Vasile 
3. Leş A. Andreea Juliana 
4. Dunca D. Adrian Mitică 
5. Deac V. Vasile 
6. Bărbos A. Simona Valeria 
7. Bîrsan T. Vasile 
8. Gherghel A. Daniel Simion 
9. Foghiş C. Călin Viorel 
 

 
T.O.D. Anul II 

 
Îndrum ător: Asist. univ. dr. Valerian MARIAN 

 
1. Beuka V. Vasile 
2. Bledea I. Gheorghe 
3. Bledea V. Nicoară 
4. Bondre V. Vlad Ioan 
5. Bumbuc (Anişorac) A. Ana 
6. Cionca A. Andrei Marin 
7. Comiati St. Claudiu Adrian 
8. Danco P. Bogdan Ioan 
9. Dulf L. Diana Bianca 
10. Florian T. Ovidiu GhiŃă 
11. Herman V. Aurel 
12. Huja G. Adrian IonuŃ 
13. Ieremi I. Adrian Marian 
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14. Matei D. Irina 
15. Turda Gh. Ioan 
16. łicală I. Bogdan Ioan 

 

 
T.O.D. Anul III 

 
Îndrum ător: Asist. univ. drd. Eusebiu BORCA 

 
1. Aftan V. Natalia Elena 
2. Berinde (Pop) Gh. Maria 
3. Călini G. Maria 
4. Chereji G. Marian Gabriel 
5. CoteŃ I. Mariana Daniela 
6. Mi Ńiguş V. Radu Vasile 
7. Paşca V. Laura Daniela 
8. Rogojan Gh. Rozalia 
9. Sabadâş I. Camelia Loredana 
10. Suciu I. Ramona Andrada 
11. Bledea P. Viorica 
12. Cinaş G. Georgela DănuŃa 
13. Han A. Andrei Dan 
14. Hojda I. Ionel 
15. Lung T. Mircea Vasile 
16. Pop V. Vasile Marian 
17. Stoica G. Ioana Sorina 
18. Şanta I. Iulian Ioan 
19. Tamaş V. Ioan Sorin 
20. Timiş S. Petru Alexandru 
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10.  STUDENłII MASTERANZI 
TEOLOGIE CREŞTINĂ ŞI SPIRITUALITATE EUROPEANĂ 

GRUPA: Teologie Ortodoxă1 
 

ANUL I,  2011-2012 
 

1. Ardelean Ştefan 
2. Chira Dacian 
3. Cinar Gheorghe 
4. Costin A. IonuŃ 
5. Leş G. Gabriel 
6. Moldovan Gheorghe 
7. Podină Paul 
8. Sălnicean V. Ioan 
9. Tuns A Vasile 
10. Tuns V. Augustin 
11. Vraja I. Ioan 

 
ANUL II,  2011-2012 

 
1. Băban G. Gavril 
2. Bontoș O. Ovidiu Ioan 
3. Ciurte I. Vlăduț 
4. Codrea Gh. Ștefan 
5. Cone V. Marius Vasile 
6. Cone V. Mircea Ioan 
7. Cupşe Gh. Dănuț Bogdan 
8. Dînga I. Andreea Roxana 
9. Dobrican I. Ioan 
10. Găurean D. Dan Dorin 
11. Herța I. Ilarion 
12. Horotan P. Adrian 

                                                           
1 Începând cu anul universitar 2008-2009 specializarea Teologie Ortodoxă şi AsistenŃă Socială 
coordonează, în cadrul FacultăŃii de Litere, Baia Mare, un curs postuniversitar de Masterat, pe 
specializarea: Teologie creştină şi spiritualitate europeană, deschis tuturor absolvenŃilor de 
Teologie Ortodoxă (cu licenŃă) –coordonator Pr. Conf. univ. dr. Adrian Gh. PAUL. 
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13. Pop Șt. Gheorghe 
14. Robaş N. Nicolae 
15. Șimon V. Vasile 
16. Spătar G. Viorel Loghin Vasile 
17. Tarța G. Georgel Mircea 
18. Tarța I. Daniel 
19. Zăvoian V. Tiberiu 
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MESAJUL 
  

Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL  
adresat elevilor, părin Ńilor şi profesorilor 

la începutul anului şcolar 2011-2012 
 

 
În timp de criză oamenii se schimbă: unii devin mai responsabili şi se 

maturizează, iar alŃii se tulbură şi se destabilizează. De aceea, educaŃia în timp de 
criză trebuie să fie întărire spirituală a copiilor şi parinŃilor pentru a nu pierde 
echilibrul şi speranŃa. De fapt, educaŃia adevarată modelează şi cultivă pe om nu 
numai profesional, ci şi spiritual. Din păcate, în concepŃia lumii secularizate de 
astăzi, unii parinŃi aşteaptă ca şcoala să ofere copiilor lor o educaŃie care să le permită 
să câştige cât mai mult, într-o perspectivă strict materialistă. Astfel apare individul 
„emancipat” care vrea să fie cineva prin ceea ce acumulează material, dar care nu 
acordă multă importanŃă valorilor spirituale şi morale. În această perspectivă, omul 
educat numai ştiinŃific poate ajunge să fie în acelaşi timp „savant şi sălbatec”. 

Din acest motiv, Biserica este mereu preocupată ca educaŃia integrală 
(ştiinŃifică şi spirituală) a copiilor şi a tinerilor să fie cu prioritate în centrul atenŃiei 
familiei, a şcolii şi a societăŃii, întrucât este cea mai importantă investiŃie spirituală, 
care nu poate fi niciodată evaluată în bani sau valori materiale. Omul fiind persoană 
se deosebeşte de animale şi de roboŃi, deoarece are sădită în firea sa chemarea de-a 
căuta valori spirituale perene şi eterne. 

Toate momentele vieŃii omului pot avea semnificaŃii spirituale şi deveni 
creatoare de valori perene. Aceste semnificaŃii se transformă în artă, religie, ştiinŃă 
sau cultură şi se transmit de-a lungul secolelor ca fiind un dor de nemurire sau o 
dorinŃa de comuniune şi iubire eternă. De aceea, numai în relaŃia cu Dumnezeu omul 
descoperă taina profundă a existenŃei sale, adică sensul ultim al vieŃii, al morŃii şi al 
învierii sale pentru a dobândi viaŃa eternă. 

Majoritatea ideologiilor seculariste din ultimele două secole au transformat 
expresia paulină omul cel nou (cf. Efeseni 4, 23-24), reducând idealul educaŃiei la 
formarea intelectuală şi pragmatică materialistă, care limitează omul la nevoile 
elementare biologice şi culturale ale supravieŃuirii sau ale fericirii bazate pe valori 
materiale, abandonând dimensiunea formării spirituale a omului prin care se cultivă 
smerenia ori modestia, sinceritatea, blândeŃea, iubirea dezinteresată şi sfinŃenia. Ca 
urmare, învăŃământul, cultura şi relaŃiile de familie sunt în prezent ameninŃate de 
această orientare materialistă secularizantă, întrucât individul îşi defineşte identitatea 
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prin adoptarea unui „fel de viaŃă” (life style) bazat pe materialismul excesiv al 
societăŃii de consum. Însă consumul material excesiv de hrană, haine şi confort 
material este semnul unui vid spiritual în viaŃa omului care trăieşte mai mult la nivel 
corporal decât spiritual, căutând cu patimă infinitul spiritual în lucrurile materiale 
limitate, sau înlociund iubirea eternă cu idoli trecători. 

Într-un asemenea tip de societate obsesiv materialistă, sistemul de învăŃăamânt 
trece şi el printr-o serioasă criză, astfel că violenŃa şi drogurile sunt prezente în şcoli, 
iar copiii mici nu sunt suficient protejaŃi de efectele nocive ale „industriei” 
pornografice. Tinerii sunt tentaŃi şi chiar ajutaŃi să gândească numai în termeni de 
succes material, să fie „buni la învăŃătură”, ca să poată „pleca afară”, adică în 
străinătate. MulŃi învaŃă „să se descurce individual”, pentru că nu mai sunt antrenaŃi 
spre un ideal naŃional. Astfel, pragmatismul individualist excesiv subminează 
patriotismul sănătos şi simŃul coresponsabilităŃii comunitare. Încercând să răspundă 
acestor probleme ale societăŃii noastre româneşti, Patriarhia Română a hotărât ca anul 
2011 să fie declarat Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în 
Patriarhia Română, având ca teme prioritare pastoraŃia familiei creştine şi educaŃia 
spirituală a copiilor şi tinerilor. 

În acest sens, pe lângă orele de religie din învăŃământul de stat, prin proiectele 
sale educaŃionale „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege şcoala!” , Biserica Ortodoxă 
Română face eforturi multiple să-i educe pe copii în spiritul iubirii de Dumnezeu şi de 
oameni, prin promovarea rugăciunii, a prieteniei şi a întrajutorării, şi să prevină 
abandonul şcolar cauzat de sărăcie sau de absenŃa părinŃilor plecaŃi la muncă în 
străinătate. 

Prin birourile ei de cateheză parohială, prin taberele de copii (4800 de copii în 
vara acestui an) pe care le organizează în cadrul acestor proiecte, Biserica se 
străduieşte să suplinească, în viaŃa multor copii, lipsa de afecŃiune părintească şi a 
atmosferei de familie, dar şi să descopere copii talentaŃi pe care îi încurajează să-şi 
cultive talantul în folosul Bisericii şi al societăŃii româneşti de azi. 

Acum, la începutul noului an şcolar, cu sentimente de multă preŃuire pentru 
cei care practică ştiinŃa şi arta educaŃiei, ne rugăm Milostivului Dumnezeu, Izvorul 
înŃelepciunii şi al bunătăŃii, să binecuvânteze pe toŃi elevii, învăŃătorii, profesorii şi 
părinŃii, pentru a putea trăi împreună bucuria creşterii spirituale şi a formării 
intelectuale a copiilor şi tinerilor spre binele familiei, Bisericii şi poporului român. 

                                                                                             
                                                                         † DANIEL 

                                                         Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
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Biserica şi societatea 

 
         La început de mileniu, asistăm la o confruntare între două concepŃii despre 

lume, cu influenŃe considerabile pentru viitorul societăŃii. Mai întâi este vorba despre 
o concepŃie autonomă despre lume, manifestată îndeosebi începând cu secolul al 
XVIII-lea,  cunoscută sub numele de iluminism, care a eliminat pe Dumnezeu din 
creaŃia văzută pentru a-L izola într-o transcendenŃă inaccesibilă, omul luându-I  locul 
lui Dumnezeu pe pământ. Mircea Eliade spune: "Marile culturi ale trecutului au 
cunoscut şi ele oameni areligioşi şi nu este imposibil ca aceştia să fi existat chiar şi 
la nivelul culturilor arhaice. Dar numai în societăŃile moderne europene omul asumă 
o nouă situaŃie existenŃială: el se recunoaşte ca unic subiect şi agent al istoriei şi 
refuză orice apel la transcendenŃă. ... Omul se realizează prin el însuşi şi reuşeşte să 
realizeze acest lucru doar în măsura în care se desacralizează pe sine şi 
desacralizează şi lumea. Sacrul este obstacolul principal în calea libertăŃii sale. 
Omul nu va redeveni cu adevarăt el însuşi decât atunci când se va demistifica 
radical. El nu va fi cu adevarat liber decât atunci când va fi ucis ultimul zeu".  

         Aceasta este concepŃia care predomină în noile structuri europene şi care 
tinde să marginalizeze religia. Cultura secularizată caută să impună realităŃilor 
pământeşti legea omului, în locul legii lui Dumnezeu. Preocuparea majoră a societăŃii 
devenind astfel economia şi nu religia, iar preocuparea aproape unilaterală pentru 
economic duce inevitabil la apariŃia fenomenului cunoscut sub numele de 
consumism. Însă după cum remarcă un sociolog occidental  "a trăi pentru a consuma 
şi a consuma  pentru   a trăi constituie unul dintre cercurile vicioase cele  mai 
periculoase ce caracterizează în mod relevant condiŃia noastră socială şi existenŃială".  

    A doua concepŃie despre lume este cea specifică teologiei ortodoxe, care 
afirmă atât transcendenŃa lui Dumnezeu faŃă de lume cât şi prezenŃa Sa imanentă în 
lume. Lumea creată de Dumnezeu nu se mişcă autonom faŃă de Creatorul ei, ci prin 
intervenŃia permanentă a lui Dumnezeu în cuprinsul ei, ca Unul ce respectă libertatea 
de voinŃă a omului, dar nu o lasă niciodată în părăsire. Teologia Ortodoxă s-a opus 
atât procesului de sacralizare a lumii, adică de dominaŃie a lumii de către Biserică cât 
şi secularizării, care desfigurează omul din punct de vedere spiritual. Ortodoxia 
militează pentru transfigurarea omului şi a creaŃiei în Hristos şi în Biserică prin 
Sfântul  Duh.  

În conformitate cu principiile Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos şi 
punând în lucrare "preoŃia  iubirii "  Biserica îşi exercită dreptul de exprimare, 
libertatea de a lucra fără îngrădiri, în afară   de cele ale  sfintelor canoane, şi mai cu 
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seama de a se implica în factorul social. Biserica este chemată mai mult ca oricând să 
procedeze la reintegrarea ei în societatea românească. Rezultatele acestui  proces se 
văd deja şi ele sunt: introducerea religiei în şcoală, reintegrarea FacultăŃilor de 
Teologie în UniversităŃi iar a Seminariilor Teologice în reŃeaua învăŃământului de 
stat, reintroducerea preoŃilor în penitenciare pentru recuperarea delicventilor, în 
armată, în spitale, în azile sau orfelinate, în toate straturile sociale.  

        Unul din aspectele misiunii Bisericii în societatea contemporană priveşte 
catehizarea credincioşilor absolut necesară pentru o renaştere spirituală şi morală a 
neamului ca şi pentru eliminarea ignoranŃei sau pentru combaterea prozelitismului 
sectar. O importanŃă deosebită acordându-se misiunii Bisericii în mediul urban. 

         Trebuie să spunem că una din problemele cu care se confruntă Biserica 
noastră este cea care priveşte integrarea  Ńării   noastre în structurile europene şi în 
acest context poziŃia noastră  faŃă de cultura apuseană. În cultura apuseană există 
foarte multe aspecte pozitive care ne pot fi de folos dar există şi aspecte extrem de  
discutabile cum ar fi erotismul şi sexualismul, individualismul, sectarismul, 
indiferentismul religios şi altele, izvorâte din mentalitatea unui om care l-a eliminat 
aproape cu desăvârşire pe Dumnezeu din lume, din viaŃa sa. 

         Biserica  este  chemată astăzi să continue tradiŃia dialogului  dintre teologie şi 
cultură care în pofida unor împrejurări defavorabile au cunoscut o dezvoltare 
deosebită. Omul, având dinlăuntrul lui scânteia cunoaşterii şi punând în valoare 
realizările   de până acum, îşi întemeiază speranŃa pentru viitor prin eficienŃa tot mai  
mare a profilaxiei, diagnosticului şi terapiei bolilor. Întrebarea care se pune este dacă 
toate aceste reuşite vor fi în folosul omului, sau dimpotrivă, vor fi întrebuinŃate fără 
raŃiune şi constiinŃă, pentru răul lui, provocând problemelor existente noi dificultăŃi. 

          ŞtiinŃa are datoria să fie o neîntreruptă împreună-mergere a cunoaşterii cu 
etica. Un aforism platonic spune că "toată ştiinŃa desparŃită de virtute nu este 
înŃelepciune ci înşelăciune". AplicaŃiile revoluŃiei  genetice  pot depăşi uneori 
clauzele cinstirii începutului vieŃii şi să ajungă la defăimare contra Creatorului, 
mărturii există. În fiecare pas spre progres există şi pericolul abuzurilor aceasta 
înseamnă că nu trebuie să ne complacem, nici să fim nepăsători. Dacă tehnica va 
domina morala, se va întâmpla ceea ce toŃi am dori să fie evitat: omul va fi supus în 
cele din urmă unor practici   inumane şi va dispărea respectul faŃă de el.  Ştiinta i-a 
permis omului sa  domine lumea exterioară, dar l-a transformat pe planul vieŃii 
spirituale şi interioare în sclavul instinctelor alterate de păcat.  

          Euthanasia, SIDA, clonarea,  etc.  sunt subiecte care preocupă pe omul 
zilelor noastre şi nu constituie doar o problemă medicală, ci şi una socială, teologică 
şi, mai întâi de toate, morală.  
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         O constantă a vieŃii publice de la noi a fost şi este prezenŃa activă a Bisericii 
Ortodoxe în câmpul social depunându-se eforturi  stăruitoare pentru dezvoltarea 
operei filantropice a Bisericii. Ea trebuie să activeze puterile sale duhovniceşti, să se 
aplece ca Samarineanul milostiv asupra "celui căzut între tâlhari", spre omul 
contemporan, să-i dăruiască imaginea unei Biserici cu faŃă de Mamă iubitoare de fii . 
Dimensiunea socială a Evangheliei devine o activitate prioritară a Bisericii în 
misiune. Biserica  este confruntată şi cu numeroase dileme care provoacă confuzie ca 
de exemplu dilema dintre naŃionalism si universalism, cea dintre individualism şi 
colectivism, cea dintre creaŃionism şi evoluŃionism sau cea dintre prozelitism şi 
ecumenism. Depăşirea lor este de mare importanŃă pentru misiunea Bisericii în 
societate. Promovând relaŃiile interpersonale dintre toŃi membrii societăŃii Biserica a 
reuşit să  fie deasupra tuturor tendinŃelor existente şi să menŃină un bun echilibru 
între ele.  

Biserica trebuie să fie o lumină a mântuirii şi a vieŃii veşnice şi în societatea 
de azi fascinată de progresul ştiinŃific şi tehnologie dar şi chinuită de stres şi 
manipulare,  de criză economică şi morală.  

         Biserica are un spaŃiu larg de acŃiune- didactică, educativă, umanitară, socială 
de aceea ea s-a  luptat pentru introducerea  religiei în şcoală, luptă  de  succesul 
căreia profită întreaga societate românească, angajament   filantropic şi pastoral în 
medii precum închisorile, spitalele, casele de copii. Ea nu-şi pierde cumpătul şi nu se 
dă după modele vremii, nu cedează îşi îndeplineşte consecvent menirea o 
reformulează mereu cu noi mijloace de expresie aducând-o la inima omului. Misiunia 
Bisericii ar putea fi rezumată la: pregătirea de preoŃi, profesori de religie, asistenŃi 
sociali, asistenŃi   medicali şi personal calificat pentru orfelinate; preoŃi de caritate 
pentru spitale, închisori şi unităŃi militare; construirea de biserici şi mănăstiri;   
organizarea de cantine pentru săraci şi centre de conferinŃe pentru activităŃi   cu laicii 
şi tineretul; publicarea de cărŃi noi şi periodice de teologie şi  spiritualitate;  
restaurarea şi promovarea artei creştine; promovarea dialogului ecumenic şi 
interreligios ca şi dialogului între ştiinŃă şi societate.  

Dacă însă cei ce conduc treburile în plan local sau central, patronează 
instituŃii de caritate, gestionează fonduri financiare nu vor veni în întâmpinarea 
acestui program pe care şi-l propune Biserica, care pe lângă alte instituŃii cu atribuŃii 
în domenii poate contribui decisiv la îmbunătăŃirea condiŃiilor de viaŃă, schimbarea 
mentalităŃii şi salvării în ultimă instanŃă a fiinŃei umane dihotomice -trup şi suflet -, 
atunci  toate năzuinŃele Bisericii pot rămâne, sau vor rămâne sigur, la nivelul unui 
faimos şi nobil program din care Biserica prin propriile ei puteri nu va reuşi să 
realizeze decât câteva procente nesemnificative. 
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          Desigur că ea nu va abandona lupta şi dacă material nu va putea realiza 
foarte mult, va întreŃine speranŃa într-o vreme de izbăvire şi va antrena pozitiv la 
fapte bune, cu forŃa credinŃei în Dumnezeu, pe cei ce se declară fii ai ei, o recunosc 
ca mamă, o cinstesc şi o apară - beneficiind în aceeaşi măsură de darurile ei, care nu 
sunt nicidecum doar pământeşti ci sunt de la Hristos - Dăruitorul bucuriei şi vieŃii 
veşnice. 
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Biserica - Taina mântuirii  

în care se activează viaŃa în Hristos 
       
 Pentru creştini viaŃa în Hristos începe şi se trăieşte nu numai în veacul ce va 

să vină, ci încă în acesta de pe pământ. Primind Tainele încorporării şi creşterii în 
Hristos (Botezul, Mirungerea şi Euharistia) ne naştem, ne întărim şi ne desăvârşim în 
viaŃa cea nouă. Toată viaŃa spirituală a creştinului se bazează pe harul divin revărsat 
prin Sfintele Taine, care îl naşte la o viaŃă nouă, îl pătrunde, îl transformă  şi îl 
desăvârşeşte dându-i forŃele morale necesare unei vieŃuiri după asemănarea lui 
Hristos, cu condiŃia ca el să le fructifice într-o permanentă conlucrare a voii lui cu 
harul primit. Ele sunt temelia vieŃii morale creştine, izvorul puterilor ei de realizare şi 
al imperativelor ei: „Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; şi harul Lui 
care este în mine n-a fost în zadar, ci ne-am ostenit mai mult decât ei toŃi. Dar nu eu, 
ci harul lui Dumnezeu care este cu mine”(1 Cor. 15,10) 

 Creşterea aceasta la desăvârşirea vieŃii în Hristos se face prin permanenta 
conlucrare a voinŃei omului cu harul divin, însă într-o confruntare cu păcatul care 
înceacă să pună stăpânire pe om pentru a-l despărŃi de Dumnezeu şi a-l lipsi de harul 
divin. Omul trebuie doar să umble „întru înnoirea vieŃii”, aşa cum ne îndeamnă 
Sfântul Apostol Pavel: „Deci ne-am îngropat cu El, în moarte prin Botez, pentru ca 
precum Hristos a înviat din morŃi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru 
înnoirea vieŃii ”(Rom. 6.4) 

Lucrarea porneşte de la Dumnezeu şi, deci, din partea omului trebuie doar 
bunăvoinŃă, deoarece a Lui este propriu-zis săvârşirea, iar a omului este numai 
dorinŃa de împreună lucrare. Doar Însuşi Domnul Iisus Hristos Care este veşnic 
printre noi, sădeşte în suflete rădăcinile vieŃii duhovniceşti. Aşadar Euharistia care 
este Însuşi Trupul şi Sângele Domnului susŃine această viaŃă, după ce omul şi-a 
primit fiin Ńa în baia Botezului şi întărirea prin ungerea cu Sfântul Mir, în Biserică 
prin Sfântul Duh. 
 Biserica sau Trupul tainic al Domnului este plină de Hristos şi de Duhul Sfânt 
şi de aceea ea însăşi este o Taină şi un principal izvor al altor Taine prin care Hristos 
ni se împărtăşeşte şi face să crească în noi comuniunea Trupului Său tainic, şi prin 
care Biserica se constituie şi se dezvoltă în comuniune cu Capul ei, Hristos, în Duhul 
Sfânt. Ea este mediul de iradiere a Tainei originare care este Hristos şi de aceea în 
afara ei nu există mântuire. 

Fiind întemeiată prin pogorârea Sfântului Duh la Cincizecime, Biserica 
dăinuieşte hrănită de Trupul lui Hristos şi adăpată de Sângele Său, care alimentează 



Ortodoxia maramureşeană Anul XVI, Nr. 16 / 2011 
 

 

 

62 
 
 

viaŃa spirituală a credincioşilor în comuniune cu forŃe noi izvorâte din Însăşi viaŃa 
divină. Biserica este imprimată în Euharistie sau Euharistia este Biserica în potenŃă, 
pentru că Biserica nu este decât Euharistia sau Trupul şi Sângele Domnului extinse în 
credincioşi2. Aşadar, Biserica este Trupul extins al lui Hristos în omenirea 
credincioasă, lucrare realizată  prin Sfintele Taine, iar Euharistia are rolul deosebit în 
susŃinerea şi creşterea Trupului tainic al Domnului. 

 ÎnvăŃătura privind  Biserica Ortodoxă, este legată indestructibil de actul 
mântuirii neamului omenesc, săvârşit de Domnul nostru Iisus Hristos. În acest sens, 
mântuire înseamnă distrugerea păcatului strămoşesc şi a celorlalte păcate, iar actul 
mântuirii se realizează prin puterea harului Sfântului Duh primit prin Sfintele Taine, 
care au în centrul lor Euharistia. Posibilitatea mântuirii este apoi condiŃionată şi 
lipsită de lipsa egoismului, înlocuit cu iubirea reciprocă, cu rugăciunea ca 
manifestare sufletească, care uneşte pe oameni în numele lui Hristos. Comuniunea 
dragostei se impune şi ea ca un ceva absolut necesar în actul mântuirii. Şi aşa cum 
încoronarea mântuirii este viaŃa veacului viitor după Înviere, este limpede că numai 
aparŃinând Bisericii sau aflându-te în comuniune cu Însăşi FiinŃa lui Hristos prin 
Taina Euharistiei, te poŃi mântui pentru viaŃa veşnică.  

În Biserică oamenii se întâlnesc cu Dumnezeu şi cresc în această comuniune 
prin Hristos şi le-a oferit viaŃa Lui dumnezeiască de comuniune, extinzându-se în ei 
şi dându-le puterea de a participa şi creşte în El: “În aceasta este dragostea, nu 
fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul 
Său jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre”(1 Ioan 4, 10). 

Biserica este plină de putere dumnezeiască datorită lui Hristos Întemeietorul 
şi Capul ei, şi Duhul Sfânt care îi dă viaŃă şi o face să crească ca Trup tainic al lui 
Hristis în care se realizează dinamic mântuirea şi îndumnezeirea noastră, prin 
împreună-lucrarea omului cu Dumnezeu, care îl cheamă şi îi dă putere să lucreze. 
Aici se realizează întâlnirea noastră cu Hristos cel Înviat şi slăvit, ÎnălŃat la ceruri, 
prin Duhul Său trimis în lume tocmai pentru aceasta. 

Biserica este o unitate plină de viaŃă prin conlucrarea noastră cu Duhul în 
Hristos. Unitatea şi comuniunea noastră cu Hristos creşte prin Duhul Sfânt şi astfel 
fiecare are acces la Hristos şi creşte în El şi în care Unul şi Acelaşi Hristos Înviat şi 
slăvit este prezent şi lucrează în toŃi. Legătura este de natură teandrică, aşa cum spune 
Paul Evdokimov: legătura are forma crucii, adică Biserica este în punctul de 
încrucişare al orizontului cu verticala. Teandrismul constituie Biserica, o aşează în 
centrul lumii, umple cu realitatea sa conŃinutul omenesc, îl transformă în substanŃă 

                                                           
2 Pr. Prof. Dr. Valer Bel, Dogmă şi propovăduire, Editura Dacia,  Cluj Napoca, 1994, p. 107. 
 



Ortodoxia maramureşeană Anul XVI, Nr. 16 / 2011 
 

 

 

63 
 
 

teandrică şi, prin aceasta comportă continuitatea orizontală: succesiunea apostolică, 
Tainele, încorporarea credincioşilor în trupul istoric… Biserica în mod obiectiv este 
acolo unde se săvârşeşte slujba apostolică a încorporării, ea este acolo unde 
Episcopul, prin puterea sa apostolică, săvârşeşte Euharistia, în sinaxa liturgică, în 
Trupul lui Hristos3. 

În Biserică stă şi lucrează puterea lui Dumnezeu, pentru noi şi pentru 
mântuirea noastră, fiindcă în ea există Adevărul şi lucrarea mântuitoare a lui Hristos; 
în ea se săvârşeşc Tainele prin Duhul Său cel Sfânt: “Care este Trupul Lui, plinirea 
Celui ce Plineşte toate întru toŃi”(Efes. 1,23). 

 Fiind o prelungire dinamică prin Duhul a Întrupării, Biserica este Trupul lui 
Hristos, extinderea socială a lui Hristos în umanitate. Prin Întrupare S-a făcut Om 
asemenea nouă, dar fără păcat, Hristos a cuprins în Sine prin asumarea firii umane, 
întregul neam omenesc, îi recapitulează pe toŃi în Sine pentru a-i mântui obiectiv, 
adică a-i răscumpăra din robia păcatului, a-i împăca cu Dumnezeu, restabilindu-i în 
comuniune cu El, ca făpturi noi în Duhul: “Spre iconomia plinirii vremilor, ca toate 
să fie iarăşi unite în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe Pământ toate întru El” 
(Efes 1, 10). Dar recapitularea tuturor are în vedere de asemenea, comuniunea 
dinamica a lui Dumnezeu cu oamenii, adică Biserica, necesară oamenilor pentru 
Însuşirea de către fiecare în parte, cu ajutorul Duhului lui Hristos, a roadelor 
răscumpărării. 

Fiul lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Cuvântul S-a făcut Fiul Omului şi om, 
ca să se facă pe oameni dumnezei şi fii ai lui Dumnezeu, aşa încât să credem că vom 
ajunge acolo unde este acum Însuşi Hristos, Capul întregului Său Trup. Prin firea 
umană asumată şi unită ipostatic cu firea dumnezeiască în ipostasul Logosului, 
suntem cuprinşi toŃi în mod relaŃional în Hristos; dar unitatea tuturor în Hristos şi 
plenitudinea oamenilor în Trupul Său tainic sunt realizate în acelaşi timp prin Hristos 
şi Duhul Sfânt. 

Atât prin Hristos, cât şi prin Duhul Sfânt se realizează Biserica atât ca unitate, 
cât şi ca diversitate. Şi ei nu lucrează separat, ci în unire perfectă având între Ei şi o 
unitate de fiinŃă şi o relaŃie personală4. Deşi toŃi cei încorporaŃi în Trupul lui Hristos 
formează o unitate, Biserica se prezintă ca o comunitate de persoane distincte.  

Biserica s-a născut din Trupul lui Hristos. Prin jertfa de pe cruce, Hristos care 
a avut cu Sine tot timpul ca împreună-lucrător pe Sfântul Duh şi care nu-l părăseşte 

                                                           
3 Paul Evdokimov, Ortodoxia, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1996, p. 138. 
4 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Sfântul Duh şi sobornicitatea Bisericii,în „Ortodoxia” nr. 1 , 1967, 
p. 45. 
 



Ortodoxia maramureşeană Anul XVI, Nr. 16 / 2011 
 

 

 

64 
 
 

nici în moarte, ci Îl face biruitor aupra morŃii 5, deschide firea noastră a tuturor 
acŃiunii Duhului Sfânt şi venirii Lui personale în lume, ca trimis de către El de la 
Tatăl. Deci pe cruce a fost anticipată Cincizecimea Sfântului Duh în umanitate, în 
Biserică, însă venirea ipostatică a Duhului Sfânt în lume a avut loc la Cincizecime, 
fiind urmarea Învierii şi ÎnălŃării lui Hristos la ceruri în slavă şi şederea de-a dreapta 
lui Dumnezeu Tatăl. 

Sângele şi apa care au curs din coasta împunsă a Mântuitorului semnifică cele 
două Taine: Botezul şi Euharistia, prin care se constituie Biserica sau prin care se 
prelungeşte Hristos prin Duhul în oameni şi îi încorporează în Trupul Său Tainic, 
Biserica. Euharistia a fost instituită de Mântuitorul la Cina cea de Taină, în ajunul 
morŃii Sale pe cruce, când a dat poruncă Apostolilor de a o săvârşi întru pomenirea 
Sa, spre a fi mereu în El şi a avea viaŃă veşnică. Botezul (apa), a ieşit din coasta lui 
Hristos cel mort şi înseamnă moartea şi îngroparea împreună cu Hristos şi renaşterea 
cu El la o nouă viaŃă, la viaŃa Duhului care transfigurează şi îndumnezeieşte 
umanitatea lui Hristos. Dar Crucea nu stă singură, ci este slăvită prin Învierea lui 
Hristos aşa încât şi Botezul creştin, deşi izvorât din cruce, va fi instituit de 
Mântuitorul îndată după Învierea sa din morŃi, odată cu trimiterea SfinŃilor Apostoli 
la propovăduirea Evangheliei la toate popoarele. 

Harul lui Dumnezeu împărtăşit prin Sfintele Taine ale Bisericii, nu are acces 
şi nu poate rodi decât venind într-o inimă deschisă, adică într-o stare de jertfă, de 
continuă dăruire pentru altul: “Iată Eu stau la uşă şi bat; de va auzi cumva cineva 
glasul Meu şi de va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine” 
(Apoc.3,20). 

Biserica este această extindere a lui Hristos în oameni, acest laborator în care 
se realizează treptat asimilarea oamenilor cu Hristos cel Înviat. Dacă oamenii sunt 
adunaŃi în acelaşi Hristos, dacă El îi încorporează pe toŃi cei ce se mântuiesc, 
ridicându-i la starea umanităŃii Sale, prin energia harului ce o transmite din Sine, 
mântuirea nu se poate obŃine în izolare. Mântuirea se obŃine numai în Biserică, în 
organismul celor adunaŃi în Hristos. Ea este câmpul de acŃiune al energiei harului ce 
Ńâşneşte din Hristos, adică al Duhului Sfânt ce sălăşuieşte deplin în umanitatea lui 
Hristos cea înviată şi din ea ni se comunică şi nouă6.  

Aşadar Biserica nu este numai Trupul lui Hristos, ci şi plenitudinea de viaŃă 
dumnezeiască revărsată în umanitate de către Duhul Sfânt, trimis de la Tatăl de către 
Hristos, şi prin care Hristos este prezent şi lucrează în umanitatea Trupului Său, 
                                                           
5 Idem, Sfântul Duh în RevelaŃie şi în Biserică, în „Ortodoxia” nr. 2, 1974, p. 222. 
6 Pr. Prof. Dr. Valer Bel, Op.cit., p. 110. 
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Biserica. Deci, Cincizecimea este strâns legată de Hristos Înviat şi ÎnălŃat întru slava 
Sa, şezând de-a dreapta Tatălui; prin venirea Lui personală, ipostatică în lume şi 
înfiinŃând Biserica, ca formă concretă  a comunităŃii oamenilor cu Dumnezeu prin 
Hristos, Duhul îşi găseşte acum centrul lui de acŃiune şi de iradiere în fiinŃa umană 
devenind astfel Duhul comuniunii noastre cu  Hristos şi cu Duhul comuniunii între 
noi prin Hristos, în Biserică. 

Unindu-se cu Duhul, sufletul omului devine transparent pentru Dumnezeu sau 
Dumnezeu devine transparent pentru suflet7..6 El sensibilizează sufletul în care a 
pătruns pentru Dumnezeu, îi imprimă un puternic sentiment de răspundere, de 
continuă căutare şi dăruire lui Dumnezeu. Această sensibilizare implică şi o 
contribuŃie a omului manifestată prin curăŃirea de patimi, depăşirea oricarei forme de 
egoism şi deschiderea totală comuniunii cu Dumnezeu arătată în Biserică prin 
participarea activă şi cu vrednicie la viaŃa harică de aici şi dăruirea într-o atitudine de 
slujire semenilor cu care el este împreună fiu al lui Dumnezeu în Fiul. 

Prin energiile dumnezeieşti necreate care ni se împărtăşesc prin Duhul, este 
prezent Însuşi Dumnezeu în sufletul nostru şi în lume; Treimea locuieşte în noi şi ne 
îndumnezeieşte. Dar harul ni se împărtăşeşte de Sfântul Duh prin Hristos, adică prin 
umanitatea îndumnezeită a lui Hristos. Dar Hristos este Capul Bisericii, Cel ce are 
după fire pe Duhul şi dăruieşte ca Dumnezeu, Bisericii Sale, lucrările Duhului. Harul 
şi tot adevărul şi darul Sfântului Duh sunt în Biserica lui Hristos. Harul şi darul o 
însufleŃesc ca Trup al lui Hristos, iar pe noi ca pe nişte mădulare ale acestui Trup, 
care participăm prin Duhul la viaŃa lui Dumnezeu care ne vine prin Capul Bisericii, 
Însuşi Hristos. El aşteaptă să-i răspundem prin curăŃirea de patimi şi dorinŃa 
dobândirii vieŃii în Hristos.  

Desigur, Hristos din care iradiază în credincioşi energiile Sale, aflându-se la 
punctul final, la care a adus umanitatea Sa prin toate actele Sale mântuitoare, nu mai 
revine la stări anterioare dar El, menŃinându-le pe acestea în Sine, se poate coborî în 
emiterea energiilor Sale la nivelul treptelor la care se află credincioşii, ca să urce cu 
ei, cum mama se coboară la nivelul fiecărui copil al ei, ca să-l ridice la stările 
superioare spre care se află ea8. 

Biserica deci, este plină de Duhul prin Capul ei, Hristos. ViaŃa şi lucrarea ei 
sunt viaŃa şi lucrarea Duhului în tot Trupul adică în toată Biserica. Ea este Trupul lui 
Hristos şi plenitudinea Duhului deodată; este Trup al lui Hristos datorită Duhului care 
lucrează încorporarea noastră în umanitatea lui Hristos şi în Trupul Său, cu Biserica, 

                                                           
7 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, op. cit, p. 233. 
8 Pr. Prof. Dr. Valer Bel, op.cit., p. 111. 
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şi este o comuniune de persoane prin Hristos care a făcut din noi toŃi una cu El şi una 
între noi în El, prin Duhul. 

Este o prezenŃă divină teandrică constituită însă dintr-o comuniune de 
persoane umane cu Dumnezeu prin Hristos în Duhul Sfânt. Biserica fiind Trupul lui 
Hristos, mădularele trăiesc viaŃa întregului, care pulsează în fiecare, şi fiecare trăieşte 
viaŃa întregului. Hristos, Capul Bisericii este întreg în tot corpul şi în fiecare mădular 
al corpului şi fiecare mădular se simte aparŃinând lui Dumnezeu întreg.  

Unitatea şi comuniunea sunt date deodată şi fiecare dintre acestea se 
datorează şi Unuia şi Altuia, adică lui Hristos şi Sfântului Duh. Trupul este trup 
fiindcă are multe mădulare, iar mădularele aparŃin trupului şi prin toate pulsează viaŃa 
prin care este în trup. Aşadar Biserica este dată deodată ca unitate a Trupului lui 
Hristos şi ca pluritate de persoane, Hristos şi Duhul Său fiind implicaŃi deodată în 
acelaşi lucru. 

Fiind actul de putere al Duhului Sfânt care este în acelaşi timp şi un act 
revelaŃional, Dumnezeu a prezentat-o şi a oferit-o lumii ca organul sigur şi  pus la 
dispoziŃia tuturor, în care ne dobândim mântuirea. Fundamentul neclintit al RevelaŃiei 
Întrupate şi al puterii care constituie Biserica în calitatea ei de sacrament al mântuirii 
noastre prin Hristos în Duhul Sfânt îl constituie: plenitudinea adevărului dumnezeiesc 
revelat cuprins în Sfânta Scriptură şi Sfânta TradiŃie; Sfintele Taine prin care Hristos 
se prelungeşte prin puterea Duhului în umanitate şi oamenii se încorporează în 
Hristos formând Trupul Tainic al Său, ei fiind mădularele acestui Trup; şi episcopatul 
de succesiune apostolică ca har şi învăŃătură, deci ierarhia bisericească sacramentală 
cu cele trei trepte ale ei. 

Biserica este deci o comunitate sacramentală de împreună rugăciune şi 
mărturisire a credinŃei de către toŃi credincioşii ei prin preot sau episcop şi împreună 
cu aceştia care sunt iconomi ai Tainelor lui Dumnezeu şi slujitori ai lui Hristos prin 
Duhul primit de ei la Hirotonie: “Aşa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori 
ai lui Hristos şi ca iconomi ai Tainelor lui Dumnezeu” (1 Cor. 4,8). 

Sobornicitatea Trupului , adică a Bisericii este determinată de unitatea 
Capului ei (Hristos) şi a Mângâietorului(Sfântul Duh). Ea implică nu numai o 
încorporare a întregii umanităŃi în trupul lui Hristos, ci şi adâncirea ei pe verticală, 
adică o transfigurare completă a vieŃii umane a creştinilor care nu se împlineşte decât 
prin eforturi duhovniceşti, prin realizările iubirii şi ale dăruirii.  

Unitatea Bisericii universale nu se realizează numai prin faptul că toate 
bisericile locale stau în comuniunea iubirii ci în primul rând prin unitatea credinŃei. 
Primirea Sfintelor Taine presupune credinŃa in Hristos care se dăruieşte în Euharistie 
şi ne ia în comuniunea cu Sine. CredinŃa în Hristos deschide omul pentru comuniunea 
euharistică. Hristos este prezent în Euharistie, independent de credinŃa omului 
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singular. Dar comuniunea cu El care se realizează prin primirea Tainei nu se 
realizează independent de credinŃa comunităŃii sau a omului singular, tocmai pentru 
că Dumnezeu nu mântuieşte pe om fără decizia şi dăruirea acestuia9. 

 Membrii acestei adunări, ai acestei comunităŃi bisericeşti sunt acei 
oameni care se găsesc într-o unitate mai strânsă, unitate datorată nu numai aceloraşi 
învăŃături creştine, ci şi acelor daruri deosebite ale Sfântului Duh, care-i renasc 
sufleteşte. Şi integrarea în Biserica lui Hristos, Trupului Lui, oferă fiecărui membru 
al ei arvuna Învierii, a nemuririi şi a vieŃii veşnice. De unde reiese însemnătatea mare 
a Bisericii, care-i strânge pe toŃi într-o unire tainică a Trupului şi Sângelui Euharistic, 
ca şi cum Biserica ar fi deofiinŃă cu membrii ei, uniŃi în dragoste şi în Acelaşi Trup 
din care se împărtăşesc toŃi: “Că o pâine, un trup suntem cei mulŃi: căci toŃi ne 
împărtăşim dintr-o pâine” (1 Cor. 10,17). Deşi uniŃi în numele lui Iisus Hristos, 
oamenii doar atunci devin membre ale Trupului Lui, când se unesc în chip substanŃial 
cu El încât se poate afirma după spusele Sale că El nu este numai în mijlocul lor, ci 
chiar în ei. Pentru aceasta este nevoie ca ei să se împărtăşească dintr-un singur Trup, 
care-i unesc într-un Hristos. 
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250 DE ANI DE LA „ MI ŞCAREA SOFRONIANĂ”  

ÎN FOSTUL COMITAT AL S ĂTMARULUI  
 

,,FraŃilor,aduceŃi-vă aminte că vă strigă din morminte străbunii noştri:,,Fiilor,Noi încă 
am fost, nu odată, în împrejurări grele, cum sunteŃi voi astăzi, noi încă am fost înconjuraŃi de 
inamici în pământul nostru, cum sunteŃi voi astăzi şi de multe ori am suferit doar şi mai mari rele 
decât voi. Fost-am cu goŃii, dar nu ne-am făcut goŃi. Fost-am cu hunii, dar nu ne-am făcut huni. 
Fost-am cu avarii, dar nu ne-am făcut avari. Fost-am cu bulgarii şi nu ne-am bulgărit. Fost-am 
cu ungurii şi nu ne-am ungurit, fost-am cu ruşii şi nu ne-am rusit…ci ne-am luptat pentru 
pământul şi numele nostru, ca să vi le lăsăm vouă dimpreună cu limba noastră cea dulce ca cerul 
sub care s-a născut”.   George BariŃiu 

 
 Dacă în epoca comunistă orice abordare istorică era supusă unui fals 
dogmatism cenzurat şi dezbrăcat de aproape întreaga haină a adevărului istoric, în 
zilele noastre suntem ispitiŃi a cădea într-o altă extremă, poate mult mai periculoasă, pe 
care o putem ridica la rangul de „păcat capital”: uitarea. Atunci când uităm de cei 
cărora le datorăm faptul că existăm, că suntem liberi a ne exprima bucuriile sau 
întristările în limba maternă, în credinŃa strămoşească, că putem să vedem nu numai 
fruntariile visate încă de acum patru veacuri de unul din cei mai cutezători români pe 
care i-am avut vreodată, cu nume de arhanghel, am merita un canon de pocăinŃă aspru, 
colectiv, pentru toată etnia. 
         Frica de acest canon probabil că i-a făcut pe mulŃi sătmăreni să se rupă din 
ritmul ameŃitor al „trend-ului” de globalizare a lucrurilor mărunte şi insipide, 
întorcându-se spre origini, destul de puŃin studiate sau rar scoase în evidenŃă cu o 
ciudată pudoare amnezică. De aceea azi, cuvintele spuse cu atâta însufleŃire acum 160 
de ani de către BariŃiu ni se par înfricoşător de actuale şi parcă nasc în adâncul 
sufletelor noastre mustrări. Atunci când ne aducem aminte de înaintaşii care au udat cu 
lacrimi de sânge acest pământ, care au suferit umilinŃe greu de descris în cuvinte 
omeneşti pentru limbă, credinŃă şi dragoste de neam, primul imbold ar fi să îi aşezăm 
într-o imensă galerie de icoane sfinte, în faŃa cărora ar trebui toŃi românii adevăraŃi să 
se închine cu cea mai adâncă umilinŃă şi smerenie, aşa precum odinioară Moise, pe 
muntele Sinai, a cerut din adâncul fiinŃei sale iertare Tatălui ceresc pentru uitarea şi 
greşeala poporului său. Nu vom putea niciodată să scăpăm de păcatul uitării oricât de 
multe fapte nobile, uneori fals samaritene am săvârşi zi de zi, nu vom putea nicicând să 
ajungem la limanul mântuirii oricâtă credinŃă am demonstra, dacă nu vom ridica din 
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colbul istoriei pe toate acele ilustre figuri de bărbaŃi ale căror pilde de viaŃă şi curaj 
avem datoria sfântă să le trecem cu litere de aur în cartea mântuirii neamului nostru. 
         PărŃile sătmărene, aşezate la fruntarii de Ńară, cele în care trăim  şi uneori chiar ne 
mândrim cu ele, sunt copleşite de o istorie atât de zbuciumată, încât atunci când cineva 
de aiurea citeşte istoria românilor de aici, crede că citeşte o istorie a evreilor sau cel puŃin 
a armenilor. Apele Someşului au fost martore tăcute la puŃine momente de pace şi lini şte, 
prea puŃine pentru bunătatea şi căldura lăuntrică a unui neam care nu-şi dorea decât să 
aibă pâinea cea de toate zilele pe masa copiilor săi, să se bucure sau să se întristeze după 
credinŃa lui pe care dintotdeauna a numit-o „legea românească”. De-a lungul negurilor 
timpului, credinŃa şi limba strămoşească au fost singurele bogăŃii pe care n-am vrut să le 
dăm. Au venit pe aici multe neamuri şi au plecat, altele au venit şi n-au mai plecat, 
încercând în timp şi aceste bunuri să ni le ia, dar ne-am opus cu toată fiinŃa noastră. E 
adevărat, au fost perioade de timp în care aproape că le-a reuşit, totuşi, iată-ne şi azi aici, 
vorbind şi rugându-ne aşa cum vrem noi, aşa cum au vrut şi înaintaşii noştri. Nu 
învinuim pe nimeni de nimic, nu polemizăm cu nimeni, pentru că nu am avea nimic de 
câştigat şi nici nu am avea dreptul, fiindcă istoria şi Tatăl cel Ceresc au numai acest 
drept, credem însă cu tărie că în Planul Său, infinit mai presus de înŃelegerea noastră, 
Dumnezeu a vrut să ne încerce atât de mult pentru că ne iubeşte atât de mult, cu o 
dragoste atât de adâncă încât nu ne-ar fi de ajuns o viaŃă pământească ca să-i mulŃumim. 

Neamul nostru a dăinuit prin eroi şi sfinŃi. Iar când aceştia s-au întâlnit şi au 
luptat împreună, atunci s-au născut martirii. Petre łuŃea spunea atât de frumos: ,,Există 
două căi: calea omului şi calea Domnului. Calea omului este cea a ştiinŃei,a 
progresului,a tehnologiei. Nu o negăm, dimpotrivă. Dar aceasta, fără dimensiunea 
credinŃei nu-l împlineşte pe om. Şi există calea Domnului, a comuniunii cu 
Dumnezeu.” Neamul nostru a unit cele două căi despre care vorbea Petre łuŃea şi a 
făcut un singur drum: cel al devenirii întru fiinŃă, al afirmării identităŃii noastre 
naŃionale. Dar calea Domnului este calea jertfei, aşa cum Domnul Hristos a trecut prin 
Golgota pentru a ajunge la Înviere. În conştiinŃa înaintaşilor noştri au existat trei 
piloni pe care s-a fundamentat existenŃa de veacuri a românilor, stâlpi pe care şi-au 
clădit viitorul şi românii din Sătmar: Biserica, neamul şi şcoala. Când unul dintre 
stâlpii vieŃii noastre se clatină, însăşi identitatea noastră este în pericol. Raportarea 
noastră la trecutul neamului nu este nicicând anacronică. Într-o lume tot mai 
secularizată în care nu vrem să vedem că adevărata criză este cea ,,lăuntrică”, a 
omului rupt de rădăcinile sale ce-l Ńineau într-un echilibru şi într-o armonie cu 
Dumnezeu, cu semenii şi cu el însuşi, amintirea unor astfel de evenimente, ca cele pe 
care le subliniem astăzi,nu trebuie să rămână la nivelul unor simple evocări, ci să 
trezească conştiinŃele noastre mult prea amorŃite în furtunoasa noastră alergătură 
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după utopica fericire pământească. Prin conştiinŃele noastre luminate de harul lui 
Dumnezeu va dăinui şi conştiinŃa neamului. 

Trebuie să recuperăm acel naŃionalism care îmbogăŃeşte şi deschide 
Adevăratul naŃionalism întemeindu-se pe realitatea eternă a neamului călăuzit de 
iubire şi de luciditate nu se poate confunda nici cu populismul,nici cu şovinismul. 
NaŃiunile, spunea Părintele Stăniloae sunt după cuprinsul lor, eterne în Dumnezeu şi 
El pe toate le vrea, dar păstrându-şi fiecare specificul său. Adevăratul patriotism nu 
poate fi confiscat de nimeni, nici de persoane, nici de grupări, fie ele, politice sau de 
altă natură. El aparŃine fiinŃei acestui neam şi este firul neîntrerupt, alături de 
credinŃă, ce uneşte pe cei dinainte cu cei ce vor urma. Numai prin ancorarea în 
TradiŃie (care nu înseamnă nicidecum înŃepenirea în trecut) nu putem păstra 
adevărata libertate, cea în Hristos. De aceea spunea atât de frumos Dan Puric: 
,,Crucificarea neamului românesc n-a însemnat moartea lui ci, în mod sublim,o 
reîntrupare hristică în acest neam. Dumnezeu ne-a ales, dincolo de alegerea istoriei 
criminale, ca să biruim prin suferinŃa asumată. Moartea s-a apropiat de acest popor, 
înghiŃind tot ce se putea înghiŃi, dar nu a putut ucide eroii, martirii, sfinŃii ”. 

Ori noi astăzi, tocmai evocarea unui astfel de sfânt vrem să o facem: Sfântul 
Sofronie de la Cioara, care a avut după cum se va vedea, o puternică influenŃă chiar şi în 
îndepărtatul comitat al Sătmarului, în lupta sa de redeşteptare a conştiinŃei naŃionale şi de 
apărare a credinŃei ortodoxe în faŃa uniatismului impus cu forŃa de habsburgii catolici 
românilor ardeleni. 

 Dar mai întâi să vedem câteva amănunte din viaŃa sa: se ştie că s-a născut în 
satul Cioara din comitatul Alba având numele de botez Stan Popovici, cea ce rezultă 
că era din familie preoŃească. Până în 1987 s-a susŃinut că a fost hirotonit în łara 
Românească, dar din “ConscripŃia comitatensă a clerului român din Alba de Jos, 
anul 1733”, aflăm că a fost hirotonit la Arad, în anul 1728, de episcopul ortodox 
Vichentie Ioanovici. Prin anul 1750, rămas văduv, Popa Stan a trecut la Cozia unde a 
primit cinul monahal, luând numele Sofronie, numele patriarhului Ierusalimului, un 
înflăcărat apărător al ortodoxiei în veacul al XVIII-lea. Izgonit din schitul său din 
Plăişorul Cioarei în 1757, Cuviosul Sofronie petrece doi ani în locuri tainice, iar în 
1759 apare cu titlul de vicar al mitropolitului din Carlovit în Ardeal, agitând 
împotriva “unirii” cu Roma în comitatul Hunedoara. În toamna anului 1757, 
Cuviosul Sofronie participă la adunarea de la Apold, prezidată de protopopul Ioan 
din Sălişte cu care colabora în acŃiunea de înfruntare a uniatismului. ProclamaŃia 
“popii Sofronie” datată în 6 octombrie 1759 prin care “făcea cunoscut locuitorilor din 
Brad că regina a lăsat deplină libertate de a fi unit şi neunit”, ajungând în mâna 
guvernului transilvănean, este trimisă în copie autorităŃilor comitatului Hunedoara. 
Acestea reuşesc să-l aresteze pe Cuviosul Sofronie în preajma Crăciunului din anul 
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1759 şi să-l întemniŃeze la Bobâlna. La 12 februarie 1760 este eliberat de vreo şase 
sute de Ńărani conduşi de protopopul Ioan din Sălişte. Cuviosul se stabileşte în Zarand 
unde, potrivit raportului comitetului suprem, “amăgeşte poporul, dar nimeni nu se 
poate apropia de el, fiindcă românii îl apără în tot chipul”.  

La 21 aprilie 1760, Cuviosul Sofronie intră în Zlatna, unde – conform celor 
scrise de protopopul unit din Alba Iulia – vorbeşte mulŃimii, defăimând pe preoŃii şi 
pe episcopul unit. În mai 1760, când nobilii unguri erau întruniŃi în conferinŃa de 
primăvară la Deva, o delegaŃie de români se prezintă cu un memoriu al Ńăranilor din 
comitatele Hunedoara, Alba şi Zarand, în care se arată că sunt gata de a se achita de 
toate sarcinile faŃă de principat, dar “religia nu ne-o părăsim, până trăim. Toate 
neamurile îşi au legea lor… noi suntem prigoniŃi pentru legea noastră”. Autorul 
acestui memoriu nu era altul decât Cuviosul Sofronie, care tocmai pentru păstrarea 
“legii” se ostenea în acel timp. La 12 mai 1760 în Abrud, de aici a plecat la Câmpeni, 
apoi la Cărpiniş. PrezenŃele Cuviosului Sofronie, cuvântările rostite şi entuziasmul 
mulŃimii pentru apărătorul legii străbune, au alertat autorităŃile care au cerut ajutor 
militar fără de care “nu-i chip să rămânem între români”. În conferinŃa ministerială 
din 3 iunie 1760, după ascultarea rapoartelor ce arătau cât de primejdioasă a devenit 
mişcarea condusă de Cuviosul Sofronie, cancelarul aulic Bethlen Gabor propune 
prinderea şi omorârea Cuviosului Sofronie. Printr-o scrisoare trimisă la Sibiu în data 
de 16 iulie 1760, guvernatorul Kemeny Laszlo înştiinŃează pe cancelarul Bethlen 
Gabor că “tumultul valahilor schismatici ia amploare pe zi ce trece, încât, dacă 
Înalta Curte nu găseşte un remediu pentru curmarea acestuia, guvernul nu poate 
stinge acest foc răspândit printre ei”. 

Datorită acestei situaŃii, guvernul şi comanda militară a Transilvaniei dispun 
arestarea Cuviosului Sofronie. Misiunea a fost încredinŃată sublocotenentului 
Halmagy şi cancelaristului Szakadathi care au fost trimişi la Deva cu îndrumare ca, 
dacă în timpul cât se află în acel oraş Sofronie va părăsi domeniul Zlatnei, să-l prindă 
“f ără zgomot şi tumult şi să-l ducă la Oradea”. Arestarea Cuviosului Sofronie s-a 
reuşit la 2 august 1760, la Abrud, în timpul unei înmormântări. Neputându-l duce la 
Oradea, conform ordinului, Halmagy se justifică guvernatorului că, dacă s-ar fi dus 
spre Oradea piereau cu toŃii deoarece a fost înştiinŃat că prin păduri numeroase cete i-
ar fi tăiat calea. De aceea a fost nevoit să-l ducă la Zlatna, la porŃile căreia fiind silit 
“de miile de români” să-l elibereze. Cuviosul Sofronie convoacă un sinod pentru 
zilele de 10 şi 11 august 1760 la Zlatna, la care se întocmesc două memorii privind 
dreptul de a-şi Ńine “legea”, de a avea episcop ortodox şi de a fi eliberaŃi cei închişi 
pentru “lege”. Prin “rescriptul imperial”, împărăteasa Maria Tereza îi acordă 
Cuviosului Sofronie un “salvconduct”, recunoscând că poporul român din Ardeal “a 
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fost tratat pentru religia sa cu moarte şi alte pedepse sângeroase” şi, în consecinŃă, 
rânduieşte o comisie pentru a face dreptate între uniŃi şi neuniŃi.  

Pentru a da Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania organizarea avută 
mai înainte de “unirea” cu Roma, Cuviosul Sofronie a convocat la Alba Iulia sinodul 
din 14 februarie 1761. Aceasta a însemnat “triumful desăvârşit al ortodoxiei noastre, 
care a izbutit să scuture lanŃurile robiei după şase decenii de suferinŃe grele şi de 
lupte necurmate”. Deoarece mişcarea condusă de Cuviosul Sofronie de la Cioara a 
cuprins întreaga Transilvanie, în primăvara anului 1761 guvernatorul Kemeny 
raportează cancelariei aulice din Viena că “înnoirile şi excesele lui Sofronie cresc 
zilnic şi reclamă din zi în zi o atenŃie tot mai mare. Ni-e ruşine că un asemenea om 
rău stăpâneşte guvernul şi că lui i se îngăduie orice, fără să fie pedepsit, spre marea 
pierdere a serviciului crăiesc”, concluzionând că “această scânteie ce a izbucnit sub 
pretextul religiunii se va preface în foc mare”. Pentru a pune capăt unei asemenea 
stări, conferinŃa ministerială din 12 martie 1761 hotărăşte ca noul comandant al 
forŃelor militare din Transilvania, generalul Adolf Bukow, să-şi ia cât mai grabnic 
postul în primire, îndeplinind şi sarcina de preşedinte al comisiei însărcinate cu 
cercetarea şi înlăturarea cercurilor religioase din Ardeal.  

Îndată după sosirea acestuia la Sibiu, la 5 aprilie 1761, s-a prezentat la el o 
delegaŃie de patruzeci de români condusă de protopopul Ioan din Sălişte, înmânându-
i un memoriu prin care cereau încetarea persecuŃiilor religioase, eliberarea celor 
închişi, numirea unui episcop ortodox, scutirea preoŃilor ortodocşi de contribuŃii, 
restituirea bisericilor luate de uniŃi şi îngăduinŃa pentru Cuviosul Sofronie de a 
predica în toată Transilvania. În memoriu se specifica: “mai bine murim şi părăsim 
Ńara, decât să sufere el prigonirea, căci noi l-am îndemnat şi l-am înduplecat… să ne 
înveŃe legea noastră neunită”. La 26 aprilie, în ziua de Paşti, s-au prezentat iarăşi 
sute de credincioşi la Sibiu. Dionisie Novacovici noul episcop ortodox, sârb originar 
din Buda, sosit tocmai atunci, i-a îndemnat să se întoarcă acasă şi să aştepte în linişte 
cele ce se vor hotărî cu privire la credinŃa ortodoxă. La 1 mai 1761, Bukow îl invită 
pe Sofronie la Sibiu. Cuviosul, după ce mai întâi l-a vizitat pe vlădica Dionisie, s-a 
prezentat lui Bukow, care îl sileşte să semneze o proclamaŃie către popor. ÎnŃelegând 
că din acel moment orice acŃiune nu mai are sorŃi de izbândă, Cuviosul Sofronie trece 
în łara Românească. În august 1761 se afla la Râmnic, în casa episcopului Grigorie. 
 La 9 septembrie 1761 Bukow îl condamnă pe Cuviosul Sofronie la cinci ani 
muncă silnică, oferind şi un premiu de 50 de galbeni pentru prinderea lui. Dar cea 
mai mare barbarie săvârşită de generalul Bukow a fost distrugerea a zeci de mănăstiri 
şi schituri din Transilvania, cele din lemn fiind arse, iar cele din piatră şi cărămidă 
fiind distruse cu tunurile. Această acŃiune începută în vara anului 1761 a continuat şi 
în anii următori. Mănăstirile Sâmbăta de Sus, RâmeŃ, cele din łara Făgăraşului, au 
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avut de suferit de pe urma zelului uniatist al lui Bukow. În felul acesta, practic, a 
încetat viaŃa monahală ortodoxă din Transilvania. În 1764 Cuviosul Sofronie este 
aşezat ca egumen al Schitului Robaia din Muşeteşti - Argeş, de către Nichifor 
Balomireanul ce conducea Mănăstirea Argeşului.  

În ianuarie 1765 Cuviosul Sofronie se afla în Transilvania. Urmărit fiind în 
localitatea Almaşu Mare - Alba, n-a putut fi prins deoarece “schimbându-şi hainele 
călugăreşti… a reuşit să dispară fără urme”. Într-un document din 10 iulie 1765, 
Cuviosul Sofronie este atestat ca egumen la Mănăstirea Vieraşi din Colibaşi - Argeş, 
fiind însărcinat cu supravegherea băjenarilor transilvăneni. În timpul războiului ruso-
turc (1769-1774), Cuviosul Sofronie, împreună cu egumenul Damaschin al 
Argeşului, recrutează voluntari pentru alungarea turcilor din Bucureşti. Cuviosul 
Sofronie ajunge arhimandrit la Curtea de Argeş de unde îi scrie lui Dumitrache Pană 
la Sibiu, propunându-i o întâlnire la Mănăstirea Berislăveşti - Vâlcea. Moaşte ale 
Cuviosului Sofronie nu se cunosc. Conform unui studiu recent, se exclude 
posibilitatea înhumării sale la Curtea de Argeş deoarece o “veche tradiŃie permitea 
îngroparea în acest lăcaş numai a rudelor ctitorului Neagoe Basarab”. 
 Mişcarea lui Sofronie - nu întâmplător am numit-o aşa, fiindcă deşi mişcarea se 
leagă de el şi îi poartă numele, nu putem trece cu vederea liniile ei divergente ce s-au 
manifestat între atitudinea echivocă a lui Sofronie, poziŃia Ńărănimii şi a lui Dionisie 
Novacovici, episcopul sârb de la Buda. În cadrul aceleiaşi mişcări remarcăm tendinŃe 
diferite. Totuşi, la urma urmei, figura lui Sofronie a fost dominantă, el este prezent în 
tratativele şi rapoartele guberniului transilvănean şi ale generalului Bucow, pe el îl 
urmează Ńărănimea şi îl susŃine în acŃiunile lui de restabilire a ortodoxiei. Se pune 
întrebarea dacă Sofronie a fost sau nu un conducător al Ńărănimii. Până la un anumit 
punct putem spune ca da. Atunci când Sofronie bate în retragere, în faŃa proporŃiilor la 
care ajunse mişcarea, Ńărănimea îşi face singură dreptate. Sofronie ajunsese la un 
moment dat „un adevărat stăpân al unei părŃi din Transilvania”, al unor categorii 
sociale, dar călugărul nu a speculat această nouă situaŃie, el va înclina spre o atitudine 
conciliatorie, de retractare, de limitare a acŃiunilor în cadru strict confesional. Din acest 
moment Sofronie încetează de a mai fi un conducător al aspiraŃiilor maselor. De altfel, 
Sofronie nu era atât reprezentant al Ńăranilor, cât mai ales al bisericii. Obiectivele sale îl 
făceau să oscileze între acŃiune şi împăcare. Desigur, poporul a mers alături de 
Sofronie, l-a susŃinut în acŃiunea lui de restabilire a ortodoxiei, dar şi-a urmat calea 
singur atunci când conducătorul a bătut în retragere. Prin aderarea la Unire, clerul a 
dobândit de drept o situaŃie privilegiată, scăpa de iobăgie. Mai mult, unii preoŃi uniŃi 
ajungeau să dispună de sesii parohiale, de fâneŃe şi mori, alŃii, destul de numeroşi, 
reuşeau să dobândească titluri şi proprietăŃi nobiliare, credincioşii lor rămânând însă în 
inumana condiŃie socială de Ńărani - de aici furia împotriva preoŃilor uniŃi. Cu toată 
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atitudinea echivocă a lui Sofronie, numele lui s-a împletit în conştiinŃa iobagilor cu 
cauza Ńăranilor. Deşi dispăruse de mult din Ńară, în numele lui tot mai circulau acte, 
aşa-numitele „scrisori sofroniene”. 
 Prin toamna anului 1760, autorităŃile comitatului Satu Mare intră în alertă, 
trimiŃând forurilor centrale un raport  în care se arăta că doi sacerdoŃi valahi, Sofronie şi 
George, începând cu târgul Abrud din Ardeal au pornit o puternică acŃiune 
propagandistică printre credincioşii uniŃi pe care i-au convins să treacă la credinŃa 
”grecească” şi să-şi repudieze preoŃii, că unul dintre ”agenŃii” acestei mişcări este preotul 
Gavrilă Papp din Cig care a trimis mai multe scrisori în satele din jur şi nu numai, 
convocând o mare adunare la Santău. Potrivit raportului, la această adunare au participat 
300 de credincioşi veniŃi din 32 de localităŃi, în faŃa cărora preotul a citit o scrisoare a lui 
Sofronie, care, făcând referire la decretul de toleranŃă al Mariei Tereza, îi îndemna să 
revină la credinŃa şi la ”legea strămoşească”. Asemenea scrisori sunt trimise mai multor 
parohii din comitat dar şi în Oaş, Maramureş şi Szábolcs, convocând adunări populare la 
Corni, Gârdani, Săsar, CraidorolŃ, unde credincioşilor li se arăta că de ”binefacerile” 
unirii nu s-au bucurat decât preoŃii, că ritul s-a înstrăinat, căpătând obiceiuri papistaşe. 
 Pericolul propagării rapide a mişcări de revenire la ortodoxie şi de alungare a 
preoŃilor uniŃi a făcut ca autorităŃile conduse de contele Antal Károlyi să reacŃioneze, 
arestându-i pe răsculaŃi şi repunându-i pe clericii alungaŃi înapoi în parohiile lor. În 
primăvara anului 1761 episcopul Olsavszky  de Mukacevo convoacă la Carei pe toŃi 
preoŃii şi primarii satelor româneşti pe care-i obligă să semneze o declaraŃie de 
supunere şi de ”fidelitate”, fapt repetat după câteva luni, când au participat mult mai 
mulŃi delegaŃi, din patru protopopiate (Satu Mare, Borleşti, Baia Mare şi Oaş), astfel 
încât episcopul putea să fie de acum liniştit: lucrurile reveniseră la starea ”normală”. 
Având concursul necondiŃionat al autorităŃilor locale şi a celor imperiale, unirea cu 
Roma avea să se dezvolte în părŃile sătmărene netulburată, dar nu întotdeauna în 
favoarea românilor, devenind în unele cazuri un instrument de deznaŃionalizare şi de 
maghiarizare, cu grave consecinŃe ce se pot observa până în zilele noastre. 
 Dar, contrar tuturor rapoartelor episcopilor ruteni şi a intenselor acŃiuni de 
reprimare a ”schismaticilor”, în comitat au continuat să existe credincioşi ortodocşi, 
izolaŃi, sau în grupuri mici, chiar dacă nu ni s-au păstrat dovezi scrise suficiente şi ne 
bazăm această afirmaŃie în primul rând datorită aşezării geografice. Astfel, frontierele 
diocezei unite nu mai coincideau cu cele geografice, erau extrem de mobile atunci 
când nu întâlneau opoziŃie prea mare, fiind relevantă acŃiunea de convertire asupra 
Maramureşului mai ales după dispariŃia episcopilor Iosif Stoica şi Dositei 
Teodorovici dar a putut fi observat şi fenomenul opus, de ”îngheŃare” a acestor 
frontiere, ca în cazul Bihorului, unde episcopul ortodox al Aradului, recunoscut de 
Viena, era extrem de activ, întinzându-şi jurisdicŃia neoficial şi peste satele sătmărene 
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din această margine de comitat, dar trebuie remarcat faptul că pe la 1730 în Bihor s-a 
creat  episcopia greco-catolică de Oradea. 
 În părŃile sătmărene nu a existat o opoziŃie ortodoxă organizată în afară de 
episodul protopopului Gavril Papp, din cauza lipsei unei episcopii tutelare, chiar dacă 
pe la mănăstirile de la Santău şi CuŃa trecuseră unii ierarhi itineranŃi. Datorită acestui 
fapt, episcopii uniŃi de la Mukacevo şi-au putut adjudeca clerul şi parohiile româneşti şi 
rutene cu mult mai mare uşurinŃă ca în alte părŃi, bineînŃeles, ajutaŃi de autorităŃile 
centrale şi uneori şi de cele locale. 
 Faptul că în comitatul Sătmarului s-au luat nişte măsuri extreme de către 
comitele Károlyi, care i-a rugat şi pe omologii săi din comitatele vecine să 
”ermetizeze” graniŃele pentru nu trece nici vreun reprezentant al răsculaŃilor, ne face să 
ne punem întrebarea dacă nu cumva a fost vorba de ceva mai mult decât simple scrisori 
care au circulat pe la preoŃi şi credincioşi. Deşi nu ni s-au păstrat nici măcar epistolele 
sofroniene, nu credem că ne hazardăm în a specula că prin comitat au trecut chiar 
delegaŃi de-ai Cuviosului, deoarece nu ne putem explica reacŃia atât de fermă a 
autorităŃilor, dar şi izbucnirea a numeroase mişcări antiunire chiar şi mai departe, în 
parohii din Ungaria de Nord. 
 În speranŃa găsirii de noi documente care să ne dea mai multe amănunte despre 
impactul mişcării lui Sofronie pe meleagurile sătmărene, considerăm că merită să ne 
amintim de figura şi credincioşia lui luminoasă, deoarece a fost iniŃiatorul celei mai 
importante revolte contra uniatismului în Transilvania, ca rezultat a aproape şase 
decenii de umilinŃe îndurate de românii ortodocşi din Transilvania, atât din partea 
autorităŃilor străine habsburgice, cât şi din partea ierarhiei unite. 
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 Comunicat al SocietăŃii cultural- patriotice                                           

“ Avram Iancu” din România 
 
 Prin toată activitatea noastră ca asociaŃie culturală, am militat pentru 
respectarea şi apărarea legilor României, pentru apărarea suveranităŃii naŃionale şi a 
integrităŃii teritoriale pentru apărarea şi promovarea drepturilor proprietăŃilor 
fundamentale ale omului în lumina şi spiritul legislaŃiei europene, în vigoare. 
 Ne străduim de aproape 20 de ani să cultivăm şi să răspândim în rândul 
românilor, ca societate a moŃilor şi a simpatizanŃilor acestora, ideologia promovată de 
înaintaşii noştri al căror stindard l-a constituit personalitatea ilustrului Avram Iancu. 
Cu mijloacele modeste ale asociaŃiei noastre naŃionale am fost şi vom fi mereu alături 
de toŃi cei care au puterea să decidă îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii românilor. 
 Acesta era şi ultimul dor al Crăişorului Iancu „ de a-şi vedea naŃiunea sa 
fericită”,  căci vorbele şoptite de Horea şi Iancu noi le auzim şi azi peste Detunatele 
Apusenilor, călătorind în timp, din generaŃie în generaŃie, vorbe clare, aspre, 
singuratice, în slava lor. 
 În 15 martie 2011, am aflat cu stupoare de la televizor că „ Avram Iancu a fost 
spânzurat” la Miercurea Ciuc, în piaŃa publică. 
 Nimeni nu va putea şterge memoria Crăişorului Avram Iancu, iubit de moŃi şi 
respectat de toŃi românii, ba chiar şi de unii unguri care au citit în el dorul de dreptate 
şi libertate pentru toate popoarele asuprite. 
 Societatea Cultural  Patriotică „Avram Iancu” din România cu sediul în Cluj 
Napoca, având filiale în marile oraşe ale Ńării şi în cele mai importante localităŃi ale 
MunŃilor Apuseni, protestează cu vehemenŃă împotriva acŃiunilor criminale ale 
extremiştilor maghiari din Transilvania care au avut loc în 15 martie 2011, când 
individul Csibi Bârna, unul dintre liderii grupării extremiste „Garda Secuiască” şi 
funcŃionar public în cadrul DirecŃiei de FinanŃe Publice Harghita, a organizat un 
spectacol în care o păpuşă din paie, cu chipul lui Avram Iancu, a fost ,,judecată” şi 
„condamnată la moarte”, prin „spânzurare”, de către un „tribunal”, sub acuzaŃiile de 
crimă şi genocid împotriva umanităŃii. (Detalii şi sursă: 
http://www.antena3.ro/românia/ păpuşa-ce-îl-reprezintă-pe-avram-iancu-
spânzurată-la-miercurea-ciuc-120663.html  
 Prin acest act reprobabil, de o mişelie nemaipomenită, iredentismul maghiar a 
atins punctul culminant al acŃiunilor sale duşmănoase la adresa românilor, pe care le 
promovează cu asiduitate din 1990 şi până în prezent.    
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 După ce le-au ridicat statui, în Ardeal, unor criminali de război unguri (vezi 
cazul Wass Albert), după ce au reamplasat la Arad Monumentul celor 13 Generali 
vinovaŃi de genocide contra românilor la 1848-1849, după ce au depus coroane de 
doliu cu ocazia Zilei NaŃionale a României, au ajuns să pună în spânzurătoare pe 
eroul nostru naŃional, Sfânt al neamului românesc, Avram Iancu. 
 Aceste acŃiuni provocatoare şi vădit duşmănoase la adresa noastră, a 
românilor, în propria noastră Ńară, trebuie să primească o replică pe măsură. 
 Ne adresăm instituŃiilor naŃionale de specialitate ale României să se 
autosesizeze în legătură cu acest fapt amintit şi să facă demersurile necesare pentru 
pedepsirea severă a celor vinovaŃi. 
 Reamintim Preşedintelui României şi Primului Ministru al Guvernului 
Român, că poporul român, aşteaptă explicaŃii directe de la Domniile lor, în legătură 
cu astfel de manifestări iredentiste maghiare. 
 Îi rugăm, pe aceştia, să ne dea o explicaŃie şi în legătură cu intonarea imnului 
statului ungar înaintea imnului României cu ocazia Congresului UDMR ce a avut loc 
recent la Oradea. 
 Îi rugăm pe toŃi românii cu dragoste de neam şi Ńară să fie alături de noi şi în 
continuare şi să ne întâlnim în gândul cel bun la Vidra şi Câmpeni, la Detunate ori pe 
Muntele Găina, la Abrud şi la łebea, peste tot unde moŃii îşi dau întâlnire cu istoria. 
 
 
Conducerea SocietăŃii Cultural-Patriotice „Avram Iancu” din România 
Preşedinte, prof. Victor BERCEA   
Preşedinte Filiala Baia Mare, Ioan TUHUłIU 
 
 
„ Graiul MM ” nr. 6389 din 18. 03. 2011, p. 16. 
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L-au spânzurat pe Avram Iancu. Cine urmează? 

 
  

De la sfârşitul anului '89 şi până în prezent, asistăm la o ascensiune fără 
precedent a şovinismului şi iredentismului unguresc pe teritoriul României. Încă din 
prima zi (22 decembrie), când s-a dat liber la agresiuni şi crime, ungurii au trecut la 
implementarea programului lor pe reprezentanŃii autorităŃilor din zona Har-Cov, în 
primul rând pe miliŃieni, securişti, militari. Apoi au trecut şi la românii de rând, 
Mihai Cofariu fiind doar un exemplu. AtrocităŃile din zilele acelea par decupate din 
paginile istoriei medievale timpurii.  

Pentru că în secolul XX nu s-a prea văzut să decapitezi un ofiŃer, să-i scoŃi 
ochii şi apoi să joci fotbal cu căpăŃâna lui. Nici să-l spânzuri pe ofiŃerul băimărean 
Mircea Buie în centrul oraşului Odorheiu Secuiesc şi numai Dumnezeu să-l salveze 
rupând creanga copacului de care l-au agăŃat. Apoi, după martie '90, a început să se 
pună în practică planul diabolic al liderilor UDMR pe care l-au împărŃit în gări şi 
etape precise. Un plan minuŃios întocmit, de la care nu s-au abătut niciodată, cel mult 
l-au întârziat pentru că nu erau îndeplinite toate condiŃiile interne şi internaŃionale. Şi, 
uite aşa, s-a ajuns ca ungurii din România să poarte doliu de ziua noastră naŃională, 
să intoneze imnul Ungariei pe teritoriul nostru în orice împrejurare, parlamentarii 
români sărbătoresc 15 martie având zi liberă, autonomia culturală este deja o 
împlinire, iar cea teritorială e pe drum, europarlamentarii, primarii şi preşedinŃii de 
Consilii JudeŃene din România au primit cetăŃenia maghiară şi declară că este cel mai 
important eveni-ment din viaŃa lor, contestarea Tratatului de la Trianon oriunde şi 
oricând a devenit o practică curentă la orice nivel, se luptă pentru euroregiuni, legea 
minorităŃilor e ca şi asumată de Guvernul condus de un premier imbecil, criminalii 
unguri din decembrie '89 au fost eliberaŃi în regim de urgenŃă şi o duc boiereşte în 
Ungaria, iar acum s-a dat startul oficial de ponegrire a simbolurilor nostre naŃionale.  

Statul, român nu mai are nicio putere, toate lichelele care l-au guvernat n-au 
făcut nimic altceva decât să se lase şantajate de UDMR pentru a se menŃine cât mai 
mult la putere. SituaŃia pare scăpată total de sub control, pericolul divizării României 
a devenit aproape o certitudine, fiind doar o chestiune de timp. Interesant, poate cel 
mai mârşav atac la simbolurile noastre naŃionale din ultimii 20 de ani, nu s-a bucurat 
de prea mare interes din partea presei. Cea aservită puterii a tăcut la ordin ca nu 
cumva să se supere Kelemen Hunor, cea golănească e ocupată cu divorŃul lui Iri şi 
Moni, iar cealaltă despică în microni cutremurul şi tsunami-ul din Japonia. Este 
infantil să ne întrebăm ce vor de fapt ungurii din România. Ei ştiu foarte bine, numai 
noi ne prefacem că nu ne pândeşte niciun pericol. Deocamdată au ajuns la Avram 
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Iancu, simbolul Ardealului românesc. Nu susŃin că, în contrapartidă, românii ar trebui 
să-l spânzure pe Laszlo Tokes şi alŃi câŃiva dezaxaŃi actuali. Dar cred că oricând se 
poate ajunge la aşa ceva. Nu mai este nicio îndoială că românii majoritari sunt 
provocaŃi prin toate mijloacele şi metodele să răspundă, să facă gesturi necugetate de 
care să profite apoi iredentiştii. Cel mai mare rău pe care l-ar putea face românii Ńării 
lor ar fi să răspundă provocărilor. AmintiŃi-vă de Kosovo şi nu mai spuneŃi că 
niciodată la noi nu se poate întâmpla aşa ceva. Aşa am gândit şi eu, iar evenimentele 
din ultimii anii m-au convins că sunt un mare naiv. Ba da, se poate să ne trezim în 
orice moment cu o enclavă ungurească în Har-Cov.  

SoluŃii pentru împiedicarea acestui dezastru nu prea avem, atâta vreme cât 
gunoaiele politice, indiferent de coloratură, joacă la cacealma viitorul naŃiei române, 
milogindu-se şi căciulindu-se în faŃa reprezentanŃilor partidelor ungureşti. 
 Nouă nu ne rămâne decât să aşteptăm să vedem cine urmează după Avram 
Iancu. C-aşa-i românul mioritic, răbdător, blajin, indiferent şi prost cum nu s-a mai 
văzut pe pământul ăsta.  
 
 
                                                                                                    Grigore CIASCAI  
  
 
InformaŃia zilei nr. 2887 din 17. 03. 2011, p. 15 
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Prin Senat a trecut o lege ciudată 

 
  

Cine ştie că în 10 februarie 2011 a trecut prin Senatul României proiectul 
Legii unei noi regionalizări a României. Pus pe masă la insistenŃele UDMR. OpoziŃia 
chiar aŃipise, condiŃie jalnică şi dăunătoare pentru istorie. Ştiind că istoria 
funcŃionează cu termene lungi. Ceea ce astăzi poate părea un joc politic, mâine poate 
deveni o dramă naŃională.  

În editorialul de ieri deplângeam alungarea istoricilor stăpâni pe ştiinŃa lor din 
UniversităŃi, deoarece noua lege a EducaŃiei îi socoteşte prea bătrâni la 65 de ani. 
Una dintre cele mai barbare jigniri aduse unor savanŃi, membri ai Academiei 
Române. O epurare cu mănuşi democratice, între timp se strecoară printre divorŃuri 
mondene şi delapidatori de marcă legi care nu se explică poporului. Da, aici nu mă 
joc cu cuvintele. Şi mă folosesc de rigoarea academicianului Dinu C. Giureseu (şi el 
pe lista alungaŃilor) unul dintre marii noştri istorici care a comentat la o emisiune 
televizată (Radu Tudor) îngrijorarea faŃă de proiectul Legii 315 din 2004.  

Ce are ciudat această lege, trecută prin Senatul României, şi circulă în regim 
de samizdat? Spune distinsul istoric: „Regionalizarea marca UDMR, urmăreşte clar 
desprinderea părŃii de nord şi nord vest a Transilvaniei, cu o suprafaŃă de 50.000 de 
kilometri pătraŃi, de sub suveranitatea statului român”. Dacă afirmaŃia ar fi venit din 
zona politică o tratăm ca pe o gogoaşă electorală, o exagerare cu care ne-am obişnuit. 
Dar ea vine din partea unui istoric care nu se joacă de-a Ńara în bumbi. Chestiunea are 
elaborare europeană. Regulamentul Parlamentului European, Consiliul Europei, 
Guvernul Român şi Parlamentul au aprobat numita lege privind dezvoltarea regională 
stabilind opt regiuni de dezvoltare şi păstrând împărŃirea pe judeŃe. Numai că prin 
2009, senatorii şi deputaŃii UDMR au înaintat Senatului o propunere legislativă nouă 
care prevede promovarea a 16 regiuni şi 5 macroregiuni de dezvoltare. Denumirea de 
judeŃ dispare. Cele 16 regiuni ar fi o fază intermediară, cu o durată de 3 ani, spre cele 
cinci macroregiuni care ar trebui să existe în 2013, în viziunea udemeristă. Istoricul 
Dinu C. Giurescu observă că se vrea reactualizarea Regiunii autonome maghiare (una 
dintre cele 16 regiuni) iar Macroregiunea de Nord (unde intră şi Maramureşul) este 
trasată pe aceeaşi graniŃă cu cea atribuită Ungariei prin Dictatul de la Viena din 1940.  

Să fie o simplă coincidenŃă?, se întreabă academicianul Giurescu. Credem că 
nu se va ajunge aici dacă românii vor reacŃiona pentru apărarea identităŃii lor, 
respectând în acelaşi timp preceptele Uniunii Europene. Ciudat ni se pare că o 
propunere extrem de controversată a trecut prin Senat fără să fi avut nici un fel de 
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dezbatere publică. Mai ales că este vorba de o problemă naŃională. Care ne priveşte în 
primul rând pe noi, românii de rând. Unde sunt politicienii români? 
 S-a uitat de democraŃie, domnilor? Noi vom mai scrie despre această lege 
ciudată.  
 

Gheorghe PÂRJA 
 
 
„Graiul MM”  nr. 6423 din 28 aprilie 2011 p. 1 
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O formidabil ă lecŃie despre viaŃă 
 
 Fără niciun comentariu reproduc un text scris de regretatul Octavian Paler, o 
extraordinară lecŃie de şi despre viaŃă. „Paradoxul vremurilor noastre în istorie este că 
avem clădiri mai mari, dar suflete mai mici, autostrăzi mai largi, dar minŃi mai înguste. 
Cheltuim mai mult, dar avem mai puŃin, cumpărăm mai mult, dar ne bucurăm mai puŃin. 
Avem case mai mari, dar familii mai mici. Avem mai multe accesorii, dar mai puŃin timp, 
avem mai multe funcŃii, dar mai puŃină minte, mai multe cunoştinŃe, dar mai puŃină judecată, 
mai mulŃi experŃi şi totuşi mai multe probleme, mai multă medicină, dar mai puŃină sănătate. 
Bem prea mult, fumăm prea mult, cheltuim prea nesăbuiŃi râdem prea puŃin, conducem prea 
repede, ne enervăm prea tare. Ne culcăm prea târziu, ne sculăm prea obosiŃi. Citim prea 
puŃin, ne uităm prea mult la televizor şi ne rugăm prea rar. Ne-am multiplicat averile, dar 
ne-am redus valorile. Vorbim prea mult, iubim prea rar şi urâm prea des. Am învăŃat cum să 
ne câştigăm existenŃa, dar nu cum să ne facem o viaŃă. Am adăugat ani vieŃii şi nu viaŃă 
anilor. Am ajuns până la lună şi înapoi, dar avem probleme când trebuie să traversăm 
strada să facem cunoştinŃă cu un vecin. Am cucerit spaŃiul cosmic, dar nu şi pe cel interior. 
Am făcut lucruri mai mari, dar nu şi mai bune. Am curăŃat aerul, dar am poluat solul. Am 
cucerit atomul, dar nu şi prejudecăŃile noastre. Scriem mai mult, dar învăŃăm mai puŃin. 
Plănuim mai multe, dar realizăm mai puŃine. Am învăŃat să ne grăbim, dar nu şi să aşteptăm. 
Acestea sunt vremurile fast-food-urilor şi digestiei încete, oamenilor mari şi caracterelor 
meschine, profiturilor rapide şi relaŃiilor superficiale. Acestea sunt vremurile în care avem 
două venituri, dar mai multe divorŃuri, case mai frumoase, dar cămine destrămate. Avem 
excursii rapide, scutece de unică folosinŃă, moralitate de doi bani, aventuri de-o noapte, 
corpuri supraponderale şi pastile care îŃi induc orice stare, de la bucurie, la linişte şi la 
moarte. Sunt nişte vremuri în care sunt prea multe vitrine, dar nimic în interior. Aminteşte-Ńi 
să-Ńi petreci timp cu persoanele iubite, pentru că nu vor fi lângă tine o eternitate. Aminteşte-
Ńi să spui o vorbă bună copilului care te venerează, pentru că acel copil va creşte curând şi 
va pleca de lângă tine. Aminteşte-Ńi să-1 îmbrăŃişezi cu dragoste pe cel de lângă tine, pentru 
că aceasta este singura comoară pe care o poŃi oferi cu inima şi nu te costă nimic. 
Aminteşte-Ńi să-i Ńii pe cei dragi de mână şi să preŃuieşti acel moment pentru că într-o zi acea 
persoană nu va mai fi lângă tine. Fă-Ńi timp să iubeşti, fă-Ńi timp să vorbeşti, fă-Ńi timp să 
împărtăşeşti gândurile preŃioase pe care le ai”. 
 
                                                                                                        Grigore CIASCAI 
 
„ InformaŃia zilei de MM” anul X, nr. 2891 din 22. 03. 2011, p. 15. 
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PROSTITUłIA – sclavie sexuală   

sau o practică degradantă a fiinŃei umane 
 

Nici ce te mai miri ce preocupări şi interese majore au unii dintre aleşii şi 
reprezentanŃii de frunte ai neamului, desemnaŃi să ne reprezinte în sfatul Ńării... 

Azi, când, familia, această primordială şi nobilă instituŃie umană pe care 
Dumnezeu a aşezat-o la temelia vieŃii sociale, pe care a reabilitat-o şi restaurat-o prin 
venirea Fiului Său în lume, pe care a înălŃat-o şi promovat-o prin Biserica Sa, 
sfinŃind-o şi consolidând-o prin Sf. Taine de aproape douăzeci de veacuri şi care a 
asigurat pacea, liniştea şi armonia lumii civilizate producând valori inestimabile 
pentru umanitate, se află astăzi în faŃa unor grave şi multiple ameninŃări, periclitându-
i însăşi structura ei ontologică, ne confruntăm cu o realitate sumbră. 

Un raport publicat anii trecuŃi de Parlamentul European arată că în statele din 
Uniunea Europeană, la fiecare 30 de secunde se destramă o căsnicie şi se produce un 
avort. De aceea Parlamentul European avertizează că viaŃa de familie din Europa este 
în pragul unui colaps. Nici la nivelul Ńării noastre lucrurile nu stau mai bine. 

Factorii care contribuie la această destabilizare sunt, desigur şi cei economici 
şi sociali (greutăŃi financiare, şomaj, obligaŃia de a trăi şi munci departe de familie), 
dar în special criza morală declanşată în urma secularizării (laicism, libertinaj, 
pornografie, dezordini erotice ridicate la rang de normalitate, prostituŃie, divorŃ, 
droguri, etc...). 

Păcatul cel mai periculos care atentează la subminarea şi destabilizarea 
familiei este desfrâul. În primul rând, el întunecă mintea sau discernământul omului, 
făcându-l pe acesta să-şi piardă demnitatea şi responsabilitatea, care, automat duc la 
destrămarea familiei. Patima desfrânării a fost dintotdeauna principala cauză a 
degradării fiin Ńei umane: motiv de boală, neînŃelegeri, violenŃă şi crimă, dar astăzi a 
ajuns la cote alarmante şi a luat forme aberante. 

Expresia cea mai elocventă a autonomismului şi hedonismului omului 
contemporan este erotismul sau secularismul nud. Sexul este produsul numărul unu al 
lumii de azi. Astăzi totul este dirijat şi canalizat spre propagarea desfrâului. Această 
nouă idolatrie a instaurat cultul plăcerii, repudiind morala şi religia ca pe nişte 
obstacole în calea ei. Astăzi dezmăŃul sau destrăbălarea este ridicată la rang de vedetă 
şi postată pe soclul de aur în societatea contemporană. 

ConsecinŃele desfrânării sunt incalculabile. Păcatul desfrâului este un virus 
deosebit de grav. Cel puŃin trei sunt consecinŃele săvârşirii acestui păcat: întunecarea 
discernământului moral, pierderea demnităŃii şi spectrul cel mai larg al dezastrului 
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este asupra destrămării familiilor şi îndeosebi a copiilor care poartă pe nedrept 
această dramă a iresponsabilităŃii părinŃilor lor. 

Traumele la care este supusă familia în lumea contemporană sunt multiple şi 
violente. Ele atentează şi subminează grav tocmai temelia societăŃii umane, a 
umanului în structura lui esenŃială, pentru că omul, înafara familiei sau într-o familie 
dezmembrată şi tracasată de racilele hedonismului cade iremediabil din însăşi esenŃa 
a ceea ce-i defineşte poziŃia şi statutul lui specific. 

Iată de ce intervenŃia patriarhului Daniel şi a Sf. Sinod al B.O.R. de a declara 
şi dedica anul acesta al botezului şi familiei este deosebit de oportună şi benefică. În 
acest context este de-a dreptul penibil şi scandalos ca parlamentarii sau aleşii Ńării să 
aibă preocuparea principală de a impune „anul prostituŃiei” prin legalizarea celei mai 
dezonorante ocupaŃii. 

În anul 2002 Parlamentul României a mai încercat să pună în atenŃie o astfel 
de practică nesăbuită. Atunci Patriarhia Română a intervenit prin redactarea şi 
difuzarea în rândul parlamentarilor a unei lucrări intitulată „Legiferarea prostituŃiei, o 
lege a fărădelegii”, în 64 de pagini, coordonată de Î.P.S. Teofan mitropolitul Olteniei 
de atunci, actualmente al Moldovei şi Bucovinei. 

Spicuim, în continuare, câteva idei din această broşură care subliniază că prin 
legalizarea prostituŃiei se repune în valoare o viziune păgână asupra omului în 
general şi discreditarea feminităŃii în special, acreditându-se ideea că fiinŃa umană 
este un obiect nu subiect sau persoană (pag. 7). „Datoria legii este de a apăra viaŃa, în 
timp ce legalizarea prostituŃiei promovează promiscuitatea, risipind energiile vitale 
ale unui popor” (pag. 13). 

Ideea vehiculată de adepŃii acestei practici ca „un rău necesar” este, de fapt, 
marea derută, fiind în realitate, expresia unei stări de descompunere morală, de 
traficare a vieŃii sexuale, un comerŃ realizat cu propriul corp, o faptă incompatibilă cu 
regulile de convieŃuire socială (pag. 34). „ProstituŃia face parte din categoria vânzării 
propriului trup şi ca atare, se află în vecinătatea imediată a sclaviei” (prof. univ. Ilie 
Bădescu, pag. 40). „Actul prostituŃiei nu este nici pe departe expresia liberei 
dispuneri de propriul corp ci, mai degrabă expresia unui drept suspendat. Acest tip de 
libertinaj îşi are prototipul în robia cea mai flagrantă pe care o societate o poate 
provoca fiinŃei omeneşti şi anume sclavia” (ibid. pag. 41). „...legiferarea prostituŃiei 
se numără printre pârghiile semibarbariei, neavând nimic de-a face nici cu libertatea, 
nici cu civilizaŃia, nici cu condiŃia umană însăşi” (ibid. pag. 44). 

Cei care susŃin legiferarea prostituŃiei îşi argumentează medical demersul, 
motivând că instituŃionalizarea prostituŃiei ar înlesni profilaxia şi tratamentul BTS 
(bolilor cu transmitere sexuală), ceea ce este un fals. 
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Statisticile demonstrează că legiferarea prostituŃiei nu reduce numărul de 
cazuri de boli venerice. Studiile de sănatate publică arată că în Ńările unde prostituŃia 
este legiferată există tot timpul o reŃea paralelă de prostituŃie neoficială, adică 
nesupravegheată. Majoritatea prostituatelor recurg după „înrolarea” în bordel şi la 
droguri, ceea ce creşte considerabil frecvenŃa HIV. Majoritatea celor ce recurg la 
această ocupaŃie au o bogată patologie genetică. O documentare medicală făcută în 
anul 2000 relevă într-un număr de 64 de studii realizate pe loturi de prostituate că 
acestea deŃin o patologie crescândă (pag. 60-61). 

Iată de ce în SUA prostituŃia este interzisă în marea majoritate a statelor 
americane, cu excepŃia a două sau trei dintre ele, ale căror oraşe îşi fac din industria 
plăcerilor una din sursele principale de venituri. O situaŃie înjositor de degradantă a 
civilizaŃiei umane. În realitate costurile şi consecinŃele nefaste ale prostituŃiei sunt 
incalculabil mai mari decât câştigurile, chiar sub aspect material şi cu atât mai mult 
spiritual.  

Biata noastră Românie, după atâtea traume şi încercări chinuitoare de a depăşi 
starea de tranziŃie, îngenuncheată de tăvălugul recesiunii şi a crizei economice prin 
care trece asta-i mai lipseşte: ProstituŃia! şi totul ar deveni o Ńară de vis. Halal 
gândire! a la Prigoană şi a celor de Ńeapa lui! 

 
                                                                                             
                                                                                         Pr. lect. univ. dr.  
                                                                                          Vasile BORCA 
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Zilele culturale „ Monahul Nicolae Delarohia”  

 
În perioada 19-30 iulie 2011 s-a desfăşurat cea de-a 13-a ediŃie  
a zilelor culturale N. Steinhardt (Monahul Nicolae Delarohia). 

 
Între 19 şi 29 iulie a avut loc la Mănăstirea RohiŃa, Şcoala de pictură a  

grupului de iconari „Sfântul Ioan Damaschin”, coordonată de către pictorul Sorin 
Albu, asistent la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca. Vineri, 29 iulie, de 
la orele 13,oo la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, a avut loc şedinŃa de lucru a 
Colectivului redacŃional care lucrează la Integrala N. Steinhardt format din: conf. 
univ. dr. Florian Roatiş, pr. conf. univ. dr. Ştefan Iloaie, lect. univ. dr. George 
Ardeleanu, arhim. dr. Macarie Motogna şi dl. Adrian Şerban director editorial al 
Editurii Polirom, pentru a stabili care sunt cărŃile ce vor apărea în anul 2012, iar 
acestea sunt: Incertitudini literare, Prin alŃii spre sine şi Monologul polifonic.  

Au fost stabilite mai multe evenimente ce se vor desfăşura în cursul anului 
2012 când va fi centenarul N. Steinhardt; va apărea un număr special Steinhardt al 
Revistei Tabor, unul al Revistei Familia Română, un volum Evocări, precum şi mai 
multe simpozioane şi colocvii în memoria Monahului Nicolae Delarohia. Apoi, de la 
orele 18,oo a fost săvârşită slujba Vecerniei, în continuare în cimitirul mănăstirii 
Rohia a avut loc slujba Parastasului de pomenire pentru Părintele Nicolae, oficiată de 
către ÎnaltpreasfinŃitul Părinte ANDREI Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi 
Maramureşului şi PreasfinŃitul Justin Sigheteanul arhiereu-vicar al Episcopiei 
Maramureşului şi Sătmarului. ÎnaltpreasfinŃitul Părinte Mitropolit a rostit şi un 
cuvânt de comemorare a Monahului Delarohia. În liniştea serii, de la orele 20,oo, la 
Mănăstirea RohiŃa a avut loc masa rotundă cu tema „SuferinŃa şi fericirea: două căi 
de cunoaştere. LecŃia lui N. Steinhardt”, la care au participat: Membrii FundaŃiei „N. 
Steinhardt”, Grupul de iconari „Sfântul Ioan Damaschin”, foşti prieteni, apropiaŃi ai 
Părintelui Nicolae şi invitaŃi. Lucrările au fost moderate de către domnul Florian 
Roatiş, vicepreşedinte al FundaŃiei N. Steinhardt. 

Sâmbătă, 30 iulie, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, de 
la orele 11,00 a avut loc vernisajul expoziŃiei de icoane realizate în cadrul taberei de 
vară. Au fost lansate cărŃile: 1. Eseu despre o concepŃie catolică asupra iudaismului. 
Iluzii şi realităŃile evreieşti; 2. Geo Bogza un poet al Efectelor, Exaltării, 
Grandiosului, SolemnităŃii, ExuberanŃei şi Patetismului; 3. Escale în timp şi spaŃiu, 
din cadrul Integralei N. Steinhardt. Până acum au fost editate primele 10 volume din 
cadrul Operei Integrale N. Steinhardt. 
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Tot cu această ocazie au mai fost lansate şi cărŃile: „Transfigurare”, autor 
Virgil Bulat fost Vicepreşedinte al FundaŃiei N. Steinhardt şi „ Materiale şi tehnici de 
reprezentare în arta iconografică contemporană” ,  autor Sorin Albu. Lansarea a fost 
patronată de către PreasfinŃitul Justin Sigheteanul şi a fost moderată de către Arhim. 
Macarie Motogna – secretarul general al FundaŃiei N. Steinhardt. Au vorbit despre 
carte: PreasfinŃitul Justin Sigheteanul, lect. univ. dr. George Ardeleanu, pr. prof. dr. 
Ioan Chirilă, pr. conf. dr. Ştefan Iloaie,  Adrian Şerban - directorul editorial al 
Editurii Polirom, poetul Victor Cubleşan, prof. Sorina Bulat, dr. Ioan Marchiş, Dan 
Călin Peter – Rectorul UniversităŃii de Nord Baia Mare,  dr. Teodor Ardelean – 
directorul Bibliotecii judeŃene „Petru Dulfu” din Baia Mare.  

 
 
 

A consemnat 
 

                                                                  Arhim. dr. Macarie MOTOGNA  
 

                                                                  Secretarul „FundaŃiei N. Steinhardt” 
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IV. PROBLEME ÎN ACTUALITATEPROBLEME ÎN ACTUALITATEPROBLEME ÎN ACTUALITATEPROBLEME ÎN ACTUALITATE 
 
 
 
 
 



Ortodoxia maramureşeană Anul XVI, Nr. 16 / 2011 
 

 

 

94 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ortodoxia maramureşeană Anul XV, Nr. 16 / 2011 

 
ORTODOXIA MARAMURE ŞEANĂ 

la un popas jubiliar de excepŃie: 1391-2011 
 
 
13 August 1391, data când patriarhul ecumenic Antonie al IV-lea al 

Constantinopolului emite Tomosul patriarhal prin care declară ctitoria voievozilor 
BaliŃă şi Drag, cu hramul Sf. Arhanghel Mihail din Perii Maramureşului, ca 
stavropighie, adică mănăstire pusă sub jurisdicŃia directă a scaunului ecumenic, 
reprezintă pentru populaŃia românească din aceste Ńinuturi nord-vestice o piatră de 
hotar şi un document autoritativ prin care credincioşii acestor locuri nu sunt lăsaŃi de 
izbelişte, ci sunt luaŃi sub aripa ocrotitoare a centrului ecumenic ortodox adică direct 
sub „protecŃia” patriarhului ecumenic al „Romei celei noi” cum se afirmă în Tomos. 

Cei doi voievozi au intuit că pentru românii acestor Ńinuturi ajunşi sub 
suzeranitatea regatului Ungariei, Biserica Ortodoxă, adică credinŃa păstrată din moşi 
strămoşi, poate fi singura stâncă de neclintit în faŃa tendinŃelor de asuprire şi 
deznaŃionalizare. Această organizaŃie superioară bisericească care avea în frunte pe 
exarhul Pahomie şi deŃinea o jurisdicŃie respectabilă (Maramureş, Sălaj, Arva, 
Ugocea, Bereg, Ciceu, Unguraş şi Bistra înspre Arieş, Bihor) reprezenta un puternic 
obstacol împotriva maghiarizării, bine ştiind că ungurii, în schimbul trecerii la religia 
catolică, acordau diplome de nobleŃe şi moşii. Din păcate, aceasta se va întâmpla mai 
târziu adică pe la mijlocul sec. XV şi cu urmaşii lui Bali Ńă şi Drag care părăsesc 
Maramureşul şi odată cu el şi religia ortodoxă, intrând definitiv în sânul nobilimii 
maghiare. Se punea atunci alternativa: iobag sau catolic? Pentru a rezolva dilema 
multe familii au trecut în Moldova liberă şi bogată a lui Alexandru cel Bun, ori au 
primit blidul de linte ademenitor al stăpânirii maghiare. 

Prin acest act solicitat de voievozii maramureşeni şi emis de patriarhul 
ecumenic, această mănăstire dobândeşte o autoritate deosebită, fiind scutită de 
acŃiunea de catolicizare a regilor feudali maghiari şi în acelaşi timp, independentă şi 
de mitropolia Moldovei, fiind astfel un centru de sprijin al Bisericii Ortodoxe din 
Transilvania. Această mănăstire, din Peri, e prezentată de voievozii maramureşeni ca 
o „moştenire din părinŃi”, deci, era mai veche, doar rectitorită de ei, probabil, 
începuturile ei se leagă de sec. al XIII-lea sau chiar mai demult. 

Gestul îndrăzneŃ şi măreŃ în acelaşi timp, dar şi riscant pe care şi l-au asumat 
cei doi voievozi este semn al dependenŃei lor trup şi suflet de această mănăstire, de 
credinŃa ortodoxă promovată aici din moşi strămoşi, de conştiinŃa că salvarea acestei 
instituŃii prestigioase nu-şi are o altă modalitate decât legarea ei de Patriarhia 
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ecumenică, adică de Centrul Ortodoxiei universale, de Constantinopol. Într-adevăr 
mănăstirea din Peri e cea mai veche organizaŃie superioară bisericească sau prima 
episcopie ortodoxă atestată documentar în Transilvania, repet atestată documentar 
(1391) pentru că în actul patriarhal amintit se face pomenire de „arhierei locali”, deci, 
structurile eclesiastice erau prezente în aceste Ńinuturi ca şi peste întregul teritoriu 
locuit de români. 

Din păcate existenŃa acestei mănăstiri mai ales în secolele viitoare va avea o 
istorie zbuciumată, pierzându-şi la început jurisdicŃia, fiind concurată de Episcopia 
Muncaciului. Până în secolul al XVI-lea ea a rezistat ca sediul Episcopiei 
Maramureşului după care împrejurările vitrege ale istoriei şi mai ales răscoala lui 
Thököly (1676) îi şterg aproape în totalitate urmele. 

Mănăstirea Sf. Arhanghel Mihail din Peri a fost aşadar multe veacuri o vatră 
de spiritualitate ortodoxă şi românească apărătoare a credinŃei străbune şi a fiinŃei 
naŃionale aşa cum a fost de atunci încoace Episcopia Ortodoxă a Maramureşului deşi 
a fost nevoită să-şi aibă sediul itinerant în funcŃie de împrejurările vitrege ale istoriei 
zbuciumate, când forŃele străine de neamul şi credinŃa noastră străbună au încercat să 
ne sfâşie unitatea de credinŃă şi de neam. Aici la Mănăstirea Peri a fost în acelaşi timp 
un puternic centru cultural unde s-au făcut primele traduceri româneşti de texte 
biblice care au stat la baza tipăriturilor româneşti din sec. al XVI-lea. 

Oriunde îşi aveau sediul, episcopii ortodocşi ai Maramureşului (Peri, Uglea, 
Moisei, Bârsana ori Giuleşti) ei au păstrat în permanenŃă legăturile cu ceilalŃi episcopi 
ortodocşi ai Transilvaniei şi îndeosebi cu cei ai Moldovei, unde, de obicei erau 
hirotoniŃi, menŃinând astfel conştiinŃa ortodoxă şi românească. 

Tăvălugul uniaŃei care s-a abătut şi peste Maramureş pe la jumătetea secolului 
al XVIII-lea, după întemniŃarea şi moartea episcopului Iosif Stoica, a aşternut o 
mantie mohorâtă peste credinŃa străbună a maramureşenilor şi deşi uniŃi oficial în 
structura lor sufletească ei au rămas ca mai înainte, adică ortodocşi, tocmai de aceea, 
erau încurajate de preoŃi pelerinajele la vestitele mănăstiri ortodoxe din Moldova, mai 
ales în Suceava, cum remarcă şi istoricul Alexandru Filipaşcu în „Istoria 
Maramureşului” (pag. 184). 

Actele măreŃe ale înaintaşilor n-au rămas în van şi n-au putut fi zădărnicite, de 
aceea, conştiinŃa poporului, în general, a rămas trează, iar după Marea Unire de la 
1918, încet şi din loc în loc apar pâlcuri ale ortodoxiei până ce în 1937 se reuşeşte 
reînfiinŃarea Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului cu sediul la Sighet. Acest 
eveniment de răscolire a conştiinŃei şi de speranŃe a fost însă repede spulberat prin 
izbucnirea celui de al doilea război mondial, prin ocupaŃia horthistă şi apoi cea 
comunistă care au sufocat orice năzuinŃă spre adevăr şi dreptate istorică. Abia 
RevoluŃia decembristă din 1989, a deschis porŃile şi a creat condiŃiile adecvate (deşi 
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cu multe reticenŃe şi obstacole din partea unor forŃe adverse) pentru reactivarea vechii 
Episcopii Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, de această dată cu reşedinŃa la 
Baia Mare, sub păstorirea unui om al locului cu conştiinŃa slujirii şi înnodării istoriei 
cu actualitatea, în persoana P.S. Justinian Chira. 

Marelui act eclesiastic şi diplomatic savârşit de voievozii BaliŃă şi Drag în 
1391 i-a fost dedicat un Simpozion ştiinŃific organizat de Episcopia Ortodoxă a 
Maramureşului şi Sătmarului, Catedra de Teologie Ortodoxă a UniversităŃii de Nord 
din Baia Mare şi Protopopiatul Ortodox din Sighetu MarmaŃiei, desfăşurat în vechiul 
sediu al Episcopiei la Sighet în data de 01.07.2011 cu titlul „620 de ani de atestare 
documentară de viaŃă religioasă bisericească ortodoxă în Maramureş”, a căror 
lucrări au fost publicate într-un volum dedicat temei. 

 
 

Pr. dr. Vasile BORCA 
                                                                                        Universitatea de Nord 

Baia Mare, ROMÂNIA 
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De ce şi de unde scandalul retrocedărilor în Ardeal? 
 

Vaticanul speră în o reuşită totală cu sprijinul SUA 
 şi al partidelor afiliate la ICD (InternaŃionala Creştin Democrată) 

 şi la PPE (Partidul Popular European) 
 
„Scopul scuză mijloacele” 
În 13 septembrie 2011, SUA a dat publicităŃii un raport în care îşi exprima 

concluziile faŃă de situaŃia retrocedărilor către Biserica Greco-Catolică din Ardeal. 
Secretarul de Stat al SUA, Hillary Clinton, a susŃinut şi o conferinŃă de presă, în 
aceeaşi zi, în care spunea că: „ Statul Român este părtinitor Bisericii Ortodoxe faŃă de 
nedreptăŃile făcute Bisericii Greco-Catolice din România”, considerând că 
minoritatea greco-catolică din Ardeal este „cel mai discriminat cult din România”. 

Pentru cine nu cunoaşte istoria Ńării noastre şi nu cunoaşte nici cum a luat 
fiin Ńă uniatismul (greco-catolicismul) în Ardeal e o concluzie şocantă. Omul 
necunoscător e tentat să creadă că în România, Biserica Ortodoxă e un balaur 
periculos care prigoneşte celelalte culte şi minorităŃi din Ńară. Firesc, informaŃia e total 
eronată şi porneşte de la o veche conlucrare iezuito-masonică menită să susŃină 
interesele prozelitiste ale Vaticanului în România. 

Interesele sunt mari şi demnitarii noştri de stat joacă după cum poruncesc 
marile puteri uitând de istoria acestui neam. Vaticanul urmăreşte să se extindă atât pe 
plan economic cât şi pe plan politic. DorinŃa de a avea cât mai multă influenŃă e tot 
mai acerbă iar principiul de acŃionare e clar: „scopul scuză mijloacele”. 

Vechea intenŃie a papalităŃii de a submina Biserica Răsăritului se accentuează 
tot mai mult folosind ca instrument uniatismul. Prin greco-catolicism, Biserica Romei 
a încercat atragerea credincioşilor ortodocşi către romano-catolicism iar, folosindu-se 
de Biserica Unită (Greco-Catolică), a intrat deja în posesiunea administrativă a mii de 
hectare de păduri şi păşuni din Transilvania. Practic, Biserica Greco-Catolică a fost 
şi este instrumentul prin care Vaticanul devine proprietar al unor clădiri şi 
teritorii din România , imobile pe care nu le-a avut înainte de ocupaŃia Imperiului 
habsburgic. Cert este că nici papa şi nici Maria Tereza nu au adus pământ în 
România. Aceste proprietăŃi le-au găsit aici şi s-au „împroprietărit” în mod abuziv. 

Multe din aceste „proprietăŃi” pe care azi le revendică au fost obŃinute prin 
silă şi şantaj atât în perioada ocupaŃiei habsburgilor cât şi prin ratificarea 
Concordatului de către ministrul greco-catolic Iuliu Maniu. Ungaria a oferit Bisericii 
Greco-Catolice multe domenii dar acestea nu ca proprietate ci doar ca folosinŃă, în 
timp ce, printr-un şantaj asupra regelui Fardinand şi prin conlucrarea ulterioară a lui 
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Maniu, au fost puşi drept proprietari ai acestor imense domenii din Ardeal ce azi sunt, 
fără ruşine, revendicate. Ceea ce Statul Ungar a oferit doar uzufructul (folosinŃa), 
Statul Român a oferit ca proprietate, printr-un singur condei1. Cert este că SUA şi UE 
oferă tot sprijinul Statului Vatican să intre în posesia acestor „proprietăŃi” din Ardeal 
prin presiuni politice sub formă de rapoarte, propuneri, norme internationale etc. 

 
Prozelitism şi retrocedări 
SUA şi UE insistă foarte mult asupra retrocedărilor de biserici în România. 

Scopul principal al Vaticanului este extinderea pe toate planurile. Această extindere 
trebuie făcută şi prin recuperarea numărului de credincioşi. Înainte de trecerea greco-
catolicilor la ortodoxie, papa avea în Ardeal peste un milion de credincioşi greco-
catolici. Aceştia acum sunt ortodocşi în marea majoritate şi nu vor să mai treacă la 
uniatism. Când au trecut la ortodoxie au trecut cu tot cu biserici şi azi le folosesc ca 
lăcaş de cult. Papa vrea aceste biserici înapoi deoarece credincioşii ortodocşi, fiind 
ataşaŃi de locaşurile de cult pe care le frecventează, odată cu trecerea acestora în 
posesia episcopiilor greco-catolice, vor fi tentaŃi să treacă cu timpul şi la uniatism. 

O formă de a folosi „proprietăŃile” este şi oferirea de avantaje materiale. 
Multe din spaŃiile închiriate cetăŃenilor români au devenit momeală de prozelitism 
deoarece prin oferirea de favoruri materiale se creează relaŃii şi se obŃine influenŃă. 
Sunt multe cazuri în Ardeal în care s-au oferit unor persoane pământuri (dintre cele 
retrocedate) în staŃiuni sau în oraşe unor parlamentari, oameni cu funcŃii importante şi 
influenŃi, avocaŃi, judecători, cadastrişti, bancheri, ofiŃeri de poliŃie, ziarişti etc. 
Despre asta în raportul SUA nu se spune nimic. 

Sunt şi cazuri în care unor persoane li s-au oferit anumite avantaje materiale 
rezultate din bunurile retrocedate în schimbul semnării unei adeziuni despre care, de 
asemenea, în raportul SUA nu se specifică nimic. 

 
Uniatismul, instrument al Vaticanului 
„În definitiv, trebuie să acceptăm dialectica Istoriei: negaŃia reprezentată de 

silnicia de la 1700, impusă de Habsburgi, a fost negată la 1945 de silnicia impusă de 
Sovietici, iar sinteza acestei negări a negaŃiei este refacerea unităŃii ortodoxe a 
Românilor. Ca atare, hybris-ul impus la 1700 a fost negat atât de Istorie, în 1945, cât 
şi de Vatican, căci uniatismul a fost un concept politic şi, totodată, un eşec politic – 

                                                           
1 A se vedea lucrările profesorului Nechita Runcan din ConstanŃa, despre Concordat; Anania Valeriu 
(IPS Bartolomeu), „Pro memoria, acŃiunea catolicismului în România interbelică”, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1993; Ieromonah Eftimie (Petre-Tony Mitra), „Concordatul Vaticanului cu România” 
lucrare de licenŃă, febr. 2011, Univ. Oradea. 
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cum spune Ion Bria. Faptul că uniatismul a fost respins de Vatican la Balamand 
[1993] atestă, o dată în plus, că nu mai există greco-catolici, fiindcă sunt catolici 
orientali – adică prozelitismul Vaticanului a fost victorios şi i-a catolicizat pe 
deplin, îndeosebi pe lideri, mai ales cu ajutorul ajutoarelor în bani, haine, alimente, 
medicamente, schimburi de experienŃă, burse etc., oferite, în decursul timpului, de 
către asociaŃiile catolice caritabile” (Vasile Zărnescu, Ilegalitatea cultului ex-greco-
catolic).  

 
Despre restituirea bunurilor:  
„…semnificativă pentru obstinaŃia programatică cu care s-a intenŃionat 

reinstituirea ex abrupto a cultului ex-greco-catolic este documentul intitulat PoziŃia 
Bisericii Române Unite din Ńară, pe care îl publicase Tertulian Langa, vicarul general 
al Diocezei din Cluj-Gherla, în martie 1990, în ziarul românilor din Canada, Cuvântul 
Românesc. Aici, la punctul 8, Langa afirma cu mare emfază: łinem să menŃionăm că 
respingem de plano şi în mod absolut orice soluŃie bazată pe recensământ sau pe vreo 
altă formă de referendum popular. O asemenea procedură ar contrazice însăşi 
abrogarea Decretului 358 din 1948, căci ar lua în considerare legale efectele sociale 
şi juridice ale unui act abuziv, nul de drept şi de fapt, nu numai în substanŃa sa, ci şi 
în efectele sale. Or, nici un abuz nu poate fi instituit ca sursă de drept (cf. Grigore 
Nedei, „Imperialismul catolic – o nouă ofensivă antiromânească”,  Ed. Clio, 
Bucureşti, 1993, pag. 142). Deci nu conta câŃi enoriaşi mai sunt, nu conta opŃiunea lor 
religioasă, nici consultarea lor conform legilor canonice şi laice. Important era ceea ce 
voiau liderii numiŃi de Vatican: să se elimine din Istoria României ultima jumătate a 
secolului XX şi să se reînnoade firul istoriei Ńinând cont de situaŃia existentă la 1947, 
ca şi când, de atunci încoace, nimic nu s-ar mai fi întâmplat! Adică, după comiterea 
silniciei cu confecŃionarea „cultului greco-catolic” la 1700 – care a fost tot un abuz 
absolut al Imperiului Austriac, acoperit de un absolut fals istoric al iezuiŃilor, aşa cum 
se specializase, în fabricarea lor, Biserica Catolică –, să se repete silnicia şi în 1990. 
Nu conta realitatea istorică, nu conta statistica socio-demografică – existenŃa, în 1990, 
a circa o sută de mii de enoriaşi ex-greco-catolici şi nu a 1,2 milioane câŃi fuseseră în 
1938 –, ci doar dorinŃa unor indivizi dornici de parvenire prin proptele cultice 
asigurate de Vatican. Apoi, aşa-zisa abrogare a Decretului 358/1948, cu iuŃeală de 
mână şi nebăgare de seamă, nu are nici o valoare juridică, în baza celor două 
principii elementare de drept: neretroactivitatea şi neultraactivitatea legii. 

În lucrarea lui Grigore Nedei, care a fost menŃinută, deliberat, sub o tăcere 
deplină, documentul este reprodus integral. Dar aici ne interesează îndeosebi articolul 
7: „Acordarea doar in abstracto a libertăŃii cultului greco-catolic, fără restituirea in 
integrum a patrimoniul său, ar putea fi considerată de opinia publică internaŃională 
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doar ca un simulacru de libertate şi ar arunca o serioasă îndoială asupra caracterului 
legal şi real al măsurilor de abolire a dictaturii ceauşiste şi staliniste, în vederea 
instaurării unui regim de legalitate indiscutabilă”. Aici se vede urma copitei despicate 
a Vaticanului: impunerea principiului restitutio in integrum! E posibil ca toŃi liderii 
ex-greco-catolicilor, ca Tertulian Langa, Iftene Pop, Lucian Mureşan, George GuŃiu 
ş.a. să fi fost în postura „idioŃilor utili”, f ără să ştie că sunt manevraŃi de Vatican. 
Acum, asta contează mai puŃin. 

Ca o curiozitate politică, trebuie să subliniez că:  
 1) principiul restitutio in integrum  nu s-a aplicat decât în România  şi  
2) impunerea aplicării lui s-a făcut din exterior – ceea ce înseamnă 

ingerinŃă în politica internă a României, încălcarea suveranităŃii ei!”  (V. Zărnescu, 
studiul citat). 

 
SusŃinători ai Vaticanului 
ICD (InternaŃionala Creştin Democrată) şi PPE (Partidul Popular European) 

sunt coaliŃii de partide europene sub tutela Vaticanului. În România la ICD sunt 
afiliate PNł şi PNL, iar la PPE este afiliat PDL. În timpul guvernării acestor partide 
s-au dat legi favorabile Vaticanului în România prin care s-a încurajat prozelitismul 
catolic atât ca imagine cât şi material prin retrocedări.  

În funcŃiile cheie din conducerea statului român au fost infiltrate persoane de 
religie catolică care susŃineau interesele Vaticanului. Printre cei care au susŃinut legi 
în favoarea catolicismului au fost miniştri sau parlamentari catolici: Monica Macovei, 
Călin Popescu Tăriceanu, Mona Muscă şi alŃii. 

Pe lângă aceşti „agenŃi”, Vaticanul este sprijinit de marile puteri ale 
lumii: SUA, UE etc. 

 
 

                                                                          Prof. Marian DUMITRACHE  
                                                                            ASTRADROM - Oradea 
 
 

Rev. „Atitudini ”, nr. 19 / 2011 
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Două canonizări remarcabile intuite şi propuse de  
Î.P.S. Justinian al Maramureşului şi Sătmarului 

 
 
În ziua de 29 octombrie 2011 în catedrala mitropolitană din Sibiu s-a înfăptuit 

un mare act de înŃelepciune, de dreptate şi de binemeritată recunoştinŃă faŃă de 
„salvatorul românităŃii transilvane”, faŃă de „cel ce a fost întruparea Duminicii 
printre noi”, cum îl descrie L. Blaga sau „omul trimis de ProvidenŃă la ceasul 
potrivit” cum îl defineşte S. Diamandi. Într-adevăr acest „geniu strălucit al marelui 
ANDREI”, cum îl condeiază Vasile Lucaciu în 1909, cu prilejul centenarului naşterii 
marelui mitropolit2, această personalitate complexă ce-şi depăşeşte epoca în care a 
trăit cu multe secole şi care a marcat un pas uriaş şi inegalabil în trezirea şi 
mobilizarea conştiinŃei naŃionale, merita să fie aşezat ca o piatră de reper în conştiinŃa 
şi cinstirea românească şi ortodoxă. Toată lauda şi tot respectul pentru Sfântul Sinod 
al B.O.R. şi îndeosebi pentru cei care au pus la cale această înfăptuire epocală, adică 
ierarhii celor două mitropolii din Transilvania şi Ardeal dar Ńin să remarc că un 
neastâmpăr şi o preocupare în acest sens a avut-o episcopul Justinian, de unde a fost 
preluată şi valorificată de ceilalŃi ierarhi ardeleni în frunte cu mitropoliŃii Andrei şi 
LaurenŃiu. 

Pe de altă parte, dar în acelaşi context trebuie amintit şi remarcat faptul că 
meritul, prin excelenŃă, îl are episcopul Justinian la proclamarea şi canonizarea 
Sfântului Iosif Mărturisitorul din Maramureş. Îmi amintesc de prima parte a anului 
1992 când se culegeau date, se cereau păreri şi se făceau pregătiri intense pentru 
canonizarea mai multor sfinŃi români din iunie 1992. Rămân memorabile pentru 
mine, ca membru al permanenŃei eparhiale din acel timp, entuziasmul şi râvna cu care 
P.S. Justinian insista în şedinŃele consiliului la strigenŃa majoră de a ne preŃui valorile 
credinŃei şi neamului nostru, deoarece am fost prea timizi până acum, am dat dovadă 
de o smerenie care nu-i sănătoasă, care umbreşte demnitatea şi meritele înaintaşilor şi 
prin urmare avem datoria morală de a ne preŃui marii şi vrednicii bărbaŃi ai credinŃei, 
de a-i face nemuritori în conştiinŃa contemporanilor şi a urmaşilor noştri. Alte 
neamuri au fost mai atente faŃă de acest aspect; noi l-am neglijat, noi am fost 
nepăsători faŃă de aceasta, de aceea istoria şi judecata dumnezeiască ne vor condamna 
pentru că nu ne-am preŃuit sfinŃii, sublinia ierarhul Justinian în acel timp. Ne vorbea 
elogios despre Sf. Ştefan voievodul Moldovei şi apoi revenea sistematic la episcopul 

                                                           
1. Articol publicat în ziarul „Lupta”, anul III, nr. 177 din 4/17 octombrie, 1909. 
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Iosif Stoica de Maramureş în viaŃa şi destinul căruia citea mucenicia şi sfinŃenia faŃă 
de credinŃa ortodoxă şi neamul neaoş al maramureşenilor. 

Nu-i de mirare că astfel de gânduri şi preocupări nu-i dădeau astâmpăr 
episcopului Justinian încă de mai multă vreme. Era înnăscut şi format în sufletul lui 
această nobilă preŃuire pentru valorile şi personalităŃile credinŃei şi ale neamului, 
precum şi înalta consideraŃie ce o acorda omului, în general, şi preoŃimii în special. 

Suprema nobleŃe este aceea de a fi om cu adevărat, de a te pleca cu respect şi 
sfinŃenie spre fiecare suflet omenesc, de a-l asculta, de a-l înŃelege şi de a-i picura un 
balsam de mângâiere, de speranŃă, de bucurie, de fericire. Iată marea nobleŃe a 
omeniei, care nu se învaŃă la şcoli înalte, la universităŃi ori academii, ci este zestrea 
autentică a omului om, a omului de omenie, crescut într-o familie creştină şi la umbra 
Bisericii. 

Un astfel de suflet, de o nobleŃe spirituală rară, din care degajă lumină, 
puritate, omenie şi sfinŃenie, găseşti în persoana episcopului Justinian.3 StaŃi de vorbă 
cu el, citiŃi „Scrisorile”, citiŃi „Convorbiri în amurg” şi convingeŃi-vă de un om cu 
chip de înger, de un chip christianic întrupat în cel mai nobil reprezentant al speciei 
umane, înmiresmat şi aureolat de adierea harului divin. Iată idealul suprem al vieŃii 
acestui om: „Întotdeauna am avut o singură dorinŃă mare: să fiu cu adevărat slujitor 
cu sufletul curat al lui Dumnezeu şi semenilor mei, pe care i-am dorit întregi, 
nestricaŃi.”4 

Într-adevăr un mare admirator al omului în toate ipostazele lui existenŃiale şi 
compartimentale: „Poetul, savantul, creatorul, muncitorul pătruns de valoarea 
muncii lui, sihastrul, toŃi sunt locuitori ai culmilor neobişnuite pe care ard şi se 
mistuie luminând şi viaŃa celor rămaşi adânc în vale.”5 „<<Sângele alb>>, care este 
sudoarea tuturor muncitorilor, îl consider tot atât de sfânt, ca sângele roşu al 
martirilor şi al eroilor.”6 

De asemenea, părintele Justinian, este un mare admirator şi preŃuitor al 
poporului de rând, dreptcredincios: „E măreŃ poporul acesta, poporul român. E un 
popor cu suflet de aur şi cu tărie de diamant. E un neam ales în faŃa căruia mă înclin 
ca în faŃa lui Dumnezeu.”7 Numai un om pătruns de astfel de sentimente poate fi un 
ierarh şi un păstor autentic aşa cum i-a trasat dimensiunea şi menirea „Păstorul cel 
Mare”, Iisus Hristos (I Pt. 5, 1-5). 

                                                           
2. Vezi Scrisori, Baia Mare, 2001, p. 172. 
3. Ibidem, p. 276. 
4. Ibidem, p. 189. 
5. Ibidem, p. 292; Pr. prof. Dorin Micu, Cuvintele Părintelui, un ghid al frumuseŃii l ăuntrice, Ed. 
Mega, Cluj-Napoca, 2009, p. 111. 
6. Scrisori, p. 222, p. 246, p. 272. 



Ortodoxia maramureşeană Anul XVI, Nr. 16 / 2011 
 

 

 

105 
 
 

În toate ieşirile publice, la sfinŃiri de biserici la liturghii arhiereşti, prin 
predicile sale emoŃionante, pline de miez şi de sens episcopul Justinian sensibiliza 
masele de rând, poporul, prin naturaleŃea, firescul şi realismul cuvântărilor sale, 
reliefând sfinŃenia poporului român şi ale celor rânduiŃi de Pronia dumnezeiască să le 
fie păstori şi îndrumători de suflete. 

Preocuparea aceasta a părintelui Justinian se observă pe toate laturile: 
pastorale sau omiletice, cum am arătat dar şi culturale. În calitate de îndrumător, 
redactor responsabil, culegător şi alcătuitor al materialelor „Îndrumătorului bisericesc, 
misionar şi patriotic” al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi 
Clujului, P.S. Justinian a vegheat cu prudentă atenŃie ca să se publice materiale de 
înaltă Ńinută culturală, documentară şi ştiinŃifică pentru cultivarea, edificarea şi 
consolidarea dreptei credinŃe şi a conştiinŃei naŃionale. Timp de 12 ani cât acest 
îndrumător a fost gândit şi redactat sub supravegherea episcopului Justinian era 
aşteptat şi savurat cu deosebită dragoste şi apreciere de preoŃi şi de toŃi cititorii. 

În paginile acestui „Îndrumător” episcopul Justinian, prin grija şi sfatul său, 
inserează articole de importanŃă capitală pentru vrednicii înaintaşi ai Bisericii şi 
Neamului românesc. La rubrica Aniversări pregăteşte şi inserează două articole 
importante şi remarcante despre personalitatea marelui mitropolit Andrei ŞAGUNA: 
unul al lui Pompiliu Teodor: Blaga şi Şaguna8 şi altul personal al lui Blaga despre 
Andrei Şaguna.9 Elogiul de talia lui Blaga la adresa mitropolitului Şaguna 
cumpăneşte greu în istoriografia românească. „Nici un ardelean n-ar fi putut să 
realizeze ceea ce Şaguna a realizat în Ardeal, fiindcă nici unul nu avea antecedentele 
spirituale, psihologice şi cetăŃeneşti necesare unei atari opere în atare împrejuiri.”10 
„Şaguna a înŃeles că ortodoxia, una în esenŃă, nu poate să fie uniformă în modurile ei 
şi că NaŃionalitatea este modul predestinat de manifestare a ortodoxiei.”11 „Am 
schiŃat numai în grabă, precizează L. Blaga, una din trăsăturile spirituale 
fundamentale ale personalităŃii lui Şaguna: Biblia şi ortodoxia erau componenŃi 
aproape chimici ai substanŃei sale sufleteşti.”12 „Şaguna nu era numai un înŃelept al 
cuvântului şi al sfatului, el era un înŃelept al acŃiunei.... El avea geniul 
iniŃiativelor.”13 „Nu exista nici un domeniu al vieŃii politice care să-l fi respins: 
întemeia şcoli primare la sate, licee, seminarii; participa la examene, scria cărŃi 
didactice, câteodată şi cărŃi de mari pretenŃii la o incontestabilă valoare.... Nu ştiu 

                                                           
7. Vezi Îndrumător bisericesc misionar şi patriotic, Cluj-Napoca, 1989, pag. 122-124. 
8. Ibidem, pag. 125-132. 
9. Lucian Blaga, Despre Andrei Şaguna, în Îndrumător bisericesc..., Cluj-Napoca, 1989, pag. 128. 
10. Ibidem, pag. 129. 
11. Ibidem, pag. 130. 
12. Ibidem, pag. 131. 
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cum îşi împărŃea timpul dar avea răgaz pentru toate.”14 „... şi acum la sfârşit nu 
găsesc alte cuvinte mai potrivite pentru a caracteriza pe Andrei Şaguna, omul şi faŃa 
bisericească, decât acestea: el a fost întruparea Duminicei printre noi.”15 Justinian 
Chira Ńinea cu orice preŃ ca aceste elogii alese, adresate marelui mitropolit de filosoful 
şi literatul Lucian Blaga, peste care o bună vreme comunismul trase cu buretele şi îl 
catalogase în indexul tăcerii, să fie scoase la lumină şi trâmbiŃate cu toată demnitatea 
şi responsabilitatea. Acelaşi gând preŃuitor şi elogiator la adresa marelui mitropolit, 
pregătind, în acelaşi timp şi temeluind dovezile nezdruncinate în favoarea canonozării 
marelui ierarh ardelean, arhiepiscopul Justinian Chira le grupează într-un buchet 
editorial şi le publică cu o prefaŃă bine documentată; un întreit elogiu al unor 
remarcabile personalităŃi culturale închinat lui Andrei Şaguna. 

Este vorba de elogiul lui Blaga, reluat din Îndrumătorul bisericesc de la Cluj 
din 1989, de un pios omagiu adus mitropolitului Şaguna cu prilejul centenarului 
naşterii din 1909 de către marele patriot pr. dr. Vasile Lucaciu şi câteva fragmente 
laudative extrase din lucrarea hristologului şi omului de cultură Sterie Diamandi 
„Oameni şi aspecte din istoria aromânilor”, Ed. Cugetarea, Bucureşti 1940. Toate 
aceste materiale elogioase la adresa marelui mitropolit au fost înmănunchiate într-un 
frumos buchet editorial omagial în 95 pagini, intitulat Andrei Şaguna şi publicat de 
Î.P.S. Justinian la Baia Mare, 2011 marcând o binecuvântată prefaŃare a operei de 
canonizare săvârşită de Sfântul Sinod al B.O.R. şi pusă în practică pe data de 29 
octombrie a.c. 

Dovada cea mai concludentă cu privire la canonizarea marelui ierarh 
transilvănean o avem publicată în rev. „Graiul Bisericii Noastre” nr. 2/2010 în 
articolul cu acest titlu: Propunere pentru canonizarea Mitropolitului Andrei 
ŞAGUNA. Cităm parŃial din acest articol: „Cu Ńinută de mare prelat, acesta s-a impus 
în faŃa împăratului de la Viena şi în faŃa demnitarilor de la curŃile împărăteşti, care 
deşi erau străini de neamul şi de legea lui şi ostili faŃă de Biserica lui, au trebuit să-şi 
plece fruntea în faŃa acestuia. Lui, valahului dispreŃuit de aceşti mari seniori 
imperiali, toŃi i-au plecat fruntea. Plecând fruntea în faŃa acestui slujitor al altarelor 
din Ardeal, atât împăratul cât şi demnitarii de la curŃile împărăteşti şi-au plecat 
fruntea în faŃa poporului şi a creştinilor pe care îi păstorea acest ierarh cărturar, 
care avea în braŃe multe cărŃi, scrise de el, cărŃi care au o mare valoare ştiinŃifică şi 
teologică. 

                                                           
13. Ibidem. 
14. Ibidem, p. 132. 
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Nu îi lipsea nici cununa de martir acestui ierarh, deoarece pentru Biserică şi 
pentru poporul dreptcredincios din eparhia lui a suferit, a pătimit şi a fost răstignit 
de multe ori în viaŃă. 

Născut şi crescut de o mamă sfântă aşa cum au existat multe mame, care au 
născut şi au Ńinut mulŃi copii în braŃe, aşa cum au fost mamele marilor capadocieni şi 
ai celorlalŃi mari sfinŃi ierarhi, preoŃi şi monahi, şi mama acestui ierarh l-a crescut 
pe fiul ei în sfinŃenie, strecurându-i în suflet de la început frica şi credinŃa în 
Dumnezeu, dragostea de poporul care, deşi departe de CarpaŃi, era de un sânge cu 
poporul român. SfinŃenia a fost atributul acestui om, inima şi trupul lui le-a păstrat 
sacre, ca pe o jertfă predată lui Dumnezeu. Şi peste toate, ca o încununare a 
celorlalte daruri pe care le-a primit de la Dumnezeu, el, acest mare ierarh, a fost un 
mare iubitor a poporului român din Ardeal, pe care l-a scos din întuneric la lumină şi 
din umbra morŃii la lumina Învierii lui Hristos. Era un arhiereu pascal, ce răspândea 
lumină până în cele mai modeste şi mai întunecate sate din Transilvania, Banat, 
Bihor şi Maramureşul voievodal. Tot poporul din aceste Ńinuturi româneşti aveau 
numele lui pe buze şi îl pomeneau cu un sentiment de mare veneraŃie. 

Poporul român din Ardeal şi din celelalte spaŃii româneşti, de când el s-a 
ridicat pe scaunul de mitropolit, de la Sibiu, tot poporul român din Transilvania, 
Crişana şi Maramureş privea spre scaunul lui ca spre un tron imperial. El, pentru 
poporul român, era mai mare decât împăratul de la Viena. 

El a trăit modest, iubea pacea, chilia şi singurătatea, dar în acelaşi timp nu 
dispreŃuia întâlnirea cu societatea înaltă, pe care o impresiona prin erudiŃie şi 
înfăŃişarea maiestoasă, cu care erau înzestraŃi doar oamenii chemaŃi să stea în 
fruntea popoarelor. Dar el niciodată nu se îndepărta de poporul simplu, de Ńăranii şi 
de muncitorii, care începeau să se formeze în acele timpuri şi în oraşele 
transilvănene. 

Om al timpurilor şi al vremurilor, cum este fiecare om a lui Dumnezeu, 
Andrei Şaguna şi-a câştigat dreptul de a fi canonizat ca un mare ierarh deschizător 
de orizonturi noi şi luminoase pentru Transilvania. El a contribuit la realizarea Marii 
Uniri a românilor din 1918. Deşi a trăit mai înainte cu aproape un secol înainte de 
providenŃala Unire a Poporului Român, desăvârşită la Alba Iulia, el a contribuit în 
mod substanŃial la actul unirii tuturor românilor în vatra sacră a dacilor. A 
contribuit, pentru că sufleteşte a pregătit poporul român din Ardeal. Acest popor, 
înainte de Şaguna era un popor dezorientat, sărac sufleteşte şi fără simŃul patriotic. 
Andrei Mureşanu a scris imnul „Deşteaptă-te române” în vântul primăvăratic stârnit 
de Şaguna. Blajul era prins într-un stil de viaŃă, care nu era favorabil marilor 
idealuri ale Poporului Român. De aceea, toŃi românii de seamă, care erau români 
adevăraŃi, au fost persecutaŃi de prelaŃii de la Blaj, determinându-i pe mulŃi să 
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părăsească Blajul, trecând în łara Românească şi în Moldova. AlŃii au plecat în 
Apus, unde au murit purtând în suflet nostalgia pământului natal. În fruntea tuturor 
victimelor Blajului a fost episcopul Inochentie Micu, care, pentru că a cerut 
drepturile legitime pentru Poporul Român, a fost închis la Roma, de unde n-a putut 
să comunice cu Transilvania nici în scris, decât în mare taină. 

Şaguna a devenit mângâierea, speranŃa tuturor românilor şi pentru cei din 
strana dreaptă şi pentru cei din strana stângă, şi pentru cei greco-orientali şi pentru 
cei fără rădăcini confesionale. 

Pentru ca să întăresc spusele pe care le-am exprimat aici, că toŃi românii, îl 
iubeau şi venerau pe Şaguna, în încheiere, amintim aprecierile unor bărbaŃi care 
vorbesc despre Andrei Şaguna cu admiraŃie şi veneraŃie. Între aceştia sunt: 
nemuritorul patriot Vasile Lucaciu, cleric greco-catolic, care pentru sentimentele lui 
patriotice a fost ameninŃat cu caterisirea, de episcopul Ioan de la Gherla, iar al 
doilea a fost poetul, filosoful şi dramaturgul Lucian Blaga. 

Dumnezeu să-i rânduiască un loc în rândul sfinŃilor ierarhi ai lui Hristos!”16 
În paginile aceluiaşi Îndrumător bisericesc de Cluj, P.S. Justinian în calitate de 

episcop vicar şi cu supranumele de „Maramureşeanul” a intuit, încă de pe atunci, în 
chip profetic şi providenŃial, reactivarea vechii Episcopii a Maramureşului şi punerea 
ei sub oblăduirea episcopului martir Iosif Stoica. În acest sens episcopul cărturar al 
Clujului încredinŃează pr. prof. Ioan Chirilă alcătuirea şi publicarea unui articol 
dedicat Episcopului Iosif Stoica – stâlp al ortodoxiei româneşti din Maramureş.17 
Este un articol bine documentat despre viaŃa şi activitatea marelui ierarh 
maramureşean. „Energicul arhipăstor şi apărător hotărât al ortodoxiei din 
Maramureş necruŃând nici o osteneală a vizitat parohiile, a Ńinut soboare şi a apărat 
interesele Bisericii româneşti, chiar cu riscul de a intra în conflict cu cârmuitorii 
comitatului.” „ Într-o vreme când era tot mai violentă propaganda iezuiŃilor, dirija Ńi 
cu multă diplomaŃie din Viena, vlădica Iosif a fost la locul său şi şi-a apărat cu multă 
pricepere şi succes turma sa împotriva tuturor atacurilor venite împotriva Bisericii 
strămoşeşti. Faptul că la actul de la 1701, din Bălgrad, n-a luat parte nici un român 
din Maramureş, este, desigur, meritul episcopului Iosif Stoica.”18 

Ajuns în chip providenŃial la cârma reactivatei Episcopii a Maramureşului şi 
Sătmarului, episcopul Justinian îşi amplifică râvna şi preocuparea pentru canonizarea 
ierarhului Iosif Stoica, pentru aşezarea eparhiei sub oblăduirea sau ocrotirea lui iar 

                                                           
15. Justinian, Arhiepiscopul Maramureşului şi Sătmarului, Propunere pentru canonizarea 
mitropolitului ANDREI ŞAGUNA, în rev. „Graiul Bisericii Noastre” nr. 2/2010, p. 53-54. 
16. Vezi Îndrumător bisericesc, misionar şi patriotic, Cluj-Napoca, 1989, pp. 159-163. 
17. Pr. prof. Ioan Chirilă, Episcopul Iosif Stoica – stâlp al ortodoxiei româneşti din Maramureş, în rev. 
Îndrumător bisericesc..., Cluj-Napoca, 1989, p. 161. 
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mai târziu prin acordarea numelui Sfântului, Seminarului teologic-liceal din Baia 
Mare şi a mai multor biserici dintre care una reprezentativă, de lemn, în stil 
tradiŃional, în Baia Mare şi alta de zid şi beton, în curs de construire, în Sighetu 
MarmaŃiei. 

Iată câteva spicuiri din Memoriul pe care P.S. Justinian al Maramureşului şi 
Sătmarului îl înainta Sf. Sinod cu propunerea de canonizare a episcopului Iosif 
Stoica: „După cum în multe părŃi şi la multe popoare, care au primit lumina 
evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, mulŃi bărbaŃi şi femei, mulŃi tineri şi copii, 
prin harul lui Dumnezeu s-au curăŃit de orice umbră, s-au luminat, s-au sfinŃit şi s-au 
îndumnezeit, tot aşa şi în Ńara noastră şi în poporul român cel numit cu numele lui 
Dumnezeu, mulŃi sunt aceia care s-au aprins cu dumnezeiescul har şi au ars cu putere, 
ridicându-se în rândul celor ce stau de-a dreapta Mielului, în raza de lumină a Prea 
Sfintei Treimi, în casa Tatălui, la masa Fiului, pătrunşi fiind de razele de foc ale 
Duhului Sfânt, pentru că în viaŃă fiind, trupul lor a fost cu adevărat locaş al Duhului 
Sfânt (I Cor. 6, 19). 

Despre aceştia zice Domnul: <<Slava pe care mi-a dat-o Mie Tatăl, le-am 
dat-o lor>> (In. 17, 22); <<Pentru că ei au ascultat poruncile Mele şi s-au făcut 
prietenii Mei>> (In. 15, 14). 

CredinŃa noastră ne spune că numărul sfinŃilor ce s-au născut din sânul 
poporului este foarte mare pentru că acest popor n-a fost niciodată păgân sau eretic ci 
acest popor a fost întotdeauna dreptcredincios, acest popor a fost blând şi smerit cu 
duhul, a fost întotdeauna milostiv şi iubitor de străini, răbdător şi iubitor de 
Dumnezeu. Acest popor a avut întotdeauna multă evlavie la Maica Domnului, la 
sfinŃi, măriŃii şi luminaŃii Arhangheli Mihail şi Gavriil şi faŃă de toŃi sfinŃii şi slujitorii 
lui Dumnezeu. 

Pământul, Ńara, spaŃiul în care Dumnezeu a rânduit dintru început să trăiască 
poporul român este un pământ sfânt, este o grădină a Maicii Domnului. MunŃii noştri 
sunt sfinŃi, pentru că sunt plini de vetre duhovniceşti. Izvoarele din această Ńară pot fi 
numite toate „Izvorul Tămăduirii” pentru că ele poartă un dar de la Dumnezeu, un dar 
dătător de viaŃă şi de sănătate trupească şi sufletească. Cimitirele de martiri, de 
cuvioşi, de eroi, de sfinŃi ale căror nume n-au fost scrise încă în istorie, au fost scrise 
de Dumnezeu cu litere de foc în Cartea VieŃii. De aceea, cu smerenie şi 
duhovnicească bucurie, ne gândim că avem mulŃi credincioşi şi slujitori ai Bisericii 
din neamul nostru care se află în ceata drepŃilor şi a sfinŃilor. PreoŃi şi monahi, Ńărani 
şi muncitori, oameni simpli precum şi oameni învăŃaŃi, oameni din toate păturile 
sociale de toate vârstele ale căror trupuri odihnesc sub glia acestui pământ 
binecuvântat; aleşi pe care Iisus Hristos i-a îmbrăŃişat şi i-a aşezat de-a dreapta Sa 
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zicând: <<VeniŃi binecuvântaŃii Tatălui Meu, moşteniŃi împărăŃia cea gătită vouă de 
la întemeierea lumii>> (Mt. 25, 34-36). 

Pentru toate acestea acum avem datoria să ne cercetăm trecutul, să ne 
descoperim sfinŃii, martirii, cuvioşii, preoŃii, monahii şi credincioşii, care s-au 
învrednicit şi au primit din mâna lui Dumnezeu „Cununa VieŃii”, să-i căutăm nu 
pentru ca să ne mândrim, ci să ne îndeplinim porunca dată de Duhul Sfânt, prin 
Sfântul şi Marele Apostol Pavel, care adresându-se neamului său zicea: <<AduceŃi-vă 
aminte de mai marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviŃi cu 
luare aminte cum şi-au încheiat viaŃa şi le urmaŃi credinŃa>> (Evr. 13, 7). 

Cuvântul acesta este o poruncă azi şi pentru noi, de aceea sfântul de 
Dumnezeu luminatul Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe având deplinătatea harului, 
cu înŃelepciune a rânduit ca pe toŃi cei ce şi-au dăruit viaŃa lui Dumnezeu şi au primit 
cununa nemuririi, rămânând vii în amintirea urmaşilor, să fie şi aici pe pământ, după 
cum sunt sus în cer, trecuŃi în calendar. Unul din cei ce Dumnezeu i-a binecuvântat cu 
darul sfinŃeniei cu darul sfinŃeniei este şi luminatul ierarh IOSIF STOICA, care a fost 
„pravoslavnic” episcop maramureşean şi ierarh al stavropighiei patriarhiceşti a 
łarigradului precum şi „administrator al Mitropoliei Bălgradului, Ardealului şi 
altele”, după cum scrie pe Antimisul său din 1693 (cf. N. Iorga membru al Academiei 
Române, Ceva despre episcopul maramureşean Iosif Stoica, şedinŃa de la 6 
septembrie 1913 – Analele Academiei Române, tom. XXXVI. Memoriile Sect. 
Istorice). 

Numele sfântului Iosif Stoica a răzbătut prin negura timpurilor pe care le-a 
trăit, care se foloseau în mod diabolic, de toate mijloacele, ca să înmormânteze odată 
cu trupul şi numele şi pomenirea celor ce nu se lăsau cuceriŃi de puterile nedrepte ale 
acelor timpuri. Aceste puteri ucideau trupul schingiuindu-l aşa cum a fost schingiuit 
marele mucenic şi voievod Constantin Brâncoveanu, aşa cum a fost schingiuit marele 
ierarh, mărturisitor şi mucenic Sava Brancovici, aşa cum au fost chinuiŃi, ucişi şi 
batjocoriŃi călugării din mănăstirile ortodoxe din Transilvania care în multe locuri în 
secolul XVIII, au fost închişi în biserica mănăstirilor lor de slugile satanei şi li s-a dat 
foc, aşa cum a fost chinuit şi a pătimit şi ierarhul Iosif Stoica, care a fost prins şi 
aruncat în temniŃa de la Hust, pentru că şi-a apărat Biserica şi turma de lupii care 
încercau să o răpească. 

Vlădica cu suflet mare, Sfântul Iosif Mărturisitorul a avut de luptat împotriva 
a două puteri care au încercat să-l cucerească, să-l amăgească, să-l dezbrace de haina 
ortodoxă românească şi să-l îmbrace în haina care au purtat-o întotdeauna cei ce au 
dispreŃuit şi au asuprit poporul român. Dar, Iosif Stoica nu s-a lăsat intimidat şi nici 
cumpărat de guvernatorul Robutin de la Sibiu, care căuta să facă din acest episcop 
ortodox o unealtă a Bisericii lui şi nici de Camilis. Astfel stârnind împotriva sa mânia 
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şi ura catolicului Camilis şi a guvernatorului calvin Robutin, în luna martie 1705, fără 
să fie judecat, sfântul Iosif Mărturisitorul a fost aruncat în temniŃa de la Hust, pentru 
că adversarii lui „nu au suportat activitatea sa pur ortodoxă” cum ne spune istoria. 
Poporul român din Maramureş, împreună cu preoŃii după cum se spune într-un 
document, i-au luat apărarea. 

Având în vedere viaŃa sfântului ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş fără 
nici o abatere de la învăŃătura ortodoxă şi lupta lui pentru luminarea slujitorilor 
sfintelor altare şi a poporului dreptcredincios prin Sfânta Evanghelie, având în vedere 
statornicia sa în scaunul de ierarh în timpurile foarte grele şi suferinŃa pentru credinŃa 
cea adevărată, având în vedere activitatea sa pe plan misionar şi pastoral, 
înŃelepciunea lui dumnezeiască de care s-au minunat şi duşmanii lui, care au spus: 
„niciodată n-aş fi crezut ca din capul unui român din Maramureş să iasă aşa ceva”... 
(St. Metes – Istoria Bisericii Române din Transilvania, Sibiu 1935); „..având în 
vedere că datorită Sf. ierarh Iosif Mărturisitorul, nici un preot român din Maramureş 
n-a luat parte la actul de dezbinare a poporului român de la Bălgrad din 1700; 
având în vedere că sfântul Iosif prin toate s-a dovedit a fi un adevărat mărturisitor cu 
fapta şi cu cuvântul a lui Hristos, chemând în ajutorul nostru puterea lui Dumnezeu, 
credem că Duhul lui Dumnezeu a hotărât ca de acum înainte părintele nostru Iosif să 
se numere cu sfinŃii cei preamări Ńi de Dumnezeu. 

Prăznuirea să se facă în ziua de 24 aprilie împreună cu sfinŃii ierarhi şi 
mărturisitori Ilie Iorest şi Sava Brancovici.”19 

Parte din textul acestui memoriu cu fragmente din viaŃa şi activitatea Sfântului 
Iosif Mărturisitorul a fost inserat în tomosul de canonizare alcătuit de patriarhul 
Teoctist.20 

Despre tumultoasa viaŃă şi bogata activitate a episcopului Iosif Stoica a 
întocmit o monografie bine documentată în 216 pagini dl. prof. dr. NuŃu Roşca din 
Sighetu MarmaŃiei şi a fost publicată la Baia Mare în anul 2000. 

În concluzie putem afirma cu îndreptăŃită demnitate şi responsabilitate că o 
credinŃă şi o conştiinŃă de talia celui ce a considerat în permanenŃă „viaŃa omenească 
un urcuş măreŃ spre azurul veşniciei” 21 iar viaŃa poporului român strâns unită şi 
împletită cu „Legea românească” şi „Biserica strămoşească”, pentru că Biserica 
Ortodoxă a fost Biserica părinŃilor noştri, a moşilor şi strămoşilor noştri, de la început 

                                                           
18. Justinian Chira, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, ViaŃa celui între SfinŃi Părintelui nostru 
Iosif Mărturisitorul, după http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfintii-ierarhi-ilie-iorest-sava-
brancovici-iosif-marturisitorul/, accesat 17.10.2011. 
19. Vezi Canonizarea unor sfinŃi români, Bucureşti, 1992, pp. 56-59; SfinŃirea bisericii Sfântul Iosif 
Mărturisitorul, Baia Mare, 2004, pp. 7-10. 
20. Justinian Chira Maramureşeanul, Darurile Bisericii, Cluj-Napoca, 1983, p. 43. 



Ortodoxia maramureşeană Anul XVI, Nr. 16 / 2011 
 

 

 

112 
 
 

până azi, nu a fost greu să intuiască că „românii s-au simŃit în Ortodoxie ca în sânul 
lui Dumnezeu” şi ca atare era firesc ca de aici să se ridice o mulŃime de sfinŃi.22 O 
astfel de intuiŃie sacră nu-i de mirare că a identificat şi a desemnat aceste remarcabile 
personalităŃi: episcopul martir Iosif Stoica şi marele mitropolit salvator de neam, 
Andrei Şaguna pentru a le înnobila cu recunoştinŃa şi cinstirea contemporaneităŃii şi a 
urmaşilor şi cu aureola sfinŃeniei aşezaŃi în calendarul românesc ca repere vii în 
conştiinŃa şi credinŃa românească.23 

Ne bucurăm şi suntem mândri că aceste gânduri înălŃătoare şi sfinte şi acestă 
sămânŃă nobilă a preŃuirii acestor bărbaŃi inegalabili pentru timpul lor, au zămislit şi 
au dat glas din cugetul ierarhului nostru maramureşean şi astăzi ele au prins rod în 
conştiinŃa românească ca repere şi modele remarcabile pentru contemporaneitate şi 
posteritate. 
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2011 – Anul omagial  
al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română 

 
 

La iniŃiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în şedinŃa de lucru din 6 
iulie 2010, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2011 să fie 
declarat Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia 
Română. În acest sens, Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat un program-cadru cu 
caracter naŃional bisericesc pentru realizarea în anul 2011 a proiectului religios-
duhovnicesc, cultural-editorialistic şi mediatic intitulat: 2011 - Anul omagial al 
Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română.  

Aceasta înseamnă că în anul 2011, Patriarhia Română şi eparhiile ortodoxe 
din Ńară şi străinătate vor organiza conferinŃe pastoral-misionare, colocvii teologice, 
dezbateri şi seri duhovniceşti despre Tainele Sfântului Botez şi Sfintei Cununii 
(prezentare istorică, semnificaŃie teologică şi existenŃială, pregătirea în vederea 
primirii lor, pastoraŃia familiei creştine, practici neortodoxe, necanonice şi nelegale 
privind săvârşirea celor două Sfinte Taine, problema familiilor mixte din punct de 
vedere interconfesional sau interreligios etc.). De asemenea, profesori de la instituŃiile 
de învăŃământ teologic ortodox vor realiza studii, comentarii, bibliografii cu conŃinut 
biblic, istoric, dogmatic, liturgic, omiletic-catehetic, pastoral-social despre cele două 
Sfinte Taine, rolul familiei creştine din punct de vedere religios, spiritual, cultural şi 
social şi apărarea instituŃiei sacre a familiei în faŃa provocărilor contextului 
contemporan secularizat. O atenŃie specială va fi acordată celor două Sfinte Taine în 
cateheza ortodoxă, ora de religie şi programul catehetic Hristos împărtăşit copiilor al 
Patriarhiei Române.  

Şi aşa cum Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât, începând din anul 
2008, ca fiecare an, în Patriarhia Română, să fie dedicat unei teme omagiale, astfel, 
anul 2009 a fost consacrat „ Comemorării Sfântului Vasile cel Mare şi al celorlalŃi 
SfinŃi Capadocieni” , iar anul 2010 a fost dedicat „Crezului Ortodox şi Autocefaliei 
româneşti”, în Patriarhia Română, tradiŃia continuă cu proclamarea anului 2011 ca 
„ An Omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii” . Proclamarea oficială a fost 
făcută sâmbătă, 1 ianuarie 2011, de către Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
împuternicitul Sfântului Sinod când, printre altele, a spus: „Noi astăzi am făcut 
proclamarea solemnă a ceea ce a hotărât Sfântul Sinod în vara anului trecut. Să ne 
ajute Bunul Dumnezeu să ne gândim la faptul că purtăm numele de creştini, numele 
lui Hristos, că suntem binecuvântaŃi de Preasfânta Treime în numele Căreia ne-am 
botezat şi avem binecuvântare de la Mântuitorul Iisus Hristos Care S-a botezat la 
Iordan şi Care a participat împreună cu Maica Domnului şi ucenicii Săi la nunta din 
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Cana Galileii, săvârşind acolo prima Sa minune, şi anume transformarea apei în vin 
ca binecuvântare a iubirii dintre soŃ şi soŃie şi ca semn al faptului că prin familie noi 
ne înălŃăm duhovniceşte şi învăŃăm iubirea unei familii mai mari, şi anume: Biserica 
lui Hristos, Biserica Preasfintei Treimi...”. 

Pentru folosul duhovnicesc al credincioşilor şi ca mijloc de catehizare şi 
educare a tineretului ortodox, prin grija Sectorului teologic-educaŃional al 
AdministraŃiei Patriarhale, în acest an binecuvântat se va publica un volum intitulat 
„Familia creştină, din punct de vedere religios, spiritual, cultural şi social”, 
Patriarhul României, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel urmând a desemna 
colectivul de autori care să pregătească volumul pentru tipar. 

Luând act de caracterul naŃional bisericesc al acestui proiect de program-cadru 
cu importante implicaŃii în susŃinerea şi promovarea învăŃăturii de credinŃă ortodoxe 
despre cele două Sfinte Taine, afirmarea rolului familiei creştine, din punct de vedere 
religios, spiritual, cultural şi social, apărarea familiei creştine în faŃa provocărilor 
contextului contemporan secularizat, precum şi necesitatea aprofundării acestuia prin 
dezbateri şi colocvii teologice, elaborarea de studii istorico-teologice şi comentarii 
liturgice şi pastoral-misionare, organizarea unor concursuri tematice, care să reflecte 
rolul familiei creştine, din punct de vedere religios, spiritual, cultural şi social, 
precum şi a evidenŃierii acestui program-cadru prin mijloacele media şi publicistice 
ale Bisericii noastre, Eparhia ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului a desfăşurat 
ample lucrările, manifestări şi organizări culturale, ştiinŃifice, pastorale şi misionare 
spre a evidenŃia importanŃa celor două Sfinte Taine bisericeşti pentru viaŃa Bisericii şi 
a credincioşilor ei. 

 
 

                                                                  RedacŃia Revistei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ortodoxia maramureşeană Anul XVI, Nr. 16 / 2011 
 

 

 

117 
 
 

TAINA BOTEZULUI  
ÎN TEOLOGIA SFIN łILOR PĂRINłI RĂSĂRITENI 

 
Preot dr. CRISTIAN BOLO Ş 

                                                                                    Satu Mare, ROMÂNIA 
 

“M ărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor”  
(Articolul al X-lea din Crezul Ortodox)1 

 
Sfânta Scriptură constituie izvorul şi suportul întregii teologii. SfinŃii PărinŃi ai 

Bisericii au aprofundat Sfânta Scriptură, interpretând-o într-o manieră teologică şi 
ştiinŃifică, Ńinând cont de toate progresele înregistrate în epocă. PărinŃii şi scriitorii 
bisericeşti se vor dovedi apărători ai creştinismului şi promotori fervenŃi ai dreptei 
credinŃe în Iisus Hristos. Ei au impresionat atât prin profunzimea cugetării lor, cât şi 
printr-o trăire autentică, vie a credinŃei în Dumnezeu, arătând că numai concordanŃa 
dintre gândire, cuvânt şi faptă poate asigura cu succes impunerea creştinismului în 
societatea contemporană lor.  

Studiul de faŃă îşi propune să evidenŃieze modul în care SfinŃii PărinŃi 
răsăriteni au tratat Taina Botezului, demonstrând cu argumente solide faptul că 
Botezul este începutul vieŃii în Hristos şi temelia colaborării omului cu harul lui 
Dumnezeu în noua viaŃă începută acum.  

 
1. Botezul – temelia colaborării omului cu harul dumnezeiesc 

 
Botezul reprezintă prima Taină a Bisericii lui Hristos, prin intermediul căreia 

se revarsă asupra primitorului harul lui Dumnezeu, aducând iertarea păcatelor. Este, 
totodată, o condiŃie absolut necesară intrării în ÎmpărăŃia Cerurilor, aşa cum reiese 
fără echivoc din convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Nicodim: “Adevărat, 
adevărat zic Ńie: de nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în 
ÎmpărăŃia lui Dumnezeu” (Ioan III; 5). Sfântul Chiril al Ierusalimului numeşte această 
Taină baia Botezului2 şi baia renaşterii3. El exclamă: “Mare lucru este Botezul! PreŃ 

                                                           
1 Referat susŃinut în cadrul ConferinŃelor preoŃeşti din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a 
Maramureşului şi Sătmarului, sesiunea primăvară, anul 2011. 
2 Sfântul Chiril al Ierusalimului, Procateheza sau prologul catehezelor, în Cateheze, carte tipărită cu 
binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul B.O.R., trad. din limba greacă şi note de Pr. 
Prof. Dumitru Fecioru, Editura IBMBOR, Bucureşti, 2003, 2, p. 6. 
3 Ibidem, 11, p. 12. 
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de răscumpărare pentru cei robiŃi, iertare păcatelor, renaştere sufletului, haină 
luminată, pecete sfântă care nu se poate strica, car către cer, desfătare a paradisului, 
pricinuitor al ÎmpărăŃiei, harismă a învierii”4. 

Botezul este prima dintre cele şapte Sfinte Taine, dând numele lui Hristos 
oricărui nou botezat (numele de creştin), introducându-l sau încorporându-l în Trupul 
Domnului, Biserica. Metodiu de Olimp spune că Biserica, asemenea unei mame, este 
cea care se află în dureri şi naşte pe cei care se botează; prin Botez, în fiecare om se 
naşte în chip spiritual Hristos. Cei care s-au botezat în Hristos, prin transformarea 
adusă de Duhul, au devenit hristoşi, Biserica fiind cea care îi transformă prin puterea 
cuvântului. Este necesar ca în sufletele celor renăscuŃi să se imprime cuvântul 
adevărului5. O dată cu Botezul începe viaŃa în har, sufletul dobândind puterea de a se 
avânta spre Dumnezeu. Harul divin se dă cu adevărat celor înnoiŃi prin Taina 
Botezului şi „ nu există nicio îndoială că Dumnezeu e de faŃă în Taina aceasta”6, 
susŃine vehement Sfântul Grigorie de Nyssa.  

Ne punem întrebarea firească: ce înseamnă „naşterea de sus” despre care 
vorbeşte Domnul Iisus Hristos în celebrul Său dialog cu fariseul Nicodim (Ioan III; 
3)? Sfântul Chiril al Alexandriei ne răspunde în felul următor: Domnul a numit 
„naştere de sus” naşterea din nou din Duhul, înfăŃişând pe Duhul ca fiind fiinŃa cea 
mai presus de toate şi prin El făcându-ne părtaşi de firea dumnezeiască, făcând să 
rodească în noi pe Cel ce provine fiinŃial din ea şi, prin El şi în El, reîntipărind în noi 
chipul frumuseŃii arhetipice şi refăcându-ne spre înfierea dumnezeiască. Astfel, am 
fost născuŃi din nou spre înnoirea vieŃii şi recreaŃi spre înfierea dumnezeiască7.  

                                                           
4 Ibidem, 16, p. 15.  
5 Metodiu de Olimp, Banchetul sau despre castitate, în Sfântul Grigorie Taumaturgul și Metodiu de 
Olimp. Scrieri, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Iustin, Patriarhul B.O.R., studiu 
introd., trad., note şi indici de Pr. Prof. Constantin Cornițescu, Editura IBMBOR, Bucureşti, 1984, col. 
PSB, vol. 10, p. 92. Vezi şi Sfântul Macarie Egipteanul, Cele 50 de Omilii duhovniceşti, în Sfântul 
Macarie Egipteanul. Scrieri. Omilii duhovniceşti, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului 
Părinte Teoctist, Patriarhul B.O.R., trad. Pr. Prof. Dr. Constantin CorniŃescu, introd., indici şi note de 
Prof. Dr. Nicolae ChiŃescu, Editura IBMBOR, Bucureşti, 1992, col. PSB, vol. 34, Omilia a XLIII-a, 
cap. 1, p. 257.  
6 Sfântul Grigorie de Nyssa, Marele Cuvânt Catehetic, în Sfântul Grigorie de Nyssa. Scrieri. Partea a 
doua, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul B.O.R., trad. şi note 
de Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, Editura IBMBOR, Bucureşti, 1998, col. PSB, vol. 30, cap. 34, p. 
334.  
7 Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, în Sfântul Chiril al 
Alexandriei. Scrieri. Partea a patra, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, 
Patriarhul B.O.R., trad., introd. și note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Editura IBMBOR, București, 
2000, col. PSB, vol. 41, p. 170. 
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Domnul a instituit Botezul ca Taină înainte de înălŃarea Sa la cer, după Jertfa 
Sa de bunăvoie pe Cruce, dând Apostolilor următoarea poruncă: “...mergând, învăŃaŃi 
toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” 
(Matei XXVIII; 18-19), precizând că: “Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; 
iar cel ce nu va crede se va osândi” (Marcu XVI; 16). Creştinii se consacră lui 
Dumnezeu prin Taina Botezului, subliniază Sfântul Iustin Martirul şi Filozoful8. 
Botezul a fost şi este poarta de intrare în Biserică şi condiția primirii celorlalte Taine. 
Creştinii primelor veacuri ale creştinismului erau conştienŃi de acest lucru şi vor 
acorda momentului încreştinării lor respectul şi solemnitatea cuvenite. Faptul că se 
botezau la o vârstă mai înaintată demonstrează că erau conştienŃi de ceea ce se 
întâmplă cu ei şi trăiau la maximum intensitatea lepădării de păcat şi a începutului 
unei vieŃi noi cu Hristos. De multe ori, Botezul cu apă era urmat de cel prin sânge, 
având în vedere persecuŃiile care au cutremurat Biserica. În pofida acestora, Biserica 
a rezistat prin sacrificiul celor consacraŃi prin Taina Botezului, adică al creştinilor, şi 
prin puterea dăruită de întemeietorul ei, Iisus Hristos.  

Activitatea publică a Mântuitorului Iisus Hristos cunoaşte o etapă 
premergătoare, al cărei exponent este Sfântul Ioan, Botezătorul Domnului. Încărcat de 
smerenie, Ioan profeŃea venirea lui Hristos, pregătind poporul pentru primirea 
Acestuia: “Şi propovăduia, zicând: Vine în urma mea Cel ce este mai tare decât mine, 
Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălŃămintelor. Eu v-am 
botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Duh Sfânt” (Marcu I; 7-8) şi “cu foc” 
(Matei III; 11). Se impune să facem o distincŃie între botezul pocăinŃei, practicat de 
Sfântul Ioan Botezătorul şi Botezul creştin, instituit de Mântuitorul nostru. Botezul lui 
Ioan se numea şi botezul pocăinŃei, întrucât el îndemna şi chema la pocăinŃă pe cei ce 
veneau să se boteze, pregătindu-i pentru primirea lui Hristos. Acest botez nu era o 
Taină, ci un ritual, deoarece nu ierta păcatele, ci presupunea numai o curăŃire 
exterioară, simbolică. De aceea se şi spunea că este “spre iertarea păcatelor” (Luca 
III; 3), pe care avea s-o facă Cel ce venea după Sfântul Ioan. Era, am putea afirma, o 
anticipare a Botezului creştin9. “Ioan, zice Sfântul Vasile cel Mare, a predicat botezul 
pocăinŃei şi se ducea la el toată Iudeea. Domnul predică Botezul înfierii, şi care om 
din care-şi pun nădejdea în El nu va asculta? Botezul lui Ioan ducea la Botez; 
Botezul acesta desăvârşeşte; acela era îndepărtare de păcat; acesta, unire cu 

                                                           
8 Sfântul Iustin Martirul și Filozoful, Dialog cu iudeul Tryfon, în ApologeŃi de limbă greacă, carte 
tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Justin, Patriarhul B.O.R., trad., introd., note şi indici 
de Pr. Prof. Teodor Bodogae, Pr. Prof. Olimp Căciulă, Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Editura IBMBOR, 
Bucureşti, 1980, col. PSB, vol. 2, Partea întâia, cap. XIV, p. 106. 
9 Vezi Pr. Dr. Ioan Mircea, DicŃionar al Noului Testament, tipărit cu binecuvântarea Prea Fericitului 
Părinte Iustin, Patriarhul B.O.R., Editura IBMBOR, București, 1984, pp. 63-65. 
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Dumnezeu” 10. De asemenea, Sfântul Chiril al Ierusalimului a remarcat faptul că “Iisus 
a sfinŃit Botezul când Însuşi S-a botezat. Iisus nu S-a botezat ca să ia iertare de 
păcate (căci era fără de păcat), ci, cu toate că era fără de păcat, S-a botezat ca să 
dea har dumnezeiesc şi vrednicie celor care au să se boteze” 11.  

Botezul creştin se săvârşeşte prin afundarea de trei ori în apă, în numele 
Sfintei Treimi, însemnând moartea noastră pentru păcat, îngroparea împreună cu 
Hristos în moarte, prin Botez, şi învierea împreună cu El la o viaŃă nouă, potrivit 
Sfântului Apostol Pavel: “Au nu ştiŃi că toŃi câŃi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru 
moartea lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru 
ca, precum Hristos a înviat din morŃi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru 
înnoirea vieŃii; căci dacă am fost altoiŃi pe El prin asemănarea morŃii Lui, atunci vom 
fi părtaşi şi ai învierii Lui” (Romani VI; 3-11). Izvorul harului, ca energie divină 
necreată, este Dumnezeu, Unul în Treime, indiferent dacă spunem harul lui 
Dumnezeu sau harul lui Hristos ori harul Duhului Sfânt, pentru că Tatăl dăruieşte 
totul prin Fiul împreună cu Sfântul Duh; nu se deosebesc între ele darurile Tatălui şi 
ale Fiului şi ale Sfântului Duh, fiindcă există o singură mântuire, o singură putere, o 
singură credinŃă12. Sfântul Ioan Damaschin arată că noi, conform cuvântului 
Domnului, ne botezăm în numele Sfintei Treimi şi astfel suntem învăŃaŃi mărturisirea 
în Tatăl şi în Fiul şi în Sfântul Duh, un Dumnezeu în trei ipostasuri sau persoane, iar 
cei care n-au fost botezaŃi în Sfânta Treime trebuie rebotezați. Ne botezăm în Sfânta 
Treime pentru motivul că avem nevoie de Sfânta Treime spre menŃinerea şi dăinuirea 
noastră; este cu neputinŃă să nu fie împreună cele trei persoane treimice, fiindcă 
Sfânta Treime este nedespărŃită13.  

Harul divin izvorăşte din fiinŃa dumnezeiască unică, motiv pentru care spunem 
că este o energie a Sfintei Treimi, aparŃinând în egală măsură Persoanelor Treimice. 
Prin har lucrează întreaga Sfântă Treime, iar identitatea de acŃiune în Tatăl, în Fiul şi 
în Duhul Sfânt arată limpede absoluta asemănare de natură, scrie Sfântul Vasile cel 
Mare14. Deşi se numeşte harul Sfântului Duh, totuşi este harul Sfintei Treimi, fiindcă 
                                                           
10 Sfântul Vasile cel Mare, Omilia a XIII-a. Îndemnătoare la Sfântul Botez, în vol. Omilii şi cuvântări, 
carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul B.O.R., trad. din limba 
greacă veche şi note de Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Editura IBMBOR, Bucureşti, 2004, I, p. 234. 
11 Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheza a  III-a, în vol. Cateheze, 11, pp. 44-45. 
12 Idem, Cateheza a XVI-a, în vol. Cateheze, 24, p. 287. 
13 Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, Ediția a III-a, trad. de Pr. D. Fecioru, Editura Scripta, 
București, 1993, pp. 154-156. 
14 Sfântul Vasile cel Mare, Epistola 189. Către marele medic Eustathe, în Sfântul Vasile cel Mare. 
Scrieri. Partea a treia, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul 
B.O.R., trad., introd., note și indici de Pr. Prof. Dr. Constantin Cornițescu și Pr. Prof. Dr. Teodor 
Bodogae, Editura IBMBOR, București, 1988, col. PSB, vol. 12, cap. VII, p. 389. 
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şi Botezul se săvârşeşte în numele Acesteia: „credinŃa şi Botezul sunt două condiŃii 
ale mântuirii şi sunt legate, de nedespărŃit, una de alta. Pe de o parte, credinŃa se 
desăvârşeşte prin Botez; iar pe de altă parte, Botezul se întemeiază pe credinŃă; 
ambele sunt depline prin invocarea aceloraşi nume. Pentru că după cum credem în 
Tatăl şi în Fiul şi în Sfântul Duh, la fel ne şi botezăm în numele Tatălui şi al Fiului şi 
al Sfântului Duh. Mărturisirea precede credinŃa, care duce la mântuire, însă Botezul, 
cel ce pecetluieşte asentimentul nostru, îl urmează de aproape” 15. Este vorba aici 
despre Botezul persoanelor mai în vârstă, care se pot decide în vederea primirii Tainei 
după o cunoaştere prealabilă a învăŃăturii lui Dumnezeu, după manifestarea concretă a 
credinŃei în El. Omul îşi mărturiseşte credinŃa în Dumnezeu, după care este pecetluit 
prin Botez, Mirungere şi Euharistie (Tainele de iniŃiere). În cazul pruncilor, care sunt 
botezaŃi înainte de a-şi putea mărturisi în mod personal credinŃa în Dumnezeu, harul 
care se sălăşluieşte în ei le va oferi posibilitatea şi puterea de a se deschide spre 
Dumnezeu, de a-I simŃi iubirea şi dreptatea şi de a trăi împreună cu El prin alegerea 
binelui, prin progresul neîncetat în virtute. Copii fiind, nu-şi pot exprima asentimentul 
pentru primirea harului la Botez. Pe de altă parte, harul prezent în fiinŃa omului 
începând cu Taina Botezului, va lucra doar cu asentimentul acestuia în noua viaŃă în 
Hristos.  

ViaŃa noastră a fost mântuită şi se va mântui prin apă16, întrucât noi suntem 
„ filtra Ńi prin Botez”17, zice Clement Alexandrinul. Sfântul Chiril al Ierusalimului 
subliniază faptul că Botezul se săvârşeşte prin apă, care nu este însă una obişnuită; 
prin rugăciunile săvârşite este invocat harul Duhului Sfânt, ce îi conferă materiei 
respective (apei) o putere de sfinŃire18. Dacă omul are o structură dihotomică, 
curăŃirea primită prin Taina Botezului este şi ea îndoită: atât sufletească, prin puterea 
Duhului Sfânt, cât şi trupească, prin apa ca atare. Harul se dă prin apă, nu printr-un alt 
element pentru că “apa este mare lucru şi cel mai nobil dintre cele patru elemente 
care sunt în lume. Apa este începutul lumii, iar Iordanul, începutul Evangheliilor… 

                                                           
15 Idem, Despre Sfântul Duh, col. PSB, vol. 12, XII, p. 43. “Ne botezăm în credința în care credem și 
ne închinăm așa cum am fost botezați. Nu în inventarea noțiunilor se cuprinde mântuirea noastră, ci 
în mărturisirea curată despre Dumnezeu, în Care credem”. Idem, Epistola 175. Către comitele 
Magninianos, col. PSB, vol. 12, p. 366. 
16 Herma, Păstorul, în Scrierile PărinŃilor Apostolici, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului 
Părinte Justin, Patriarhul B.O.R., trad., note şi indici de Pr. D. Fecioru, Editura IBMBOR, Bucureşti, 
1979, col. PSB, vol. 1, Vedenia III; 11 (3), 5, p. 236. 
17 Clement Alexandrinul, Pedagogul, în Clement Alexandrinul. Scrieri. Partea întâia, carte tipărită cu 
binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Justin Patriarhul B.O.R., trad., introd., note şi indici de Pr. D. 
Fecioru, Editura IBMBOR, Bucureşti, 1982, col. PSB, vol. 4, Cartea întâia, cap. VI; 32.1, p. 184.  
18 Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheza a  III-a, în vol. Cateheze, 3, p. 39. 
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Prin baia apei în cuvântul lui Dumnezeu se eliberează lumea de păcate” 19. Este 
interesantă paralela pe care o face aici Sfântul Chiril al Ierusalimului. Într-adevăr, la 
începutul creaŃiei, aflăm că pământul era netocmit şi gol, iar Duhul lui Dumnezeu Se 
purta deasupra apelor (Facere I; 2). Fără apă nu există viaŃă. Dacă lumea începe cu 
apa, la fel, propovăduirea Evangheliei ÎmpărăŃiei Cerurilor are ca punct de plecare 
momentul Botezului Domnului în Iordan, prilej cu care lumea are posibilitatea să-L 
identifice pe Fiul lui Dumnezeu întrupat în persoana lui Iisus din apă şi să sesizeze 
existenŃa unui Dumnezeu întreit în persoane. La fel, fiecare persoană trebuie să 
interpreteze Botezul ca fiind temelia vieŃii în Hristos, a unei vieŃi ce incumbă 
responsabilitate şi misiune evanghelică, un început al unei evanghelii proprii, ca fiind 
baza pe care trebuie să clădească, colaborând cu harul dobândit atunci. 

Naşterea din nou20 se realizează prin Botez, când firea umană primeşte în sine 
puterea lui Dumnezeu. Dacă prin Hristos a venit harul21, omul botezat primeşte 
această energie prin care este ridicat şi pe care o va pune în lucrare prin voinŃa sa 
liberă. Este vorba despre participarea la viaŃa dumnezeiască prin energia (harul) lui 
Dumnezeu, care pătrunde adevărata omenitate şi o readuce la starea ei naturală22. 
Harul dumnezeiesc este cel care împlineşte viaŃa umană, conferindu-i superioritate. În 
afara harului nu există mântuire. Se impune ca omul să se pregătească duhovniceşte 
prin apă pentru harul învierii, pentru că el nu poate învia dacă n-a trecut întâi prin 
baia naşterii din nou23. Cel care vrea să se mântuiască trebuie să se nască de sus24. 
Prin Taina Botezului omul se naşte din nou la o viaŃă nouă în şi cu Hristos, devenind 
frate al Său şi fiu al Tatălui, atrăgându-şi o uriaşă răspundere pentru fiecare act 
întreprins în viitor. Înrudirea persoanei umane cu Hristos implică o viaŃă din care 
trebuie exclus păcatul, spune Sfântul Grigorie de Nyssa25.  

                                                           
19 Ibidem, 5, p. 40. 
20 Sfântul Grigorie de Nyssa, Tâlcuire amănunŃită la Cântarea Cântărilor , în Sfântul Grigorie de 
Nyssa. Scrieri. Partea întâia, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Justin, Patriarhul 
B.O.R., trad. de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae şi Pr. Ioan Buga, note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, 
indice: Pr. Ioan Buga, Editura IBMBOR, Bucureşti, 1982, col. PSB, vol. 29, Omilia a VII-a, p. 207.  
21 Idem, Despre feciorie, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul 
B.O.R, trad. din limba greacă veche şi note de Laura Pătraşcu, Editura IBMBOR, Bucureşti, 2003, cap. 
XXIII, 1, p. 86.  
22 John Meyendorff, Teologia bizantină, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte 
Teoctist, Patriarhul B.O.R., trad. din limba engleză de Pr. Conf. Dr. Alexandru I. Stan, Editura 
IBMBOR, Bucureşti, 1996, p. 197.  
23 Sfântul Grigorie de Nyssa, Marele Cuvânt Catehetic, col. PSB, vol. 30, cap. 35, p. 336. 
24 Ibidem, cap. 39, p. 343. 
25 Idem, Despre desăvârşire, către monahul Olimpiu, col. PSB, vol. 30, p. 471.  
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Botezul este în acelaşi timp o moarte şi o înviere: o moarte a omului vechi al 
păcatului şi o înviere a omului nou, la o viaŃă nouă cu Mântuitorul, caracterizată prin 
sfinŃenie, deoarece harul Duhului Sfânt se pogoară peste cel botezat, ştergând pata 
păcatului. Prin Botez, factor unificator, devenim fraŃi întreolaltă, un singur trup, 
îmbrăcându-ne în Hristos: “Căci, câŃi în Hristos v-aŃi botezat, în Hristos v-aŃi 
îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este rob, nici liber; nu mai este parte 
bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toŃi una sunteŃi în Hristos Iisus” 
(Galateni III; 27-28). Sfântul Grigorie Palama arată că noi “cu toŃii suntem fraŃi, 
născându-ne prin Botez şi prin harul cel dumnezeiesc. Aşa precum trupul este unul 
singur, dar mădulare are multe, iar toate mădularele unui trup, deşi sunt multe, un 
singur trup sunt, tot aşa este şi Hristos. Căci într-un Duh noi toŃi ca un singur trup 
am fost botezaŃi. Aşadar, fraŃilor, una este baia naşterii celei din nou şi dumnezeieşti, 
una credinŃa, una nădejdea, unul Dumnezeu peste toŃi şi pentru toŃi şi în toŃi, Care ne 
adună într-Însul prin dumnezeiască iubire, făcându-ne mădulare ale Sale şi mădulare 
unii altora”26.  

Sfântul Vasile cel Mare spune că pentru desăvârşirea vieŃii spirituale este 
necesară imitarea lui Hristos nu numai prin blândeŃe, smerenie şi mărinimie, ci şi prin 
moarte. Omul imită moartea Sa prin faptul că se îngroapă împreună cu El prin 
Botez27, acesta fiind momentul în care el rupe orice legătură cu trecutul păcătos şi 
începe o viaŃă nouă, ca membru al Bisericii: “dacă nu treci prin apă, n-ai să scapi de 
amara tiranie a diavolului. Cum ai să te reîntorci în paradis fără să fii pecetluit prin 
Botez?”  28 Lucrarea harului dumnezeiesc asupra omului începe la Botez, 
desfăşurându-se pe măsură ce omul înaintează în vârstă şi în împlinirea poruncilor 
divine, fiindcă nu poate să se nască cineva din nou, dacă nu a primit mai înainte harul 
lui Dumnezeu29. Aceasta nu înseamnă că omul primeşte harul şi apoi este botezat, 
născându-se din nou. Primirea harului şi săvârşirea Botezului reprezintă două acŃiuni 
simultane. Am putea vorbi despre un har care premerge Taina Botezului, în sensul 
unei chemări pe care Dumnezeu i-o adresează omului în vederea renaşterii sale 
spirituale. Pentru că este o chemare, omul îi poate da curs sau o poate respinge. Cert 

                                                           
26 Sfântul Grigorie Palama, Omilia I. Despre pacea obștească, în Omilii, vol. I, apare cu 
binecuvântarea și cuvântul înainte ale Î.P.S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, introd. de 
Părintele Galeriu, trad. din limba greacă de Dr. Constantin Daniel, revăzută de Laura Pătrașcu și 
stilizată de Răzvan Codrescu, Editura Anastasia, București, 2004, cap. 1-3, pp. 3-5. 
27 Sfântul Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh, col. PSB, vol. 12, XV, p. 49. 
28 Idem, Omilia a XIII-a, în vol. Omilii şi cuvântări , II, p. 237. 
29 Idem, Despre Botez, trad. și studiu introd. de Pr. Dumitru V. Georgescu, apare cu binecuvântarea 
Î.P.S. Nicolae, Mitropolitul Banatului, Editura Anastasia, București, 1999, Cartea întâi, Cuvântarea II, 
8, p. 66. 
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este că harul dumnezeiesc se sălăşluieşte în fiinŃa umană – dacă persoana în discuŃie 
este mai în vârstă – după ce aceasta îşi dă un acord prealabil Tainei Botezului (dar şi 
concomitent cu aceasta). 

Botezul poate fi comparat, fără exagerare, cu o înviere, care precede înfierea. 
Prin harul învierii omul este introdus în harul înfierii. Efectul Tainei este curăŃirea de 
păcatul strămoşesc, precum şi de orice alt păcat. Omul renăscut/înviat prin baia 
naşterii din nou, ajunge ca un copil şi, în această stare fiind, este propriu ÎmpărăŃiei 
Cerurilor30. A ajunge ca un copil, în vârstă fiind, presupune îmbrăcarea omului în 
inocenŃa proprie copilăriei, stare în care, omul purificat, poate intra în ceata 
prietenilor lui Dumnezeu. Hristos pătrunde în om la Botez, descoperindu-Se treptat, 
cu condiŃia ca omul să-I împlinească voia şi astfel, cei care mai înainte erau 
neroditori, venind sub acoperământul lui Hristos şi îmbrăcându-se cu El, acoperă, cu 
harul de la Hristos, nerodirea vieŃii lor, spune Sfântul Vasile cel Mare31. Prin Botez, 
omul este ridicat la o mare cinste, îmbrăcând haina nemuritoare care, acoperind 
omenitatea, a nimicit în trup moartea, iar ceea ce era muritor a fost înghiŃit în 
îmbrăcămintea nemuririi. Prin harul Său, Domnul îl pe om face casnic al Său, îl 
îndepărtează de orice păcat, îi deschide ÎmpărăŃia Cerurilor şi calea care duce la 
fericirea de acolo32. Omul trebuie să îşi dorească să împlinească voia lui Dumnezeu, 
să manifeste dispoziŃie în această direcŃie, avându-L în permanenŃă ca model pe 
Hristos. Urmarea lui Hristos, în viaŃa ulterioară Botezului, este o caracteristică 
esenŃială a creştinului. De fapt, omul devine creştin prin harul primit la Botez, în 
virtutea credinŃei în Dumnezeu în Treime, pe care a manifestat-o anterior. Omul se 
pogoară în apă după har33, adică în căutarea harului şi se ridică din apă împreună cu 
Însuşi izvorul harului, cu Domnul Iisus Hristos. 

Necesitatea Tainei Botezului derivă din căderea omului în păcatul strămoşesc, 
scrie Sfântul Teofan Mărturisitorul34 în consonanŃă cu toŃi SfinŃii PărinŃi. Taina 
Botezului este absolut necesară tuturor oamenilor pentru mântuire, fiindcă prin 
intermediul acesteia se iartă păcatele personale (dacă persoana botezată este mai în 
vârstă) şi păcatul strămoşesc. Pedeapsa păcatului comis în Eden este moartea, după 

                                                           
30 Idem, Omilia a XII-a. La începutul Proverbelor, în vol. Omilii şi cuvântări , XIII, p. 224. 
31 Idem, Tâlcuiri la Psalmi, Omilie la Psalmul XXVIII, cap. 5, pp. 86-87. 
32 Idem, Epistola 292. Către Paladin, col. PSB, vol. 12, p. 577. 
33 Idem, Tâlcuiri la Psalmi, trad. şi note de Pr. Dumitru Fecioru, tipărită cu binecuvântarea P.S. Părinte 
Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, Editura Sophia, Bucureşti, 2004, Omilie la 
Psalmul VII, cap. 4, p. 30. 
34 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Viața lăuntrică, trad. din limba rusă și note de Elena Dulgheru, tipărită cu 
binecuvântarea P.S. Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, Editura Sophia, 
București, 2000, pp. 10-11. 
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cuvintele Sfântului Apostol Pavel: “De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul 
în lume şi prin păcat moartea, aşa şi moartea a trecut la toŃi oamenii, pentru că toŃi 
au păcătuit în el (în Adam)” (Romani V; 12). Sfântul Grigorie de Nyssa zice: “după 
cum începutul morŃii s-a făcut la început printr-un singur om şi de aici s-a transmis 
apoi la întreagă firea omenească, tot aşa şi începutul învierii trece de la unul la toată 
omenirea”  35. Ortodoxia respinge dogma scolastică despre păcatul originar transmis 
prin Adam la toate generaŃiile, ca un fel de defect genetic. Originea păcătoşeniei 
cuiva se află în sine însuşi, în voinŃa coruptă, căzută, care îl împiedică să facă binele. 
Ceea ce am moştenit de la Adam nu este vinovăŃia, ca şi consecinŃă a păcatului său în 
Eden; dacă se poate vorbi despre o moştenire, ea trebuie înŃeleasă ca o moştenire a 
mortalităŃii: moartea a trecut la toŃi oamenii, pentru că toŃi păcătuiesc36.  

Herma demonstrează necesitatea şi importanŃa Botezului prin următoarele 
cuvinte: „Trebuia neapărat (ca oamenii) să se urce prin apă ca să  primească viaŃă; 
n-ar fi putut intra altfel în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu, dacă nu aruncau moartea, care 
stăpânea viaŃa lor de mai înainte. Aceşti morŃi au primit pecetea Fiului lui Dumnezeu 
şi au intrat în împărăŃia lui Dumnezeu; că omul este mort înainte de a purta numele 
Fiului lui Dumnezeu, dar când primeşte pecetea, leapădă moartea şi primeşte viaŃă”  

37. La Botez nu este vorba despre durere, ci de lepădarea poverii de păcate şi de 
dobândirea iertării greşelilor săvârşite. Dumnezeu ne-a dăruit înnoirea prin baia apei 
celei de a doua naşteri, ca, lepădând pe omul cel vechi, adică faptele cele rele şi 
îmbrăcând pe cel nou, să mergem pe calea virtuŃii, spune Sfântul Ioan Gură de Aur38.  

Renaşterea omului în Domnul se face prin Botez. Sfântul Maxim 
Mărturisitorul afirmă că “Botezul face moartă aplecarea voinŃei noastre spre 
plăcerile vieŃii de dragul virtuŃii şi ştergând petele de pe conştiinŃă, omorâm de 
bunăvoie înclinarea voii noastre către cele ce se văd”  39. Păcatul strămoşesc este 
desfiinŃat, iar harul lui Hristos se sălăşluieşte în sufletul celui botezat, care începe o 

                                                           
35 Sfântul Grigorie de Nyssa, Marele Cuvânt Catehetic, col. PSB, vol. 30, cap. 16, p. 313.  
36 Pr. Prof. Dr. John Breck, Darul sacru al vieții , trad. și cuvânt înainte de P.S. Dr. Irineu Pop 
Bistrițeanul, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2001, pp. 46-48. 
37 Herma, op. cit., col. PSB, vol. 1, Pilda IX, 93(16); 2-4, pp. 303-304, Pilda VIII, 68(2); 1, p. 283. 
Botezul este „pecetea Domnului”. Vezi Clement Alexandrinul, Care bogat se va mântui?, col. PSB, 
vol. 4,  XLII; 4, p. 64. 
38 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, vol. II, în Sfântul Ioan Gură de Aur. Scrieri. Partea a 
doua, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul B.O.R., trad., introd., 
indici și note de Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Editura IBMBOR, București, 1989, col. PSB, vol. 22, 
Omilia XL; IV, pp. 77-78. 
39 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie. Paharul şi Botezul, în Filocalia, vol. 3, 
trad., introd. și note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Membru al Academiei Române, Editura 
Harisma, Bucureşti, 1994, p. 127. 
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viaŃă nouă, caracterizată prin încercarea de a evita păcatul şi prin străduinŃa susŃinută 
de a săvârşi virtutea, binele şi voia lui Dumnezeu. Omul simte acum dorinŃa vie de a 
umbla “întru înnoirea vieŃii ” (Romani VI; 4), pentru că “baia Botezului este începutul 
şi temelia vieŃii în Hristos”, spune Sfântul Nicolae Cabasila40. Domnul Iisus Hristos, 
sălăşluit acum în noi, conduce strădania noastră de a ne împodobi cu virtuŃi, deci 
lucrarea pozitivă de fortificare, prin voinŃă, a omului nou în Hristos. Tot El este Cel 
Care conduce şi lucrarea negativă, de omorâre a păcatului, prin voinŃă, a omului 
vechi. În acest sens, Părintele Dumitru Stăniloae opinează că “omul nou în Hristos nu 
creşte şi nu se întinde în noi, decât pe măsură ce cedează şi se micşorează omul cel 
vechi. Astfel, se manifestă înŃelesul Botezului ca participare la moartea şi la învierea 
Domnului a celui ce se botează”41. După Botez, omul devine cetăŃean al cerului şi 
împreună-dănŃuitor cu îngerii, zice Clement Alexandrinul42. și dacă a fost născut din 
nou în Hristos, Cel Care l-a născut din nou îl şi hrăneşte. Pe bună dreptate se întreba 
Sfântul Ioan Gură de Aur: „Ce mai poŃi spune de darul acela mare şi minunat, care 
covârşeşte orice cuvânt, pe care Fiul l-a dat neamului nostru prin Botez, prin care ne 
dăruieşte iertarea tuturor păcatelor?”  43.  

În ceea ce priveşte timpul potrivit pentru administrarea Tainei Sfântului 
Botez, SfinŃii PărinŃi sunt de părere că aceasta se poate face la orice vârstă. În primele 
secole ale creştinismului, catehumenii erau pregătiŃi într-un mod extrem de serios 
pentru primirea Tainei Botezului, motiv pentru care primitorii Botezului erau 
persoane mai în vârstă. Însă, au fost botezaŃi şi copii, precum ne asigură Sfânta 
Scriptură (cf. Fapte X; 44, XVI; 15, 33, I Corinteni I; 16), fiindcă toŃi oamenii se nasc 
cu păcatul strămoşesc. În ziua de azi, Botezul se administrează de regulă copiilor, 
pentru ei credinŃa fiind mărturisită de către naşi, care devin părinŃi spirituali. Vorbind 
despre Botezul copiilor, Sfântul Vasile cel Mare scrie că “acea scufundare întreită 
simbolizează cele trei zile cât a stat Mântuitorul în mormânt. Nici n-ai putea 
scufunda copilul de trei ori fără să-l şi scoŃi afară din apă tot de atâtea ori”  44. 
Tăierea-împrejur, la care face referire Vechiul Testament, preînchipuie Botezul 
                                                           
40 Sfântul Nicolae Cabsila, Despre viața în Hristos, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului 
Părinte Teoctist, Patriarhul B.O.R., studiu introd. și trad. din limba greacă de Pr. Prof. Dr. Teodor 
Bodogae, Editura IBMBOR, București, 2001, p. 50. 
41 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ascetica, Editura Deisis, Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul, Alba 
Iulia, 1993, p. 52.  
42 Clement Alexandrinul, Pedagogul, col. PSB, vol. 4, Cartea întâia, cap. VI; 45.2, p. 192. 
43 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, vol. I, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului 
Părinte Teoctist, Patriarhul B.O.R., trad. din limba greacă veche și note de Pr. Prof. Dumitru Fecioru, 
Editura IBMBOR, București, 2003, Omilia XXVIII; I, p. 346. 
44 Sfântul Vasile cel Mare, Epistola 236. Către Amfilohie, episcopul de Iconium, col. PSB, vol. 12, cap. 
V, p. 491. 
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oamenilor indiferent de vârstă (copii şi adulŃi). Potrivit Sfântului Ioan Gură de Aur, 
tăierea noastră împrejur, adică harul Botezului, vindecă fără de durere, fiindu-ne 
pricinuitor a mii de bunătăŃi şi umplându-ne pe toŃi cu harul Duhului Sfânt. Nu este 
un timp anumit când îl putem primi; această tăiere împrejur, nefăcută de mână 
omenească, o putem primi şi când suntem mici de tot şi când am crescut mari şi când 
suntem bătrâni45. O hotărâre a Sinodului din Cartagina, din anul 418, spune: „Cel ce 
neagă necesitatea Botezului copiilor celor nou născuŃi să fie anatema”  46. 

Pe lângă Botezul săvârşit prin afundarea în apă, Sfântul Vasile aminteşte şi de 
martiri, care „au fost botezaŃi în sângele propriu” 47. Este vorba despre „Botezul 
sângelui”. Mucenicii și-au dat cu bucurie viaŃa pentru credinŃa în Hristos, având 
convingerea fermă că moartea nu este altceva decât o poartă care le asigură accesul în 
ÎmpărăŃia Cerurilor, în fericirea veşnică împreună cu Domnul lor Hristos pe Care L-
au slujit şi pe pământ. Mucenicii ştiau că doar prin suferinŃă pot ajunge la biruinŃă şi 
că doar prin moarte pot ajunge la înviere. Sfântul Ioan Damaschin vorbeşte despre opt 
botezuri: 1.al potopului pentru curmarea păcatului; 2.prin mare şi prin nori, norul 
fiind simbolul Duhului, iar marea simbolul apei; 3.al Legii vechi; 4.al Sfântului Ioan 
Botezătorul; 5.al Domnului Iisus Hristos; 6.prin pocăinŃă şi lacrimi; 7.prin sânge şi 
mucenicie; 8.prin focul cel veşnic de după judecata obştească48. 

A primi Botezul, spune Sfântul Nicolae Cabasila, înseamnă să te naşti întru 
Hristos, să începi o viaŃă nouă sau să fii adus la viaŃă din nimic. Botezul, începutul 
vieŃuirii noastre în Hristos (a celei terestre şi a celei cereşti), este considerat: „zi a 
numelui” – pentru că în această zi omul este născut din nou şi pecetluit pentru o nouă 
vieŃuire, iar sufletul său, care până atunci n-avea nicio formă şi nicio rânduială, îşi ia 
forma şi conŃinutul; „luminare” – întrucât aduce viaŃa cea adevărată şi-l face pe om să 
fie cunoscut de către Dumnezeu, îl apropie de lumină şi-l îndepărtează de răutăŃile 
întunericului; „harismă” – fiindcă aduce naşterea cea după Duh, fiind un dar de la 
Dumnezeu; „ungere” – deoarece zugrăveşte pe sufletul noului botezat chipul lui 
Hristos, Care S-a uns pentru noi. Taina Botezului întipăreşte în om pecetea lui 
Hristos, fiindcă ungerea făcută cu îngrijire asupra tuturor părŃilor trupului arată pe 
alesul Domnului, pe care-l face asemenea lui Hristos, îi dă o formă creştină şi-i 
rămâne ca o pecete adevărată49. 

                                                           
45 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, vol. II, col. PSB, vol. 22, Omilia XL; IV, p. 77. 
46 Apud Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran, Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean, Teologia Dogmatică, tipărită cu 
binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul B.O.R., Editura IBMBOR, Bucureşti, 1991, 
p. 333. 
47 Sfântul Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh, col. PSB, vol. 12, XV, p. 51. 
48 Sfântul Ioan Damaschin, op. cit., pp. 156-157. 
49 Sfântul Nicolae Cabsila, op. cit., pp. 49-53. 
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2. Omul cade în păcat şi după Botez. Lupta cu păcatul 
 
După primirea Tainei Botezului omul se angajează pe un drum ascendent spre 

Dumnezeu, străduindu-se în săvârşirea binelui şi în evitarea răului. Însă, acest urcuş 
neîntrerupt spre Cer este presărat cu multe încercări, aşa că omul poate să cadă, 
cedând – prin libertatea de voinŃă cu care este împodobit – tentaŃiei provocată de 
păcat. Că omul cade în păcat şi după Botez, ne-o spune cu elocvenŃă Sfântul Simeon 
Noul Teolog: „Botezul nu ia de la noi libertatea voinŃei şi puterea de a ne hotărî prin 
noi înşine, ci abia el ne dăruieşte libertatea, ca să nu fim stăpâniŃi silnic şi fără să 
vrem de diavolul. De aceea, după Botez, atârnă de noi fie să stăruim de bunăvoie în 
poruncile lui Hristos, Stăpânul nostru, în Care ne-am botezat, şi să umblăm pe calea 
celor poruncite de El, fie să ne abatem de la această cale dreaptă, întorcându-ne prin 
faptele rele la potrivnicul şi vrăjmaşul nostru, diavolul”  50.  

Prin Botez, Duhul Sfânt aşezându-Se în noi, alungă păcatul. Însă, “baia 
sfinŃeniei” nu anulează libertatea noastră de voinŃă, posibilitatea noastră de a alege 
binele sau răul, de a colabora cu Dumnezeu sau nu în procesul mântuirii. Ca atare, 
credinciosului i se impune să poarte cu maximă atenŃie o luptă acerbă împotriva 
alunecării sufletului în satisfacerea exagerată a unor pofte, generate de slăbiciunile 
fizice ale trupului51. Satana este scos din suflet prin Taina Botezului, dar i se îngăduie 
să lucreze în el, prin trup. Referitor la acest aspect, Diadoh al Foticeii remarcă: 
“Harul lui Dumnezeu se sălăşluieşte în însuşi adâncul sufletului, adică în minte, iar 
duhurile rele se mută şi se încuibează în simŃurile trupului, lucrând, prin natura uşor 
de influenŃat a trupului, asupra celor ce sunt încă prunci cu sufletul. Astfel, mintea 
noastră se bucură pururea de legea Duhului, iar simŃurile trupului sunt atrase de 
lunecuşul plăcerilor”  52. Totodată, Sfântul Marcu Ascetul arată că după administrarea 
Botezului stă în libertatea de voinŃă a omului persistenŃa în păcat sau stăruinŃa în bine, 
în faptele cele bune: “Sfântul Botez este desăvârşit, dar nu desăvârşeşte pe cel ce nu 
împlineşte poruncile, căci credinŃa stă nu numai în a fi botezat în Hristos, ci în a 
împlini poruncile Lui. Că o dată ce ne-am îngropat cu El prin Botez, ne-a ridicat şi 
ne-a aşezat împreună cu Sine în cele cereşti… Chiar dacă suntem ŃinuŃi sub păcat şi 

                                                           
50 Sfântul Simeon Noul Teolog, Cele 225 de capete teologice și practice, în Filocalia, vol. VI, trad., 
introd. și note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, București, 1997, cap. 89, p. 90. 
51 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, tipărită cu binecuvântarea 
Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul B.O.R., ediŃia a doua, Editura IBMBOR, Bucureşti, 1997, 
pp. 230-231. 
52 Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic în 100 de capete, în Filocalia, vol. 1, trad., introd. și note de Pr. 
Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Membru al Academiei Române, Editura Harisma, Bucureşti, 1994, cap. 
79, pp. 453-454. 
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după Botez, aceasta nu se întâmplă din pricină că el ar fi nedesăvârşit, ci pentru că 
nesocotim porunca şi ne alipim de plăceri de bunăvoie. Omul se întoarce cu voia sa 
liberă la păcat, ca un câine care vine la vărsătura sa, pentru că nici Botezul, nici 
Dumnezeu, nici Satana nu silesc voia omului… Poruncile lui Hristos, cele date după 
Botez, sunt o lege a libertăŃii ”  53.  

Observăm, aşadar, că Botezul lucrează în chip îndoit asupra omului: pe de o 
parte, negativ, ştergând din cel botezat păcatul strămoşesc şi păcatele personale, nu 
numai ridicând vina, dar şi nimicind, în realitate, corpul păcatului şi dezrădăcinându-
l, în întregime; pe de altă parte, pozitiv, dăruind darurile înfierii şi nemuririi, dând 
viaŃă sufletului, întărind şi sporind credinŃa, nădejdea şi dragostea. Dacă rămâne ceva 
din Adam cel vechi în omul care iese din scăldătoarea Botezului, aceasta este nu atât 
moartea, pentru că ea, lepădând tot ce avea înfricoşător, devine simplă trecere la viaŃa 
veşnică, ci cugetul trupesc, înclinarea spre păcat, aşa numita concupiscentia, zice 
Hristu Andrutsos54. 

Chiar dacă la Botez firea omului se îmbracă cu haina Hristos (sau în om 
pătrunde Hristos cu puterea Lui de viaŃă), după aceea creştinul va simŃi atât influenŃa 
binefăcătoare a lui Dumnezeu, cât şi sugestia, procuratoare de plăceri imediate, a 
diavolului, precum am menŃionat. Însă, atât puterea potrivnică, cât şi harul divin 
îndeamnă, dar nu constrâng. Aici, spune Sfântul Macarie Egipteanul55, intervine 
libertatea de discernământ a credinciosului, care are puterea de a rezista cu fermitate 
tentaŃiilor, făcându-se următor al Domnului, nădăjduind să dobândească frumuseŃea 
Raiului care îl aşteaptă. Sfântul Grigorie de Nyssa susŃine că după ce omul a fost 
curăŃit la Botez trebuie să se menŃină ferm pe calea împărătească, neabătându-se la 
dreapta sau la stânga, ca nu cumva să-şi murdărească picioarele de noroi. Cel care şi-a 
dezlegat odată prin Botez încălŃămintele şi şi-a spălat picioarele, a lepădat o dată cu 
încălŃămintea toată întinăciunea pământească şi noroiul plăcerii56, ajungând chiar la 
mortificarea trupului, întrucât s-a înmormântat împreună cu Hristos prin Botez, 
făcându-se mort vieŃii 57 materiale.                                                                                                                                             

                                                           
53 Sfântul Marcu Ascetul, Despre Botez, în Filocalia, vol. 1, pp. 346-347. 
54 Hristu Andrutsos, Simbolica, trad. din limba greacă de Iustin Moisescu, Profesor universitar, Editura 
Centrului Mitropolitan al Olteniei, 1955, pp. 259-260. 
55 Sfântul Macarie Egipteanul, Alte 7 Omilii, în Sfântul Macarie Egipteanul. Scrieri. Omilii 
duhovnicești, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul B.O.R., trad. 
Pr. Prof. Dr. Constantin Cornițescu, introd., indici și note de Prof. Dr. Nicolae Chițescu, Editura 
IBMBOR, București, 1992, col. PSB, vol. 34, Cuvânt despre paza inimii, cap. 12, p. 289. 
56 Sfântul Grigorie de Nyssa, Tâlcuire amănunŃită la Cântarea Cântărilor , col. PSB, vol. 29, Omilia a 
XI-a, p. 265. 
57 Ibidem, Omilia a XIV-a, p. 302. 
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  Fără Botez suntem în afara Bisericii şi în afara lui Hristos. Taina Botezului ne 
uneşte cu Domnul şi ne transformă în membre ale trupului Său, adică în membre ale 
Bisericii, al cărei cap este chiar El. Botezul este începutul unirii cu Iisus Hristos, prin 
el fiind scoşi din sfera existenŃei adamice şi ridicaŃi în sfera existenŃei lui Hristos. Nu 
mai suntem robi ai păcatului, ci ai lui Hristos58. Cel care stăpâneşte peste patimi şi 
păcate realizează faptul că nu poate fi subjugat de ele prin puterea lor, ci doar datorită 
propriei sale voinŃe libere. Hristos pătrunde în om la Botez, iar omul, scrie Părintele 
Dumitru Stăniloae, “prin participare deplină la El devine pe deplin persoană, adică 
fiin Ńă deplin comunitară, eliberată din închisoarea pasiunilor egoiste”59, din sfera 
gândurilor şi a acŃiunilor necurate.  
 

3. Caracteristicile vieŃii celei noi începută prin Botez 
  

Harul Sfântului Duh este prezent în noi de la Botez, aşteptând conlucrarea 
noastră cu el, prin alegerea binelui. Domnul dăruieşte harul, dar El vrea ca omul să îl 
caute şi să dorească a-l primi, închinându-se cu toate ale sale lui Dumnezeu, potrivit 
Sfântului Teofan Zăvorâtul60.Taina Botezului semnifică începutul vieŃii în Hristos. 
Dacă omul este fiu al lui Dumnezeu, dacă a început să fie templul Său, primind Duhul 
Sfânt, se impune ca el să se străduiască a trăi în sfinŃenie duhovnicească, pentru ca nu 
cumva să se reîntoarcă la purtările vechiului om şi să fie prins în laŃurile păcatului. 

Botezul înseamnă renaştere. Prin termenul renaştere, Sfântul Chiril al 
Ierusalimului nu înŃelege renaşterea trupurilor, ci renaşterea duhovnicească a 
sufletului. Trupurile se nasc prin părinŃi în această lume, pe când sufletele se renasc 
prin credinŃă61. Este mare harul botezului62, întrucât îl dezbracă pe omul cel vechi 
dimpreună cu faptele lui63, înnoindu-l de la cele vechi la cele noi64. Totodată, Botezul 
este Taina care ne ridică la rangul de fii ai lui Dumnezeu. Nu numai că are ca efect 
iertarea păcatelor, dar ne aduce şi înfierea, fiind o actualizare a vieŃii Domnului în 
viaŃa fiecărei persoane, o participare la jertfă. Jertfa de pe Cruce a Mântuitorului 

                                                           
58 Mitropolit Nicolae Mladin, Hristos – ViaŃa noastră sau Asceza şi mistica paulină, ediŃie îngrijită şi 
prefaŃată de Pr. Prof. Dr. Ioan Ică, Editura Deisis, Sibiu, 1996, pp. 100, 109. 
59 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, p. 232. 
60 Sfântul Teofan Zăvorâtul, ViaŃa duhovnicească şi cum o putem dobândi, tipărită cu binecuvântarea 
P.S. Justinian, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, trad. din engleză Prof. Grația Lungu 
Constantineanu, Editura Bunavestire, Bacău, 1998, p. 35. 
61 Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheza I, în vol. Cateheze, 2, p. 19. 
62 Idem, Cateheza a  III-a, în vol. Cateheze, 6, p. 42. 
63 Ibidem, 7, p. 42. 
64 Idem, Cateheza a II-a mistagogică, în vol. Cateheze, 1, p. 347. 
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poate fi privită ca un tip al Botezului sub un aspect dublu: apa şi sângele care s-au 
revărsat din coasta Sa la răstignire vestesc atât Botezul omului prin apă, cât şi Botezul 
sângelui, de care se vor împărtăşi toŃi cei care îşi vor da cu bucurie viaŃa pentru 
credinŃa în El65. 

Apa cea mântuitoare66 ne uneşte cu Domnul. Duhul Sfânt Se dă celor ce cred 
şi se renasc prin baia naşterii din nou, motiv pentru care Apostolul Pavel le scria 
tesalonicenilor: “Duhul să nu-L stingeŃi (I Tesaloniceni V; 19). Oare nu le spune 
aceasta celor ce ştiau ce au luat, să nu stingă din negrijă harul Duhului aprins în ei?” 

67, se întreabă Sfântul Atanasie cel Mare. Omul trebuie să stea într-o permanentă stare 
de veghe, ca nu cumva să piardă, din neglijenŃă, ceea ce a primit din partea lui 
Dumnezeu. Harul pătrunde în om la Botez, “sfânta baie” 68, dar se actualizează prin 
colaborarea noastră cu el în timpul vieŃii. “ Cel ce se botează, a dezbrăcat pe omul 
vechi şi se înnoieşte, născându-se de sus prin harul Duhului”  69, spune Sfântul 
Atanasie. Această renaştere şterge păcatul, dar nu anulează putinŃa omului de a 
păcătui. El poate alege păcatul, tot aşa cum poate alege şi binele. Botezul este 
desăvârşit, precum am afirmat anterior, dar acest fapt nu constituie neapărat o 
realizare ulterioară a unei vieŃi desăvârşite de către cel botezat. Dacă viaŃa este o luptă 
cu noi înşine, cu firea noastră înclinată spre plăcere, cu diavolul care ne ispiteşte, 
harul ne dă imboldul de a săvârşi faptele cele bune, de a învinge tot ceea ce încearcă 
să ne doboare, având mereu vie încrederea în ajutorul lui Dumnezeu. Harul, 
provenind de la Dumnezeu, ar putea cu uşurinŃă să acapareze şi să conducă voinŃa 
umană numai spre bine. Dacă s-ar întâmpla aşa, meritul omului ar fi practic 
inexistent, iar mântuirea ar reprezenta o răsplată nevrednică de activitatea lui, întrucât 
el nu s-ar putea decide în nicio privinŃă. Conlocuirea și conlucrarea activă dintre har 
şi libertate, după Botez, în fiinŃa omului, demonstrează caracterul desăvârşit al Tainei 
Botezului. Sfântul Grigorie Teologul consemnează: “Dumnezeu nu m-a zidit 
Dumnezeu, ci m-a zidit în aşa fel, încât să fiu cu gândul plecat şi într-o parte şi în 
alta (şi înspre cer, ca suflet, şi înspre pământ, ca trup); pentru aceasta m-a sprijinit 

                                                           
65 Idem, Cateheza a XIII-a, în vol. Cateheze, 21, p. 205. 
66 Idem, Cateheza I mistagogică, în vol. Cateheze, 3, p. 343. 
67 Sfântul Atanasie cel Mare, Epistola întâia către Serapion, episcopul de Thmuis, în Sfântul Atanasie 
cel Mare. Scrieri. Partea a doua, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, 
Patriarhul B.O.R., trad. din greceşte, introd. şi note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Editura IBMBOR, 
Bucureşti, 1988, col. PSB, vol. 16, IV, p. 26. 
68 Idem, Cuvântul al doilea împotriva arienilor, în Sfântul Atanasie cel Mare. Scrieri. Partea I, carte 
tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul B.O.R., trad. din greceşte, introd. 
şi note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Editura IBMBOR, Bucureşti, 1987, col. PSB, vol. 15, XLI, p. 
277. 
69 Idem, Despre Sfântul Duh, către acelaşi Episcop Serapion, col. PSB, vol. 16, XIII, pp. 97-98.  
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cu tot mai multe întărituri, dintre care, pentru oameni este şi harul Botezului… care 
este pecete a lui Dumnezeu, alungătorul răutăŃilor, pecete pentru copii, însă pentru 
vârstnici el este medicament şi cea mai bună pecete, ce curge din dumnezeiescul 
izvor, al dătătorului de lumină Hristos. Comună este la toŃi baia cea curăŃitoare a 
Botezului mântuitor al muritorilor”  70. Dacă Botezul este comun tuturor oamenilor, 
înseamnă că şi harul este universal, el pogorându-se asupra tuturor celor care vor să îl 
primească şi să îl valorifice prin fapte bune.  

Botezul este împletit cu Taina Sfântului Mir şi cu Taina Sfintei Împărtăşanii. 
Pecetea primită în acel moment va fi semnul distinctiv al creştinului în lume, o 
dovadă elocventă a faptului că el este un ostaş al Duhului Sfânt, înrolat în armata 
Domnului, angajat în lupta împotriva păcatului şi a răului din viaŃă: “aŃi ajuns unşi 
pentru că aŃi primit antitipul Sfântului Duh; vi s-a dat ungerea, antitipul Aceluia prin 
Care a fost uns Hristos. Acesta este Sfântul Duh”, afirmă Sfântul Chiril al 
Ierusalimului71. Abia după ce am fost învredniciŃi cu ungerea cu Sfântul Mir, ne 
numim creştini; acum renaşterea noastră este confirmată şi de numele pe care-l 
purtăm. Înainte de a fi învredniciŃi de acest har, propriu vorbind, nu eram vrednici de 
acest nume, ci eram încă pe cale de a ajunge creştini72. În final, Domnul Iisus Hristos 
Se împarte, prin Sfânta Împărtășanie, ca o sămânŃă, tuturor celor botezaŃi, potrivit 
unui plan al harului, şi Se contopeşte cu trupul creştinilor, pentru ca această unire cu 
Trupul cel nemuritor să permită omului să participe şi el la nestricăciune73. 

Puterea Duhului lucrează totul în toŃi cei botezaŃi, dând viaŃă celor în care intră 
şi lipsind de viaŃă pe cei din care iese74. Duhul Sfânt intră şi rămâne în fiinŃa omului 
care persistă în bine. Însă, El îl părăseşte pe cel care, deşi a primit harul dumnezeiesc 
şi este conştient de înălŃimea chemării sale, se abate de la calea virtuŃii, împlinind 
voia diavolului. Duhul Sfânt nu poate conlocui cu păcatul. Cei care s-au făcut părtaşi 
de darul Duhului, trebuie să fie conştienŃi că au datoria şi puterea de a face harul 
lucrător75 printr-o viaŃă duhovnicească şi nematerială, care îşi ia forma numai prin 
harul Sfântului Duh sau, altfel spus, prin formarea chipului vieŃii după harul Sfântului 
Duh76. Procedând astfel, omul curăŃit prin apa Botezului77, va persevera pe calea 

                                                           
70 Sfântul Grigorie de Nazianz, Poeme dogmatice: Despre Testamente şi despre Arătarea lui Hristos, 
în vol. Opere dogmatice, Editura Herald, Bucureşti, 2002, pp. 178-179.  
71 Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheza a III-a mistagogică, 1, în vol. Cateheze, p. 351. 
72 Ibidem, 5, p. 353. 
73 Sfântul Grigorie de Nyssa, Marele Cuvânt Catehetic, col. PSB, vol. 30, cap. 37, p. 341. 
74 Idem, Dialogul despre suflet şi înviere, col. PSB, vol. 30, p. 396. 
75 Idem, Despre viaŃa lui Moise sau despre desăvârşirea prin virtute, col. PSB, vol. 29, p. 81. 
76 Idem, Tâlcuire amănunŃită la Cântarea Cântărilor , col. PSB, vol. 29, Omilia a VII-a, p. 211. 
77 Idem, Dialogul despre suflet şi înviere, col. PSB, vol. 30, p. 397. 
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Sfântului Duh78, plasându-se sub norul Duhului79 şi dovedindu-se vrednic de calitatea 
de fiu al lui Dumnezeu80, afirmă Sfântul Grigorie de Nyssa.  

 
***** 

 
SfinŃii PărinŃi au făcut uz de toate cunoştinŃele vaste pe care le-au dobândit la 

cele mai prestigioase şcoli ale epocii în dorinŃa lor de a milita pentru triumful 
creştinismului, al Bisericii şi al literaturii creştine. S-au folosit de datele raŃiunii, ale 
filosofiei, ale logicii pentru a-şi convinge contemporanii de superioritatea învăŃăturii 
Domnului Iisus Hristos. Prin opera lor, PărinŃii Bisericii au arătat că omul nu se poate 
mântui nici de unul singur, nici printr-un decret al lui Dumnezeu, ci numai prin 
colaborarea sa activă cu Dumnezeu. El nu este supus unui destin implacabil, nu este 
predestinat, ci va fi judecat în funcŃie de faptele sale. ViaŃa creştină se caracterizează 
prin strădanie, prin dinamism, printr-o mişcare continuă, printr-un urcuş neîntrerupt 
spre desăvârşire, spre îndumnezeire. Omul trebuie să parcurgă integral traseul de la 
păcat la sfinŃenie, începând cu Taina Botezului. El trebuie să transforme chipul lui 
Dumnezeu, după care a fost creat, în asemănarea cu Dumnezeu, spre care a fost adus 
din neexistenŃă la existenŃă. Întreaga viaŃă pământească a omului se derulează sub 
spectrul acestei călătorii, uneori tragice, de la chip la asemănare, de la înfiere la 
îndumnzeire prin har.  

Omul primeşte mesajul mântuirii prin intermediul Bisericii. Prin Taina 
Botezului, săvârşită în biserică şi de către Biserică, omul devine creştin, începând o 
nouă viaŃă cu Hristos. Pe parcursul acestei vieŃi, creştinul este deplin conştient de 
rolul mântuitor al Bisericii. El se îndreaptă cu dragoste, credinŃă, nădejde şi râvnă 
spre biserica de zid, spre locaşul de rugăciune, în care ştie că are posibilitatea să se 
întâlnească – în mod deosebit – cu Dumnezeu, cu Maica Domnului şi cu SfinŃii; ştie 
că biserica este locul sfânt şi sfinŃitor în care îşi poate mărturisi păcatele cu sinceritate 
şi se poate împărtăşi cu vrednicie cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos; 
ştie că, pătrunzând în biserică, intră de fapt în corabia mântuirii. Totodată, creştinul 
ştie că este un membru activ al Bisericii lui Hristos, al trupului Său. Biserica este 
trupul lui Hristos, El fiind capul acesteia (Efeseni V; 23). Biserica este adunarea 
tuturor celor care cred în Hristos, este familia celor botezaŃi în numele Sfintei Treimi, 
a celor care trăiesc sub ocrotirea Maicii Domnului, a celor care îi au pe SfinŃi ca 
mijlocitori înaintea tronului dumnezeiesc. În Biserică omul îşi găseşte adevărata 
identitate, simŃind că este o persoană (nu un individ) creată după chipul lui 
                                                           
78 Idem, Despre feciorie, cap. VII, 1, p. 40. 
79 Idem, La titlurile Psalmilor, col. PSB, vol. 30, Partea a doua, cap. XIV, p. 194. 
80 Idem, Tâlcuire amănunŃită la Cântarea Cântărilor , col. PSB, vol. 29, Omilia a XIV-a, p. 301. 
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Dumnezeu, care tinde spre asemănarea cu El (prin colaborare cu El). De altfel, zice 
Sfântul Grigorie Taumaturgul, scopul tuturor oamenilor nu este altul decât acela de a 
ajunge la asemănarea cu Dumnezeu81.  

În Biserică omul simte că este fiu al lui Dumnezeu şi frate cu toŃi cei care îl 
înconjoară, simte că aparŃine unei familii, simte că nu este singur pe lume. În Biserică 
trăim/experimentăm o autentică, reală comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii; toŃi 
alcătuim o familie bazată pe cele mai solide principii, o familie bazată pe iubire, 
iertare, respect, toleranŃă, într-ajutorare, bazată pe reciprocitate. În Biserică simŃim că 
Iisus Hristos ne este atât conducător, cât şi frate, că este Lumina spre care ne 
îndreptăm în veşnicie, dar şi calea pe care trebuie să mergem spre a dobândi fericirea. 
Biserica este “laboratorul” în care se lucrează mântuirea sufletelor noastre. Doar prin 
Biserică/biserică mântuirea este un Ńel care poate fi atins. În fine, doar făcând parte 
din împărăŃia pământească a lui Dumnezeu (Biserica luptătoare) ne putem învrednici 
să devenim cetăŃeni ai ÎmpărăŃiei cereşti (Biserica triumfătoare). Biserica este poarta 
spre viaŃa veşnică şi fericită, este cea care ne arată şi ne învaŃă că mântuirea este în 
realitate un proces divino-uman. 
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DESPRE RAPORTUL  

DINTRE DUMNEZEIASCA EUHARISTIE  
ŞI SFÂNTA TAIN Ă A CĂSĂTORIEI  

 
                                                                  Drd. Stelian GOMBOŞ 

                                                                                 Consilier special în cadrul  
                                                                          Secretariatului de Stat pentru Culte 
 

1.  O amplă introducere 
 

Trebuie să reŃinem şi să subliniem că a existat o strânsă legătură şi relaŃie între 
Sinaxa Euharistică şi celelalte Sfinte Taine ale Bisericii, legătură care, din păcate, nu 
mai este atât de evidentă sau de corect evidenŃiată mai ales pentru credinciosul 
contemporan. Şi în ziua de astăzi Botezul şi Mirungerea se finalizează cu împărtăşirea 
neofiŃilor, iar hirotoniile se săvârşesc în cadrul Sfintei Liturghii. În privinŃa Sfintei 
Taine a Cununiei, însă, în formularul actual al slujbei relaŃia dintre Cununie şi 
Împărtăşirea Euharistică este, într-o oarecare măsură umbrită1, dar acest fapt, cu 
siguranŃă, nu afectează caracterul sacru de Taină a Cununiei. Şi asupra legăturii dintre 
Cununie şi Euharistie vom încerca să ne oprim în acest studiu. 

În urmă cu câŃiva ani îşi făcea apariŃia (şi) în spaŃiul liturgic românesc o 
practică nouă pentru majoritatea clericilor şi a credincioşilor, practică ce a provocat şi 
încă generează reacŃii diferite: de la acceptare necondiŃionată până la uimire şi 
nedumerire ori rezistenŃă şi opoziŃie cel puŃin tacită. Este vorba de „combinarea” sau 
„includerea” rânduielii Cununiei în cadrul Dumnezeieştii Liturghii a Sfântului Ioan 
Gură de Aur2. Există mai mulŃi factori ce au condus la acest fapt. Principalul factor 
este, probabil, creşterea progresivă a interesului – din punct de vedere ştiinŃific, 
teologic şi pastoral, duhovnicesc – faŃă de raportul dintre celelalte Taine ale Bisericii 
şi Euharistie – „Taina Tainelor”, ca împlinire şi desăvârşire a lor – şi este foarte bine 
în acest fel. Dar, în acelaşi entuziasm, dublat fiind de o căutare a ineditului, a dus şi la 
apariŃia sugestiilor şi propunerilor de „combinare” a rânduilelii celorlalte Taine, în 
                                                           
1 În practica actuală, în multe locuri, misrii se mărturisesc şi se împărtăşesc în zilele premergătoare 
nunŃii, practică ce „repară”, într-o oarecare măsură, legătura practică dintre Euharistie şi Cununie. În 
alte zone, există obiceiul ca mirii să participe şi să se împărtăşească la Sfânta Liturghie care precede în 
mod nemijlocit Cununia, însă şi această practică are neajunsurile ei, împărtăşirea lor în calitate de 
„cuplu” făcându-se înainte ca Biserica să le binecuvinteze căsătoria. 
2 Această slujbă îşi are începutul în Grecia, fiind apoi tradusă şi pusă în practică în diaspora ortodoxă. 
Ulterior şi-a croit drum şi în spaŃiul cultic românesc unde, în unele zone, câştigă teren. 
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cazul nostru a Cununiei cu cea a Dumnezeieştii Liturghii 3. Însă, trecând de intenŃia 
pozitivă de restabilire a vechii legături dintre Cununie şi Euharistie, aceste noi 
„Liturghii ale Cununiei”4 pun mult prea multe probleme, bulversând considerabil 
rânduiala actuală a sfintelor slujbe şi creând structuri liturgice inovative, ca formă, 
necunoscute nici în primul mileniu creştin şi nici mai târziu5. Mai mult, principala 
problemă pe care o ridică asemenea rânduieli este de natură eclesiologică şi constă în 
posibilitatea apariŃiilor Liturghiilor „particulare”, „private” ori „tematice”, acestea 
fiind un obicei străin de spiritualitatea ortodoxă. În momentul în care Biserica a fost 
nevoită să redacteze un formular special, aparte sau deosebit pentru Cununie, spre a 
evita această problemă reală şi pentru a păstra caracterul comunitar – lipsit de accente 
personale sau individualiste – al Liturghiei Euharistice, pe de o parte, şi pentru a 
menŃine şi consrva totuşi legătura indisolubilă dintre Cununie şi Euharistie 

                                                           
3 Există numeroase dovezi şi mărturii referitoare la raportul dintre Liturghie şi Botez. În Tipicul Marii 
Biserici (sec. X), totuşi, Botezul nu înlocuia părŃi ale Liturghiei Euharistice, ci se desfăşura în paralel 
cu aceasta. Spre exemplu, în Sâmbăta Mare – zi dedicată botezării catehumenilor, ni se spune: „Seara 
nu se pune citire introductivă, ci trei antifoane: „Pleacă, Doamne...” (Ps. 85), ultimul (antifon dintre 
cele de seară) şi „Doamne, strigat-am...” (Ps. 140). Şi işi face patriarhul (arhiereul sau protosul) 
intrarea cu Evanghelia cea mare, cu preoŃii, cu cădelniŃa cea mare şi cu trei purtători de făclii, şi urcă în 
scaunul de sus. Şi apoi prochimenul şi prima citire, de la Facere. După aceasta coboară patriarhul din 
tron şi merge la Marele Baptisteriu, unde îmbracă stihar alb şi merge la colimvitră... Între timp, (în 
biserică) se citesc celelalte paremii (2-7). Dacă patriarhul mai are încă mai mult de botezat se zic şi 
celelalte paremii, începând cu cea de a 8-a. Dacă se apropie de sfârşitul botezurilor, atunci după cea de 
a 7-a paremie, se citeşete din Proorocia lui Daniel...” În acest timp patriarhul face a doua intrare 
împreună cu neofiŃii. Şi se cântă „CâŃi în Hristos...”, antifon început la baptisteriu în timp ce erau 
miruiŃi neofiŃii (Juan Mateos, Le Typicon de Grande Eglise, vol. II, OCA 166, Roma, 1963, p. 84 – 
88). Din aceste texte se pot extrage câteva concluzii: (1) Botezul se desfăşura în strânsă legătură cu cu 
Liturghia Euharistică; (2) Botezul nu înlocuia Liturghia Cuvântului şi rugăciunile ei ci, în timp ce 
antifoanele obişnuite şi rugăciunile lor erau celebrate în biserică, avea loc Botezul în Baptisteriu; (3) În 
timp ce se cânta „CâŃi în Hristos...” neofiŃii erau aduşi în Biserică, unde slujba continua neschimbată, 
la momentul rânduit având loc împărtăşirea lor. Astfel, în realitate, nu asistăm la o combinare a celor 
două slujbe, Botezul alterând (în vreun fel) Liturghia Cuvântului, ci la o juxtapunere firească a lor. 
Acelaşi lucru se poate spune şi în privinŃa Cununiei. 
4 John Meyendorff, Căsătoria – perspectivă ortodoxă, traducere în limba română de Cezar Loghin, 
Editura „Patmos”, Cluj Napoca, 2007, p. 49-50. (Tot Cezar Loghin este autorul unui studiu intitulat 
Căsătorie şi Euharistie,  publicat în revista „Renaşterea” din Cluj Napoca, nr. 11, 2007, p. 8). Pr. 
Vasile Gavrilă, Cununia – viaŃă întru ÎmpărăŃie (teză de doctorat), FundaŃia „TradiŃia Românească”, 
Bucureşti, 2004, p. 153-155. 
5 În lipsa dovezilor şi mărturiilor manuscrise corespunzătoare şi a studiilor aprofundate de istorie a 
acestor rânduieli, încercările de (re)construcŃie a unui astfel de ritual stau sub semnul inovaŃiei şi a 
preferinŃelor personale. A se vedea (şi) studiul teologului Cezar Loghin, Euharistie şi Cununie, 
publicat în revista „Altarul Reîntregirii”, Alba Iulia, serie nouă, anul XV, nr. 3, septembrie-decembrie, 
2010, p. 47-61. 
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(Împărtăşire), pe de altă parte, încă din primul mileniu creştin Biserica a optat pentru 
Împărtăşirea mirilor în cadrul Cununiei, cu Sfintele Taine păstrate de la o Liturghie 
precedentă, conferind acestei slujbe caracterul unei Liturghii a Darurilor 
ÎnaintesfinŃite. Mai mult decât atât, această slujbă permitea căsătoria prin încununare 
şi a celor ce erau opriŃi de la împărtăşire, formularul şi alcătuirea slujbei fiind acelaşi, 
însă fără Cuminecătură, fiindu-le îmgăduită doar gustarea dintr-un pahar cu vin 
binecuvântat – paharul de obşte. 

Prin urmare, pentru o înŃelegere adecvată a „Liturghiei Cununiei” şi pentru a 
evita exagerările, este necesar să abordăm pe scurt dezvolatrea istorică a Slujbei 
Sfintei Cununii, rânduiala Împărtăşirii la o serie de momente solemne şi Slujba 
Cununiei ca Liturghie a Darurilor înanitesfinŃite. În plus, spre sfârşit sau la final, vom 
analiza propunerea combinării Cununiei cu Liturghia Euharistică deplină, discutând 
ori desbătând numeroasele probleme şi inadvertenŃe liturgice pe care această 
combinaŃie le crează şi generează6. 

În general, orice taină are nu doar un sens şi un aspect particular, ci ea are şi 
un aspect comunitar. Ea nu priveşte numai pe primitorul ei luat izolat, ci are 
rezonanŃa şi în jurul său, asupra comunităŃii în care a primit-o şi a cărei lucrare este. 
Dintre toate tainele cea care prezintă cel mai evident această înfăŃişare comunitară 
este Sfânta Euharistie. 

Împărtăşirea cu Iisus Hristos în Sfânta Euharistie, pe lângă aspectul prezenŃei 
lui Iisus Hristos în noi, aşa cum a promis celor ce cred în El (Ioan 6, 66), are şi un 
aspect comunitar-eclezial, fiind o încorporare desăvârşită în Trupul cel tainic al lui 
Iisus Hristos, Biserica, extensiune a sa în umanitate, prin şi în care oamenii devin 
mădulare intime ale acestui Trup, pline de Iisus Hristos Cel înviat. "Euharistia se 
revelează din ce în ce mai mult astăzi, în conştiinŃa teologică modernă, ca fiind Taina 
Bisericii prin excelenŃă, taină în care Biserica se realizează, se recunoaşte şi se 
perpetuează, ca locul şi timpul adunării credincioşilor lui Dumnezeu". Astăzi noi 
redescoperim Euharistia, nu doar ca una dintre taine, ci ca pe Taina Bisericii prin 
excelenŃă adică taina în care Biserica este Biserică,  taina în care Biserica ni se arată 
ca sacrament şi în care Euharistia înglobează întreaga realitate a Bisericii, într-o 
continuă deschidere spre ceea ce nu poate fi exprimat niciodată până la capăt ori 
cuprins şi definit prin simboluri. 

Dacă Botezul este începutul încorporării credincioşilor în Iisus Hristos, iar 
Mirungerea o accentuare a acestora, Euharistia realizează deplina comuniune cu Iisus 
Hristos, încorporarea desăvârşită a credincioşilor în El, făcându-l pe om membru şi 

                                                           
6 Textul grecesc complet al „Liturghiei Cununiei”, însoŃit de o traducere românească, este editat de 
Părintele Vasile Gavrilă, op. cit., p. 153-155. 



Ortodoxia maramureşeană Anul XVI, Nr. 16 / 2011 
 

 

 

142 
 
 

mădular deplin al Trupului Său şi realizând unitatea tuturor credincioşilor în Iisus 
Hristos şi întreolaltă. PrezenŃa reală a lui Iisus Hristos în Sfânta Euharistie, 
nedespărŃit de Duhul este fundamentul Bisericii, în care Iisus Hristos, ca persoană 
dumnezeiască,  una cu Tatăl şi cu Sfantul Duh, adună pe oameni în comuniunea 
Trupului Său extins în lume, Biserica, Instituirea Sfintei Euharistii - centrul Cinei 
celei de Taina. 

Sensul curent şi clasic al Euharistiei este comuniunea. Sfanta Euharistie ne 
comunică în chip tainic una şi aceeaşi viaŃă dumnezeiască, prin Iisus Hristos. "Acesta 
este în noi prin Trupul Său, iar noi în El şi prin El în Tatăl". Prin aceasta se 
înfăptuieşte ceea ce remarcă Sfântul Apostol Pavel: "Ca o paine, un trup suntem cei 
multi, caci toti ne impartasim dintr-o paine" (I Cor. 10, 17).  

În actul comuniunii se produce o integrare specială, pe care o obŃine doar cel 
botezat şi care prăznuieşte Euharistia, angajându-se în întregime, în sensul comunitar 
al acestei Taine. Sfantul Ioan Gura de Aur întrebuinŃează mai mulŃi termeni pentru a 
exprima ideea de comuniune. Unii redau mai mult participarea exterioară la masa 
Domnului, în timp ce alŃii exprimă mai ales momentul intern al comuniunii.  

Sfanta Euharistie este inainte de toate o părticică de hrană desprinsă din trupul 
euharistic, este actul de consumare al acesteia, integrând subiectul în Trupul lui Iisus 
Hristos. Această părticică euharistică însă nu rămâne o simplă participare pentru 
adevăratul creştin, ea merge mai departe, creând o comunicare profundă şi generală 
cu Iisus Hristos. Este ceea ce subliniază Sfantul Ioan Gura de Aur cand zice: "Pâinea 
pe care o frângem nu este ea comuniune cu trupul lui Iisus Hristos? De ce Sfântul 
Apostol Pavel n-a zis participare? Pentru că el a vrut să dea faptului o semnificaŃie 
mai mare şi să arate marea legătură de unire. Căci prin participare noi numai ne 
împărtăşim cu trupul lui Iisus Hristos, în timp ce prin unire noi suntem în comuniune 
cu El" – Pr. Prof. Univ. Dr. Ene Branişte. 

Frângerea pâinii este o comuniune personală cu Iisus Hristos: "După cum 
acest trup se uneşte cu Iisus Hristos, tot astfel noi ne unim cu El prin această pâine. 
Dar de ce Sfântul Apostol Pavel a adăugat: "Pâinea pe care noi o frângem". Este ceea 
ce se poate vedea întâmplându-se în Euharistie, nu pe cruce, unde se petrece 
contrariul. Dar ceea ce El nu a suferit pe cruce, suferă în producerea pentru tine şi 
rabdă ca să fie frânt pentru a-i umple pe toŃi". 

În pâinea euharistică, toŃi creştinii formează o unitate, asemenea boabelor de 
grâu în pâine. În ea sunt adunate şi strânse la un loc toate mădularele Bisericii, după 
cum în pâine sunt împreunate o mulŃime de boabe de grâu. Dar această unitate, nu 
rămâne doar simbolică, fiindcă ea se arată în chip real prin mâncarea Trupului lui 
Iisus Hristos şi fiindcă toŃi se satură din aceeaşi pâine, ei sunt cuprinşi prin această 
împărtaşire obştească într-o comuniune. Există, de aceea, o pâine şi un singur Trup, 
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adică o Euharistie şi o Biserică. Iisus Hristos ne cuprinde pe toŃi, aşa cum pâinea 
împreună mulŃimea boabelor de grâu.  

Primindu-L în noi pe Cel ce nu se împarte, noi formăm un tot unic. Această 
conştiinŃă de sine a unităŃii ecleziale a tuturor în Iisus Hristos euharistic, străbate ca 
un fir roşu întreaga tradiŃie şi gândire patristică, începând cu Didahia, în care citim: 
"Cum această pâine era răspândită peste munŃi şi adunată, a devenit una, astfel să fie 
adunată şi Biserica Ta, de la marginile pământului în împărăŃia Ta. Adu-Ńi aminte, 
Doamne, de Biserica ta, şi adun-o din cele patru vânturi, sfinŃită în împăraŃia Ta". 
Simbolismul atât de evocator al acestei rugăciuni euharistice va fi reluat şi mult 
adâncit de ParinŃii Bisericii. 

În acest fel, Sfântul Ciprian al Cartaginei spune: "Cât este de puternică 
unanimitatea creştină, o arată destul de bine Tainele Domnului, căci atunci când 
Domnul numeşte Trupul Său pâine ce este făcută din multe boabe de grâu reunite, El 
vrea să arate că întregul popor creştin pe care îl poartă în El trebuie să fie unit. Şi 
când numeşte Sângele Său vin, care fiind din numeroşi struguri, nu constituie decât o 
singură băutură, el semnifică, de asemenea, că turma, care suntem noi, nu este decât o 
unitate.  

Fericitul Augustin aprofundează mult şi cu multă virtuozitate semnificaŃia 
comunitară (eclezială) a elemetelor euharistice, în catehezele sale, Ńinute 
credincioşilor. El se adresează, astfel celor nou botezaŃi: "Vi se zice: trupul lui Iisus 
Hristos şi voi răspundeŃi, Amin. Şi fi Ńi, deci, membre ale Trupului lui Iisus Hristos, 
pentru ca să fie adevarat Amin-ul vostru. Şi pentru ce acest mister este făcut cu pâine? 
Să nu zicem nimic de la noi înşine. Să ascultăm pe Apostolul, care, vorbind despre 
această taina zice : Cei mulŃi, toŃi suntem un singur Trup, o singură pâine. ÎnŃelegeŃi şi 
bucuraŃi-vă. Unitate, evlavie, dragoste. O singură pâine! Şi această pâine unică? Un 
singur trup făcut din mulŃi. GândiŃi-vă că pâinea nu se face cu un singur grăunte, ci cu 
mai mulŃi. În timpul exorcismelor, voi erati intr-un fel, sub piatra de moară. În Botez 
voi aŃi fost îmbibaŃi cu apă, Duhul Sfant a venit în voi, precum focul ce coace coca. 
FiŃi ceea ce voi vedeŃi şi simŃiŃi ceea ce voi sunteŃi. Cât priveşte cupa, fraŃii mei, 
amintiŃi-vă cum se face vinul. Multe boabe atârnă într-un ciorchine; dar vinul care 
curge din toŃi, se amestecă într-o unitate. Astfel, Domnul a voit ca noi să-I aparŃinem 
şi El a consacrat pe altarul său misterul păcii şi unităŃii noastre". 

Sfânta Euharistie, prin elementele sale de pâine şi de vin, simbolizează 
unitatea Bisericii. Fiind Trupul şi Sângele lui Iisus Hristos, pline de Duhul Lui, care 
este Duhul comuniunii, Euharistia realizează comuniunea şi unitatea eclezială a 
tuturor mădularelor lui Iisus Hristos, realizează în mod plenar Biserica, ca Trup al lui 
Iisus Hristos din toŃi cei botezaŃi şi pecetluiŃi de Iisus Hristos în Duhul şi prelungeşte 
pe Iisus Hristos Cel comunitar şi sobornicesc în fiecare mădular al Trupului Său. 
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Căci, zice Sfântul Apostol Pavel: "Paharul binecuvântării pe care-l binecuvantam, nu 
este oare împărtăşirea cu sangele lui Iisus Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este 
oare împărtăşirea cu Trupul lui Iisus Hristos? Căci o pâine, un trup suntem noi cei 
mulŃi, căci toŃi ne împărtăşim dintr-o pâine. (I Cor. X, 16-17). "Dacă noi formăm un 
singur trup pentru că participăm la aceeaşi pâine care este Trupul lui Iisus Hristos, 
este pentru că această pâine euharistică, care este Trupul lui Iisus Hristos, face 
unitatea întregului Trup tainic, care este Biserica" – Pr. Prof. Univ. Dr. Ene Branişte. 

Sfantul Ciprian care a consacrat pagini nepieritoare unităŃii Bisericii, se 
opreşte şi el în faŃa semnificaŃiei euharistice ce închipuie unitatea în Iisus Biserică. 
Referindu-se la amestecul cu apă şi vin din potir, zice: "Când însă în potir vinul se 
amestecă cu apa, poporul se adună cu Iisus Hristos şi mulŃimea credincioşilor se 
unesşe şi se împreună cu Acela în care a crezut. Această legătură şi unire a apei şi a 
vinului este aşa de desăvârşită în potirul Domnului, încât acea amestecare n-ar putea 
să fie separată una de alta. La fel şi Biserica, adică mulŃimea adunată în Biserică, în 
care crede cu statornicie în mod fidel şi ferm, nici un lucru nu va putea să o separe de 
Iisus Hristos cu care rămâne totdeauna legată printr-o dragoste nedesparŃită. Astfel şi 
în potirul Domnului care o sfinŃeşte, nu se poate oferi numai apa, dupa cum nici 
numai vinul simplu nu se poate, căci dacă cineva oferă numai vinul, sângele lui Iisus 
Hristos, începe să fie fără noi, iar dacă apa este singura, mulŃimea începe să fie fără 
Iisus Hristos. Când însă ambele se amestecă şi se unesc prin împreunarea uneia cu 
cealaltă, atunci se săvârşeşte taina spirituală şi cerească". Astfel, Sfânta Împărtăşanie, 
prin înseşi elementele materiale care o compun, semnifică comuniunea dintre Iisus 
Hristos şi comunitatea Bisericii. Dar nu doar atât, ci realizează şi desăvârşeşte efectiv 
această unire. Euharistia întruchipează atât unitatea ce trebuie să fie între trup şi 
mădulare, adică încorporarea noastră divină, însă este şi un simbol al coincorporării 
noastre umane, sau mai bine-zis, al sfinŃirii noastre prin această biserică, după cum 
subliniază tot Părintele Profesor Ene Branişte. 

Constituirea Bisericii în ziua Cincizecimii este urmată imediat de revelarea 
naturii sale: "Şi în fiecare zi, stăruiau într-un cuget... şi, frângând pâinea..., luau 
împreună hrana întru bucurie şi întru curăŃia inimii" (Fapte II, 46). ViaŃa 
credincioşilor dobândeşte deci un stil euharistic comunitar: "Iar toŃi cei ce credeau 
erau laolaltă şi aveau toate de obşte" (Fapte II, 44). În lumina ÎnălŃării şi a 
Cincizecimii noi putem să înŃelegem necesitatea şi semnificaŃia epiclezei euharistice, 
a invocarii Duhului Sfânt asupra Euharistiei, pentru că înălŃarea pune în lumină 
intervenŃia epicletică a lui Iisus Hristos-Arhiereul, iar Cincizecimea manifestă 
împlinirea acestei epicleze într-o ambianŃă comunitară. Fără Sfânta Euharistie nu este 
posibilă Biserica, fiindcă numai Euharistia este aceea care uneşte, fără să dizolve şi 
care extinde fără să împartă ori să despartă pe cei uniŃi cu Iisus Hristos, sau pe cei în 
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care Iisus Hristos s-a facut hrană şi băutură neîmpuŃinată. Căci nu ne putem uni cu 
Iisus Hristos, fără să ne unim cu Trupul Său Tainic. 

Prin urmare sau, cu alte cuvinte, Sfintele Taine sunt centrul întregii vieŃi a 
Bisericii, ele sunt condiŃia indispensabilă pentru creşterea Trupului tainic al lui Iisus 
Hristos. Tainele sunt "încheieturile" şi legăturile care unesc Trupul lui Iisus Hristos, 
pornind din capul Lui (Coloseni II, 19), şi prin aceasta unesc pe credincioşi, încât 
aceştia sunt "ca un singur om", având o singură inimă şi un singur suflet (Fapte IV, 
32). Dacă prin Botez credinciosul intră în comuniunea Bisericii, Euharistia, în 
schimb, îl aşează în însăşi inima ei. Comuniunea desăvârşită, realizată prin Euharistie, 
este subliniată mai ales de Dionisie Pseudo-Areopagitul. El se întreabă: "Din ce 
pricină caracterul de comuniune, ce-l au şi celelalte Taine, este în mod special propriu 
Euharistiei şi de ce se numeşte ea în chip deosebit, comuniune şi unire, deşi orice 
lucrare sacramentală uneşte vieŃile noastre cele împărŃite prin îndumnezeirea cea 
uniformă iar prin unirea deiformă a celor ce sunt despărŃite, ne dăruieşte comuniunea 
şi unirea cu Cel Unul?". Acest lucru se datoreşte, desigur, locului deosebit pe care-l 
ocupă Euharistia între celelalte Taine. Ea lucrează în mod desăvârşit la "unirea celui 
ce se sfinŃeşte cu Cel Unul şi produce în chip desăvârşit comuniunea cu Dumnezeu..." 
– Pr. Prof. Univ. Dr. Ene Branişte . 

Legată de Botez prin lucrarea ei de încorporare şi de unire plenară cu Iisus 
Hristos şi precedată de Mirungere, Sfânta Euharistie este, prin excelenŃă, Taina 
comuniunii şi unităŃii ecleziale a creştinilor cu Iisus Hristos. Căci acum credincioşii 
nu se mai împărtaşesc numai de harul lui Iisus Hristos, participând numai la o 
anumită stare şi lucrare mântuitoare din viaŃa Lui, ci de Însuşi Trupul Lui care devine 
în ei inşişi izvor al tuturor energiilor divine, în calitate de trup înviat. Prin aceasta se 
realizează adevarată comuniune între noi şi Iisus Hristos. Sfânta Euharistie mijloceşte 
nu numai harul Mântuitorului nostru Iisus Hristos (cum fac celelalte Sfinte Taine), 
care este puterea de viaŃă ce uneşte pe cei ce o primesc în trupul său tainic. Ea 
împărtăşeşte pe însuşi izvorul dumnezeiescului har, pe Mântuitorul Iisus Hristos, sub 
chipul pâinii şi al vinului. Cu alte cuvinte, ea oferă prezenŃa personală în noi a 
Domnului Iisus Hristos şi, odată cu aceasta, cea mai intimă unire cu El, oferă 
posibilitatea maximă a unităŃii creştine aici pe pământ. Ca atare, Sfânta Euharistie 
produce o atitudine sufletească de profundă hristoforie, rezultat al unirii intime cu 
Iisus Hristos, o căldură a prezenŃei euharistice a Domnului, în care credincioşii 
creştini se îmbrăŃişează în lanŃul de aur al iubirii divine. În Sfânta Euharistie, noi 
primim pe Iisus Hristos ca pe o hrană dumnezeiască, ce ne introduce real în 
comuniune tainică cu Sine, prin puterea de asimilare a "pâinii cereşti". Comuniunea 
cu Iisus Hristos ce rezultă din aceasta, este o participare la viaŃa Sa divină. 
Mântuitorul vrea să stabilească o unire între noi şi El, după chipul unităŃii ce există 
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între El şi Tatăl, şi care este o unitate de viaŃă perfectă. "Ca toŃi să fie una, după cum 
Tu, Părinte întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în noi să fie una" (Ioan XVII, 
21). Or, în Euharistie "Iisus Hristos se imprimă până în trupul şi sângele nostru, 
producându-se o adevărată comuniune de trup şi sânge, purificate si penetrate de 
Duhul" – Pr. Prof. Univ. Dr. Ene Branişte. 

 
2. Câteva incursiuni şi referin Ńe istorice despre Slujba Cununiei 

 
Din perspectiva istoriei liturgice, Cununia stătea ori se afla în directă legătură 

şi strânsă relaŃie cu Euharistia, şi aşa erau folosite şi textele din vechile 
Evhologhioane manuscrise7, cum este cazul celebrului codice italo-grecesc Barberini 
Gr. 3368, provenind din secolul al VIII – lea sau al IX – lea; însă, nu ştim cum era 
combinată această rânduială a Cununiei cu cea a Liturghiei, ori dacă era combinată în 
vreun fel anume, având în vedere că în structura ei se găsea doar cea de a treia din 
rugăciunile actuale, pe când Sfânta Liturghie avea deja structura de astăzi, cu cele trei 
antifoane şi rugăciunile lor, sau dacă nu cumva avea deja structura unei Împărtăşiri cu 
Darurile ÎnaintesfinŃite, cum este indicat în acelaşi manuscris la încoronarea 
împăratului. Este posibil ca în primele veacuri cei ce urmau să se căsătorească să fi 
primit rugăciunea şi binecuvântarea episcopului înainte de Sfânta Liturghie, pentru ca 
apoi, la momentul potrivit, să se împărtăşească la Sfânta Liturghie; însă şi această 
opinie, în absenŃa mărturiilor adecvate, rămâne tot în sfera speculaŃiilor. 

Ulterior, după secolul a X – lea, ca urmare a legislaŃiei imperiale care punea 
pe seama Bisericii autoritatea necesară atât încheierii „civile” cât şi a binecuvântării 
căsătoriilor9, a apărut un formular de Slujbă a Cununiei cu o structură asemănătoare 
celei de astăzi, care păstra legătura intimă dintre Cununie şi Sfânta Euharistie, 

                                                           
7 John Meyendorff, Op. cit., p. 20-24 
8 Cea mai recentă editare a acestui codice: Stefano Parenti, Elena Velkovska, L”Eucologio Barberini 
gr. 336, ed. A 2-a, CLV, Edizioni Liturgiche, Roma, 2000. Rânduiala Cununiei se găseşte la p. 187-
188 (gr.), 346-348 (trad. It.). O traducere românească a acestui codice poate fi găsită în: Ioan I. Ică Jr., 
Canonul Ortodoxiei, Editura „Deisis”, Sibiu, 2008. Aici Cununia cuprinde o ectenie mare, o scurtă 
rugăciune (cea de a treia din rânduiala actuală: „Dumnezeule cel Sfânt, Cel ce din Ńărână ai făcut pe 
om...”), urmată de punerea cununiilor; apoi vine o rugăciune a plecării capetelor (care astăzi se găseşte 
după Evanghelie: „Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce prin purtarea Ta de grijă cea mântuitoare...”), 
rugăciunea de binecuvântare a paharului de obşte şi Împărtăşirea. Apoi mai este dată încă o rugăciune 
pentru nuntă, cea de a doua din rânduiala actuală. Nu conŃine aproape nici o rubrică tipiconală şi, prin 
urmare, nu ştim care era raportul acestei rânduieli faŃă de Sfânta Liturghie. 
9 John Meyendorff, Op. cit., p. 27-32. Logodna reprezenta echivalentul „căsătoriilor civile” actuale şi 
era celebrată în pronaos, iar slujba Cununiei era celebrată în mijlocul bisericii (ibidem, p. 34), 
cununiile fiind, totuşi, aşezate pe Sfânta Masă. 
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împărtăşirea făcându-se cu Sfintele Taine păstrate de la Liturghia precedentă, 
dându-i Cununiei o structură de Liturghie a Darurilor ÎnaintesfinŃite. Această 
rânduială este întâlnită în Evhologhioane manuscrise, începând din secolul a X – lea 
(ms. Sinai, Gr. 958 – Cf. teologul rus Aleksei Dmitrievski), şi în alte manuscrise 
ulterioare, până în secolul al XVII - lea10. Din secolul al XV – lea, de la Sfântul 
Simeon al Thessalonicului, ni se păstrează o descriere şi o tâlcuire a Cununiei: „ Şi 
îndată (preotul) ia Sfântul Potir cu Darurile ÎnaintesfinŃite şi exclamă: „Cele mai 
înainte SfinŃite Sfinte, SfinŃilor”. Şi toŃi răsound: „Unul Sfânt, Unul Domn...”, căci 
numai Acesta este sfinŃirea, pacea şi unirea robilor Săi care se însoŃesc unul cu altul. 
Apoi preotul îi împărtăşeşte pe miri, dacă sunt vrednici. Într-adevăr, aceştia trebuie 
să fie pregătiŃi să primească Împărtăşania, pentru ca încununarea lor să fie cu 
vrednicie şi căsătoria lor legiuită. Căci Sfânta Împărtăşire este desăvârşirea şi 
pecetea tuturor dumnezeieştilor Taine. Şi bine face Biserica atunci când pregăteşte 
Dumnezeieştile Daruri pentru curăŃirea şi binecuvântarea mirilor; căci Iisus Hristos 
Însuşi, Cel ce ne-a dat aceste Daruri şi Cel ce este aceste Daruri, a venit la nuntă 
pentru a-i aduce unire cu pace şi bună înŃelegere; astfel, cei care se căsătoresc 
trebuie să fie vrednici de Sfânta Împărtăşire; ei trebuie să fie uniŃi înaintea lui 
Dumnezeu, în biserică, care este casa lui Dumnezeu, căci sunt fii ai lui Dumnezeu; 
într-o biserică în care Dumnezeu este prezent tainic în Daruri, acolo unde El ni se dă 
şi unde El este văzut în mijlocul nostru. După aceea preotul le dă, de asemenea, să 
guste din paharul de obşte; şi se cântă „Paharul mântuirii voi lua...” Acestea se fac 
din cauza Preasfintelor Daruri şi ca semn al bucuriei care vine din dumnezeiasca 
unire şi din pricina faptului că fericirea mirilor vine din pacea şi înŃelegerea pe care 
am primit-o.”11   

Mai mult, această rânduială este întâlnită şi într-un molitfelnic românesc 
tipărit în secolul al XVII - lea12, precum şi într-un manuscris românesc, la începutul 
secolului al XVIII-lea13. Nu insistăm asupra celorlalte izvoare liturgice, marea lor 
majoritate concordând cu cele arătate mai sus. De dată mult mai recentă este 
renunŃarea la împărtăşire în cadrul Cununiei, păstrându-se doar un vestigiu al 
acesteia: Chinonicul. 

 
 

                                                           
10 Sinai gr. 984 (sec. XV), Ibidem, 595-596; Athos - Esphigmenou 120 (1602 d. Hr.), Ibidem, p. 758-
763, n. 1; Moscova, Biblioteca Patriarhiei, 224-1070 (sec. XVI), Ibidem, p. 906. 
11 De honesto et legitimo conjugio, PG 155, col. 512-513. 
12 Molităvnic – Bălgrad, 1689-2009, ediŃie îngrijită, studiu introductiv, transliterare şi glosar de A. 
Dumitran, A. Gherman şi D. Vanca, Alba Iulia, Editura „Reîntregirea”, 2010. 
13 Pr. Vasile Gavrilă, Op. cit., p. 153 (Molitfelnicul de la Valea Mare, 1704 d. Hr.). 
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3. Despre practica împărt ăşirii în afara Sfintei Liturghii 
 
Împărtăşirea cu Darurile ÎnaintesfinŃite nu trebuie să ne ducă cu gândul la 

Postul Mare14 - perioadă în care nunŃile sunt oprite – ori la Liturghia Darurilor 
ÎnaintesfinŃite, aşa cum este ea celebrată în această perioadă, pentru împărtăşirea 
credincioşilor15. De fapt, este vorba de o tradiŃie foarte veche, întâlnită în Răsăritul 
creştin încă din primele veacuri şi care nu stătea în legătură cu zilele de post şi 
ajunare, ci era o consecinŃă firească a celebrării Euharistiei duminica, urmate de 
păstrarea şi împărtăşirea constantă cu Darurile ÎnaintesfinŃite. Cu siguranŃă, 
împărtăşirea se desfăşura în cadrul rânduielii personale de rigăciune. Este vorba, 
aşadar de o cuminecare cu Darurile ÎnaintesfinŃite, dar nu legată de Postul Mare. Este 
suficient să vedem ce spune Sfântul Vasile cel Mare: „Desigur că împărtăşirea 
zilnică şi hotărârea de a primi zilnic Sfântul Trup şi Sânge a lui Iisus Hristos este un 
lucru bun şi folositor, căci El Însuşi o spune limpede: „Cel ce mănâncă trupul Meu şi 
bea sângele Meu are viaŃă veşnică” (Ioan 6, 54). ToŃi călugării care locuiesc în 
pustie, unde nu se găseşte preot, păstrează cuminecătura acasă la ei şi o iau cu mâna 
lor proprie. La Alexandria şi Egipt, chiar şi fiecare laic are în mod obişnuit 
Împărtăşania la el acasă şi se împărtăşeşte singur”16.  

Un vestigiu liturgic al Împărtăşirii cu Darurile ÎnaintesfinŃite este şi slujba de 
origine monahală ce va da naştere ObedniŃei actuale, slujbă care este oficiată în zilele 

                                                           
14 Pentru un studiu detaliat asupra Liturghiei Darurilor ÎnaintesfinŃite, a se vedea studiul teologului 
Nikolai Uspensky, Slujba de seară în Biserica Ortodoxă, traducere în limba română de Cezar Login, 
Editura Patmos, Cluj Napoca, p. 125-222. 
15 Pr. Vasile Gavrilă (op. cit., p. 240) face aici o confuzie între Împărtăşirea cu Darurile ÎnaintesfinŃite 
şi Liturghia Darurilor ÎnaintesfinŃite aşa cum este ea celebrată în perioada Postului Mare. Liturghia 
Darurilor ÎnaintesfinŃite nu a apărut pentru a nu întrerupe ajunarea, ci datorită incompatibilităŃii 
absolute dintre Anaforaua Euharistică şi zilele de Post (canonul 49 al Sinodului de laodiceea; cf. 
Makarios Simonopetrinul, Triodul expolicat, traducere în limba română de Ion I. Ică Jr., Editura 
„Deisis”, Sibiu, 2000, p. 212-213; Alexander Schmemann, Great Lent, St. Vladimir”s Seminary  Press, 
New York, 1969, p. 45 (Postul cel Mare, traducere în limba română de A. Constantin şi L. Constantin, 
Editura „Doris”, Bucureşti, 1998, p. 55). Altfel s-ar fi putut celebra în fiecare zi Liturghia deplină unită 
cu Vecernia, fără a întrerupe ajunarea; şi aşa se procedează în Joia, Sâmbăta Mare şi la Bunavestire, 
zile în care este permisă celebrarea Sfintei Liturghii depline. Însă prezenŃa Liturghiei depline în aceste 
zile, precum şi în toate sâmbetele şi duminicile Postului Mare, nu ne permite săvârşirea Cununiei în 
niciuna dintre aceste zile. 
16 Sfântul Vasile cel Mare, „Epistolia 93”, în Scrieri şi Srisori, traducere în limba română de Teodor 
Bodogae (PSB 12), E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1988, p. 269-270.  
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în care, din diverse motive17, nu se săvârşeşte Liturghia deplină, şi în cadrul căreia 
poate avea loc împărtăşirea cu Darurile ÎnaintesfinŃite18. Astfel, rânduiala descrisă de 
Sfântul Simeon al Thessalonicului nu trebuie să ne surprindă, fiindcă în tradiŃia 
bizantină împărtăşirea cu Darurile ÎnaintesfinŃite rezervate de la o Liturghie 
precedentă avea loc şi la Cununie şi la alte ocazii solemne; de pildă la încoronarea 
împăraŃilor bizantini, la numirea demnitarilor publici. În codicele Barberini Gr. 336, 
ne este descrisă, spre exemplu, ceremonia încoronării împăratului bizantin. Pe Sfânta 
Masă sunt aşezate hlamida şi coroana; patriarhul stă înaintea analogului, iar, înapoia 
sa, cel ce urmează a fi încoronat. Se rosteşte o rugăciune, după care îndată îl îmbracă 
cu hlamida. Urmează salutul Pace tuturor! O rugăciune a plecării capetelor şi 
împărtăşirea cu Darurile ÎnaintesfinŃite19. O rânduială similară era întâlnită şi la 
numirea demnitarilor bizantini (cezari, arhonŃi, patricieni)20. Tot astfel, în numeroase 
manuscrise, în linii mari, Cununia avea rânduiala de astăzi, dar păstra integrată, la 
locul potrivit, împărtăşirea cu Darurile ÎnaintesfinŃite. Oficiul se deschidea cu 
binecuvantarea euharistică (Binecuvântată este ÎmpărăŃia...)21; urma ectenia mare, cu 
cereri speciale, cele trei rugăciuni, încununarea, pericopele scripturistice, ecteniile 
întreită şi a cererilor, apoi rugăciunea Tatăl nostru..., după care preotul luând Potirul 

                                                           
17 Spre exemplu, Tipicul Mare al Sfântului Sava prevede ObedniŃa chiar şi în Duminica Paştilor – 
„dacă va fi vreo oarecare mare nevoie” – în cazul în care nu se putea celebra Liturghia (Sf. Sava cel 
SfinŃit, Tipicon, Editura „Bucovina istorică”, Suceava, p. 538). 
18 A se vedea Juan Mateos, Un Horologhion inedit de Saint Sabas. Le codex sinaitique grec. 863 (IX 
siecle), Vatican, 1964, p. 54-55; cf. Nikolai Uspensky, op. cit., p. 138-145. 
19 Codicele Barberini Gr. 336, ed. cit., p. 178-179 (traducere în limba română de Ioan I. Ică Jr., op. cit., 
p. 988-989); cf. Constantin VII Porfirogenetul, Le Livre de Ceremonies, Livre II, A. Vogt, Paris, 2006, 
p. 13.  
20 A se vedea: Miguel Arranz, L”Eucologio Constantinopolitano agli inizi del secolo XI, Editura 
Pontificia Universita Gregoriana, Roma, 1996, p. 339. 
21 Această binecuvântare nu este caracteristică Tainelor, ci era rostită în deschiderea tuturor slujbelor 
cultului catedral: Vecernia, Pannychsul (o PavecerniŃă solemnă), Utrenia, Ceasurile şi Liturghia; a se 
vedea, spre exemplu, Nikolai Uspensky, op. cit., p. 90 (Vecernia); Alexandru Dmitrivski, Opisanie, II, 
p. 13-15 (Pannychisul), cf. J. Meteos, Typicon, II, p. 204-209; Sf. Simeon al Thessalonicului, De sacra 
pecatione, P.G. 155, 636C (Utrenia). Dintre aceste slujbe, în ritul bizantin actual doar Liturghia a 
păstrat carecterul catedral, motiv pentru care se deschide cu binecuvântarea mare. Această 
binecuvântare este cerută în unele manuscrise şi pentru Liturghia Darururilor ÎnaintesfinŃite din Postul 
Mare (cf. Makarios Siminopetrinul, op. cit., p. 217), datorită faptului că în cadrul acestei slujbe avea 
loc Împărtăşirea: Botezul, Mirungerea (atunci când se săvârşeşte separat de Botez, la primirea 
schismaticilor – Evhologhion, Bucureşti, 1926, p. 534) şi Cununia. Introducerea acestei binecuvântări 
în cadrul Maslului este un adaos târziu (de la începutul secolului al XX-lea), întâlnit mai ales în spaŃiul 
liturgic românesc, fiind aproape necunoscut Evhologhioanelor greceşti, Trebnicelor slavone şi 
Molitfelnicelor româneşti de până la sfârşitul sec. XIX (a se vedea şi Paul Mayendorff, The anointing 
of the Sick, St. Vladimir”s Seminary Press, Crestwood, New York, 2009). 



Ortodoxia maramureşeană Anul XVI, Nr. 16 / 2011 
 

 

 

150 
 
 

cu Sfintele Taine păstrate de la Liturghia precedentă, zicea cu glas mare: Să luăm 
aminte! Cele mai înainte sfinŃite Sfinte, sfinŃilor! Strana cântă îndată: Unul Sfânt, 
Unul Domn Iisus Hristos..., iar preotul îi împărtăşea pe miri în timp ce se cânta 
chinonicul (priceasna): Paharul mântuirii..., apoi binecuvânta paharul de obşte22, le 
dădea să guste din el, şi urma rânduiala Cununiei până la sfârşit. 

 
4. Despre asocierea şi combinarea Cununiei                                                             

cu Liturghia Euharistic ă deplină 
 
Mai nou, s-a încercat o combinare a Cununiei cu Sfânta Liturghie, tipărită într-

un Arhieraticon grecesc din anul 199423. Această structură presupune aşezarea mirilor 
înaintea icoanei Mântuitorului, înlocuirea antifoanelor obişnuite ale Liturghiei cu 
Psalmul 127, al Cununiei, împărŃit în trei părŃi24, înlocuirea rugăciunilor antifoanelor 
cu cele trei rugăciuni din deschiderea slujbei Cununiei, încununarea înainte de 
cântarea Sfinte Dumnezeule..., iar la Heruvic mutarea mirilor înaintea icoanei Maicii 
Domnului. Mirii sunt împărtăşiŃi primii, iar după rugăciunea Amvonului, se zice 
partea rămasă din Cununie, urmată de un apolis pomenind întâi nunta din Cana 
Galileii şi, dacă este duminică, şi Învierea. Această structură conŃine o serie de 
inadvertenŃe, care contrazic manuscrisele liturgice păstrate, precum şi întreaga 

                                                           
22 Paharul de obşte presupune folosirea vinului (şi a pâinii), fiind „echivalentul” anafurei de la Sfânta 
Liturghie (John Meyendorff, op. cit., p. 28). 
23 Pr. Vasile Gavrilă, op. cit., p. 252, afirmă că acestă rânduială este menŃionată şi de Sf. Nicodim 
Aghioritul, către sfârşitul secolului al XVIII-lea. Chiar dacă este aşa, rânduiala rămâne de dată relativ 
recentă. AfirmaŃii similare întâlnim în Ioannis Foundoulis, Dialoguri liturgice, vol. I, traducere în 
limba română de Vasile Manolache, Editura Bizantină, Bucureşti, 2008, p. 124-126; vol.II, traducere în 
limba română de Sabin Preda, Editura Bizantină, Bucureşti, 2009, p. 109-111, însă nici aici autorul nu 
aduce mărturii convingătoare pentru ipotezele prezentate. Mai mult, nu toate formularele litirgice 
greceşti reprezintă 2originale”, fiind întâlnite numeroase „inovaŃii” în cărŃile de cult greceşti, tipărite în 
ultimele două veacuri. 
24 John Meyendorff, op. cit., p. 49-50, prezintă o rânduială cvasisimilară, însă doar ca „propunere” 
liturgică. Cea de-a doua variantă prezentată, de omitere completă a celor trei antifoane „după modelul 
Liturghiilor săvârşite, unite cu Vecernia din ajunul marilor praznice, nu este nici ea viabilă, dat fiind 
contextul istoric. Liturghiile unite cu Vecernia fac parte din marea priveghere a celor mai vechi 
praznice creştine, la care, din cauza ajunării, Liturghia se săvârşea seara, după Vecernie, unită cu 
aceasta. Să nu uităm că nici măcar în perioada în care se făceau numeroase botezuri în ajunul marilor 
praznice (ex. În Sâmbăta Mare), slujba Botezului nu era combinată cu cea a Liturghiei, ci se desfăşura 
înainte de începutul acesteia, sa în paralel cu partea iniŃială a Sfintei Liturghii.  
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evoluŃie istorică a Liturghiei Cuvântului, în cadrul căreia generează cele mai multe 
schimbări25. În cele ce urmează, dorim să le analizăm pe cele mai importante: 

a. Creează dintr-un singur psalm (Ps. 127) trei antifoane26 (o acŃiune liturgică 
forŃată şi lipsită de logică), când este binecunoscut faptul că structura unităŃii liturgice 
a celor trei antifoane presupune existenŃa obligatorie a trei psalmi diferiŃi27. În cadrul 
Cununiei, Psalmul 27 este un imn procesional, echivalent celui de al treilea antifon al 
Liturghiei, care însoŃeşte intrarea în biserică a mirilor, însoŃiŃi de preot, după ce 
logodna s-a săvârşit în pronaos. 

b. Duce la suprimarea celor trei rugăciuni ale antifoanelor, rugăciuni care au 
un profund caracter comunitar, eclesial28, cunoscute din secolul al VIII-lea29, dar cu 
siguranŃă mult mai vechi30, pe când, în aceeaşi perioadă (şi chiar în acelaşi manuscris) 
aveam doar o singură rugăciune a Cununiei 8cea de-a treia din formularul actual), 
care se referă strict la miri şi la căsătorie, având un caracter particular. 

c. Alterează structura Intrării mici, introducând aici încununarea mirilor31 şi 
înlocuieşte rugăciunea ecteniei întreite cu rugăciunea a patra a cununiei, care nu este 
altceva decât o veche rugăciune a apolisului, stând în legătură cu ectenia cererilor, iar 
nu cu ectenia întreită32. În sfârşit, dubla frază introductivă a otpustului, pomenind atât 

                                                           
25 Pentru evoluŃia amănunŃită a Liturghiei Cuvântului, cu studiul majorităŃii manuscriselor cunoscute 
până la acea dată, a se vedea Juan Mateos, Celebrarea Cuvântului în Liturghia Bizantină, traducere în 
limba română de Cezar Login, Editura „Renaşterea”, Cluj Napoca, 2007. Acest studiu exhaustiv al 
Liturghiei Cuvântului nu pomeneşte nimic cu privire la existenŃa în manuscrise a unei asemenea 
rânduieli. 
26 Mai mult decât atât, cele trei antifoane create au fiecare câte trei stihuri, fiind binecunoscut faptul că 
antifoanele mici au întotdeauna patru stihuri. 
27 Juan Mateos, Celebrarea, p. 49-53 şi 71-75. A se vedea şi Tipiconul Marii Biserici din 
Constantinopol  (sec. al X-lea) Idem, Le Typicon de Grande Eglise, Vol. I-II, Roma, 1962-1963. 
28 Cf. Alexander Schmemann, Euharistia – Taina ÎmpărăŃiei, traducere în limba română de Boris 
Răduleanu, Editura „Bonifaciu”, Bucureşti, 2003, p. 74. 
29 Codicele Barberini gr. 336, ed. cit., p. 57-58. 
30 Juan Mateos, Celebrarea, p. 63. 
31 În nici un caz nu se poate face o analogie cu hirotonia arhiereului, care este hirotonit după Sfinte 
Dumnezeule..., vechiul antifon al intrării. Hirotonia arhiereului se face în acest moment datorită rolului 
său în conducerea Sinaxei Euharistice care urmează. Şi în cadrul tunderii în monahism, partea iniŃială a 
Liturghiei nu este alterată, ci se cântă antifoanele cu rugăciunile lor, iar la Vohod se intercalează 
rânduiala tunderii (M. Arranz, op. cit., p. 403); nu este vorba de o „amestecare” a două slujbe, 
răspândind rânduiala tunderii de-a lungul întregii Liturghii. Tunderea în monahism se face în acest 
moment, înainte de intrare, datorită faptului că atunci venea proestosul în biserică, pentru oficierea 
Euharistiei. 
32 Într-un următor pas, vom asista oare şi la înlocuirea Rugăciunii punerii înainte – o veche rugăciune 
de acces la altar – parte integrantă din formularul euharistic? Tot aici, acelaşi Arhieraticon prevede 
mutarea mirilor înaintea icoanei maicii Domnului (ca la hirotesia de ipodiacon). 



Ortodoxia maramureşeană Anul XVI, Nr. 16 / 2011 
 

 

 

152 
 
 

Nunta din Cana galileii cât şi Învierea 8pe al doilea loc), contravine structurii şi 
logicii otpustului, având în vedere că duminica, chiar atunci când ne aflăm în 
perioada festivă a unuia din marile praznice ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos (cu 
excepŃia zilei de praznic însăşi), fraza introductivă a otpustului menŃionează doar 
„Învierea” şi nimic altceva33. 

Însă, trecând peste complexitatea acestui mod de combinare a celor două 
slujbe şi peste suprimarea unor rugăciuni obşeşti, rămâne provocarea eclesiologică a 
acestei „Liturghii a Cununiei”, care nu face altceva decât să deschidă, aşa cum am 
arătat, o poartă spre apariŃia unor „Liturghii tematice”, particulare. În sfârşit, chiar şi 
în aceste condiŃii, poate ne-ar fi destul de uşor de acceptat, sau de trecut cu vederea, 
un caz unic de-a lungul unui an bisericesc. Însă ar trebui să punem problema şi altfel: 
Ce am face dacă ar trebui să combinăm Liturghia cu Cununia în fiecare duminică sau 
praznic de-a lungul întregului an34, ducând astfel la suprimarea definitivă a unor 
elemente deosebit de stabile ale Liturghiei Cuvântului? Iar dacă am avea de oficiat 
mai multe cununii într-o singură zi, pe ce criterii „duhovniceşti” am stabili care dintre 
ele urmează să fie inclusă în Sfânta Liturghie? 

 
5. Câteva concluzii şi încheiere 

 
Sfânta Liturghie, în sensul larg al termenului, desemnând întregul cult, este 

asemenea uni organism viu ce suferă modificări subtile. Orice încercare de a „amuŃi” 
complet creativitatea liturgică, în favoarea unei uniformităŃi absolute ori a unui 
rubricalism steril, „încremenit”, nu poate fi nocivă. Dar aceasta nu înseamnă că 
trebuie să căutăm inovaŃia, ori exoticul, cu orice preŃ, producând şi provocând 
modificări majore de formă, dar şi de fond, în cadrul cultului. Dar mai cu seamă nu se 
poate ignora logica liturgică şi pastorală precum şi evoluŃia istorică naturală a 
rânduielilor. Acelaşi lucru se poate spune şi în privinŃa restabilirii raportului dintre 
Cununie şi Împărtăşanie. Astfel, dacă se doreşte restabilirea sau reabilitarea vechii 
legături dintre Cununie şi Euharistie, acolo unde este posibil din punct de vedere 
canonic35 în loc să se creeze structuri şi combinaŃii noi, ar fi mult mai uşor să se 
                                                           
33 Cf. Nikolai uspensky, op. cit., p. 52-69. 
34 Trebuie avut în vedere şi faptul că la unele biserici parohiale ori la catedrale se celebrează 
numeroase Cununii în fiecare duminică şi sâmbătă. 
35 În cazul celei de a doua şi a treia căsătorii, ori în cazul căsătoriilor mixte canoanele opresc de la 
Sfânta Împărtăşire şi prin urmare Împărtăşirea nu este îngăduită (John Meyendorff, op. cit., p. 43). 
36  Adică fără abrevieri masive, care adesea reduc Cununia la un simulacru de slujbă, care durează 
uneori mai puŃin de cinsprezece minute. 
37 Potrivit Molitfelnicului, Cununia se face după otpustul Sfintei Liturghii (Molitfelnic, 
E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1998, p. 64). 
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folosească cu seriozitate formularul actual36, rodul şi fructul experienŃei milenare a 
Bisericii, aşa cum a fost el alcătuit, formulat şi folosit vreme de mai bine de opt 
veacuri, ca o formă de Liturghie a Darurilor ÎnaintesfinŃite, împărtăşirea mirilor – cu 
Sfintele Taine păstrate de la Liturghia care a precedat Cununia37 - făcându-se, la 
momentul potrivit, după rugăciunea Tatăl Nostru..., în timp ce se cântă Chinonicul 
„Paharul mântuirii voi lua şi numele Domnului voi chema” (Ps. 115, 4), urmată apoi 
de gustarea din paharul de obşte. Însă trebuie avut în vedere şi faptul că orice 
schimbare a formularelor de cult, chiar şi revenirea la unele forme preexistente, dar 
ieşite din uz, poate fi operată doar cu aprobarea Sfântului Sinod, iar nu ca urmare a 
unor „iniŃiative” personale. 

EnunŃând, în cele din urmă, câteva concluzii, vom afirma şi sublinia că viaŃa 
în Iisus Hristos o dobândim prin Sfintele Taine, care îşi au baza în Taina originară sau 
Taina Tainelor care este Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos; dar recunoaştem 
cu toŃii, că cea mai plină de mister dintre toate Tainele este Dumnezeu – Omul, Iisus 
Hristos şi după El este Euharistia şi Biserica. Prin Botez, Mirungere şi Euharistie ne 
încorporează în Sine în Trupul Său tainic – Biserica, ne ridică la comuniunea cu Sine 
aşezându-ne în intimitatea Sa, dăruindu-ne infinita şi nemărginita Sa bogăŃie 
duhovnicească prin care putem să creştem neîncetat „până la măsura bărbatului 
desăvârşit, a vârstei deplinătăŃii lui Iisus Hristos” (Efeseni 4, 13). 

Aşadar, în fiecare Sfântă Taină, Iisus Hristos ni se dăruieşte cu o lucrare a Sa, 
în Euharistie, însă,  ni se dăruieşte cu Însuşi Trupul şi Sângele Său, deplin penetrate 
de Dhul Lui şi prin care ne spiritualizează şi pe noi, având acordul voinŃei noastre 
libere. Euharistia este Taina care – L extinde pe Iisus Hristos în noi, sau prin care 
suntem noi asimilaŃi la umanitatea Sa preamărită prin Înviere şi ÎnălŃare. Această 
extindere a lui Iisus Hristos în noi constituie Biserica – o comunitate de persoane 
unite între ele prin acelaşi Trup şi Sânge al lui Hristos, pline de Duhul Sfânt. Biserica 
care este astfel constituită ca o comunitate concretă, vizibilă, a oamenilor cu 
Dumnezeu prin Iisus Hristos în Duhul Sfânt, are la rândul ei puterea sacramentală de 
a-L extinde mai departe pe Iisus Hristos în alŃi oameni, prin organele alese şi sfinŃite 
de Hristos Însuşi în ea şi pentru ea, prin Duhul Lui cel Sfânt, adăugând Trupului Său 
noi mădulare. De asemenea, puterea sacramentală, sfinŃită şi sfinŃitoare a Bisericii 
izvorăşte tot prin puterea lui Hristos Cel sălăşluit în ea prin Duhul Sfânt. Euharistia şi 
Biserica sunt două realităŃi nedespărŃite, într-o continuă şi indisolubilă legătură, una 
implicând-o pe cealaltă, una fiind condiŃie a celeilalte, iar în amândouă este prezent 
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Acelaşi Iisus Hristos prin Trupul Lui, deplin pnevmatizat, atrăgând toate mădularele 
şi membrele Sale spre înălŃimea la care se află El. 

Aşadar, importanŃa şi semnificaŃia Euharistiei sunt fundamentale şi maxime 
pentru viaŃa omului, pentru viaŃa lumii, căci ea este unirea cea mai înaltă care se poate 
realiza între om şi Domnul nostru Iisus Hristos, cu Dumnezeu, în ÎmpărăŃia Sa. 
Dumnezeiasca Împărtăşanie din cadrul Sfintei Liturghii care se săvârşeşte în Biserică 
pentru credincioşi, ne uneşte cu Iisus Hristos şi pe noi unii cu alŃii, deoarece toŃi 
credem în Unicul Hristos – Care este ieri, azi şi în veci Acelaşi şi prin Care ne 
împărtăşim cu aceleaşi Sfinte Taine. Ea este Taină a Bisericii şi a unităŃii Bisericii 
fiindcă în ea se pecetluieşte unitatea de credinŃă încununând Liturghia Cuvântului. Ea 
susŃine creşterea permanentă a creştinilor în Hristos, în Trupul Său tainic – Biserica – 
în comuniunea iubirii cu Iisus Hristos şi între ei, Euharistia fiind prin aceasta un 
sacrament al împăcării 38, al iubirii şi a unităŃii profunde a oamenilor în Iisus Hristos, a 
mântuirii în El şi prin El, aşa după cum am mai spus în acest studiu. Unitatea creştină 
trebuie să se răsfrângă asupra lumii întregi, pentru ca să se pregătească în acest chip 
unitatea eshatologică pe care Sfânta Împărtăşanie o prefigurează, ÎmpărăŃia lui 
Dumnezeu cea veşnică pe care o pregustăm încă din viaŃa această terestră şi care nu 
este o comuniune umană, ci o unitate în Dumnezeu, în plenitudinea adevărului şi în 
bucuria ÎmpărăŃiei39 - această concepŃie ar trebui să asigure ecumenicitatea sau 
gîndirea şi mişcarea ecumenică Bisericii cea una după cum şi Iisus Hristos – 
Adevăratul Dumnezeu – doar Unul este!.... 

Încheiem cu constatarea că Euharistia actualizează într-un dinamism 
convergent, spre plenitudinea existenŃei, marile potenŃialităŃi umane care semnifică şi 
simbolizează ceea ce trebuie să devină lumea adică o dăruire şi un imn de laudă adus, 
neîncetat, Creatorului; o comuniune universală în Trupul lui Iisus Hristos, o împărăŃie 
a dreptăŃii, a iubirii şi a păcii în Duhul Sfânt, pentru unitatea şi mântuirea tuturor în 
Iisus Hristos Domnul şi prin Iisus Hristos, ajungând, astfel, la desăvârşirea noastră cu 
ajutorul Sfintei Euharistii căreia îi descoperim, în acest fel, valoarea ei duhovnicească 
de nepreŃuit.   
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Introducere 

Potrivit învăŃăturii creştine scopul vieŃii omului pe pământ este acela de a 
dobândi viaŃa veşnică în deschiderea inimii prezenŃei lui Hristos prin lucrarea harică a 
Duhului Sfânt în vederea sfinŃirii şi îndumnezeirii sale eterne. Iar calea care duce la 
această stare de desăvârşire, căci este vorba despre desăvârşire, este viaŃa însăşi 
sacramentală a Dumnezeului-Om dată de Dumnezeu în revărsarea prezenŃei lui Iisus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu Cel Înviat, Care „întinde şi dilată la nesfârşit sufletul 
omului făcându-l să crească nemăsurat” 1. Aceasta presupune că fiecare credincios 
este chemat să trăiască în mod teologic viaŃa mistică şi tainică, plină de har, a lui/în 
Hristos; fiecare creştin este chemat să experieze tainic viaŃa deplină a Fiului lui 
Dumnezeu Celui Viu în dimensiunea ei sacramentală, ecclezială şi pnevmatică. 
Această iniŃiere a omului credincios în misterul vieŃii lui/în Hristos nu face decât să-l 
plaseze în comuniunea mai presus de minte şi desăvârşitoare cu Dumnezeu revelat 
deplin în Iisus Hristos, Fiul Său, prin adumbrirea şi lucrarea sfinŃitoare a Duhului 
Sfânt în Biserică. 

Pentru înfăptuirea acestui scop, sensul şi chemarea Bisericii este acela de a 
face pe om să se altoiască, prin Sfintele Taine, pe Trupul Celui Înviat şi preamărit al 
Domnului, de a-l face să primească puterea transfiguratoare a Paştilor care-i îngăduie 
să smulgă morŃii şi oricărei forme de moarte, existenŃa sa. Prin harul Crucii dătătoare 
de viaŃă şi al Învierii preaminunate omul primeşte capacitatea de a transfigura toată 
starea de moarte în stare de deplină înviere. În Iisus Hristos, prin harul Duhului Sfânt, 
în Biserică, credinciosul botezat şi restaurat prin întreaga lucrare sfinŃitoare a Tainelor 

                                                           
1 Cf. Sfântul Macarie Egipteanul, Omilii duhovniceşti, 47, trad. rom. de C. Iordăchescu în ColecŃia 
PSB vol. 34, Edit. IBM al BOR, Bucureşti, 1992, p. 276. 
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redevine chip al lui Dumnezeu, tinzând către dobândirea asemănării cu El tot mai 
depline şi actualizate. Încorporat în Trupul tainic al Domnul, ca un mădular viu al 
Bisericii, el poate începe să actualizeze marea iniŃiere baptismală, care înseamnă cu 
adevărat a muri şi a coborî în iad cu Hristos pentru a se naşte în El, şi împreună cu El, 
prin înviere, a trăi o viaŃă nouă şi îmbunătăŃită, fecundată de eternitate. Atunci el 
poate încerca să moară propriei sale morŃi, propriei existenŃe egoiste, individualiste şi 
păcătoase, propriei disperări fardate de orgoliu, pentru a renaşte în spaŃiul sacru al 
Trupului tainic al lui Hristos unde suflă harul Duhului Sfânt, locul sacru în care „se 
mişcă, umblă şi trăieşte” la modul plenar al vieŃii creştineşti. Numai aşa existenŃa 
noastră creştină presupune un „paşte-trecere”, o transformare treptată care se petrece 
în toată fiinŃa noastră. Prin această moarte-înviere sacramentală, omul trece de la 
moartea parŃială la învierea schiŃată, până la trecerea ultimă, la „Paştele” final al 
agoniei, care, pentru cei ce au lăsat deja moartea înapoia lor, se transformă într-o 
„adormire” liniştită prin trecerea şi intrarea în comuniunea luminoasă şi activă a 
sfinŃilor în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. 

Aşadar, sfinŃirea şi înnoirea vieŃii, aşa după cum o aşteaptă de la noi însuşi 
Mântuitorul Iisus Hristos, se dobândeşte numai în Biserică prin Sfintele Taine. 
Minunea limbilor de foc ce s-a arătat la Pogorârea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii 
peste SfinŃii Apostoli nu a încetat. Atunci ea numai a început şi Ńine cât va dăinui 
Biserica, adică până la sfârşitul veacurilor, precum a zis Domnul când a făgăduit 
Apostolilor că le va trimite pe Duhul Sfânt, care să rămână cu ei în veac (cf. Ioan 
14;16-17)2. Prin pogorârea Duhului Sfânt, o dată cu Cincizecimea, cerul a rămas 
deschis şi izvoarele darului Duhului Sfânt, curg neîncetat ca să adape pe cei însetaŃi, 
să sfinŃească pe cei păcătoşi care se pocăiesc, şi astfel să dea viaŃă tuturor mlădiŃelor 
(cf. Ioan 15;1-6), tuturor membrilor care fac parte din Trupul tainic al lui Hristos -
Biserica. După cum mlădiŃa, dacă se rupe din viŃă se usucă, tot aşa se usucă şi se 
osândeşte creştinul care nu Ńine legătura cu izvoarele harului Duhului Sfânt. 

Lucrarea minunată şi sfântă prin care creştinul Ńine legătura cu harul Duhului 
Sfânt şi îşi sfinŃeşte viaŃa, se numeşte Taină. În Taină se întâlnesc în mod miraculos 
cele văzute cu cele nevăzute. După cum Biserica este văzută şi nevăzută, având un 
caracter divino-uman, aşa şi Taina are o parte văzută: slujba sfântă ca ritual, şi una 
nevăzută: coborârea şi împărtăşirea harului sfinŃitor de la Dumnezeu. SfinŃii PărinŃi ai 
Bisericii aseamănă lucrarea Sfintelor Taine cu focul care încălzeşte inimile, care arde 
patimile şi luminează sufletele; cu sămânŃa care creşte şi cu altoiul care înnobilează 
viŃa; cu apa care spală întinăciunea păcatelor; cu pâinea care hrăneşte sufletul şi cu 

                                                           
2 Cf. Pr. Dr. Ilarion Felea, Sfintele Taine, Tiparul tipografiei arhidiecezane, Sibiu, 1947, p. 3. 
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leacurile care ne dau mântuirea şi nemurirea. Ele sunt cu adevărat „medicamente 
pentru nemurire”. 

ImportanŃa Sfintelor Taine pentru viaŃa morală creştină este una covârşitor de 
mare. În primul rând, ele înnoiesc forŃele morale şi spirituale ale credinciosului, prin 
revărsarea energiei necreate a harului divin care, din Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt, se 
comunică tuturor celor ce cred neŃărmurit şi fac voia cea dreaptă şi sfântă a lui 
Dumnezeu. Aceasta înseamnă că prin harul dumnezeiesc se revarsă viaŃă divină în 
fiin Ńa celui credincios; prin har sfinŃenia lui Dumnezeu se sălăşluieşte real şi simŃit în 
noi. Or, aceasta are ca urmare crearea din nou a noastră: din robi ai păcatului devenim 
fii ai libertăŃii morale, deschişi vieŃii celei noi şi pline de lumina harului dumnezeiesc. 
Desigur, această creare din nou a noastră este totodată înnoirea, întărirea, creşterea 
forŃelor morale de care dispunem, adică este revenirea la viaŃa cea nouă cu/prin/în 
Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci harul divin, prin faptul că ne creează din nou, sau 
că este viaŃa lui Dumnezeu în noi, făcându-ne sfinŃi şi fii ai lui Dumnezeu, ne dă forŃe 
spirituale şi morale deosebite, prin care suntem capabili de a duce o viaŃă morală nouă 
şi plină de iubire3.  

Prin intermediul Sfintelor Taine de iniŃiere (Euharistia, Botezul şi Mirungerea) 
Biserica contribuie în mod cert la transformarea omului trupesc şi vechi al păcatului 
într-un om nou, viu şi duhovnicesc, readus la viaŃa cea luminată şi plină de har a 
Duhului, pe care o trăieşte experimental încă de acum prin practicarea ascezei şi 
împlinirea poruncilor dumnezeieşti, tinzând spre dobândirea tot mai deplină a vieŃii şi 
învierii din ÎmpărăŃia veşnică a lui Dumnezeu. Aceste trei Taine sunt neapărat 
necesare pentru a face posibilă naşterea persoanei umane în sensul creştin al 
cuvântului. În fond, toate Tainele vieŃii spirituale sunt necesare pentru creştinii care 
doresc să aibă viaŃă duhovnicească într-înşii. Dintre toate acestea, Tainele pentru 
misiuni speciale au în vedere stări speciale care stau în/şi Ńin de slujba vieŃii 
comunitare (bisericeşti şi sociale). Acestea sunt Nunta şi PreoŃia, Taine care pun pe 
cei ce le primesc în relaŃii personale particulare cu Iisus Hristos şi Biserica Sa dându-
le, cu harul împărtăşit, capacitatea pentru misiuni speciale în societate şi Biserică4. În 
cele ce urmează vom face referire directă doar la Sfânta Taină a Căsătoriei, care este 
cu adevărat o Taină specială a vieŃii celei noi şi pline de har în Domnul nostru Iisus 
Hristos. 

 
 

                                                           
3 Arhim. Prof. Dr. Nicolae Mladin, Valoarea morală a Sfintelor Taine, în „Mitropolia Moldovei şi 
Sucevei”, nr. 1-2 / 1965, p. 31. 
4 Ibidem, p. 38-39. 
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1.  Familia creştină: rolul ei pentru Biserică şi în societatea actuală 

Este unanim recunoscut faptul că una dintre cele mai caracteristice forme de 
organizare a vieŃii umane este familia. Ea este cea mai veche instituŃie şi de cea mai 
mare importanŃă pentru destinul unui popor, dar şi al unei societăŃi. Familia este 
izvorul vieŃii şi celula de bază şi primordială a societăŃii. În acest sens, vorbind despre 
familie, marele retor al Romei antice, Cicero, o numeşte „societatea cea dintâi, 
începutul şi oarecum pepiniera statului”5. 

Nicio instituŃie nu are un rol atât de hotărâtor pentru om şi pentru societate ca 
familia. Cu familia stă sau se pierde binele particular şi cel public, de familie atârnă în 
mare măsură ruina sau prosperitatea naŃiunilor. Am putea-o asemăna cu o temelie. 
Este lucru cunoscut că dacă la casă temelia este puternică, acea casă va sta neclintită, 
rezistând furtunilor şi intemperiilor vremii. Tot aşa dacă într-o societate familia este 
aşezată pe idei sănătoase, întregul grup social progresează. În caz contrar se prăbuşesc 
şi pier. În sânul familiei se formează şi se întăresc bunele deprinderi, moravurile, 
caracterele şi tradiŃiile specifice fiecărui popor. Pe temeliile familiei se înalŃă edificiul 
naŃiunii, care este pământul părintesc lărgit. Dragostea pe care o au oamenii faŃă de 
patrie este dezvoltarea firească, la scară naŃională, a afecŃiunii pe care o avem faŃă de 
tată, mamă, fraŃi, surori şi faŃă de celelalte rudenii. Prin urmare, având o importanŃă 
aşa de mare, era firesc ca de familie să se ocupe toŃi factorii de răspundere ai 
societăŃii civile, din toate timpurile, căutând să o întărească şi să-i asigure existenŃa şi 
buna dezvoltare. Cu atât mai mult Biserica care vede Nunta a fi „cinstită” tocmai 
întru împlinirea scopului fiinŃei umane6 de a vieŃui într-un cadru familial, după 
rânduiala lui Dumnezeu, în fidelitate reciprocă a soŃilor întreolaltă şi a lor faŃă de 
Dumnezeu, cum şi în naşterea de prunci şi creşterea şi educarea lor. Prin căsătorie, în 
cadrul binecuvântat al familiei, bărbatul, femeia şi copiii sunt fiinŃele cele mai 
apropiate unele de celelalte, pentru că se completează reciproc, având fiecare în 
cealaltă umanitatea ajunsă la intimitatea supremă a uneia în/cu cealaltă prin iubirea 
manifestată care le uneşte. Căci zice Sfântul Ioan Gură de Aur: „Cel iubit este pentru 
cel ce iubeşte identic cu sine. Însuşirea iubirii este de aşa fel, încât cel ce iubeşte şi 
cel iubit nu mai par să formeze două persoane deosebite, ci un singur om” 7. 

                                                           
5 M.T. Ciceronis, Opera Rethorica, vol. I, Lipsiae, 1907, p. 73, apud Grigore Mazilescu, ÎnvăŃătura 
despre familie în epistolele pauline, în “Mitropolia Olteniei”, nr. 3-4/1974, p. 279. 
6 Părintele Dumitru Stăniloae spune că „...bărbatul şi femeia numai împreună, prin căsătorie ca 
legătură naturală, alcătuiesc umanitatea completă”. (Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologie 
Dogmatică Ortodoxă, vol. III, p. 120). 
7 Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre feciorie, 3,42, apud Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologie 
Dogmatică Ortodoxă, vol. III, p. 126. 
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Familia deŃine un caracter dinamic şi creator, căci este „dătătoare de viaŃă”, 
copiii reprezentând continuitatea existenŃei noastre, viitoarea situaŃie demografică a 
lumii şi împlinirea voinŃei lui Dumnezeu ca oamenii să crească, să se înmulŃească şi 
să populeze pământul. (cf. Fac. 1,28). Un alt rol important al familiei este cel 
economic, căci în sânul familiei se adună veniturile, se face distribuirea acestora după 
trebuinŃele fiecăruia, părinŃii crescându-şi urmaşii după posibilităŃi. La acestea se 
adaugă rolul important al familiei în educarea şi formarea viitoarei personalitaŃi a 
copiilor. Căci, din punct de vedere religios, familia reprezintă laboratorul de formare 
sau, mai bine spus, de descoperire, pentru copil, a universului divino-uman. Este de la 
sine înŃeles că educaŃia religioasă primită la şcoală nu poate fi eficientă decât dacă 
ambianŃa familială, mediul în care trăieşte copilul, intră în confruntare cu cele auzite. 
În această privinŃă dumnezeiescul Apostol Pavel îndeamnă pe părinŃi: „Şi voi, nu 
întărâtaŃi la mânie pe copiii voştri, ci creşteŃi-i întru învăŃătura şi certarea 
Domnului” (Efes. 6,4) şi iarăşi: „ PărinŃilor, nu aŃâŃaŃi la mânie pe copiii voştri ca să 
nu se deznădăjduiască”. (Colos. 3,21)8. În cadrul ambiant al familiei copilul este cel 
care verifică iubirea părinŃilor, le-o menŃine şi le-o face veşnică. Şi dacă dovada 
iubirii între soŃi este copilul, atunci şi pentru lumea secularizată de acum fiecare copil 
ce vine în lume este o predică a lui Dumnezeu despre răspunderile mari şi sacre ale 
iubirii omului în lume şi societate9. Dragostea neŃărmuită a părinŃilor faŃă de copiii lor 
ne arată ceea ce ar trebui să fie dragostea pe care o merită orice semen al nostru în 
relaŃiile socioumane. 

Prin urmare, familia este baza primă a societăŃii, întrucât omul este o fiinŃă 
socială, iar firea omenească rezidă nu în individ, ci în cele două sexe, în persoane 
deschise comuniunii şi iubirii reciproce, prin care se completează unul pe altul din 
punct de vedere trupesc şi spiritual, formând împreună modelul desăvârşit al omului, 
care dobândeşte astfel puterea de reproducere şi permanentizare a neamului 
omenesc10. Familia este atât izvorul vieŃii sociale, cât şi şcoala propriu-zisă a 
moralităŃii, în cadrul căreia se formează tinerele caractere şi se deprind cele mai alese 

                                                           
8 Sfântul Ioan Gură de Aur face din educaŃia copiilor o preocupare majoră a vieŃii. În viziunea sa, 
educaŃia este o artă, aceea de a forma sufletul copilului şi mintea tânărului, astfel încât şi întreabă: 
„Care artă poate fi egală cu arta de a educa sufletul copilului sau de a-i forma mintea tânărului?” În 
alt loc, acelaşi dumnezeiesc Părinte, zice: „Chiar din mica copilărie îngrădiŃi pe copii cu armele cele 
duhovniceşti şi învăŃaŃi-i în a-şi pecetlui cu mâna fruntea, şi mai înainte de a putea ei să facă aceasta 
cu mâna, voi înşivă însemnaŃi-le pe frunte semnul sfintei cruci”. (Sfântul Ioan Gură de Aur, Către cei 
care atacă viaŃa monahală, II, în PG tomul XLVII, col. 351, apud Pr. dr. C-tin Mihoc, Taina 
Căsătoriei şi Familia Creştină în învăŃăturile Marilor PărinŃi ai Bisericii din sec. IV,  Edit. Teofania, 
Sibiu, p. 162). 
9 Cf. P.S. Ioan Suciu, Mama, Edit. ViaŃa creştină, Cluj-Napoca, 2002, p. 72. 
10 Hristu Andrutsos, Sistem de morală, p. 300. 
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virtuŃi sociale, în baza raporturilor reciproce ale soŃilor întreolaltă şi ale părinŃilor şi 
copiilor din cadrul ei adânc ancoraŃi în iubirea familială. Având ca şi temei al 
existenŃei sale căsătoria, familia este prima societate naturală care se sprijină pe 
legătura indisolubilă dintre bărbat şi femeie şi care se completează cu o lume nouă în 
care apar copiii. Legăturile puternice care se creează între membrii familiei în 
dragostea lor unul faŃă de altul se permanentizează şi în sfera vieŃii sociale, 
contribuind astfel la dezvoltarea şi progresul acesteia, precum şi la îndeplinirea, în 
definitiv, menirii morale şi sociale a fiecăruia în parte. Familia este şi rămâne prima 
condiŃie şi prima formă a societăŃii umane şi cea dintâi instituŃie umană, un aşezământ 
binecuvântat prin care viaŃa socială se desfăşoară într-un mod organizat şi eficient11. 
Putem spune, fără să greşim, că familia ca instituŃie mamă a tuturor celorlalte, ca 
unitate primordială a societăŃii, poartă în sine toată viaŃa, valoarea ei fiind exact aceea 
a vieŃii înseşi. 

Valoarea umană incontestabilă a familiei este una absolută, căci este de 
origine divină, în/prin care experiem realităŃi divine, iar în societate, ea reprezintă 
elementul tradiŃional, educativ şi progresiv. Familia este matricea generatoare a unei 
vieŃi noi şi mereu înnoitoare, este laboratorul sacru în care se pregăteşte, se formează 
şi se întreŃine permanent firea restaurată în starea originară predestinată nemuririi12, 
iar în spectrul vieŃii sociale, familia este sursă creatoare şi laborator sacru în care se 
plăsmuieşte, ia chip şi se întreŃine, în fiecare moment, societatea întreagă. Ea este şi 
rămâne liantul social prin excelenŃă, fibra organică activă a vieŃii comunitare, piatra 
unghiulară a societăŃii, ca şi modelul ei, pentru că familia presupune comuniune, iar 
comuniunea nu e posibilă fără iubire, sufletul ei este iubirea, or, în definitiv, iubirea 
este sacră şi de origine divină aşa cum e şi familia. 

În concepŃia creştină iubirea izvorăşte din însăşi fiin Ńa spirituală a omului. 
Persoana însăşi, în esenŃialitatea ei, este iubire, ceea ce însemană că în ea există 
ontologic tendinŃa fundamentală spre comuniune. De aceea, caracteristica iubirii este 
setea după o unitate deplină şi mai adâncă: unitatea totală, unitatea fiinŃială. Iubirea 
este cea care unifică esenŃele, iar unitatea fiinŃială este idealul ei. Prin ea se deschid 
rezervoarele tuturor energiilor spirituale şi viaŃa unuia se revarsă în viaŃa celuilalt, 
până la contopire deplină13. Aşadar, tendinŃa ei este unirea, o unire totală şi fiin Ńială, 
suprapersonală, în care persoanele se desăvârşesc. Pentru aceasta iubirea este atât de 
necesară vieŃii sociale şi fundamentală vieŃii omeneşti în general, căci este mediul de 

                                                           
11Cf. J. Szczepansky, NoŃiuni elementare de sociologie, Bucureşti, 1972, p. 163. 
12 Pr. prof. Ilie Moldovan, Adevărul şi frumuseŃea căsătoriei. Teologia iubirii II, p. 189. 
13 Iubirea înlătură distanŃa dintre persoane, desfiinŃează izolarea, realizând o împărtăşire integrală de 
existenŃă şi viaŃă între persoane. Ea este extaz, adică ieşire din sine şi revărsare în altul. (Cf. Î.P.S. 
Nicolae, Mitropolitul Ardealului, Studii de Teologie Morală, Sibiu, 1969, p. 352). 
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supremă realizare a personalităŃii şi a comunităŃii. Familia, care este viaŃa omului 
însăşi14, este permanent generatoare de iubire care urcă pe om, deopotrivă credincios 
mărturisitor, mădular viu al Bisericii şi membru al societăŃii, spre Dumnezeu şi 
coboară pe Dumnezeu în potirul sufletului său plin de dor şi nostalgie şi îl 
transfigurează până la desăvârşire şi sfinŃenie. 

Dar sfinŃenia nu se poate dobândi fără harul dumnezeiesc al Duhului Sfânt şi 
fără viaŃă curată şi virtuoasă. Aceasta face să încadrăm familia într-un spaŃiu sacru, s-
o privim cu admiraŃie şi s-o înŃelegem ca „taină mare” în Hristos şi în Biserică. (cf. 
Efes. 5, 32). Adică, săvârşită în Biserică, familia se ridică pe piscul de taină 
dumnezeiască întru Iisus Hristos, unde se împreunează Dumnezeu cu omenirea, cerul 
cu pământul şi Hristos Însuşi cu Biserica întru iubire deplin-dumnezeiască. Or, 
aceasta ne face să privim familia creştină ca transparenŃă a realităŃilor transcendente, 
în care îşi are înfipte rădăcinile, prin aceea că e o realitate temeinicită pe harul divin15. 

Căsătoria şi familia sunt două instituŃii umane, care au apărut încă de la 
începutul vieŃii primilor oameni şi au dăinuit de-a lungul istoriei neamului omenesc. 
După învăŃătura Bisericii Ortodoxe, căsătoria şi familia sunt două aşezăminte divine 
care constituie temelia vieŃii sociale, primele elemente ale acesteia, celula umană a 
societăŃii. Omul îşi are plinătatea fiinŃei sale în perechea alcătuită din bărbat şi 
femeie, făurită de Dumnezeu Creatorul încă dintru început. Cele două sexe se 
întregesc reciproc trupeşte şi sufleteşte, constituind numai laolaltă o unitate umană 
plenară şi posedând, deasemenea, puterea de perpetuare a neamului omenesc.  

Din paginile Sfintei Scripturi reiese că noi oamenii suntem solidari în păcat şi 
în cădere cu Adam (cf. I Cor. 15, 47-49), protopărintele nostru după trup. Prin 
descendenŃă naturală, Adam ne-a asociat pe noi toŃi, destinaŃi morŃii prin păcat. Prin 
descendenŃă harică însă, Hristos ne asociază pe toŃi Învierii Sale veşnice (cf. I Cor. 4, 
10-11). Aşadar, putem spune că precum prin Adam au căzut toŃi, tot aşa prin Hristos 
se ridică toŃi, subliniindu-se astfel temeiul egalităŃii personale a oamenilor şi putinŃa 
tuturor de a învia în Hristos. 

Prin jertfa Sa supremă, Hristos Mântuitorul, ”al doilea Adam”, a regenerat 
firea noastră „spre înnoirea vieŃii ”. Or, prin înnoirea vieŃii, Hristos a dat un nou sens 
bărbatului şi femeii, adică căsătoriei şi familiei în general, primul aşezământ instituit 
de Dumnezeu încă în Paradis. Omul cel vechi, Adam, fusese creat din ceea ce 
omenirea avea „mai fin şi mai luminos”, pe când Adam cel nou, Iisus Hristos, 
Domnul nostru, S-a constituit din pârga omenirii luată din ceea ce ea a avut „mai 
curat”. Adam cuprindea în sine pe toŃi oamenii; Hristos posedă în Sine ceva din toŃi 

                                                           
14 Cf. Pr. prof. Ilie Moldovan, Teologia iubirii, vol. II, p. 187. 
15 Î.P.S. Nicolae, Mitropolitul Ardealului, Studii de Teologie Morală, p. 358. 
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oamenii - natura umană. După cum consecinŃele păcatului lui Adam s-au răspândit la 
toŃi descendenŃii lui, adică la toŃi cei care se împărtăşeau din el ca om, tot aşa Hristos, 
devenit principiul de unire a celor ce erau separate, între viaŃă şi moarte, împărtăşeşte 
puterea dumnezeiască, de care firea Lui umană e cuprinsă, tuturor celor ce participă la 
El. Astfel, viaŃa lui Hristos se prelungeşte haric în toŃi cei care pătrund în lumea 
recreată, restaurată şi înviată în El şi prin El, adică în cei renăscuŃi pentru noul eon. 

Pecetluită, temeinicită şi sfinŃită în Biserică prin taina Căsătoriei, harul 
dumnezeiesc al lui Hristos şi iubirea Lui nemărginită devin prin binecuvântarea şi 
administrarea Tainei temelia şi viaŃa familiei creştine. Şi e vorba despre iubirea 
îndumnezeită prin harul lui Hristos, ca reflex al iubirii treimice, o iubire în sensul de 
contopire spirituală, de comuniune fiinŃială, prin care familia constituie o unitate 
indestructibilă şi oferă garanŃia veşniciei. De aceea mai presus de toate, ca lege 
principală a familiei, este râvna de a colabora cu harul divin, în scopul de a face din 
familie un cămin, o şcoală a sfinŃeniei, o “mică biserică” unde toŃi membrii familiei să 
se desăvârşească spiritual-moral prin iubire. De fapt, aceasta este perspectiva în care 
familia îşi află împlinirea şi devine leagănul sau matca împlinirii şi desăvârşirii 
membrilor ei. Şi relevant este faptul că fiecare chemare adresată omului de-a înainta 
către desăvârşire este însoŃită de Biserică cu săvârşirea unei „taine”. Aici este vorba 
despre taina iubirii. Această iubire, izvorâtă din iubirea lui Hristos, este 
atotcuprinzătoare, generoasă, dezinteresată, jertfelnică; este o iubire care plămădeşte 
totul din aluatul Evangheliei lui Hristos, spiritualizând membrii familiei şi 
transformând familia într-un colŃ sau fragment de paradis. 

De aici şi rolul fundamental pe care-l deŃine familia, binecuvântată şi sfinŃită 
în Biserică şi, apoi, din Biserică în societate. Căci asemeni oricărei comunităŃi din 
cadrul societăŃii, familia nu este o simplă sumă de indivizi, ci unitate ce îşi transcende 
membrii luaŃi în parte şi care exercită o influenŃă decisivă asupra persoanelor ce o 
alcătuiesc. În cadrul familiei, membrii ei îşi formează identitatea şi conştiinŃa 
colectivă16. În societate, familia niciodată nu-şi pierde identitatea de a constitui 
factorul principal în formarea identităŃii şi comportamentului membrilor ei şi ai 
societăŃii. Aşa cum mediul înconjurător în care se naşte şi se dezvoltă omul constituie 
pentru el baza şi punctul de plecare în procesul de cunoaştere a lumii, tot astfel şi 
familia constituie baza şi punctul de plecare în întâlnirea lui cu aproapele. Şi aşa cum 
oamenii se nasc şi cresc în familie, tot în acest mediu se manifestă pentru întâia dată 
sociabilitatea omului, i se formează personalitatea şi se pun bazele exercitării 
caracterului social sau a comuniunii, care îi vor determina într-un mod hotărâtor 
întreaga viaŃă. 

                                                           
16 Georgios Mantzaridis, Morala creştină, p. 302-303. 
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În mediul familial se deprind virtuŃile atât de necesare vieŃii sociale actuale. 
Cu ajutorul părinŃilor şi al celorlalŃi membri ai mediului familial, copilul sau tânărul 
îşi creează prima imagine despre lume şi societate, îşi formează religiozitatea sau 
concepŃia lui despre lume, cultivă respectul sau dispreŃul faŃă de aproapele şi dezvoltă 
spiritul întrajutorării sau individualismul. În societate, familia care trăieşte creştineşte 
se dovedeşte a fi un adevărat laborator al virtuŃilor şi în special al iubirii. De aceea 
marea importanŃă a familiei pentru creşterea şi educarea copiilor înseamnă în fapt că 
însăşi starea ei – bună sau rea  – determină decisiv viaŃa lor personală şi socială. Căci 
dacă în sânul familiei se dezvoltă de fiecare dată noua generaŃie şi dacă formarea 
bazelor vieŃii sociale a oamenilor noii generaŃii se realizează în cea mai mare parte în 
cadrul familiei lor, este firesc ca starea noii generaŃii să exprime fundamental starea 
familiilor contemporane. 

 
2. Taina NunŃii  –rolul ei pentru Biserică, societate şi viaŃă 

 
Prin venirea Sa în lume, Iisus Hristos întăreşte din nou legătura căsătoriei 

dintre bărbat şi femeie şi o înalŃă din ordinea naturii în ordinea harului, învăluind-o, 
prin participarea la nunta din Cana Galileii, în ambianŃa harică ce iradia din Persoana 
Sa dumnezeiască. Săvârşind acolo cea dintâi minune, prin puterea Sa mai presus de 
fire, şi dând perechii ce se căsătorea să bea din vinul iubirii entuziaste turnate de El 
prin harul Său, El vrea să arate că înălŃarea vieŃii omeneşti în ordinea harului începe 
odată cu întărirea şi înălŃarea Căsătoriei.  

Căsătoria este o instituŃie întemeiată de Dumnezeu încă de la început, de la 
crearea omului ca bărbat şi femeie (cf. Fac. 1,27), pe care i-a aşezat apoi în Rai. 
Naşterea Evei din (coasta lui) Adam apare ca marele mit al deofiinŃimii  principiilor 
complementare ale fiinŃei umane, bărbat - femeie, arhetipul de la început al fiinŃei 
umane în întregul ei. Crearea însăşi a omului marchează o nouă fază în viaŃa lumii, în 
care lucrarea lui Dumnezeu aduce în evidenŃă o fiinŃă raŃională, imprimând în ea 
caractere specifice naturii divine. 

În forma cea mai veche a referatului biblic despre creaŃie se spune în mod 
expres: „Şi a zis Domnul Dumnezeu: Nu este bine să fie omul singur; să-i facem 
ajutor potrivit pentru el” (Fac. 2,18). Crearea omului e o lucrare care nu ajunge la 
împlinire până la apariŃia femeii. Atunci „Dumnezeu a creat coexistenŃa”, ne spune 
Sfântul Chiril al Alexandriei. Eva nu este făcută în vederea înfrumuseŃării Edenului, 
ci pentru a împlini ceea ce lipsea din Paradis, pentru că o făptură omenească, luată 
izolat şi considerată în sine, încă nu este omul adevărat. Pe de altă parte, femeia este 
fiin Ńa necesară pentru ca singurătatea lui Adam să nu fie o paralizare a lumii 
spirituale. „Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a 
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adormit, a luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din 
Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o lui Adam” (cf. Fac. 2, 21-22). 
„Coasta” semnifică ceva mai mult decât existenŃa morală, e reală împlinire spirituală. 
Scoaterea Evei din Adam înseamnă că Eva a fost cuprinsă virtual în Adam şi înainte 
de aducerea ei distinctă la existenŃă. Nu mai lipseşte nimic ca universul existenŃei 
omeneşti să oglindească cerul, iar viaŃa celor dintâi „soŃi” să ilustreze împărtăşirea 
unei fericiri al cărei substrat e de origine dumnezeiască. 

Creat după chipul lui Dumnezeu, omul este dualizat, de la început în „eu” şi 
„tu” şi predestinat a trăi în vederea iubirii veşnice exprimate comunional. De aceea, el 
nu a fost făcut ca fiinŃă solitară, ci ca fiinŃă în doi. Aşadar, zidind natura umană astfel 
(duală), Dumnezeu devine „autorul Căsătoriei”. Astfel, în faŃa minŃii noastre, 
Căsătoria se prezintă ca un mister de nepătruns lăsat nouă moştenire de însuşi 
Dumnezeu, iar începând de la Cartea Facerii şi până la Apocalipsă, Sfânta Scriptură 
nu încetează de a ne vorbi despre Taina Căsătoriei şi despre „misterul” ei, despre 
originea şi instituirea ei divină, ca şi despre semnificaŃia sau scopurile ce i-au fost 
date de însuşi Dumnezeu. 

Căsătoria este cel mai vechi aşezământ dumnezeiesc, este „o Taină” străveche, 
prin care se întemeiază adunarea ambelor sexe, partea bărbătească şi femeiască, 
unitatea şi trăinicia familiei, celula societăŃii omeneşti şi „temelia existenŃei 
popoarelor”17. Întemeierea ei ca Taină va mărturisi în lume ultimul act în timp al 
iubirii divine creatoare. Între bărbat şi femeie trebuie să stăpânească „legea iubirii”, 
căci pentru a fi o unire desăvârşită, Căsătoria comportă o iubire desăvârşită. De aceea 
ea trebuie să fie indisolubilă. Astfel, Căsătoria avea de la început atributele unităŃii şi 
indisolubilităŃii, iar iubirea dintre soŃi poartă în sine dorul după veşnicie şi exprimă 
sensul divin al vieŃii celei adevărate şi eterne. 

În Paradis, Dumnezeu a sădit în firea umană germenii Căsătoriei. Participarea 
soŃilor la viaŃa divină pe care o presupune Căsătoria în Eden nu este o realitate 
încremenită într-o formă prestabilită, ci este o chemare de creştere necontenită în 
sfinŃenie. Harul paradisiac este un dar, după cum este şi o menire. TradiŃia Bisericii 
Ortodoxe afirmă în mod constant, în diverse surse teologice, liturgice şi canonice, 
sfinŃenia Căsătoriei întemeiată în Eden. „Vorbind de doi, Dumnezeu vorbeşte de unul 
singur”, notează Sfântul Ioan Gură de Aur. Dar această unitate umană diferenŃiată şi 
complementară este o unitate conjugală. Perechea umană din Rai era o pereche 
conjugală. „Aceasta era căsătoria paradisiacă, avându-şi baza în natura umană 
duală”18. Ea avea şi un har, căci potrivit teologiei ortodoxe, omul nu a fost creat ca 
                                                           
17 Cf. Protos. Nicodim MandiŃă, Calea sufletelor în veşnicie - Vămile văzduhului, vol. II, Edit. 
Bunavestire, 1994, p. 128. 
18 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, p. 121. 
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fiin Ńă autonomă, fiinŃă suficientă sieşi. Natura intimă a omului nu aparŃine ei însăşi, 
decât în măsura în care există „în Dumnezeu” sau în „har”. Harul paradisiac a fost 
conferit de Dumnezeu Căsătoriei ca să-i asigure o dezvoltare „naturală” (naşterea de 
prunci). În această perspectivă ortodoxă, iubirea este sfinŃenie, iar sfinŃenia iubire. 
Iubirea şi harul exprimă viaŃa dinamică a Căsătoriei, prin care se realizează o unitate 
interpersonală de împlinire spirituală şi regăsire în absolut.  

O dată cu păcatul strămoşesc, însă, primii oameni au pierdut harul lui 
Dumnezeu şi, prin aceasta, legătura lor cu Dumnezeu. Păcatul strămoşesc a adus cu 
sine şi slăbirea chipului lui Dumnezeu în om. ProtopărinŃii au pierdut totodată 
sfinŃenia, curăŃenia şi putinŃa de a „nu muri”. Prin pierderea harului, protopărinŃii au 
pierdut şi roadele acestuia, ca urmare a neascultării poruncii lui Dumnezeu, fiind 
scoşi din Rai (cf. Fac. 3,22). Dar, deşi Căsătoria ca legătură naturală a fost slăbită şi 
desfigurată în multe forme după cădere, prin epaismul descătuşat şi dezvoltat de 
cădere, cum şi pierderea harului legat de starea primordială, totuşi ea n-a fost 
desfiinŃată în esenŃă. Căci nici natura umană n-a fost distrusă. Citind şi interpretând 
primele capitole din Cartea Facerii, în lumina numeroaselor texte ale Noului 
Testament, care amintesc despre Adam şi Eva, (Efes. cap. 5; Rom. 5, 14), ne dăm 
seama că referatul biblic al creaŃiei nu e destinat să ne descopere evenimentul care stă 
la începutul existenŃei umane, ci el are menirea de a constitui o profeŃie ce se face 
cunoscută prin mijlocirea zidirii primei perechi de oameni. Împlinirea acestei profeŃii 
este consemnată de Sfântul Apostol Pavel prin cuvintele: „Taina aceasta este mare, 
iar eu zic: În Hristos şi în Biserică” (Efes. 5,32). Biserica este a doua creaŃie a lumii, 
fiind refacerea în har a rânduielii dintru început, prin Jertfa de pe Cruce şi prin 
Învierea Mântuitorului. Există o certă şi reală imanenŃă a misterului celei de a doua 
creaŃii în celebrarea NunŃii creştine, pentru că există o tainică corespondenŃă între 
zidirea firii umane şi naşterea Ecclesiei din „coasta” lui Hristos. 

La nunta din Cana Galileii, Iisus şi-a început lucrarea misionară şi iconomică 
prin realizarea de minuni, dezvăluindu-şi astfel treptat puterea şi slava Sa 
dumnezeiască. Majoritatea teologilor văd în acest episod adevărata consfinŃire 
dumnezeiască a Tainei NunŃii ca realitate tainică şi indisolubil legată de iconomia 
mântuirii. Paul Evdokimov face un subtil comentariu în duh patristic asupra acestui 
episod şi spune: „După cea de-a patra Evanghelie (2, 1-11), prima minune a lui 
Hristos este săvârşită la nunta din Cana. Prin însăşi materia ei - apa şi vinul - minunea 
este preludiul Patimilor lui Hristos şi vesteşte deja naşterea Bisericii pe Cruce, căci 
„din coasta străpunsă a izvorât sânge şi apă”. Simbolismul face o legătură şi înrudeşte 
Nunta, locul minunii, cu esenŃa euharistică a Bisericii. Maica Domnului, ca un înger 
păzitor, se apleacă asupra lumii în suferinŃă şi spune: „Nu mai au vin”. Însă mijlocirea 
Sfintei Fecioare grăbeşte vremea venirii (începutul activităŃii mesianice): „FaceŃi 
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orice vă va spune!”. În Cana Galileii, deci, Hristos „Şi-a arătat slava Sa” în incinta 
unei „eclesia domestica”. 

Această nuntă, în fapt, este nunta mirilor cu Hristos. Hristos prezidează nunta 
din Cana Galileii şi, după SfinŃii PărinŃi, El prezidează toate nunŃile creştine. El este 
singurul şi unicul Mire, al cărui prieten se bucură cu bucurie de glasul Lui. Acest 
nivel al cununiei mistice a sufletului cu Hristos, pe care Căsătoria o închipuie în mod 
direct, este cel al oricărui suflet şi al Bisericii, ca Mireasă prea înfrumuseŃată a lui 
Hristos. La nunta din Cana Galileii, în casa „primului cuplu creştin”, Cuvântul şi 
Duhul sunt Cei care prezidează sărbătoarea mirilor şi de aceea se bea vinul cel nou, 
vin miraculos, dătător al unei bucurii care nu mai este de pe acest pământ. Este acea 
„beŃie trează” de care vorbeşte Sfântul Grigore de Nyssa şi de care erau „acuzaŃi” 
SfinŃii Apostoli în ziua Cincizecimii. Iată cum Cinzecimea conjugală face „toate 
lucrurile noi”. Bucuria Tainei se ridică aşadar la nivelul bucuriei dumnezeieşti19. 

Aşadar, fiecare nuntă o închipuie tainic pe cea din Cana Galileii şi stă sub 
bucuria binecuvântării dumnezeieşti a lui Hristos şi a Bisericii, chiar şi atunci când 
cei ce iau parte la ea nu conştientizează deplin această esenŃialitate fondatoare, 
lăsându-se conduşi de emoŃia şi veselia lumească a momentului. Pentru Iisus însă, 
Căsătoria are un tâlc şi mai adânc: este obârşia unei veşnicii: „ce-a legat Dumnezeu, 
nu poate dezlega omul”. Când inimile s-au înŃeles şi trupurile s-au apropiat nu există 
sabie, nici lege care să le poată despărŃi. În această viaŃă schimbăcioasă, pieritoare, 
nu-i decât un singur lucru care va să dăinuiască până la moarte şi încă după moarte: 
Căsătoria; ea este singura verigă ce ne leagă de veşnicie dintr-o salbă hărăzită pieirii. 
Căci iubirea revărsată peste miri din harul Căsătoriei, este singura virtute „mai tare 
decât moartea”! 

Revenim şi spunem că săvârşind la nunta din Cana Galileii cea dintâi minune 
(In. 2,1-11), Mântuitorul a Ńinut să ne arate că restaurarea firii omeneşti în ordinea 
harului nu poate să înceapă decât de la izvoarele iubirii. A trăi în iubire, imitând pe 
Dumnezeu, înseamnă a avea Raiul pe pământ. Prefacerea apei în vin la această 
cununie, este o imagine euharistică decoperindu-ne adevărata ei semnificaŃie: 
transformarea însăşi a iubirii dintre cei doi soŃi în realitatea nouă, înviată şi 
transfigurată a ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu. 

Nunta este o Taină, iar Taina este expresia sfinŃeniei supreme. Vorbind despre 
Căsătorie ca de un „sacramentum nupŃiarum”, Fericitul Augustin afirma că în ea 
sfinŃenia Tainei are o putere mai mare decât „vitalitatea mamei”. SfinŃenia face ca 
Nunta să nu fie numai o reflectare sau o imagine a misterului unirii Domnului cu 
Biserica (cf. Efes. 5,32), ci însăşi imanenŃa acestui mister în iubirea conjugală. „Locul 

                                                           
19 Cf. Răzvan Codrescu, Teologia sexelor şi taina nunŃii , Edit. Christiana, Bucureşti, 2002, p. 157-158. 
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căsătoriei creştine în unirea lui Hristos şi a Bisericii se arată într-un mod foarte 
izbitor ca o emanaŃie a acestei iubiri”. ViaŃa în comun a celor doi soŃi devine viaŃa 
creştină îndumnezeită, iar „Sacramentul căsătoriei le conferă mirilor dreptul la toate 
darurile actuale care le sunt necesare pentru serioasele obligaŃii ce le revin în 
această viaŃă” 20. 

„Căsătoria este sfântă” fiindcă ea ia parte la ÎmpărăŃia lui Dumnezeu şi 
constituie deja, profetic, o „micro-basilaea” (mică ÎmpărăŃie). Căsătoria este una din 
căile ce duc la ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. Căsătoria, şi implicit familia, este „icoana” 
ÎmpărăŃiei, sau chiar mai mult decât atât: în istorie, ea este „semnul” sau „începutul 
semnelor” ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu. Aşa ne-a prezentat-o Apostolul iubirii, când a 
vorbit de nunta din Cana Galileii, unde „Iisus şi-a arătat slava Sa” (In. 2, 11). În acest 
sens, Căsătoria devine „modul” de slăvire a lui Dumnezeu în mijlocul lumii, semn cu 
profunde şi evidente dimensiuni eshatologice şi soteriologice. Creştinii sunt chemaŃi 
să-L slăvească pe Dumnezeu nu doar în duhul lor, ci şi în trupul lor, care e „templu al 
Duhului Sfânt” (I Cor. 6, 19). Ei bine, prin această „preoŃie conjugală”, ei, sfinŃind 
propriile trupuri, dau „slavă lui Dumnezeu”.  

TrimiŃând din cer binecuvântarea Sa, Dumnezeu îi întăreşte pe miri să meargă 
pe calea împlinirii unei uniuni desăvârşite şi astfel să realizeze o „deplină înŃelegere 
sufletească şi trupească”. Prin celebrarea Căsătoriei, soŃii nu se retrag într-un „egoism 
în noi”, ci se deschid spre lume. CredinŃa creştină nu este adevărată doar în ceea ce-L 
priveşte pe Dumnezeu şi ÎmpărăŃia Sa, ci, în egală măsură, este adevărată şi în ceea ce 
priveşte tot omul. Adevăratul creştinism n-a refuzat niciodată lumea şi bucuriile 
omeneşti, iar uniunea nupŃială e un răspuns pozitiv la nevoile istorice şi pământeşti 
ale existenŃei şi al societăŃii oamenilor către realitatea divină.  

Prin împărtăşirea din acelaşi potir euharistic, între cei doi tineri se întrupează, 
ca într-un „pântece matern”, iubirea conjugală, prin care ei dobândesc darul unei noi 
existenŃe, un „trup nou”. Ca într-o „cincizecime conjugală”, ei primesc harul Duhului 
Sfânt, pe care-l împărtăşesc tuturor celor din jur21, căci în aceasta constă Taina: intră 
doi în Biserică şi iese „una”. Iubirea iniŃiază deci unirea dintre cei doi soŃi în Taina 
Căsătoriei, iar ei devin şi trăiesc împreună o singură existenŃă. 

Aşadar Căsătoria creştină este, pentru cele două persoane implicate în iubire, 
o unitate indivizibilă duhovnicească şi trupească; ea reflectă, de fapt, unirea dintre 
Hristos şi Biserica Sa. Este vorba aici despre acea legătură trupească între soŃ şi soŃia 
sa, pe lângă cea de unitate spirituală, în duh, care nu este numai o legătură legitimă, ci 
şi voită de Dumnezeu, prin ea realizându-se o comuniune totală de iubire, care face 
                                                           
20 Cf. Fericitul Augustin, apud. Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan, op. cit., p. 95-96. 
21 Paul Evdokimov, Taina iubirii. SfinŃenia unirii conjugale în lumina tradiŃiei ortodoxe, în trad. rom. 
de Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă, Edit. Christiana, Bucureşti, 1994, p. 154-155. 
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posibilă atât naşterea de prunci, cât şi întrajutorarea reciprocă a soŃilor. Într-un astfel 
de context, procreaŃia concura, în termeni relevanŃi, nu doar la desăvârşirea 
duhovnicească, ci şi - sau mai ales - la mântuirea celor doi soŃi, cum se exprimă 
Sfântul Apostol Pavel zicând că, prin naşterea de fii, ”în credinŃă, în adevăr şi în 
dragoste”, sunt răsturnate efectele nefavorabile ale călcării de poruncă şi ale 
neascultării (cf. I Tim. 2, 14-15). 

Într-o astfel de perspectivă, soteriologică şi eshatologică a procreaŃiei, 
Căsătoria depăşeşte cu mult ideea comună de „familie creştină”, aşa cum este 
înŃeleasă azi de cei mai mulŃi teologi; ea asumă dimensiuni nu doar cosmice şi 
universale, ci şi unele dimensiuni duhovniceşti şi veşnice, care ne privesc aici direct. 
„Câtă vreme vom considera Nunta ca fiind ceva ce priveşte doar pe cei ce se 
căsătoresc, ceva ce li se întâmplă numai lor, iar nu şi întregii Biserici şi lumii, nu 
vom înŃelege niciodată sensul într-adevăr profund sacramental al Căsătoriei, marele 
mister la care se referă Sfântul Apostol Pavel, când afirmă „Iar eu zic în Hristos şi în 
Biserică”. Trebuie să înŃelegem că tema, conŃinutul şi obiectul real al Tainei 
Căsătoriei e mai amplu decât familia. Este taina iubirii divine, care îmbrăŃişează 
totul, taina fiinŃei însăşi, şi datorită acestei raŃiuni, ea interesează întreaga Biserică 
şi, prin Biserică, lumea întreagă”22. 

Iată de ce unitatea supranaturală a soŃilor ca membre şi organe ale Trupului lui 
Hristos, constituie marea Taină a Căsătoriei creştine. Ea reflectă misterul încă şi mai 
mare al unirii lui Hristos cu Biserica Sa, şi prin/pentru aceasta ea este cu adevărat „o 
Taină”. E o Taină întrucât Căsătoria nu semnifică numai o realitate transcendentă, ci 
în ea există o certă şi reală imanenŃă a misterului unirii lui Hristos cu Biserica şi cu 
lumea în celebrarea NunŃii creştine. Această unire, Nunta o face vizibilă în unirea 
bărbatului cu femeia prin harul ecclezial împărtăşit. În acest sens, Căsătoria creştină 
depăşeşte căsătoria din paradis prin demnitatea superioară a membrilor care o încheie 
(preoŃii Bisericii), prin scopul său mai înalt şi prin raportul său mai intim cu unirea lui 
Hristos şi a Bisericii, care o reproduce într-un mod viu. 

 
3.  ÎnŃelesul teologic al iubirii conjugale dintre soŃi                                                            

descoperit  deplin în Taina Căsătoriei creştine 
 
Căsătoria este o instituŃie socioumană întemeiată de Dumnezeu încă din 

momentul aducerii din nefiinŃă (ex nihilo) la existenŃă a fiinŃei umane, adică de la 
începutul creării omului ca „bărbat şi femeie” (Fac. 1,27), arhetipul original al 

                                                           
22 Cf. Părintele Juvenalie, Teroriştii uterului, Edit. Anastasia, Bucureşti, 2002, p. 164. 
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persoanei umane în întregul ei23. Căsătoria este cel mai vechi aşezământ 
dumnezeiesc, este „o Taină” străveche, prin care se întemeiază adunarea sexelor 
naturii umane, partea bărbătească şi cea femeiască, într-o unitate deplină ca model de 
trăinicie a oricărei existenŃe omeneşti. Întemeierea ei ca Taină, încă în starea 
paradisiacă, va mărturisi neîntrerupt în lume ultimul act în timp al iubirii divine 
creatoare. Căci în configurarea lor măreaŃă de către Ziditor s-a avut în vedere 
instaurarea unei legi care să caracterizeze ontologic viaŃa şi existenŃa umană: între 
bărbat şi femeie trebuie să stăpânească „legea iubirii” pentru a tinde împreună spre o 
unire desăvârşită. Încă de la originile ei, Căsătoria comportă o iubire desăvârşită 
deŃinând atributele unităŃii şi a indisolubilităŃii în tinderea omului după infinita şi 
veşnica unire cu Dumnezeu. Or, în starea de fericire paradisiacă, iubirea dintre 
subiecŃii umani poartă în sine dorul nespus al omului după veşnicie şi exprimă sensul 
divin, sublim şi real al vieŃii umane celei adevărate şi eterne. 

Aşadar, în Paradis, Dumnezeu a sădit în firea umană germenii Căsătoriei în 
unirea deplină dintre bărbat şi femeie, care prin participarea lor la viaŃa dumnezeiască 
ne descoperă nu o realitate utopică încremenită într-o formă prestabilită, ci însăşi 
chemarea de creştere necontenită, de deschidere şi tindere neîntreruptă a omului spre 
sfinŃenie. Numai aşa putem înŃelege cum crearea omului, în ziua a şasea, marchează o 
nouă fază în viaŃa lumii şi-n existenŃă, fiinŃa umană personală având imprimată în ea 
caracterele specifice ale naturii divine24. Sfântul Grigore de Nyssa este de părere că 
abia după ce Făcătorul a toate a pregătit din vreme un fel de „sălaş împărătesc”, aşa 
cum era pământul, insulele, marea şi cerul ce s-a boltit ca un acoperiş peste ele şi 
după ce au fost strânse în acest „palat împărătesc” tot felul de bogăŃii, cu tot ceea ce a 
fost creat minunat, cu tot ce creşte, încolŃeşte şi are în ea simŃire, viaŃă şi suflare, abia 
atunci, în marea Sa înŃelepciune dumnezeiască şi înalta Sa purtare de grijă, Dumnezeu 
a rânduit să vină în lume această falnică şi preŃioasă fiinŃă care este omul. Pentru 
aceasta omul a fost introdus ultimul între creaturi: „...nu pentru că ar fi fost aruncat la 
urmă ca un dispreŃuit, ci ca unul care încă din clipa naşterii se cădea să fie împărat 
peste supuşii săi”25. Iar un teolog francez spunea: „Atitudinea de stăpân a omului se 
remarcă în special în domeniul căsătoriei” 26.  

Căsătoria îşi are temeiul fundamental în sentimentul cel mai nobil cu care 
Creatorul l-a înzestrat pe om: iubirea ca formă monogamă („ ...femeia este luată din 

                                                           
23 Pr. dr. Constantin Mihoc, Taina căsătoriei şi familia creştină, Edit. Teofania, Sibiu, 2002, p. 226. 
24 Pr. prof. dr. Ilie Moldovan, Iubirea taina căsătoriei, vol. I, Edit. Tipografia Episcopiei Ortodoxe, 
Alba Iulia, p. 74. 
25 Sfântul Grigore de Nyssa, Despre facerea omului, II, în trad. rom. de Pr. prof. dr. Teodor Bodogae 
în colecŃia PSB vol 30, Edit. IBM al BOR, Bucureşti, 1998, p. 21. 
26 Cf. Edmond Jacob, Theologie de L’Ancien Testament, Neuchetel (Suisse), 1968, p. 124. 
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bărbatul ei...şi vor fi amândoi un trup” – Fac. 2, 23-24); iar iubirea înseamnă 
sfinŃenie. Avem aici imaginea sfinŃeniei dobândite prin unirea conjugală paradisiacă 
dintre bărbat şi femeie. Este vorba despre unitatea deplină a sexelor deschisă şi 
orientată ontologic, în iubire, sfinŃirii şi desăvârşirii veşnice. „Aceasta era căsătoria 
paradisiacă, avându-şi baza în natura umană duală”27. „Perechea conjugală” deŃinea 
un har special, conferit de însuşi Dumnezeu actului căsătoriei, care avea să-i asigure 
omului o dezvoltare „naturală”: „ CreşteŃi şi vă înmulŃiŃi şi umpleŃi pământul şi-l 
supuneŃi” (Fac. 1,28). Acest har al „naşterii de prunci” descoperă deplinătatea iubirii 
întru sfinŃenie. Prin urmare, iubirea şi harul dumnezeiesc exprimă viaŃa dinamică a 
căsătoriei în tinderea ei spre dobândirea fericirii depline, prin care se realizează cea 
mai intimă unitate personală de împlinire spirituală a omului şi de regăsire a lui în 
veşnicie. 

Omul este zidit de Creator în ultimul moment al constituirii lumii şi într-un 
mod deosebit („după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”), cu scopul sublim de a 
intra în comuniune cu Dumnezeu, bucurându-se mereu de harul Lui şi imitând 
lucrurile Lui după o orânduire providenŃială, de mai înainte stabilită, ca o potrivire 
dintru început între fiinŃa divină şi fiin Ńa omenească. Omul a fost creat de la început 
atât „după chipul” lui Dumnezeu, cât şi „bărbat şi femeie”: „Şi a făcut Dumnezeu pe 
om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie” 
(Fac. 1,27). Din această formulare biblică vedem legătura interioară deosebită dintre 
om şi puterea lui iubitoare care se împlineşte desăvârşit prin trăirea vieŃii în 
comuniune cu altă fiinŃă personală egală lui şi, la rândul ei, în egală măsură „chip” al 
lui Dumnezeu. 

Polaritatea bărbat-femeie nu face parte numai din natura creată de Dumnezeu, 
ci chiar din realizarea menirii omului întru dobândirea „asemănării” cu Dumnezeu. 
Deoarece perechea umană nu este formată în mod simplu din două părŃi, dintr-un 
element masculin şi un alt element, feminin, ci este format dintr-un bărbat şi o femeie 
deschişi unei relaŃii specifice şi fireşti. Mai mult, crearea omului e o lucrare care nu 
ajunge la împlinire până la apariŃia femeii. „Şi a zis Domnul Dumnezeu: Nu este bine 
să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el” (Fac. 2,18). Deci, femeia nu 
este făcută nicidecum în vederea înfrumuseŃării Edenului, ci pentru a împlini ceea ce 
lipsea din Paradis: obiectul spre care să se îndrepte iubirea bărbatului şi prin care 
acesta din urmă să cuprindă dragostea nemărginită a Creatorului întru recunoaştere şi 
deplină mulŃumire. Însuşi temeiul creaŃiei şi, totodată, Ńinta ei finală stă în iubirea şi 
bunătatea dumnezeiască revărsată asupra omului, el însuşi un produs al iubirii 
treimice dumnezeieşti. Numai că el nu poate rămâne la acest nivel, ci ontologic are 

                                                           
27 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, p. 121. 
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menirea de a creşte în iubire necontenit pentru a se putea odihni deplin în Dumnezeu. 
Pentru aceasta „...a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a 
adormit, a luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din 
Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam” (Fac. 2, 21-22). 
Aşadar, prin făurirea Evei din „coasta” lui Adam nu mai lipsea nimic în creaŃie care 
să o conducă (pe aceasta din urmă) la împlinirea ei desăvârşită.  

Se poate preciza că omul, creat „după chipul lui Dumnezeu”, este dualizat 
încă de la începutul fiinŃării lui în „eu” şi „tu”, înzestrat cu puterea harică de a trăi în 
vederea împărtăşirii iubirii. De aceea, el n-a fost zidit ca fiinŃă solitară, care să ducă o 
existenŃă ambiguă şi să trăiască o viaŃă fără sens, ci ca unică fiinŃă în doi. În acest 
sens Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Dumnezeu a creat femeia ca pe o fiinŃă 
întreagă, completă şi desăvârşită ... datorită comuniunii de fiinŃă. Pentru această 
mângâiere a fost creată femeia” 28, iar Sfântul Ambrozie al Mediolanului zice: 
„Femeia a fost făcută din coasta lui Adam pentru ca noi să putem înŃelege că firea 
trupească a bărbatului şi a femeii este aceeaşi şi că este o singură obârşie a 
înmulŃirii neamului omenesc. Din această pricină nu s-a făcut bărbatul o dată cu 
femeia, nici nu s-au făcut la început doi bărbaŃi şi două femei, ci întâi un bărbat şi 
apoi o femeie. Dumnezeu a voit ca firea omenească să fie aşezată ca una”29. Prin 
urmare, omul plenar, omul complet, zidit după chipul lui Dumnezeu, este cuprins în 
dualitatea cuplului bărbat-femeie. Şi astfel, zidind Dumnezeu natura umană, El Însuşi 
devine „autorul căsătoriei”, prin care descoperă omului statutul său ontologic.  

Întemeierea căsătoriei în starea paradisiacă mărturiseşte în lume ultimul act în 
timp al iubirii divine creatoare. Căci la vederea femeii sale, bărbatul încântat se 
recunoaşte în ea pe sine însuşi şi îndată pronunŃă cuvintele de dragoste: „Iată acesta-i 
os din oasele mele şi carne din carnea mea!” (Fac. 2,23). Din acest moment bărbatul 
vede în femeiea sa, pe care Dumnezeu i-a adus-o ca „dar”, unitatea ajunsă la 
intimitatea supremă cu el. Fiindcă cuvintele lui Adam nu conŃin în esenŃa lor numai 
evidenŃierea regăsirii unui soŃ în celălalt, a bărbatului prin femeie, ci Dumnezeu 
vorbeşte bărbatului într-un mod deosebit, i Se revelează direct şi mai intim prin 
crearea femeii, pentru care „omul va lăsa pe tatăl său şi pe mama sa şi ...vor deveni 
amândoi un trup” (Fac. 2,24)30. 

Eva nu este simplu „creată”, fiindcă venirea ei la existenŃă este o adevărată 
„naştere”: ea se desprinde din Adam. Şi aceasta înseamnă că în momentul în care, 

                                                           
28 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, XV, 3, în trad. rom. de Pr. Dumitru Fecioru, în PSB vol. 
21, Edit. IBM al BOR, Bucureşti, 1987, p. 171. 
29 Cf. Sfântul Ambrozie al Mediolanului, Raiul, 11,2, apud Serafim Rose, Cartea Facerii. Cartea 
Lumii şi Omul începuturilor, Edit. Sofia, Bucureşti, 2001, p. 121. 
30 Paul Evdokimov, Femeia şi mântuirea lumii, Edit. Christiana, Bucureşti, 1995, p. 146. 
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prin actul creator, Dumnezeu îl cheamă pe Adam la viaŃă, acesta conŃine deja în el 
partea lui constitutivă, jumătatea lui, femeia sa. Căci se spune: „Orice bărbat poartă 
în el pe Eva lui”31. Iubirea dintre subiecŃii umani poartă în sine dorul după veşnicie şi 
exprimă sensul divin al vieŃii şi al existenŃei. Fiindcă omul, în totalitatea şi 
integritatea lui, a fost zidit „după chipul lui Dumnezeu”. De aceea, în imaginea 
primului om integral trebuie să vedem unitatea nedespărŃită a naturii umane, unitate 
în care stăpâneşte „legea dragostei”. Fiindcă, vorbind despre căsătorie, Mântuitorul 
Iisus Hristos prezintă această unire între bărbat şi femeie ca pe o lucrare exclusivă şi 
bine intenŃionată a lui Dumnezeu: „N-aŃi auzit că Cel ce i-a făcut, de la început i-a 
făcut bărbat şi femeie? (Mt. 19,4). Şi mai departe: „Aşa încât nu mai sunt doi, ci un 
trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă”. (Mt. 19,6). Aşadar, 
căsătoria are un caracter sacru încă din momentul creaŃiei pentru că numai în această 
împreună dualitate şi unitate dintre bărbat şi femeie se realizează pe deplin sensul lor 
de a fi şi de a trăi, până când ei vor ajunge la împlinirea şi fericirea veşnică. 

Am precizat mai sus că încă din starea paradisiacă „perechea conjugală” 
deŃinea un har special, conferit de însuşi Dumnezeu prin actul căsătoriei, har care 
avea să-i asigure omului o dezvoltare „naturală”: naşterea de prunci. Aceasta 
înseamnă că naşterea de prunci şi participarea „soŃilor” la viaŃa divină, pe care o 
presupune căsătoria, este o chemare de creştere necontenită în sfinŃenie. Căci, după 
cum unitatea esenŃială a lui Dumnezeu se realizează în iubirea personală prin 
deschiderea şi dăruirea tripersonalităŃii ipostatice dumnezeieşti, tot aşa omul tinde 
spre dobândirea „asemănării” îndumnezeitore cu Dumnezeu, realizând unitatea 
bărbat-femeie, unitatea familiei, ca icoană a iubirii şi a comuniunii Preasfintei Treimi. 
Iar acest har paradisiac, pe lângă faptul că este un „dar”, este şi o menire. În cazul 
perechii umane din Paradis, harul căsătoriei este şi o chemare binecuvântată spre 
naşterea de prunci. Sfânta Scriptură ne spune că, în starea originară, Adam şi Eva au 
primit de la Dumnezeu binecuvântarea: „CreşteŃi şi vă înmulŃiŃi şi umpleŃi pământul 
şi-l stăpâniŃi” (Fac. 1,28). Prin urmare, menirea căsătoriei este şi aceea a înmulŃirii 
persoanelor, căci prin procreere omul este chemat să colaboreze la multiplicarea 
chipului dumnezeiesc în pluralitatea persoanelor omeneşti. În acest sens, un teolog 
rus zice: „Această binecuvântare este întâiul şi universalul sacrament... căci 
binecuvântarea este mai presus decât firea, pentru că o transformă. De aceea, 
naşterea unui copil nu este doar opera părinŃilor, ci şi un har al Duhului Sfânt, o 
sfântă taină”  32. 

                                                           
31 Ibidem, p. 145. 
32 Cf. Jean Kovalevsky, Taina originilor, Edit. Anastasia, Bucureşti, 1996, p. 84-85. 
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Este vorba despre binecuvântarea harică divină descoperită ca „taină a iubirii” 
dintre subiecŃii umani care se dăruiesc reciproc într-o „unitate conjugală” perfectă. 
Este adevărat că această unitate umană diferenŃiată şi complementară este o unitate 
conjugală, ea însăşi creatoare, care perpetuează peste veacuri răsunetul dintru început 
al glasului „a toate creator” al lui Dumnezeu: „Să fie!” Prin unirea conjugală a soŃilor 
se continuă în lume, într-un plan nou, ultima zi a creaŃiei, ziua a opta a veşniciei, prin 
aceea că viaŃa umană se naşte mereu şi continuă să crească prin iubire. Aceasta este 
responsabilitatea şi menirea ce i s-au dat omului la creaŃie ca unul ce poartă în el 
„chipul lui Dumnezeu” şi trebuie să tindă la realizarea „asemănării” cu El, prin 
umplerea tot mai mult a lumii de plenitudinea divină prin răspunderea sa de a da viaŃă 
şi de a duce în existenŃă alte ipostase omeneşti. Ca atare, iubirea şi harul exprimă 
viaŃa dinamică a cuplului în căsătorie, prin care se şi realizează unitatea 
interpersonală de împlinire spirituală şi de regăsire a omului în absolut. Teologia 
ortodoxă vede legătura dintre iubirea conjugală dintre bărbat şi femeie şi Paradis, 
locul celei dintâi fericiri omeneşti33. 

În acest aşezământ sfânt al căsătoriei Dumnezeu a instituit forma de viaŃă 
conjugală monogamică pentru ca omul să ajungă la împlinire şi fericire. În planul 
etern al lui Dumnezeu, omul este privit ca o fiinŃă ce există în condiŃiile vieŃii de 
familie, în interiorul căreia se cuprinde pleroma umanităŃii. Numai prin relaŃia 
conjugală monogamă din sânul familiei, omul devine „părinte” pentru neamul 
omenesc (cf. ÎnŃ. Sol. 10,1) şi femeia „mamă a tuturor celor vii”. (Fac. 3,20). Familia 
este una dintre cele mai caracteristice forme de organizare a vieŃii umane, ce 
corespunde pe deplin constituŃiei psihobiologice a omului. Familia este cea mai veche 
instituŃie şi de cea mai mare importanŃă pentru destinul omului, fiind chiar izvorul 
vieŃii umane, în înŃelesul că în interiorul ei omul îşi găseşte desluşit mediul propice de 
manifestare al simŃămintelor de conservare al speciei prin procreaŃie. Prin căsătorie şi 
în interiorul familiei, care sunt două instituŃii umane ce au apărut încă de la începutul 
vieŃii primilor oameni şi au dăinuit de-a lungul istoriei neamului omenesc, omul se 
defineşte pe sine ca existenŃă distinctă de celelalte creaturi, conştientă de sine, liberă, 
cu aspiraŃii nobile înalte, ca persoană ce se deschide în relaŃie de iubire cu Creatorul şi 
cu semenii săi (începând cu soŃul-soŃia şi copiii). Prin familie, în baza căsătoriei 
monogamice, Dumnezeu a consolidat unitatea de origine a neamului omenesc şi a 
responsabilităŃii, în solidaritate, a întregii omeniri pentru destinul ei final. Astfel, 
întreaga omenire este o mare familie de fraŃi, înrudiŃi prin origine, precum o 
„biserică”, prin dependenŃa directă de Dumnezeu, prin fraternitate umană şi prin 
scopul comun de dobândire a „asemănării” noastre cu Dumnezeu. 

                                                           
33 Pr. prof. dr. Ilie Moldovan, op. cit. p. 81. 
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Prin urmare, tot ceeea ce a creat Dumnezeu erau „foarte bune” (Fac. 1,31), 
adică şi întemeierea vieŃii de familie în baza căsătoriei. Numai că iubirea conjugală 
care constituie raŃiunea supremă a căsătoriei, nu a luat forma sfinŃeniei definitive în 
Paradis, pentru că păcatul omului a surpat această primă temelie a legăturii dintre cer 
şi pământ, zădărnicind imediata realizare a desăvârşitei comuniuni a soŃilor cu 
Dumnezeu. Alterată de păcat, firea umană face experienŃa profundei sale 
imperfecŃiuni. Prin păcat omul a căzut într-o stare avansată de „corupŃie” ce se 
descoperea tot mai intens ca pierdere a harului divin, a nevinovăŃiei, a dreptăŃii, a 
curăŃiei sufleteşti şi a sfinŃeniei originare, din fiinŃa lui dispărând armonia originară ce 
exista între el şi Dumnezeu, creându-se, astfel, un dezechilibru în relaŃia cu Creatorul, 
cu sine însuşi şi cu natura înconjurătoare. Având înfăŃişarea unui dezechilibru 
nemăsurat ce a cuprins în întregime făptura omului, corupŃia aceasta se manifestă mai 
cu deosebire în pasiunea „erotică”, prin pervertirea asiduă a sentimentului nobil al 
iubirii ce duce la voluptate prin stârnirea patimilor şi a plăcerilor senzuale şi care, 
toate, nu sunt altceva decât o contrafacere a adevăratei iubiri. Păcatul este moartea 
sufletului, iar voluptatea instinctului erotic este moartea iubirii. Astfel, sub imperiul 
păcatului se stabileşte o foarte strânsă legătură între corupŃia erotică şi moartea 
omului. Omul, devenind muritor, a dobândit o tot mai mare înclinaŃie spre a păcătui. 
În plăcerea stârnită de o simŃire întunecată, setea de viaŃă Ńâşneşte din teama 
apropierii morŃii: de aceea moartea are ceva din gustul amar al neantului34. În această 
condiŃie căsătoria a fost privită numai ca un remediu al concupiscenŃei. Desigur, e 
greu să ne închipuim căsătoria lipsită de iubire sau omenirea din vremea căderii 
lipsită de căsătorie. Dragostea e mai tare şi mai puternică decât moartea. Scara dintre 
pământ şi cer nu a fost înlăturată. Rana de moarte a atins natura umană în adânc, dar 
nu a răpus-o, căci nici chipul dumnezeiesc din om nu s-a distrus total, cum niciuna 
din puterile spirituale ale omului nu s-au nimicit definitiv. Aşa cum, după cădere, 
omul şi-a păstrat capacitatea de voire a binelui, tot aşa căsătoria a rămas pentru el un 
mod de viaŃă consacrat în cadrele timpului care avea menirea să conserve sfinŃenia în 
măsura în care sunt păstrate, în fiinŃa celor doi soŃi, „vestigiile” chipului lui 
Dumnezeu35. 

 „Întunecarea” sau „netransparenŃa” chipului dumnezeiesc în actul căderii au 
fost concepute ca înălŃare a unui zid în calea înaintării omului spre statornicirea 
plenară a „chipului” divin, deci spre actualizarea mişcării de „asemănare” a omului cu 

                                                           
34 „Prin păcatul lor, primii oameni şi-au pierdut liniştea desăvârşită a trupului, pentru că păcatul a 
trezit în ei pofta cărnii. Astfel, despărŃiŃi de cele veşnice şi alunecând spre pieire, trupurile lor s-au 
deschis plăcerilor şi necurăŃiilor, firea-ntreagă bolnăvindu-se de păcat...”. (Pr. prof. dr. Dumitru 
Stăniloae, Teologia Dogmatică şi Simbolică, p. 277). 
35 Pr. prof. dr. Ilie Moldovan, op. cit. p. 83. 
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Dumnezeu. La prima vedere acest fapt are ca rezultat o pervertire şi o alterare a 
sensului pe care „chipul divin” le conŃinea, proiectând mişcarea fiinŃei umane pe căi 
contradictorii în ascensiunea spre dobândirea „asemănării” îndumnezeitoare cu 
Dumnezeu, prin scindarea semnificaŃiilor pe care omul le introduce în viaŃa sa şi în 
lume. Căderea protopărinŃilor în păcatul adamic a dus la înstrăinarea omului de 
Dumnezeu, dar şi la o înstrăinare şi la o departajare a bărbatului de femeie. Apoi, 
separarea de Dumnezeu prin păcat este şi o sfâşiere fiinŃială, ce a produs un adevărat 
cutremur în adâncul lăuntric al omului: acel „unu” ini Ńial, comunicarea perfectă 
interpersonală, complexul „faŃă-către-faŃă”, este rupt şi părŃile lui constitutive sunt 
exteriorizate, ceea ce a dat naştere la apariŃia „distanŃării”. De acum încolo, unitatea 
bărbat-femeie devine „masculin” şi „feminin”, polarizate şi încărcate cu atracŃie şi 
repulsie. Termenii comunicării devin, aşadar, termenii polarizării: eu sunt al meu şi ea 
a ei. Pervertirea raporturilor obiective transformă totul în obiect. Astfel, legătura 
naturală între bărbat şi femeie a fost mult slăbită şi desfigurată, după cădere, fiindcă 
femeia îi apare bărbatului doar ca un obiect al plăcerilor sau al puterii despotice. Şi 
aşa cum este imposibilă dispariŃia totală a chipului divin din om, o dată cu căderea, 
fiindcă „chipul” este constitutiv naturii umane, tot aşa prin căsătorie, ca „dar fiinŃial” 
în care reverberaŃiile comunicării paradisiace trezesc nostalgia îndepărtatei vârste de 
aur, omul rămâne, în stihiile corupte ale lumii acesteia, într-o aspiraŃie continuă către 
unirea „întru asemănare” cu Dumnezeu.  

Este adevărat că prin păcat omul cade din câmpul vizual al lui Dumnezeu şi 
intră în propria-i întunecime şi noapte existenŃială, în ego-ul său individualist şi, de 
aceea, Dumnezeu îl strigă, pentru a-l trezi la realitatea cea adevărată, întrebându-l: 
„Adame, unde eşti?” (Fac. 3,9). Păcatul omului, în relaŃia sa directă şi personală cu 
Dumnezeu, a adus un element străin care-l distanŃează tot mai mult pe om de ceea ce 
este izvorul vieŃii, al fericirii şi al luminii veşnice. Vederea contemplativă „faŃă-către-
faŃă” („ Dumnezeu, care umbla prin rai, în răcoarea serii” – Fac. 3,8) se pierde în 
prăpastia creată benevol şi conştient de om şi de atunci, prin toată istoria omenirii şi 
în toate clipele ei, „femeia” îi va spune fără încetare „bărbatului”: Adame! Unde eşti? 
Această deplasare a straturilor profunde creată în sânul naturii umane este confirmată 
de cuvântul pe care Dumnezeu îl va adresa pentru întâia dată fiecăruia separat: „Zis-a 
Domnul Dumnezeu femeii...” (Fac. 3,16), „iar lui Adam i-a zis...” (Fac. 3,17). Aceasta 
explică realitatea că datele revelaŃiei biblice vechitestamentare demonstrează clar că 
diferenŃierea între masculin şi feminin nu este atât o problemă fiziologică sau 
psihologică, cât una spirituală şi care reiese din însăşi misterul fundamental care 
înglobează fiinŃa umană în întregul ei36. 

                                                           
36 Cf. Paul Evdokimov, Femeia şi mântuirea lumii, p. 153. 
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După ruperea comuniunii care exista între Dumnezeu şi protopărinŃii 
întregului neam omenesc, prin căderea lor în păcat, asupra omului se arată 
consecinŃele păcatului ca reacŃie a dezorganizării naturii umane. Astfel, osânda 
„bărbatului” este truda muncii împovărătoare, descoperită: „...în sudoarea feŃei îŃi vei 
mânca pâinea” (Fac. 3,19), iar a „femeii” este naşterea de fii în dureri şi supunerea 
întru totul bărbatului ei (Fac. 3,16). Desigur că cea mai mare pedeapsă pentru om a 
fost moartea şi alungarea din Rai, care l-au adus pe om într-o stare net inferioară 
menirii sale, el fiind nevoit să peregrineze în lume prin condiŃiile nefaste ale vieŃii şi 
existenŃei adamice. În aceste condiŃii de viaŃă, în care divergenŃa, descompunerea sau 
coruptibilitatea au devenit „naturale” omului, femeia a ajuns în stare de „robie” faŃă 
de bărbat, pe care-l numea „domn” (I Petru 3,6) şi „stăpânul meu” (Fac. 18,12). Şi cu 
toate acestea, ea avea menirea să nască prunci, ca astfel să perpetueze neamul 
omenesc, prin aceasta nedescoperind o deosebire fiinŃială existentă faŃă de bărbat, ci 
mai degrabă o binecuvântare: spre binele comun al celor doi. Numai astfel putem 
înŃelege mărturisirea şi, în acelaşi timp, profeŃia lui Adam, întru cunoştinŃă de cauză şi 
sub inspiraŃia dumnezeiască, atunci când exclamă: „ Iată, aceasta-i os din oasele mele 
şi carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său. 
De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi 
amândoi un trup”. (Fac. 2, 23-24). Prin aceste cuvinte se afirmă însuşi principiul 
unităŃii monogamice a familiei care, în lumea perturbată de păcat şi în condiŃiile ei 
nefaste şi pline de coruptibilitate, prin căsătorie se urmărea păstrarea în viaŃa şi 
existenŃa omului a urmelor fericirii şi a sfinŃeniei paradisiace.  

Numai în unitatea monogamică a familiei se manifestă desluşit iubirea, care 
înalŃă, confirmă şi binecuvântează bărbatul şi femeia, chiar îi deschide spre marea 
taină, familia însăşi fiind cea mai mare taină, descoperită în pregustarea nemuririi. 
Naşterea de prunci este un remediu de biruire al omului, în iubire jertfelnică unul faŃă 
de altul, împotriva morŃii îngăduite de Dumnezeu ca „pedeapsă” în urma înstrăinării 
lui de izvorul vieŃii. În relaŃia maritală monogamică se descoperă marea taină a 
cunoaşterii omului prin deschiderea în iubire conjugală a bărbatului faŃă de femeia sa, 
cu care formează „amândoi un trup”. (cf. Fac. 2,24). Fiindcă se spune: „Adam a 
cunoscut pe Eva, femeia sa, şi ea, zămislind, a născut pe Cain...” (Fac. 4,1), „Cain a 
cunoscut pe femeia sa şi ea zămislind, a născut pe Enoh” (Fac. 4,17) sau „Adam a 
cunoscut iarăşi pe Eva, femeia sa, şi ea, zămislind, a născut un fiu şi i-a pus numele 
Set” (Fac. 4,25). Unitatea monogamică dintre bărbat şi femeie prin căsătorie este 
mijlocul cel mai adecvat de cunoaştere pe care o poate oferi iubirea conjugală legală. 
Căci a cunoaşte înseamnă a trăi, înseamnă a da viaŃă, a fi fericit întru eternitate. 
„Aceasta este viaŃa veşnică: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat”. 
(In. 17,3). Deci, a fi bărbat căsătorit înseamnă a înainta în cunoaşterea proprie prin 
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intermediul celuilalt sine al tău, al femeii, care-Ńi aparŃine şi cu care eşti o unitate 
indisolubilă. În această putere sublimă a dragostei dintre bărbat şi femeie se 
descoperă caracterul trainic al conjugalităŃii 37, iubirea lor tandră şi erotică păstrându-i 
în legătură cu Dumnezeu în această stare adamică coruptibilă şi pervertită şi 
rămânând pentru ei una din singurele experienŃe mistice care le sunt date în viaŃa de 
aici38. 

Citind şi interpretând primele capitole din Cartea Facerii, în lumina 
numeroaselor texte ale cărŃilor canonice ale Noului Testament, care amintesc despre 
Adam şi Eva (Efes. cap. 5; Rom. 5,14), ne dăm seama că referatul biblic al creaŃiei e 
destinat să ne descopere menirea pentru care a fost zidită prima pereche de oameni. 
Această menire ni se descoperă în împlinirea unei profeŃii f ăcute de Adam că „omul 
va lăsa pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup” 
(Fac. 2,24), ceea ce arată iubirea ca fiind fundamentul familiei, consolidat în Taina 
căsătoriei şi care este consemnată de Sfântul Apostol Pavel atunci când zice: „Taina 
aceasta mare este; iar eu zic în Hristos şi în Biserică”. (Efes. 5,32). Chiar şi 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos când face referire la relaŃia de căsătorie dintre bărbat 
şi femeie şi pune accentul pe indisolubilitatea ei o priveşte ca pe o sfântă taină: „Aşa 
încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu 
despartă”. (Mt. 19,6). Iar „împreunarea” bărbat-femeie se realizează deplin în 
Biserică, unde are loc revărsarea harului sfinŃitor al Duhului Sfânt peste întreaga lume 
şi credincioşi în vederea sfinŃirii şi a îndumnezeirii omului şi a creaŃiei ca rod al 
dragostei faŃă de Dumnezeu, de semeni şi de întreaga făptură şi zidire. 

Biserica este a doua creaŃie a lumii, în spaŃiul căreia are loc refacerea în har a 
rânduielii dintru început a Creatorului, prin Jertfa de pe Cruce şi prin Învierea 
Mântuitorului Iisus Hristos, a relaŃiei dintre bărbat şi femeie. Există o certă şi reală 
imanenŃă a misterului celei de a doua creaŃii în celebrarea NunŃii creştine, pentru că 
există o tainică corespondenŃă între zidirea firii umane şi naşterea Ecclesiei din 
„coasta” lui Hristos. Prin venirea Sa în lume, Hristos întăreşte din nou legătura 
căsătoriei dintre bărbat şi femeie şi o înalŃă din ordinea naturii în ordinea harului 
sfinŃitor, învăluind-o, prin participarea la nunta din Cana Galileii, în ambianŃa harică 
ce iradia din Persoana Sa dumnezeiască. Căci săvârşind acolo cea dintâi minune, prin 
puterea Sa mai presus de fire, şi dând perechii ce se căsătorea să bea din vinul iubirii 
entuziaste turnate de El prin harul Său, Iisus Hristos vrea să arate că începe înălŃarea 
vieŃii omeneşti din ordinea pur naturală în cea a harului prin întărirea şi înălŃarea 
căsătoriei la rang de „taină” a Bisericii. Ceea ce s-a întâmplat la acea nuntă este 
                                                           
37 Vezi pe larg Răzvan Codrescu, Teologia sexelor şi taina nunŃii , Edit. Christiana, Bucureşti, 2002, p. 
154-156. 
38 Cf. Olivier Clement, Trupul morŃii şi al slavei, Edit. Christiana, Bucureşti, 1996, p. 76. 
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subliniat de o rugăciune ce se rosteşte la slujba cununiei: „...Care, pentru negrăitul 
Tău dar şi multă bunătate, ai venit în Cana Galileii şi nunta care era acolo ai 
binecuvântat-o, ca să arăŃi că din voia Ta se face însoŃirea cea după Lege şi naşterea 
de prunci dintr-însa”39. 

Descrierea episodului prezenŃei lui Iisus, însoŃit de mama Sa şi ucenicii Lui, în 
Cana, pentru a lua parte la oficierea unei nunŃi (In. 2, 1-11), este socotită de exegeŃi ca 
fiind adevăratul moment de consfinŃire dumnezeiască a NunŃii ca realitate tainică şi 
indisolubil legată de iconomia mântuirii. La nunta din Cana are loc săvârşirea celei 
dintâi minuni a Mântuitorului Iisus Hristos (In. 2,11), preschimbând materia, apa în 
vin. (In. 2,9). Dar această minune este, de fapt, preludiul Patimilor Domnului şi 
vesteşte deja naşterea Bisericii pe Sfânta Cruce, când din coasta străpunsă a lui Iisus a 
izvorât „sânge şi apă”. (In. 19,34). Există o strânsă legătură între locul minunii, Cana 
Galileei, şi esenŃa euharistică a Bisericii, care săvârşeşte peste veacuri jertfa sfântă şi 
nesângeroasă prin prefacerea elementelor liturgice de pâine şi vin în Însuşi Trupul şi 
Sângele Domnului în cadrul Sfintei Liturghii ca reactualizare, simŃită şi reală, a Jertfei 
Crucii lui Iisus Hristos de pe dealul Golgotei40. În Cana Galileii, în casa „primului 
cuplu creştin”, Hristos „Şi-a arătat slava Sa” (In. 2,11) în incinta unei „ecclesia 
domestica”, prezidând sărbătoarea mirilor şi oferind lumii paharul liturgic din care se 
bea vinul cel nou, vinul miraculos, dătător al unei bucurii care nu mai este de pe acest 
pământ. Acolo, pentru prima dată, s-a revărsat peste casa mirilor bucuria cea 
adevărată, veselia cea minunată trăită ca o veritabilă „beŃie trează” de care erau 
„acuzaŃi” SfinŃii Apostoli în ziua Cincizecimii când a avut loc, în mod concret şi 
văzut, întemeierea Bisericii creştine. (Fapte 2,13). Iată cum cinzecimea conjugală face 
„toate lucrurile noi” şi bucuria Tainei căsătoriei, trecând prin Biserică de la 
Cincizecime încoace, se ridică la nivelul bucuriei dumnezeieşti. 
                                                           
39 Slujba cununiei, Molitfelnic, apud Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, 
vol. III, p. 123. 
40 În rânduiala liturgică a Bisericii Ortodoxe Sfânta Taină a NunŃii era administrată în cadrul Sfintei şi 
dumnezeiştii Liturghii, prin încununarea mirilor („Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire şi cu cinste 
încununează-i pe dânşii ” –prochimen la Cununie) abia după ce au fost mărturisiŃi şi împărtăşiŃi cu 
Sfintele lui Hristos Taine. Aşa cum Taina Sfântului Botez era integrată în rânduiala Sfintei Liturghii, 
Botezul fiind administrat în partea întâia a Liturghiei propriu-zise (Liturghia catehumenilor), tot astfel 
Sfânta Taină a Cununiei era săvârşită la sfârşitul Liturghiei credincioşilor, înainte de Rugăciunea 
Amvonului („Cel ce binecuvântezi pe cei ce Te binecuvântează, Doamne, şi sfinŃeşti pe cei ce 
nădăjduiesc întru Tine...” – Rugăciunea Amvonului, Liturghier, p. 191). La Sfânta Liturghie mirii se 
împărtăşeau cu Sfântul Trup şi Dumnezeiescul Sânge din Sfântul Potir, ca reprezentare a unităŃii 
depline dintre ei, fiecare în parte, cu Hristos euharistic, Care-i uneşte pe ei, unul cu altul, în unitatea 
dragostei mărturisite, urmând apoi să fie încununaŃi „cu mărire şi cu cinste”, precum regii şi martirii, şi 
să bea „paharul mântuirii” pentru a chema necontenit în sânul familiei, al „bisericii celei mici”, 
numele Domnului. 
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Prin efectuarea minunii din Cana Galileii, Mântuitorul Hristos a Ńinut să ne 
arate că restaurarea firii omeneşti în ordinea harului dumnezeiesc nu poate să înceapă 
decât plecând de la izvoarele iubirii. A trăi în iubire, imitând pe Dumnezeu, înseamnă 
a avea Raiul pe pământ. Prefacerea apei în vin la această nuntă este o adevărată 
imagine euharistică care ne descoperă marea taină a iubirii, mai precis a transformării 
iubirii dintre cei doi soŃi în realitatea nouă, înviată şi transfigurată, a ÎmpărăŃiei lui 
Dumnezeu în viaŃa lor. În acest înŃeles nunta este o taină, iar taina este expresia 
sfinŃeniei supreme, sfinŃenie ce se revarsă peste miri prin administrarea, în Biserică, a 
Tainei Cununiei. Deci, sfinŃenia face ca nunta să nu fie numai o reflectare sau o 
imagine a misterului unirii Domnului cu Biserica Sa (cf. Efes. 5,32), ci însăşi 
imanenŃa acestui mister în iubirea conjugală a soŃilor între ei. De aceea şi locul 
Căsătoriei creştine în unirea lui Hristos cu Biserica Sa se arată într-un mod foarte 
izbitor ca o descoperire a acestei iubiri sublime.  

Putem afirma cu toată încrederea că nunta este sfântă, fiindcă ia parte la 
ÎmpărăŃia lui Dumnezeu şi constituie deja, profetic, în această lume, o „micro 
basilaea” (mică ÎmpărăŃie). Căsătoria, fiind o făgăduinŃă de fericire, este una din căile 
naturale ce-l conduc sigur pe om spre ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. Căsătoria este obârşia 
veşniciei, este chiar „icoana” ÎmpărăŃiei cerurilor pe pământ, este „semnul” sau 
„începutul semnelor” ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu prin care Iisus continuă să-şi arate 
„slava Sa” (In. 2,11). Iată cum în iubire sublimă a bărbatului unit deplin prin căsătorie 
cu femeia sa se realizează, în mijlocul lumii, „modul” concret de slăvire a lui 
Dumnezeu de către omul restaurat, sfinŃit şi plin de harul dumnezeiesc al Duhului 
Sfânt în Iisus Hristos, ca şi cum s-ar împărtăşi în Biserică de bucuria şi slava cu care 
sunt încununaŃi drepŃii în ÎmpărăŃia cerurilor. Şi pentru că creştinii sunt chemaŃi să-L 
slăvească pe Dumnezeu nu doar în duhul lor, ci şi în trupul lor, care e „templu al 
Duhului Sfânt” (I Cor. 6,19), prin iubirea conjugală manifestată monogamic în cadrul 
căsătoriei, soŃii îşi sfinŃesc propriile lor trupuri şi, astfel, dau slavă lui Dumnezeu într-
o adevărată „preoŃie conjugală”41.  

Vom mai spune că prin celebrarea căsătoriei în Biserică soŃii nu se retrag într-
un „egoism în noi” prin aceea că devin „una”, o singură existenŃă, un suflu42, ci se 
deschid spre lume, ca astfel unirea lor nupŃială, ce s-a realizat în manifestarea 

                                                           
41 Împărtăşindu-se din acelaşi potir euharistic, între cei doi soŃi se întrupează, ca într-un „pântece 
matern”, iubirea conjugală, prin care ei dobândesc darul unei noi existenŃe, un „trup nou”. Ca într-o 
„cincizecime conjugală”, ei primesc harul sfinŃitor şi curăŃitor al Duhului Sfânt, pe care-l împărtăşesc, 
întru bucuria deplină a unităŃii, tuturor celor din jur într-o comuniune eclesială. 
42 În aceasta constă marea taină a iubirii conjugale: intră doi în Biserică şi iese „una” (fiin Ńa una, 
integrală, duală). Iubirea iniŃiază, deci, unirea dintre cei doi soŃi în Taina Căsătoriei, iar ei devin şi 
trăiesc împreună o singură existenŃă. 
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dragostei dintre ei, să-i cuprindă pe toŃi cei ce fac parte din Biserică ca într-un 
organism sacru şi unitar. În acest sens Părintele Juvenalie spunea: „Câtă vreme vom 
considera Nunta ca fiind ceva ce priveşte doar pe cei ce se căsătoresc, ceva ce li se 
întâmplă numai lor, iar nu şi întregii Biserici şi lumii, nu vom înŃelege niciodată 
sensul într-adevăr profund sacramental al Căsătoriei, marele mister la care se referă 
Sfântul Apostol Pavel, când afirmă: „ Iar eu zic în Hristos şi în Biserică”. Trebuie să 
înŃelegem că tema, conŃinutul şi obiectul real al Tainei Căsătoriei e taina iubirii 
divine, care îmbrăŃişează totul, taina fiinŃei însăşi şi, datorită acestei raŃiuni, ea 
interesează întreaga Biserică şi, prin Biserică, lumea întreagă” 43. CredinŃa creştină 
învaŃă că modul concret de iubire nupŃială dintre soŃi este un răspuns pozitiv la 
nevoile istorice şi pământeşti ale existenŃei şi ale societăŃii oamenilor deschişi către 
realitatea divină. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos se pronunŃă clar împotriva 
poligamiei pe care o denunŃă ca fiind o decădere de la rânduiala dumnezeiască: „N-aŃi 
citit că Cel ce i-a făcut de la început i-a făcut bărbat şi femeie?” şi „...ei nu mai sunt 
doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă” (Mt. 19,4,6). 
Prin urmare, „oricine va lăsa pe femeia sa şi va lua pe alta, săvârşeşte adulter cu ea. 
Iar femeia, de-şi va lăsa bărbatul ei şi se va mărita cu altul, săvârşeşte adulter”. (Mc. 
10, 11-12).  

Aceasta înseamnă că legătura trupească între soŃ şi soŃia sa nu este numai 
legitimă, ci şi una voită de Dumnezeu, prin ea realizându-se o comuniune totală de 
iubire dintre soŃi care face posibile atât naşterea de prunci şi într-ajutorarea reciprocă 
a soŃilor, cât şi descoperirea remediului celui mai adecvat împotriva oricărei forme de 
desfrânare. De aceea, cel ce dispreŃuieşte acestea nu dispreŃuieşte un om, ci pe însuşi 
Dumnezeu, Care ne-a dat, în Taina Cununiei, pe Duhul Său cel Sfânt de a înainta spre 
bucuria şi fericirea eshatologică a ÎmpărăŃiei cerurilor. Căsătoria creştină este, pentru 
cele două persoane implicate în iubire, o unitate indivizibilă deopotrivă 
duhovnicească şi trupească. Ea reflectă, de fapt, unirea mistică dintre Hristos şi 
Biserică. Între cele două realităŃi există, desigur, un raport de asemănare, ca de la 
imagine la modelul său, ori ca de la semn la realitatea semnificată. Numai că soŃii 
creştini în iubire sublimă reciprocă a unuia faŃă de celălalt nu se află doar într-un 
raport de asemănare cu relaŃia Hristos – Biserica, ci ei sunt încorporaŃi acestei realităŃi 
tainice prin Taina NunŃii, fiind mădulare vii ale Bisericii, al cărui „cap” este Însuşi 
Hristos. (Efes. 1,22; 5,23).  

Asemănarea relaŃiei soŃ – soŃie cu cea dintre Hristos şi Biserica Sa este 
folosită de Sfântul Apostol Pavel pentru a ilustra harul unirii lor în căsătorie: 
„BărbaŃilor, iubiŃi pe femeile voastre, după cum şi Hristos a iubit Biserica şi S-a dat 

                                                           
43 Cf. Părintele Juvenalie, Teroriştii uterului, Edit. Anastasia, Bucureşti, 2002, p. 164. 
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pe Sine pentru ea, ca s-o sfinŃească, curăŃind-o cu baia apei prin cuvânt... Aşadar, 
bărbaŃii sunt datori să-şi iubească femeile, ca pe înseşi trupurile lor. Cel ce-şi iubeşte 
femeia, pe sine se iubeşte”. (Efes. 5, 25-26,28). În acest context, vom spune că 
Sfântul Pavel se referă aici atât la taina Bisericii, cât şi la taina Căsătoriei creştine, în 
cadrul căreia iubirea, dăruirea reciprocă, întrajutorarea, naşterea de prunci sunt 
realităŃi ce concurează, în termeni relevanŃi, la desăvârşirea duhovnicească şi, mai 
ales, la mântuirea celor doi soŃi, dat fiind faptul că prin toate acestea „în credinŃă, în 
iubire şi în sfinŃenie” sunt răsturnate efectele nefavorabile ale călcării de poruncă şi 
ale neascultării (I Tim. 2, 14-15).  

Într-o astfel de perspectivă, soteriologică şi eshatologică a procreaŃiei şi a 
unităŃii nupŃiale, căsătoria depăşeşte cu mult ideea comună de „familie creştină” sau 
chiar de relaŃie personală de tip paradisiac, asumându-şi dimensiuni deopotrivă 
cosmice şi universale, duhovniceşti şi veşnice. Fiindcă o dată cu inaugurarea Bisericii 
creştine, în interiorul ei, Iisus Hristos a restaurat firea umană şi a întregii făpturi. 
Administrând Taina Cununiei, Biserica împărtăşeşte mirilor harul sfinŃitor al 
integrării în unitatea trupului Său tainic, făcându-i participanŃi la taina unităŃii şi a 
iubirii fecunde dintre Hristos – Mirele şi Biserica Sa –mireasa. Căsătoria creştină este 
astfel nu numai un semn, ci şi mijloc sau instrument al sfinŃirii, adică devine o 
„Sfântă Taină” sau împlinirea acestei „taine mari”. (Efes. 5,32). Or, taina 
(sacramentum) desăvârşeşte instituŃia creată de Dumnezeu la începutul creaŃiei, 
fiindcă o umple de har sfinŃitor şi îndumnezeitor. 

E semnificativ faptul că relaŃiile dintre Dumnezeu şi lume, dintre Dumnezeu şi 
poporul ales şi, mai ales, dintre Dumnezeu şi cosmosul restaurat în Biserică sunt 
exprimate în Sfânta Scriptură în termenii iubirii şi ai unirii conjugale. Pe de-o parte, 
iubirea lui Dumnezeu pentru lume, ca şi iubirea lui Hristos pentru Biserica Sa, nu 
poate fi înŃeleasă decât prin experienŃa iubirii conjugale, iar pe de altă parte, iubirea 
aceasta are rădăcinile sale, are profunzimea şi împlinirea ei reală în marea taină a lui 
Hristos şi a iubirii Lui pentru întreaga făptură încadrată în Biserică, care din acel 
moment devine „fiinŃă eclesială”. Aşa cum am văzut, Biserica este mireasa lui 
Hristos. Căci zice Sfântul Apostol Pavel creştinilor din Corint: „V-am logodit unui 
singur bărbat, ca să vă înfăŃişez lui Hristos fecioară neprihănită”. (II Cor. 11,2). Prin 
Nuntă se realizează în acest spaŃiu sacru şi sacramental al Ecclesiei împreunarea 
mirelui cu mireasa în Hristos, taina săvârşită ridicând pe om la o stare de înnoire şi 
transfigurare adusă de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în lume şi care deŃine 
conotaŃii universale. Prin urmare, Căsătoria este marea taină ce face parte din 
categoria lucrurilor divine, iubirea dintre soŃi fiind mijlocul cel mai evident de 
întâlnire a omului cu Dumnezeu. 
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 Sfântul Ioan Gură de Aur numeşte deseori în scrierile sale Căsătoria „biserica 
cea mică”, în care Hristos este Mirele ceresc al ei, unindu-o deplin cu Sine, într-o 
iubire fără de margini, şi încadrând-o în trupul Său tainic, care este Biserica cea mare, 
spre a o întări şi sfinŃi umplând-o de viaŃă dumnezeiască. Prin prezenŃa lui Hristos, 
Căsătoria devine organismul cel viu în care pulsează veşnicia. Astfel Căsătoria 
rămâne, în esenŃa ei, instituŃia de ordin divin în care iubirea şi viaŃa se găsesc 
împreunate. Prin intermediul ei iubirea devine sursă a vieŃii, căci un soŃ se dăruieşte 
deplin pe sine celuilalt soŃ, după un model divin. Aici iubirea dintre soŃi îşi dezvăluie 
frumuseŃea în plinătatea naturii44, căpătând prin această dezvăluire mai multă viaŃă, 
viaŃă din belşug, viaŃă veşnică.  

După Întruparea Fiului lui Dumnezeu în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, 
iubirea dintre soŃi dobândeşte anumite valenŃe cosmice „divine”. Şi anume: iubirea 
potenŃează viaŃa personală a celor doi soŃi prin sinteza elementelor pe care le uneşte, 
şi tot ea multiplică această sinteză, încât prin procreare face să apară o nouă icoană a 
lui Dumnezeu pe pământ: copilul. Căci prin procreare iubirea redobândeşte sfinŃenia 
adevărată în Hristos, se integrează în ritmul divin al ProvidenŃei, astfel încât în copil 
iubirea soŃilor se întâlneşte cu un miracol de puritate şi candoare ce nu este din lumea 
aceasta. Însăşi Raiul nu mai este doar forma de perfecŃiune lăuntrică a celor două 
inimi, care bat la unison, ci şi regăsirea modului perfecŃiunii de a dăinui în timp şi 
veşnicie, unde copilul este şi însăşi expresia acestei dăinuiri nesfârşite a iubirii 
conjugale45. 

Sfântul Ioan Hrisostomul mai vorbeşte şi despre legătura deplină a celor ce se 
iubesc şi formează familia, spunând: „Să fie, oare, Căsătoria un teatru? Nu, 
Căsătoria este o taină şi încă una de mare importanŃă... În ce constă această taină? 
Se uneşte bărbatul cu femeia lui şi împreună fac unul. Ei se adună ca să devină un 
singur trup. În aceasta constă taina iubirii: dacă cei doi nu devin unul, nu vor face pe 
cei mulŃi, dar când devin, atunci vor putea face. Ce învăŃăm de aici? Că puterea 
unirii este mare! Căci şi iscusinŃa lui Dumnezeu a despărŃit de la început pe unul în 
doi şi, voind să arate că chiar şi după despărŃire cei doi rămân unul, nu a lăsat ca 
numai unul să fie suficient pentru a zămisli. Unul nu este în realitate unul, ci 
jumătatea unului, jumătatea întregului. Ai înŃeles acum taina nunŃii? A făcut pe unul 
din celălalt şi iarăşi pe aceşti doi i-a făcut unul, aşa că acum copilul se naşte dintr-

                                                           
44 Platon a definit iubirea: „...creaŃie întru frumuseŃe, după trup şi după suflet”. (Cf. Platon, Banchetul, 
206 b, apud Georges Habra, Iubire şi senzualitate, în trad. rom. de Dora Mezdrea, Edit. Anastasia, 
Bucureşti, 1994, p. 70). 
45 Pr. prof. dr. Ilie Moldovan, op. cit., vol. II, p. 40-41. 
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unul, căci soŃul şi soŃia nu sunt doi, ci o singură fiinŃă omenească” 46. Aşadar, pentru a 
se forma familia este nevoie a se alcătui acel organism unic prin unitatea în iubire a 
celor două jumătăŃi ale aceleiaşi fiin Ńe, astfel încât să rezulte ecclesia împreunării 
soŃilor prin atenŃia acordată copilului. Şi cum nici unul dintre cei doi nu pot zămisli 
fără celălalt, copilul nu este altceva decât puntea dintre bărbat şi femeie, astfel încât 
toŃi trei (bărbat, femeie, copil) devin „un singur trup”, copilul unindu-i din ambele 
părŃi. 

Taina Căsătoriei prin natura sa este o realitate a ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu. Prin 
ea are loc a doua naştere a omului în Hristos, căci soŃii se nasc pentru a doua oară 
într-un singur trup, un singur duh şi un singur chip al lui Dumnezeu, formându-se 
astfel un singur „eu conjugal” în cadrul Bisericii. Pentru că cei doi fac un singur trup 
şi devin inseparabili. Formarea acestui eu-conjugal, privit în prisma iubirii, este însăşi 
baza vindecării Eului ontologic uman şi care urmăreşte un singur scop: dorinŃa de 
indisolubilitate şi de veşnicie. Astfel iubirea ne descoperă darul lui Dumnezeu, în care 
aflăm focul ascuns al existenŃei umane. Este focul iubirii dumnezeieşti care ni se 
împărtăşeşte şi care necesită să fie dăruit. Aceasta pentru că orice iubire adevărată 
este „extatică”, nepermiŃând celor care se iubesc să-şi aparŃină lor înşilor, ci celor pe 
care-i iubesc47. Şi dacă fiecare fiinŃă aparŃinând unui sex este o jumătate şi nu-şi 
regăseşte unitatea deplină decât în unirea şi contopirea cu cealaltă jumătate, ca două 
semicercuri care refac cercul topindu-se unul în celălalt din/prin iubire, aceasta 
însemnând că fiecare jumătate nu se mai consideră ca aparŃinându-şi sieşi, ci 
celeilalte, atunci fiecare se dăruieşte celuilalt pentru a se împlini şi împreună celui de-
al treilea element care-i zideşte şi-i fericeşte: copilului. Aceasta înseamnă dăruirea 
iubirii într-un extaz mistic, care-o înveşniceşte sau o eternizează. 

Şi fiindcă Căsătoria a fost lăsată de Dumnezeu „pentru a deveni părinŃi”48, 
copilul este parte integrantă din cei doi soŃi, de vreme ce reuneşte esenŃa cea mai pură 
a fiecăruia. În aceasta se descoperă iubirea conjugală ca dăruire, iar dăruirea se face 
prin copil. Copilul este eternitatea iubirii conjugale şi este bucuria iubirii. Deci, în 
actul iubirii se întâlneşte taina Căsătoriei cu taina naşterii de prunci. Şi dacă în iubirea 
ce leagă pe soŃi întreolaltă se răsfrânge o rază din lumina Paradisului, în rodul acestei 
                                                           
46 Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentar la Epistola către Coloseni, 5, Omilia 12, apud Georges Habra, 
Iubire şi senzualitate, p. 80-81. 
47 Din punct de vedere etimologic „extaz” înseamnă „ieşire din sine”, din fiinŃa ca atare şi orientarea 
„dincolo de sine”; este ieşire din sine şi intrare în Dumnezeu. Tot astfel şi iubirea adevărată se 
dăruieşte pentru a se putea umple de bucurie şi fericire veşnică. În acest înŃeles vorbea atât de sugestiv 
eruditul cărturar Nicolae Steinhardt, monahul Delarohia, spunând: „Dăruind vei dobândi”. Căci „mai 
fericit este a da, decât a lua”. (Fapte 20,35). 
48 Cf. Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentar la Epistola I Corinteni, 7, 2-3, apud Georges Habra, Iubire 
şi senzualitate, p. 96. 
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iubiri, în fiinŃa copilului, aceeaşi lumină pregăteşte cu anticipare venirea ÎmpărăŃiei 
lui Dumnezeu pe pământ. Copilul e o nouă icoană a lui Dumnezeu care îşi face loc pe 
pământ, copilul e chiar calea omului deschisă spre veşnicie. Fiecare prunc apărut pe 
lume este o nouă „întrupare” a lui Iisus Hristos, el păşind spre lume însoŃit de acel 
cuvânt divin: „Cine va primi un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine mă 
primeşte” (Mt. 18,5). 

Naşterea de copii este o poruncă divină, este o binecuvântare dumnezeiască, 
un dar sacru şi o obligaŃie sfântă a fiecărei familii creştine care asigură continuitatea 
neamului omenesc în lume. Copiii sunt cei care fortifică temeliile familiei, unindu-i 
pe părinŃi într-o gândire şi simŃire, oferind rosturi superioare existenŃei omului, 
împlinire, fericire şi bucurie, asigurând continuitatea vieŃii şi întregul viitor fericit al 
familiei şi al lumii întregi. În aceasta regăsim caracterul universal al iubirii conjugale. 
Naşterea pruncilor ajută orice cuplu familial să-şi păstreze înnoirea, să-şi recapete 
tinereŃea şi vigoarea stimulând în toŃi din jurul lor forŃe latente, nebănuite, izvoare de 
energie fizică şi spirituală, redimensionând mintea şi inima tuturor, determinându-i să 
ia parte la confruntarea neobosită cu sensul real al vieŃii şi cu adevărul cel mai viu. 
Copiii sunt o călăuză miraculoasă care ne poartă din nou în lume, obligându-ne să o 
cunoaştem din ce în ce mai bine, căci împreună cu dânşii, părinŃii călăuzindu-i şi 
călăuziŃi fiind de ei, întreaga lor viaŃă şi activitate este antrenată într-o mişcare 
existenŃială care dă sens vieŃii. AntrenaŃi în relaŃia plină de iubire dintre părinŃi şi 
copii se reia un anevoios şi splendid proces de umanizare, mult mai greu, dar cu mult 
mai adevărat. 

Nu întâmplător vârsta copilăriei este socotită intervalul vieŃii cel mai apropiat 
de sfinŃenie şi mai capabil de credinŃă. Copilăria rezumă gingăşia, puritatea, 
nevinovăŃia şi credinŃa în Dumnezeu. Iisus Hristos găsea în orice copil modelul prin 
excelenŃă al sufletului deschis spre Dumnezeu. „LăsaŃi copiii şi nu-i opriŃi să vină la 
Mine că a unora ca aceştia este ÎmpărăŃia cerurilor”. (Mt. 19,14). Ei, deşi nu înŃeleg 
nimic şi nu schiŃează nici o împotrivire dialectică, cred totul şi cu credinŃă pun 
întrebări uimitoare lui Dumnezeu49. Pentru ei existenŃa lui Dumnezeu şi prezenŃa 
divină este un lucru de la sine înŃeles. Nu în zadar s-au alăturat cele două cuvinte: 
copilăria şi sfinŃenia. Mântuitorul Hristos îi vede pe copii ca adevăraŃi mijlocitori ai 
adevărului. NeştiinŃa lor este mai luminată decât intelectualismul ce se răsfrânge în 
vorbele înŃesute de raŃionamente. De fapt, omul începe viaŃa cu sfinŃenia, apoi o 
pierde: devine păcătos, devine „întrebătorul complicat şi cumplit al veacului 
acestuia”50. Aşa se face că Sfântul evanghelist Matei exclama, într-o zi, zicând: 

                                                           
49 Pr. Arsenie Boca, Tinerii, familia şi copiii născuŃi în lanŃuri, Edit. Pelerinul, Iaşi, 2003, p. 151.   
50 Ibidem. 
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„MulŃumescu-łi łie, Părinte, Doamne al cerului şi al pământului, că ai ascuns 
acestea de cei înŃelepŃi şi pricepuŃi şi le-ai descoperit pe ele pruncilor”. (Mt. 11,25). 
Celor pricepuŃi le strică însăşi învăŃătura lor, deoarece socotesc că ştiu totul; pe cei 
înŃelepŃi îi încurcă însăşi înŃelepciunea lor, deoarece nu sunt în stare să descopere altă 
lumină, afară de lumina minŃii lor. Numai cei neştiutori pricep nepriceperea, 
nevinovaŃii nevinovăŃia, îndrăgostiŃii dragostea.  

RevelaŃia dumnezeiască a lui Iisus Hristos, dezvăluită numai în faŃa sufletelor 
feciorelnice şi curate, stă în umilire, în purificare şi în milă. O încredere copilărească 
în Dumnezeu se recomandă tuturor, fiindcă copiii au fost puşi înainte drept modele de 
Mântuitorul Iisus Hristos. O inimă care iubeşte în chip neegoist, care îşi pune 
încrederea în Dumnezeu şi Îl respectă, este mai aproape de El şi de întreaga 
umanitate, decât o inimă închisă trufaş în ea însăşi. AdulŃii sunt adeseori mai puŃin 
smeriŃi şi deschişi la inimă decât copiii, care în natura lor rămân inocenŃi şi curaŃi. 

Copiii sunt oameni noi care încep viaŃa în Duhul Sfânt prin Taina Botezului 
administrată de Sfânta Biserică. Adevărate „icoane ale smereniei“, aceste sfinte 
creaturi sunt daruri ale lui Dumnezeu, iar ceea ce vor deveni va fi darul lor pentru 
Dumnezeu. În fiinŃa sa curată, ca într-o cupă cristalină, copilul cuprinde prezenŃa 
celor mai mari iubiri: iubirea lui Dumnezeu şi iubirea părinŃilor uniŃi în Sfânta Taină a 
Căsătoriei. Copilul este cel care dovedeşte că Dumnezeu s-a angajat plenar în destinul 
a două iubiri. Lucrarea aceasta îi împovărează pe părinŃi cu o mare răspundere, dar în 
acelaşi timp îi înalŃă la acea vrednicie la care sunt chemaŃi prin Taina Căsătoriei: 
vrednicia de a fi „părinte” –tată şi mamă51. De aici, derivă imensa responsabilitate a 
părinŃilor în scopul de a veghea asupra copiilor prin educaŃie şi învăŃătură şi de ai 
orienta spre adevăratul Ńel al vieŃii: mântuirea.  

 Prin copii ne legăm indisolubil de sensul real şi generos al lumii şi al vieŃii, 
căpătând o sensibilitate aparte faŃă de problemele societăŃii. Participarea efectivă la 
toate bucuriile şi necazurile, la biruinŃele şi înfrângerile copiilor ne umple viaŃa şi ne 
îmbogăŃeşte fiinŃa, dându-ne prilejul de a gusta farmecul prieteniei şi al sincerităŃii 
adevărate. În acest sens, copiii, trezind stimulente şi puteri înnoitoare care sporesc 

                                                           
51 În aceasta omul îşi găseşte menirea sa de a se dărui mântuitor. Mama este aceea care-şi dăruieşte 
viaŃa prin naşterea de prunci, fiind sursă a vieŃii; e cea care descoperă valoarea maternităŃii înŃeleasă ca 
formă particulară a chenozei feminine. Căci în iubire deplină faŃă de copilul său, căruia se dăruieşte, 
mama moare parŃial pentru el, imitând astfel iubirea lui Dumnezeu care se smereşte şi se pogoară 
repetând, într-un anume sens, cuvântul proorocului Ioan Botezătorul: „El (Iisus) trebuie să crească, iar 
eu să mă micşorez”. (In. 3,30). În acest sacrificiu, fiecare mamă se apleacă deasupra lui Hristos Cel 
răstignit. (Cf. Paul Evdokimov, Taina iubirii. SfinŃenia unirii conjugale în lumina tradiŃiei ortodoxe, 
AsociaŃia Medicală Creştină Christiana, Bucureşti, 1994, p. 159). 
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potenŃialul afectiv, energetic şi spiritual, reprezintă „fondul de aur” al resortului vieŃii 
noastre cotidiene deschise împlinirii şi desăvârşirii eshatologice.  

În viaŃa familială, copiii mijlocesc înmulŃirea dragostei dintre soŃi, cu toŃii 
bucurându-se împreună de rodul căsniciei lor. Pe drept cuvânt s-a spus că bărbatul 
este coroana femeii şi femeia coroana bărbatului, iar copiii sunt florile căsătoriei, pe 
care dumnezeiescul Lucrător le culege din livezile cele trupeşti. Copiii sunt o piedică 
în calea egoismului, iar soŃii, prin copiii lor, se deschid faŃă de cei din jur, faŃă de 
societate, contribuind la menŃinerea comuniunii între oameni ca fraŃi întru Hristos şi 
fii ai aceluiaşi Părinte ceresc. Iată de ce Biserica acordă binecuvântare căsătoriei şi 
pecetluieşte unirea celor doi cu harul sfinŃitor al lui Dumnezeu, căsătoria fiind acel 
drum în vederea „spiritualizării soŃilor”, care, prin intermediul copiilor, în 
deschiderea plină de iubire faŃă de ei, ajung să privească la cei din jurul lor şi să-i 
cunoască pe toŃi oamenii în dimensiunea lor spirituală. În acest sens relaŃia unitară 
soŃ-soŃie şi cea familiară părinŃi-copii, fundamentată pe iubire, este atât de benefică 
vieŃii socioumane.  
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TAINA NUN łII:  

TAINA UNIRII OMULUI CU VE ŞNICIA 
 

                                                                                            
                                                                                            Pr. Nicolae STOIA1 
            Satu Mare, ROMÂNIA 
 

Pe drumeaguri numai sieşi cu putinŃă, gândul izbuteşte să se furişeze până-n 
clipa tainică a Începutului; mirabila clipă în care din dorirea şi agrăirea 
Atotputernicului toate au irupt din genunea nefiindului, începând “să fie”. Iar în urma 
tuturor celor create, aidoma unui mugur de lumină în oceanul întunericului cosmic s-a 
iŃit şi omul. Singur, cumplit de singur a rezultat omul din mâna Creatorului său; atât 
de răvăşitoare îi era condiŃia în ipostasul masculin, încât Dumnezeu Însuşi conclude 
că: „nu este bine să fie omul singur” (Fc. 2,18). Exprimat în dimensiunea-i masculină, 
ar fi fost o făptură expusă riscului de a cădea prin superbia unicităŃii. Neîndoielnic, ar 
fi fost o făptură puternică,  întrucât avea capacitatea „să le supună şi să le 
stăpânească pe toate” (Fc. 1,28). Dar era şi extrem de vulnerabil, tocmai din pricina 
acestei superiorităŃi, care lesne-l putea prăvăli într-un soi de monism rigid; puterea şi 
răceala perfecŃiunii neînmuiate de nimic putându-se transforma în adevărate năpaste. 
Căderea lui s-ar fi produs nu pe dimensiunea „slăbiciunii” numită femeie, ci ar fi 
venit din excesul de putere, fapt care l-ar fi azvârlit acolo unde domneşte implacabil 
şi rece „nimeni” (Mt 8,28). Îngerul orgoliului suprem cade pe această dimensiune a 
superbiei. Fiind furat de propria-i strălucire, se izolează într-un spaŃiu iluzoriu, „în 
cer, deasupra stelelor, voind să fie asemenea Celui Preaînalt” (Is. 14, 13-14). 
Asemenea Lui, dar fără El! Restrâns la ipostasul masculin, omul primordial ar fi fost 
nu numai expus riscului căderii prin singurătate şi exces de putere, dar nici nu ar mai 
fi reflectat în el Chipul divin. Creat după asemănarea Arhetipului în Trei Ipostaze: 
icoana supremă a iubirii, omul este şi el o imagine a Dumnezeului Triunic, vădindu-
se în profunzimea sa o entitate comunială. FiinŃă spre celălalt prin excelenŃă, el nu-şi 
poate defini conturul decât raportându-se la o altă existenŃă. Având o fire „atât de 
minunat alcătuită” (Ps. 138,6), îşi relevă profunzimea prin raportare la un altul; smuls 
din această relaŃie se rostogoleşte în absurd. Omul e tâlcul universului, inima care 
pompează sens în toate ungherele sale şi întreg universul tălăzuieşte-n fiinŃa lui; în 
om intersectându-se toate furtunile şi sensurile lumii. În planul său orizontal se află 
                                                           
1 Referat susŃinut în cadrul ConferinŃelor preoŃeşti din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a 
Maramureşului şi Sătmarului, sesiunea toamnă, anul 2011. 
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celălalt, în care se reflectă planul vertical unde veşniceşte Celălalt, iar în cel al 
profunzimii lăuntrice adastă cestălalt, adică eu. Cestălalt, eu însumi, mă descopăr în 
adâncimea propriei mele taine, oglindindu-mă în celălalt şi vădindu-mă, prin celălalt, 
în dependenŃa de Supremul Celălalt. Pe dimensiunea orizontală, celălalt în dreptul 
bărbatului e femeia, singura făptură din univers care se poate cumineca din taina 
făpturii sale. În superba-i aventură întru aflarea rostului propriu, atunci când îşi 
părăseşte obârşia familială şi purcede spre o altă întemeiere, dorindu-se după femeia 
sa, bărbatul îşi vădeşte deschiderea spre alteritate, identificându-se prin celălalt, adică 
prin femeie, tot în dimensiunea verticală; întrucât existenŃa celuilalt se justifică numai 
din prisma lui Dumnezeu ca Supremul Celălalt. 

Aspectele mai sus-amintite se regăsesc şi îşi găsesc confirmarea în 
evenimentul din Cana Galileii, prin intermediul căruia Hristos consfinŃeşte legătura 
dintre bărbat şi femeie, înălŃând-o din ordinea naturală, în cea a harului, prin însăşi 
prezenŃa şi participarea Sa la evenimentul respectiv. Săvârşind atunci şi acolo prima 
Sa minune şi dând celor doi miri să bea din vinul iubirii, arată că îi conferă un statut 
nou vieŃii omeneşti, prin reaşezarea ei în ordinea divină. Oricum, nu-i deloc 
întâmplătoare prezenŃa lui Iisus în contextul respectiv, prin aceasta afirmând trebuinŃa 
revenirii căsătoriei la starea ei dintru-nceput. Toate devierile, răstălmăcirile şi 
deformările câte vor fi fost sau vor mai fi pe seama legăturii dintre bărbat şi femeie s-
au născut din “învârtoşarea inimii omeneşti” (Mt. 19,8). Răspunzând la întrebarea 
fariseilor, referitoare la chestiunea în speŃă, le spune că: “Acela Care i-a făcut de la-
nceput, bărbat şi femeie i-a făcut. Şi a zis: „Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi 
pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi cei doi vor fi un trup; aşa încât nu mai sunt 
doi, ci un trup. Deci, ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă” (Mt. 19, 4-6). 
Prin acest răspuns Iisus afirmă unitatea celor doi; unitate întemeindu-se pe faptul că 
Dumnezeu a creat omul în cele două ipostaze ale sale, adică, bărbat şi femeie. Şi prin 
urmare, cei doi, prin căsătorie se completează într-un mod atât de total, încât 
alcătuiesc o unitate pe care nu o mai poate anula decât moartea, deci atunci când 
“căsătoria e considerată stinsă” (Rm. 7,2). 

Dacă Biserica Ortodoxă face un pogorământ în cazul în care unul din cei doi 
rupe unitatea căsătoriei, prin adulter bunăoară, Ńine seama de îngrădirile şi scăderile 
naturii umane. Numai că, în atari situaŃii, respectiv în cea a căsătoriei de a doua ori în 
a celei de a treia, le cere pocăinŃă celor în cauză, precum şi oprirea de a se împărtăşi 
pe o perioadă de doi ani, pentru cei aflaŃi la a doua căsătorie, şi de cinci ani, pentru 
cei aflaŃi la cea de a treia. Fapte confirmate şi de rugăciunile rostite de preot cu ocazia 
săvârşirii Tainei Cununiei: “Stăpâne, iartă fărădelegile robilor Tăi, chemându-I pe 
dânşii la pocăinŃă şi dă-le iertarea greşelilor, curăŃirea păcatelor, celor de voie şi 
celor fără de voie, Cel ce ştii neputinŃa firii omeneşti”. 
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           Această mirifică unitate rezultată în urma căsătoriei unui bărbat cu o femeie e 
mai mult decât o unitate fiziologică, fiindcă nu se bazează strict pe legătura trupească 
dintre cei doi, ci mai cu seamă pe afinităŃi de natură spirituală şi, pe acest temei, 
primeşte binecuvântarea Bisericii. Altminteri, bazată pe satisfacerea poftelor trupeşti, 
motivaŃii pecuniare ori altele de indiferent ce natură, legătura dintre cei doi repede 
alunecă în forme aberante ori se destramă de-a dreptul. Celălalt nu-i un perete opac, ci 
are o adâncime spirituală, ceea ce face ca şi trupul să devină un mijloc de a-şi releva 
bogăŃia lăuntrică. Din perspectiva unor atari nuanŃe căsătoria se constituie într-o 
adevărată taină a unităŃii duale, actualizându-şi virtualităŃile pe întreg parcursul vieŃii 
celor doi. Din această unitate duală se naşte responsabilitatea faŃă de celălalt, în care 
se străvede prezenŃa Supremului Celălalt. În măsura în care celălalt îşi descoperă 
profunzimea spirituală, Îi devine tot mai transparent lui Hristos, Care-i garantează 
 valoarea eternă ca om, întrucât El Însuşi S-a făcut om. În acest fel, Taina căsătoriei 
ca unitate indisolubilă alcătuită de bărbat şi femeie se spiritualizează, devenind taină 
întru Hristos; unitatea lor întru Hristos constituind o Biserică mică sau o parte a 
Bisericii. Biserica e constituită din astfel de unităŃi, adică ale celor căsătoriŃi prin 
puterea şi binecuvântarea Duhului Sfânt, Care suflă în Biserică. De aceea: “taina 
aceasta este mare în Hristos şi în Biserică” (Ef 5,32). Fiindcă numai în Hristos şi în 
Biserică cei doi pot ajunge la intimitatea supremă, descoperindu-se unul altuia până la 
a deveni un alt “eu” al celuilalt. În acest sens Sfântul avvă Ioan cu gură de aur, spune 
că: “Cel iubit devine pentru cel ce îl iubeşte identic cu sine. Însuşindu-şi iubirea 
celuilalt, cel ce iubeşte şi cel iubit nu mai sunt două persoane deosebite, ci un singur 
om” 2. 
        Deşi aspectele mai sus-pomenite lasă impresia că religia creştină e într-o 
oarecare măsură nerealistă, totuşi lucrurile nu stau deloc aşa. Creştinismul nu ignoră, 
nici nu dispreŃuieşte trebuinŃa unirii trupeşti dintre bărbat şi femeie. Dovada în acest 
sens oferind-o înseşi rugăciunile de la cununie, care nu evită să vorbească despre atari 
aspecte Ńinând de concretul vieŃii umane. Biserica săvârşeşte Taina căsătoriei şi pentru 
a da un sens satisfacerii acestei preaomeneşti trebuinŃe, însă considerând-o tot ca pe 
un mijloc de apropiere şi promovare a unirii sufleteşti dintre cei doi. Ea nu cunoaşte şi 
nici nu recunoaşte decât două atitudini faŃă de pofta trupească. Respectiv: înfrânarea 
totală în afara căsătoriei sau o acceptare a satisfacerii ei, înŃeleasă ca mijloc de unire 
sufletească. De aici decurge neprihănirea patului de care se vorbeşte în rugăciunile de 
la cununie sau castitatea conjugală, Biserica atribuind în mod evident căsătoriei o 
castitate, prin faptul că o consideră ca pe un alt drum spre curăŃie şi, mai cu seamă, 

                                                           
2 Sf. Ioan Gură de Aur, Scrieri. Partea a doua, Ed. IBMBOR, Buc., 1994, p. 187. 
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spre mântuire. Aşijderea castităŃii monahale, şi cea presupusă de căsătorie e tot o 
libertate a spiritului uman, amândouă cerând jertfire de sine. Satisfăcută în afara 
căsătoriei, pofta trupească înrobeşte, ducând la situaŃia în care nu mai vezi în celălalt 
decât un instrument de satisfacere a plăcerilor proprii. De altminteri, aceasta 
constituie cauza principală a majorităŃii căsătoriilor destrămate, situaŃii îmbrăcând 
adesea aspecte tragico-burleşti, fapte consemnate cu promptitudine şi maliŃie de 
mijloacele mass-media. 
         Asumându-şi întru totul afirmaŃia paulină, că adică, „e bine pentru om să nu se 
atingă de femeie. Dar ca pază împotriva desfrâului, fiecare bărbat să-şi aibă femeia 
lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei; că mai bine este să se căsătorească, decât 
să ardă” (1 Co 7, 1-2, 9), Biserica nu contestă importanŃa legăturii trupeşti dintre 
bărbat şi femeie, dar nici nu o justifică în exclusivitatea ei. Declarând căsătoria ca un 
remediu împotriva arderii dificil de suportat ori a satisfacerii ei dezordonate, Sf. Ap. 
Pavel include în rostul căsătoriei şi pe acela de mijloc de transfigurare a unirii 
trupeşti. În acest sens, citatul de mai jos îl reproduc, punându-mă sub autoritatea 
aceluiaşi avvă cu rostire de aur, care afirma că: „două sunt motivele pentru care a fost 
instituită căsătoria. Anume ca, pe de o parte, să-l determine pe bărbat să se 
mulŃumească cu o singură femeie. Iar, pe de altă parte, pentru a face copii. Important 
rămânând cel din urmă. Însă căsătoria nu presupune în mod absolut procreaŃia, 
dovadă fiind multele căsătorii din care nu rezultă naşterea pruncilor. Iată de ce 
prima raŃiune a căsătoriei e să reglementeze viaŃa sexuală, mai ales acum când 
neamul omenesc a umplut tot pământul”3. 
           ÎnŃelesul evident al textului mai sus-invocat e acela că zămislirea şi naşterea 
pruncilor constituie mijlocul cel mai de seamă în consolidarea unităŃii spirituale dintre 
cei doi soŃi. Iar dacă Sf. Ioan completează, afirmând despre căsătorie că „nu 
presupune în mod absolut procreaŃia”, de bună seamă că avea în vedere acele situaŃii 
excepŃionale, în care lipsa pruncilor se datorează imposibilităŃii fiziologice, şi 
nicidecum voinŃei lor exprese. Altminteri, când actul respectiv este evitat cu voie, 
căsătoria devine un prilej de satisfacere a poftei trupeşti, ceea ce neîndoielnic duce la 
situaŃia în care „cei doi se vor unul pentru altul spre a-L înlocui pe Unul. Aceasta 
fiind coborârea la nivelul patimii, care nu-i decât o uzurpare a absolutului, adică 
dorinŃa nebunească de a fi totul pentru celălalt. E, de fapt, reducerea la neantul lor 
comun şi autodevorator, întrucât cei doi nu se mai întâlnesc în iubire, ci se amestecă 
în păcat”4. Ne aflăm, de bună seamă, înaintea celei mai tragice prăbuşiri a făpturii 
umane, atunci când celălalt se opacizează până la anularea chipului creat după 
                                                           
3 Ibidem, p. 209. 
4 O. Clement, Trupul morŃii şi al slavei, Ed. Christiana, Buc., 1996, p. 48 
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asemănarea dumnezeiescului Chip, scufundându-se în non-umanitate; adică ajungând 
„numai trup” (Fc. 6,3); trup care, „deşi trăieşte, este mort” (Ap. 3,1). 
         Singura ieşire din atari situaŃii nefericite, când lucrul respectiv e cu putinŃă, 
biologic vorbind, îl constituie naşterea şi creşterea de prunci. Prin prunci cei doi soŃi 
se deschid spre societate, de care au nevoie pentru a-i creşte, şi, mai cu seamă spre 
Biserică. De abia atunci când familia dobândeşte statutul de „celulă” a Bisericii, îşi 
relevă sensul plenar, anume, cel de „cruce”. Căsătoria în care cei doi nu-şi răstignesc 
statornic lăcomia  şi autosuficienŃa proprie şi nu se depăşesc pe ei înşişi prin această 
„năzuinŃă”, nu-i o familie creştină. După învăŃătura Bisericii, păcatul cel mai specific 
al familiei de astăzi nu-i neaparat divorŃul sau lipsa de „acomodare” cu duhul secular 
sau „sălbăticirea spirituală” sau autoadorarea familiei, cât mai cu seamă refuzul de a 
vedea căsătoria orientată spre ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. În acest sens, există o tendinŃă 
păguboasă de a face totul, dacă trebuie chiar de a fura pentru familie, toate aceste 
năpaste venind din lipsa de sfială sfântă faŃă de căsătorie. E ceea ce face ca divorŃul să 
apară în aceste vremi de descumpănire morală aproape ca un fapt firesc, întrucât se 
ajunge cu mult prea multă uşurinŃă la destrămarea atâtor familii. Cu alte cuvinte, este 
vorba de autoidolatrizarea omului, cu consecinŃa-i imediată: refuzul de a purta crucea 
familiei: „căsătoria încheindu-se între două persoane, iar fidelitatea lor comună faŃă 
de un al treilea, adică faŃă de Dumnezeu, e singura lor posibilitate prin care se pot 
păstra într-o adevărată unitate între ei şi Dumnezeu” 5. 
          Vom înŃelege cu şi mai multă limpezime aspectele legate de căsătorie şi 
unitatea familiei, dacă vom zăbovi niŃel asupra rânduielii Tainei Cununiei ca atare. 
Adevăratul săvârşitor al tainei este Hristos, iar în chip văzut preotul, prin mijlocirea 
căruia El pecetluieşte prin sfinŃire legătura naturală dintre bărbat şi femeie. Şi tot prin 
oficiul preotului căsătoria se inserează ca celulă vie în trupul Bisericii. 
         Primitorii tainei sunt doi credincioşi ai Bisericii Ortodoxe, de sex diferit, 
necăsătoriŃi, din care niciunul nu a mai fost căsătorit bisericeşte mai mult de trei ori şi 
care nu au între ei o rudenie mai apropiată de gradul cinci. Căsătoriile mixte, între 
ortodocşi şi eterodocşi, sunt îngăduite cu condiŃia ca pruncii rezultaŃi în urma 
respectivei căsătorii să fie botezaŃi şi crescuŃi în credinŃa ortodoxă, iar rânduiala 
Tainei să se săvârşească după ritualul Bisericii Ortodoxe. 
           Rânduiala în sine a Tainei e precedată de logodnă, care constituie o făgăduinŃă 
a celor doi de a se uni în vederea căsătoriei, fiind şi ea binecuvântată de Biserică. 
Dacă începutul rânduielii logodnei îl face preotul prin binecuvântarea mică, deci ca la 
o ierurgie, în schimb, Taina Cununiei o începe prin binecuvântarea mare, ca şi la 

                                                           
5Al. Schmemann, Euharistia – Taina împărăŃiei, Ed. Anastasia, Buc., 1994, p. 98. 
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celelalte Taine. Şiragul de rugăciuni rostite de preot, marchează intrarea propriu-zisă 
a celor doi soŃi în Biserică. Astfel, în prima rugăciune, preotul Îi cere lui Hristos să fie 
de faŃă, ca şi la nunta din Cana, dându-le celor ce se cunună: „viaŃă paşnică, lungime 
de zile, minte întreagă, dar de prunci, belşug din roadele pământului, ca să dea şi 
celor lipsiŃi”. Însă mai presus de orice, se cere dragostea unuia faŃă de celălalt şi 
ferirea de ispita infidelităŃii. În cea de a doua rugăciune, se amintesc greutăŃile ce pot 
interveni în familie pe parcursul timpului. De aceea se invocă crucea ca simbol al 
familiei creştine, pe care soŃii trebuie să o ducă cu răbdare şi credinŃă în Dumnezeu, 
„ca să ia cunună în cer”. Se mai cere apoi: „întocmirea într-un gând a sufletelor şi a 
trupurilor”, întrucât căsătoria e împlinită prin armonia dintre cei doi. În cea de a treia 
rugăciune se cere:  „încununarea într-un trup”, unirea lor trupească întemeindu-se pe 
unitatea de gând şi inimă. Din aceasta izvorând „simfonia căsătoriei” de care vorbeşte 
P. Evdokimov într-una din lucrările sale. După citirea celei de a treia rugăciuni, 
preotul aşază cununiile pe creştetele mirilor. Mai întâi pe al mirelui, apoi pe al 
miresei, momentul acesta constituind actul central al Tainei. Cununa constituie 
semnul măririi şi al cinstei, aşa cum se spune în rugăciunea imediat următoare: 
„Doamne, Dumnezeu nostru, cu mărire şi cu cinste încununează-i pe dânşii ”. Mărirea 
şi cinstea mirilor fiind văzută de Dumnezeu şi de oameni, deopotrivă, şi constă în 
iubirea şi fidelitatea celor doi şi în jertfirea unuia pentru altul. Dar cununa e şi un 
semn al seriozităŃii, al maturităŃii şi al răspunderii, căci din acest moment cei doi au 
ieşit de sub purtarea de grijă a părinŃilor, primind răspunderea comună pentru propria 
lor familie şi pentru copii care li se vor naşte în viitor. Creat să fie „împăratul” 
creaŃiei omul îşi împlineşte această demnitate, în primul rând şi în concret, prin 
asumarea responsabilităŃii legate de familia sa, în care sunt implicate şi 
responsabilităŃile faŃă de societate, cât şi faŃă de Biserică. 
        Dar cununiile se dau mucenicilor pentru răbdarea în credinŃă, şi mai cu seamă 
pentru jertfele lor. Având de răbdat asaltul multor ispite de-a lungul vieŃii conjugale şi 
asumându-şi aceste greutăŃi cu credinŃă în Dumnezeu, cei doi soŃi vor putea dobândi 
şi ei cununa măririi depline. Mărirea izvorând din suportarea unei asceze concretizată 
prin răbdare şi înfrânare, acesta fiind sensul din adânc al gestului însemnării cu 
semnul sfintei cruci cu cununiile pe feŃele celor doi miri. După citirea Apostolului şi a 
Evangheliei, în rugăciunile următoare preotul cere iarăşi: „ păzirea cinstită a nunŃii 
lor”. După care le dă să bea vin dintr-un pahar comun, arătându-le că se pot împărtăşi 
din dulceaŃa dragostei şi a bucuriei în viaŃa familiei numai laolaltă. Apoi, preotul 
dimpreună cu naşii, îi conduc pe miri de jur-împrejurul tetrapodului, de trei ori, gest 
simbolizând faptul că: „drumul vieŃii conjugale nu-i un simplu parcurs, ci un drum 
plasat pe axa veşniciei. De acum drumul lor comun fiind aidoma axei nemişcate a 
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unei roŃi care se învârteşte în jurul lui Dumnezeu”6. Tot cu acelaşi prilej se cântă 
imnul de bucurie al lui Isaia pentru zămislirea lui Emanuel în pântecele Fecioarei, 
căci acum se pune temeiul unor oameni noi care devin chipuri ale lui Hristos cel 
întrupat. Iar cei ce se vor naşte din căsătoria lor, vor deveni şi ei membrii ai 
ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu. Faptul că sunt invocaŃi sfinŃii mucenici, ca prin rugăciunile 
lor să se mântuiască sufletele celor ce se cunună, constituie pentru miri un îndemn de 
a-i imita şi de a fi asemenea sfinŃilor şi mucenicilor prin răbdare şi credinŃă. În viaŃa 
familiei bucuria naşterii de prunci şi a iubirii între soŃi nu sunt cu putinŃă fără 
înfrânări, dureri, ispite şi strădanii. Interesant e faptul că acelaşi imn se cântă şi la 
săvârşirea Tainei Botezului precum şi la cea a Hirotoniei, avându-se în vedere, şi cu 
aceste ocazii, naşterea de noi membrii ai ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu, cât şi creşterea lor 
viitoare, care nu-i lipsită de eforturile înfrânării, ale răbdării şi ale jertfei. Luând apoi 
cununile de pe capul mirilor, preotul vorbeşte din nou despre mărirea lor, fiindcă ei 
vor purta în chip nevăzut toată viaŃa cununile, dar numai dacă vor trăi în iubire 
adevărată, în curăŃie, în fidelitate, în răspundere şi respect reciproc. Cu aceste cununi 
vor merge chiar în ÎmpărăŃia cerurilor, conform rugăciunii rostite mai departe de 
preot: „Dumnezeule primeşte cununile lor în ÎmpărăŃia Ta, păzindu-i nespurcaŃi, fără 
prihană şi nedespărŃiŃi”. În otpustul rânduielii Tainei nunŃii sunt pomeniŃi sfinŃii 
împăraŃi Constantin şi Elena, dimpreună cu sfântul mucenic Procopie. Indiciu clar al 
faptului că cei cununaŃi sunt ridicaŃi la cinstea împărătească şi la purtarea greutăŃilor 
aidoma mucenicilor. Bucuria împărtăşirii lor de cele bune şi înălŃarea la dragostea 
curată şi desăvârşită sunt cu putinŃă numai prin lupta împotriva greutăŃilor înfrânării şi 
ale răbdării. Din povara acestora izvorând dulceaŃa unirii trupeşti şi sufleteşti, care are 
un rol important în spiritualizarea şi împlinirea căsătoriei. Altminteri, cine aşteaptă 
numai fericire şi plăcere de la căsătorie, nu o va putea suporta mult timp. 
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I. ÎNALT PREASFIN łIA SA                                          

JUSTINIAN CHIRA               
la împlinirea a 90 de ani de viaŃă 

 
 

ÎnaltpreasfinŃitul Justinian Chira, Arhiepiscopul ortodox al Maramureşului şi 
Sătmarului, s-a născut la 28 mai 1921, în satul Plopiş din judeŃul Maramureş, într-o 
familie de Ńărani evlavioşi, la botez primind numele de Ioan.  

Având harul duhovnicesc de a-L sluji, din dragoste, cât mai bine pe 
Dumnezeu, după studiile efectuate la Seminarul Teologic din Cluj-Napoca şi Institutul 
Teologic de Grad Universitar din Sibiu, în anul 1941 este primit frate la Mănăstirea 
Rohia, iar în anul 1943 este hirotonisit preot de P.S. Sa Nicolae Colan, Episcopul 
Vadului, Feleacului şi Clujului. 

În calitatea sa de stareŃ al Mănăstirii Rohia a ştiut să reînvie viaŃa monahală 
după regulile stabilite de întemeietorii monahismului ortodox. El a statornicit ca 
temelie a vieŃii şi trăirii duhovniceşti vechile reguli vasiliene ale monahismului: 
munca, rugăciunea şi studiul, preocupându-se şi de pregătirea intelectuală a tinerilor. 
„Pentru mine, mărturisea ÎPS Justinian, poporul român este sacru”, iar predicile Sale 
sunt adevărate modele de apărare a dreptei credinŃe străbune. 

Pentru meritele sale în conducerea Mănăstirii, la propunerea PS Teofil al 
Clujului, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a conferit, în anul 1967, rangul 
de arhimandrit, iar în anul 1973 a fost ridicat la rangul de arhiereu, fiind ales episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. În această calitate a desfăşurat 
o bogată activitate misionar-pastorală, administrativ-gospodărească şi culturală. 
Urmare a vredniciei sale duhovniceşti, în anul 1990 este ales Episcop al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului. 

În această calitate a cerut înfiinŃarea postului de episcop-vicar la Episcopia 
Maramureşului şi Sătmarului; contribuie fundamental la înfiinŃarea unui Seminar 
Teologic Liceal la Baia Mare şi la înfiinŃarea FacultăŃii de Teologie Ortodoxă şi 
AsistenŃă Socială în cadrul UniversităŃii de Nord din Baia Mare. 

A rectitorit Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, pe care o conduce până 
astăzi, a sfinŃit sute de biserici, a rostit mii de cuvântări, păstrate în audioteca 
Episcopiei. A pus piatra de temelie la peste 80 de biserici noi, s-au înfiinŃat încă trei 
protopopiate noi –la Vişeu, Chioar şi Oaş. Numărul preoŃilor Eparhiei Maramureşului 
şi Sătmarului a crescut de la 325 la 560, crescând astfel şi numărul parohiilor. Ca 
arhiereu a hirotonit peste 300 de preoŃi. Deasemeni, numărul mănăstirilor din Eparhia 
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Maramureşului şi Sătmarului au crescut de la 4 mănăstiri, în 1992, la peste 30 de 
mănăstiri existente astăzi. Pe lângă viaŃa pastorală excepŃională ÎnaltpreasfinŃia Sa a 
desfăşurat o susŃinută activitate publicistică, îmbogăŃind literatura religioasă cu noi 
lucrări valoroase, prin studii apărute în publicaŃii bisericeşti şi locale, cât şi numeroase 
cărŃi de învăŃătură creştină. 

StareŃul şi episcopul Justinian a desfăşurat şi o bogată activitate publicistică şi 
editorială. Neastâmpărul lecturii şi studiului, împreunat cu al unei cugetări bine 
cumpănită au rodit nu numai în sfaturile de taină, predici, cuvântări, interviuri ci şi in 
articolele, studiile şi cărŃile publicate, nu multe ca număr şi formă, ci mult ca esenŃă, 
ca valoare. Justinian nu scrie oricum şi orice; numai după o minuŃioasă şi repetată 
verificare şi o profundă sau adâncă aşezare în forma finală. A publicat peste 150 de 
articole şi studii în reviste de cultură şi teologie din întreaga Ńară: „ViaŃa ilustrată”, 
„Telegraful român”, Tribuna Ardealului”, „Renaşterea”, „Mitropolia Ardealului”, 
„Mitropolia Banatului”, „Ortodoxia”, „Îndrumător bisericesc”, „Graiul Bisericii 
Noastre”, „Ortodoxia Maramureşeană” etc. A coordonat timp de 17 ani, la Cluj, 
anuarul „Îndrumător bisericesc” apoi la Baia Mare, revista eparhială „Graiul Bisericii 
Noastre” şi revistele SecŃiei de Teologie „Ortodoxia Maramureşeană” şi „Studia 
Univesitatis Septentrionis – Theologia Orthodoxa”. A publicat 15 titluri de carte la 
Cluj şi Baia Mare:  

1. ViaŃa Preacuratei Fecioare Maria, Ed. Ep. Ort. Rom., Cluj, 1948. 
2. Darurile Bisericii, Ed. Arhiep. Ort. Rom., Cluj-Napoca, 1983. 
3. ViaŃa Maicii Domnului (cuprins nou), Ed. Arhiep. Ort. Rom., Cluj-Napoca, 

1986, 212 pag. 
4. Apel la conştiinŃă şi raŃiune, Ed. Arhiep. Vadului, Feleacului şi Clujului, 

Cluj, 1990. 
5. Drepturile copilului, Ed. Ep. Ort. Rom. a MM şi SM, Baia Mare, 1994. 
6. Harul şi Adevărul, Ed. Ep. Ort. Rom. a MM şi SM, Baia Mare, 1996, 432 

pag. 
7. Gând şi suflet românesc, Ed. Ep. Ort. Rom. a MM şi SM, Baia Mare, 1998. 
8. ViaŃa Maicii Domnului, ediŃia a treia, Ed. Ep. Ort. Rom. a MM şi SM, Baia 

Mare, 1999, 175 pag. 
9. Scrisori, Baia Mare, 2001. 
10. Lumină din Lumina Naşterii şi Învierii Domnului, Ed. Ep. Ort. Rom. a 

MM şi SM, Baia Mare, 2006, 244 pag. 
11. „Justinian” – dialoguri, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2006, 295 pag. 
12. Convorbiri în amurg, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2006. 
13. ViaŃa şi Acatistul Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul, Baia Mare, 2006, 

56 pag. 
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14. Mama şi copilul (broşură), Baia Mare, 2009. 
15. Mănăstirea „Sf. Ana – Rohia”- monografie, Ed. Ep. Ort. Rom. a MM şi 

SM, Baia Mare, 2009, 284 pag. 
A scris peste 20 de prefeŃe sau cuvinte înainte la cărŃi de cult, teologie, istorie 

etc. şi a binecuvântat tipărirea a zeci de cărŃi de zidire sufletească şi culturalizare a 
maselor.1 

Un merit deosebit al arhiereului Justinian a fost faptul că în timp ce era la Cluj 
a coordonat activitatea duhovnicească la Seminarul Teologic, fiind foarte ataşat de 
elevi iar aceştia, la fel, respectându-l şi preŃuindu-l ca un mare duhovnic şi înnobilator 
de suflete. De asemenea trebuie subliniat interesul, sprijinul şi demersurile intreprinse 
de P.S. Justinian la Baia Mare pentru înfiinŃarea Seminarului Teologic şi a SecŃiei de 
Teologie Ortodoxă cu cele trei specializări in cadrul FacultăŃii de Litere a 
UniversităŃii de Nord din Baia Mare. 

Pentru întreaga activitate pastoral-misionară, catehetică, gospodărească şi 
publicistică desfăşurată în cei peste 70 de ani de viaŃă monahală şi de aproape 40 de 
ani de arhierie în slujba Bisericii Ortodoxe Române şi a poporului dreptcredincios din 
această parte de Ńară, ÎnaltpresfinŃiei Sale, la împlinirea patriarhalei vârste de 90 de 
ani de viaŃă, personalităŃi distinse ale vieŃii bisericeşti româneşti şi a comunităŃii 
locale şi judeŃene i-au transmis mesaje de felicitare. Le redăm şi noi mai jos, urându-i 
ÎnaltpreasfinŃitului Arhiepiscop Justinian Chira al Maramureşului şi Sătmarului viaŃă 
lungă şi binecuvântată, linişte sufletească, har şi binecuvântare de la Milostivul 
Dumnezeu şi un sincer „întru mulŃi ani ÎnaltpreasfinŃite Părinte Arhiepiscop”! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9. Vezi Corneliu OneŃ, op. cit. 
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I.P.S. Sa JUSTINIAN CHIRA 
Arhiepiscopul Maramureşului şi Sătmarului 
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Înaltpreasfin Ńitului Părinte Arhiepiscop Justinian - 

90 de ani de frumoasă şi rodnică vieŃuire 
 

 

În lumina curat ă a aniversării venerabilului Arhiepiscop Justinian, 
al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului,  

care împlineşte anul acesta 90 de ani de frumoasă şi rodnică 
vieŃuire, străluceşte dragostea şi binecuvântarea lui Dumnezeu,  

Cel în Treime slăvit. 
Dragostea plină de har a Preasfintei Treimi a fost mereu prezentă 

în viaŃa şi lucrarea Înaltpreasfin Ńiei Sale, dăruindu-i mult ajutor  
şi rod binecuvântat în mărturisirea dreptei credin Ńe  

şi a iubirii de neam şi łară. 
 

Din aceşti 90 de ani împliniŃi acum, cei mai cunoscuŃi tuturor sunt anii mulŃi 
de frumoasă şi luminoasă arhierie, cu neobosită lucrare misionară, intensă, bogată şi 
creatoare de valori şi demnitate. 

La popasul aniversar al împlinirii a 90 de ani de viaŃă, 90 de ani de 
binecuvântare, 90 de primăveri, în care se reflectă viaŃa ca dar al lui Dumnezeu, ca 
lumină jertfelnică şi roditoare, adresăm ÎnaltpreasfinŃiei Sale alese urări de sănătate şi 
belşug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în rodnica 
activitate de păstorire a clerului şi a credincioşilor din Episcopia Ortodoxă Română a 
Maramureşului şi Sătmarului. 

 
 

Întru mulŃi şi fericiŃi ani, ÎnaltpreasfinŃia Voastră! 

  
 Cu frăŃească şi părintească dragoste în Hristos -Domnul, 
 
 

† DANIEL 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
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Înaltpreasfin Ńia Sa Arhiepiscopul Justinian 
la vârsta patriarhilor Bisericii  

 
Fiecare om  înŃelept este dator să mulŃumească lui Dumnezeu pentru darul 

vieŃii, sănătăŃii  şi integrităŃii fizice şi mentale, pe care le are în chip natural, firesc, de 
la Ziditorul său. Ziua în care am venit pe lume, din voia lui Dumnezeu, este o zi 
însemnată pentru noi. Locul şi familia în care ne-am născut sunt la fel de importante 
şi determinante pentru toată viaŃa noastră. Icoana pilduitoare a părinŃilor noştri este 
modelul cel mai sfânt, apropiat şi drag sufletului nostru. Toate sunt daruri de la 
Dumnezeu pentru care se cuvine să-i mulŃumim ca unii ce suntem fiinŃe euharistice, 
mulŃumitoare şi rugătoare. 
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Când, însă, Dumnezeu revarsă asupra unui om daruri multe şi însemnate spre 
a le pune în slujba slujirii oamenilor, aceasta înseamnă că a făcut o alegere pe care, 
deşi la început este nedesluşită şi nedezlegată, ci doar de El ştiută, omul o descoperă 
pe parcursul întregii vieŃi. “Nu voi M-aŃi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am 
rânduit să mergeŃi şi roadă să aduceŃi, şi roada voastră să rămână, ca Tatăl să vă 
dea orice-I veŃi cere în numele Meu” (Ioan 15,16). Din cuvintele Mântuitorului, 
adresate ucenicilor Săi, înŃelegem că alegerea îi aparŃine lui Dumnezeu, iar celor aleşi 
le revine responsabilitatea dăruirii şi slujirii cu folos şi rod mult, pentru bucuria şi 
binecuvântarea celor slujiŃi. Peste aleşii săi Dumnezeu revarsă, pe lângă darurile 
fireşti, naturale, şi multe daruri duhovniceşti sau cereşti şi îi îmbracă cu putere de sus, 
care este „Duhul cel Sfânt, prin care să se facă ei puternici în lucru şi cuvânt” (slujba 
sfinŃirii bisericii). Aceştia păstoresc turma lui Hristos şi conduc Biserica după chipul 
Păstorului cel bun, care-şi pune viaŃa pentru oile Sale. Chemarea şi slava este mare şi 
înfricoşătoare, pentru că aparŃine lui Hristos, a cărui icoană de slujire şi cuvânt de 
mântuire le are mereu înainte cel ales: „Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se 
slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulŃi” 
(Mc.10,45). După modelul lui Hristos, Arhiereul Cel veşnic şi jertfelnic, va fi şi 
slujirea celui chemat să aducă jertfă, în ceea ce este dincolo de catapeteasmă, în 
Sfânta Sfintelor, ”unde sfinŃii îngeri doresc să privească şi să vadă cu ochii lor chipul 
Sfintei Jertfe” (Liturghia Sf. Vasile cel Mare). Însă, pentru a se face vrednic să stea 
lângă foc, fără a se arde, slujitorul lui Hristos se cuvine să aibă conştiinŃa nevredniciei 
şi nimicniciei lui, trăind cu frică şi cu cutremur viaŃa în Hristos, prin propria lui jertfă 
şi răstignire, după modelul Stăpânului pe care-L slujeşte. 

Iată motivele pentru care Biserica aduce mulŃumire lui Dumnezeu pentru darul 
revărsat asupra ei, prin slujirea Păstorului sufletesc, în anumite momente din viaŃa 
acestuia. Ea săvîrşeşte Sfânta Liturghie, suprema rugăciune de mulŃumire pentru cel 
ce a fost chemat să liturghisească şi să mulŃumească lui Dumnezeu în permanenŃă, în 
numele poporului dreptcredincios şi împreună cu poporul. 

Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, cinstita preoŃime şi cea întru Hristos 
diaconime, întregul cin monahal din sfintele mănăstiri şi poporul dreptcredincios aduc 
mulŃumire lui Dumnezeu, cu multă bucurie şi recunoştinŃă, la împlinirea vârstei de 90 
de ani de către ÎnaltpreasfinŃia Sa Arhiepiscop Justinian, pentru multele şi sfintele 
daruri revărsate asupra acestei părŃi de Ńară, prin slujirea sfântă, jertfelnică şi 
pilduitoare a Părintelui nostru Justinian. 

ÎnaltpreasfinŃia Sa a înŃeles deplin expresia Mântuitorului: ”Eu sunt Păstorul 
cel bun. Păstorul cel bun Îşi pune sufletul pentru oile Sale” (Ioan 10,11). Din cei 90 
de ani de viaŃă şi 70  de ani de slujire a Bisericii lui Hristos, mai mult de jumătate din 
aceştia au fost în calitate de arhiereu (39 ani). Slujirea, în cea mai mare parte a ei, a 
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fost în vremuri grele, în timpul regimului comunist, când era nevoie de multă 
înŃelepciune şi măsură în toate, spre a putea sluji nevoile duhovniceşti ale fiilor şi 
fiicelor Bisericii Ortodoxe. În această perioadă, slujirea ÎnaltpreasfinŃiei Sale a fost 
cea de episcop-vicar la Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului, 
timp de 17 ani. 

Eliberarea de sub regimul comunist a însemnat pentru Biserica Ortodoxă 
Română, în primul rând, reactivarea tuturor eparhiilor abuziv desfiinŃate în anul 1948. 
Printre ele a fost şi străvechea Episcopie a Maramureşului şi Sătmarului, iar la cârma 
ei a fost ales cel mai îndreptăŃit fiu al Maramureşului, ÎnaltpreasfinŃia Sa Arhiepiscop 
Justinian. Alegerea a avut loc în data de 22 septembrie 1990, iar întronizarea la 11 
noiembrie, acelaşi an. Au trecut mai bine de două decenii de la acel eveniment istoric, 
pe care l-am marcat în noiembrie 2010, în Catedrala noastră episcopală din Baia 
Mare. 

Şapte decenii de slujire a Bisericii Ortodoxe au însemnat, în primul rând, 
multe mii de Sfinte Liturghii şi tot atâtea cuvinte de învăŃătură. Ca arhiereu al 
Bisericii lui Hristos, timp de 39 de ani, a hirotonit sute de preoŃi, pe care i-a îndrumat 
şi povăŃuit cu părintească dragoste şi multă purtare de grijă. 

Cele două decenii la cârma Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului însumează 
o lucrare fără precedent, care s-a întâmplat şi în celelalte eparhii ale Bisericii 
Ortodoxe Române. La noi, însă, având în vedere greutăŃile începutului de drum, 
realizările au o altă importanŃă şi semnificaŃie. ÎnmulŃirea numărului de preoŃi de la 
325 la 580 în prezent; construirea a peste 100 de biserici noi, în fruntea tuturor 
aflându-se noua Catedrală Episcopală; creşterea numărul mănăstirilor şi al schiturilor 
de la 4, în anul 1990, la 24 de mănăstiri şi 7 schituri, în prezent; înfiinŃarea unui 
Seminar Teologic, la Baia Mare, şi a unui Liceu Teologic, la Satu Mare; înfiinŃarea 
Catedrei de Teologie Ortodoxă şi AsistenŃă Socială, din cadrul UniversităŃii de Nord, 
cu cele 3 specializări: teologie ortodoxă-pastorală, teologie ortodoxă-didactică şi 
teologie ortodoxă-asistenŃă socială; precum şi apariŃia revistelor „Ortodoxia 
Maramureşeană”, „Studia Universitatis Septentrionis” ale specializării de Teologie 
Ortodoxă şi AsistenŃă Socială şi a periodicului eparhial „Graiul Bisericii Noastre”, 
sunt câteva repere ale frumoaselor realizări. 

În plan cultural, personal, a editat mai multe volume şi a continuat 
îmbogăŃirea bibliotecii personale, care se va adăuga celei existente la Mănăstirea 
Rohia, ctitorie a ÎnaltpreasfinŃiei Sale. 

Pentru lucrarea culturală şi dragostea de cultură, mai multe UniversităŃi din 
Ńară (Universitatea din Oradea, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”din Arad şi „Universitatea de Nord” din Baia 
Mare) i-au conferit titlul academic de „doctor honoris causa”. 
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Ar mai fi multe alte lucrări de menŃionat, care aureolează anii de slujire ai 
Părintelui nostru Arhiepiscop Justinian, pe lângă cele multe altele, ştiute numai de 
Dumnezeu şi oamenii apropiaŃi InaltpreasfinŃiei Sale. Cei 90 de ani de viaŃă sunt fără 
îndoială un dar de la Dumnezeu pentru ÎnaltpreasfinŃia Sa personal şi pentru Eparhia 
pe care o păstoreşte. 

ÎnŃelepciunea filocalică, chipul paterical, vorba bună şi blândă, firea 
răbdătoare şi jertfelnică, pilda unei vieŃi trăită cu demnitate, chiar dacă a fost 
presărată cu multe încercări şi nu puŃine umilinŃe, au făcut din ÎnaltpreasfinŃia Sa 
Arhiepiscopul Justinian ierarhul mărturisitor, ferm şi neînduplecat în apărarea 
Ortodoxiei româneşti şi a valorilor noastre sfinte. Aşa îl cunosc, îl preŃuiesc, îl 
cinstesc şi îl iubesc toŃi membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Aşa îl 
cunoaşte, îl preŃuieşte şi îl iubeşte preoŃimea şi poporul dreptcredincios. 

Pentru cinul monahal este o carte deschisă şi model viu al statorniciei şi 
fidelităŃii faŃă de Mănăstirea Rohia, în care a intrat acum 70 de ani şi pe care n-a 
încetat să o iubească, să-i sporească zestrea materială şi spirituală, să o promoveze şi 
să o ocrotească întotdeauna. 

Pentru toate acestea îi mulŃumim în genunchi, cu rugăciuni fierbinŃi, lui 
Dumnezeu pentru darul pe care L-a făcut poporului dreptcredincios din Maramureş şi 
Sătmar, prin chemarea Părintelui nostru Arhiepiscop Justinian la demnitatea şi 
slujirea de arhipăstor al Bisericii Ortodoxe din aceste Ńinuturi, rugându-L să-i 
înmulŃească sănătatea, anii şi să-l răsplătească pentru o viaŃă întreagă, arsă şi mistuită 
pe altarul slujirii Bisericii lui Hristos şi al neamului românesc. 

Sărbătoarea pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu, cea a împlinirii a 90 de ani de 
viaŃă, de către ÎnaltpreasfinŃa Sa Justinian, este o mare bucurie şi binecuvântare 
pentru PermanenŃa eparhială, ostenitorii din Centrul Eparhial, Protoiereii eparhiei, 
dascălii şcolilor teologice, cinului monahal şi poporului dreptcredincios din Eparhia 
noastră. 

Împreună toŃi îl rugăm pe Hristos, Arhiereul veşnic: 
Întâi pomeneşte Doamne pe ÎnaltpreasfinŃitul Arhiepiscopul nostru Justinian. 

 

                11 aprilie 2011                                      +Iustin Hodea Sigheteanul 
                                                                              

                La pomenirea                                                 Arhiereu-Vicar                                   
                                                                                       al 

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica                     Maramureşului şi Sătmarului 
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Înaltpreasfin Ńitul Arhiepiscop Justinian  
– la împlinirea celor 90 de ani de viaŃă 

 
 

         „Tari în credinŃă, osârdnici în rugăciune şi neprihăniŃi în viaŃă – aşa se cuvine 
să fie toŃi cei ce de bună voie s-au hotărât să îmbrace cinstita haină călugărească. 
Iar atunci mănăstirea care-i adăposteşte se face un cuib de lumină şi căldură, de 
mângâiere şi întărire duhovnicească pentru ei ca şi pentru nesfârşitele oşti de 
închinători, care se apropie de sfântul ei jertfelnic. Deci, iubiŃi părinŃi şi fraŃi de la 
Rohia, păziŃi cu sfinŃenie tocmelile cele pentru voi ale Maicii noastre Biserici 
strămoşeşeti şi învăŃaŃi de la Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, că numai 
robindu-vă ascultării vă veŃi slobozi pe voi şi pe alŃii din robia păcatului”.(26 X 
1942). Aceste cuvinte au fost consemnate de către episcopul Nicolae Colan –membru 
al Academiei Române– în cartea de aur a Mănăstirii Rohia, la doar un an de la 
intrarea în mănăstire, ca frate, a tânărului, de atunci, Ioan (Justinian) Chira. 
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         Viziunea episcopului Nicolae Colan, asupra conduitei vieŃii călugăreşti, a fost 
pe deplin confirmată, întrucât, începând cu anul 1944, noul stareŃ al mănăstirii era 
ieromonahul Justinian Chira, care timp de 29 de ani de stăreŃie a realizat aproape tot 
ce se putea realiza, atât pe plan duhovnicesc-cultural cât şi pe plan edilitar-
gospodăresc. Până să fie chemat la această lucrare sfântă, trebuie să ne reamintim că 
ÎnaltpreasfinŃia Sa s-a născut la data de 28 mai 1921, în satul Plopiş din Maramureş, 
într-o familie de Ńărani evlavioşi, pe nume Ilie şi Maria, primind la Botez numele de 
Ioan („cel dăruit de Dumnezeu”). 
         Şcoala primară a urmat-o în satul natal, unde a fost remarcat de dascălul satului 
pentru interesul său  în cele ale învăŃăturii. A urmat apoi, timp de 2 ani, cursurile 
Liceului ortodox de băieŃi „Simion Ştefan” din Cluj, însă mânat de dragostea de a-i 
sluji cât mai bine lui Dumnezeu şi oamenilor şi-a îndreptat paşii spre Mănăstirea „Sf. 
Ana” din Rohia, intrând ca frate de mănăstire, la data de 12 martie 1941. 
         În anul 1942 a fost tuns în monahism, primind numele de Justinian. La 15 
august 1942 a fost hirotonit diacon, iar la 17 aprilie 1943 a fost hirotonit întru preot 
pe seama Mănăstirii Rohia, de către episcopul Nicolae Colan al Vadului, Feleacului şi 
Clujului. 
         Ca stareŃ, ÎnaltpreasfinŃia Sa s-a preocupat de formarea unor vieŃuitori statornici 
şi cu chemare pentru mănăstire, îngrijindu-se şi de pregătirea lor intelectuală. De 
asemenea, a formulat câteva reguli de viaŃă mănăstirească, care aveau menirea de a 
face o selecŃie riguroasă a credincioşilor dornici de viaŃa monahală. Între acestea 
amintim :  

- să nu se primească fraŃi din alte mănăstiri (principiul statorniciei); 
- să nu fie primiŃi cei ce veneau cu gândul de a-şi face o situaŃie sau fugeau de 

răspundere în faŃa vieŃii ori în faŃa muncii, întrucât aşezământul cerea „zdroaba 
călugărească” (regula muncii); 

- să nu fie primiŃi sentimentalii sau decepŃionaŃii (regula vocaŃiei); 
- să fie primiŃi numai oameni sănătoşi, din familii cinstite, serioase şi respectate 

în satul lor (regula credinŃei, a caracterului şi a testării sociale). 
         Toate aceste rânduieli sănătoase, impuse de stareŃul Justinian, au răspândit 
prestigiul Mănăstirii Rohia în toată regiunea Ardealului de Nord, fapt ce i-a 
determinat pe mulŃi să-şi îndrepte paşii spre acest colŃ de rai, pentru a primi hrană 
sufletească şi a se întâri prin darurile duhovniceşti, ce le simŃeau izvorând de aici. 
Totodată, trebuie specificat şi faptul că pe lângă aceste preocupări fireşti de a ridica 
prestigiul mănăstirii, ÎnaltpreasfinŃia Sa şi-a completat şi pregătirea teologică prin 
absolvirea Seminarului Teologic Ortodox de la Cluj Napoca şi a Institutului Teologic 
Ortodox de grad Universitar din Sibiu (1966).  



Ortodoxia maramureşeană Anul XVI, Nr. 16 / 2011 
 

 

 

215 
 
 

         Pentru meritele sale în conducerea mănăstirii, ÎnaltpreasfinŃia Sa a fost ridicat 
până la rangul de arhimandrit, în anul 1967, însă, cea mai mare recunoaştere a slujirii 
sale s-a petrecut în anul 1973, când a fost ridicat, la propunerea arhiepiscopului Teofil 
al Vadului, Feleacului şi Clujului, la înalta treaptă a arhieriei, ca episcop-vicar la 
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului, primind numele 
de „Maramureşeanul”. 
         În această demnitate de episcop, PreasfinŃitul Justinian a împlinit, în primul 
rând, un însemnat rol duhovnicesc, în vremuri nu tocmai uşoare, fiind aşteptat şi 
primit cu mult drag de către fiii Bisericii noastre strămoşeşti. 
         După cădera regimului totalitar comunist, anul 1990 a adus şi reînfiinŃarea 
vechii Episcopii Ortodoxe a Maramureşului, căreia i s-a adăugat şi Sătmarul. Cine 
putea fi mai potrivit şi mai dorit de către preoŃii şi credincioşii celor două judeŃe, în a 
le fi întâistătător? Un singur nume era posibil: episcopul Justinian Chira. 
         Trecerea anilor au dovedit că PreasfinŃitul Justinian a fost cel mai indicat în a 
păstori această reînfiinŃată eparhie, întrucât dânsul cunoştea cel mai bine, ca om al 
locului, bucuriile şi durerile, suferinŃele şi împlinirile, nevoile morale şi duhovniceşti 
ale tuturor oamenilor din această parte de Ńară. Astfel, a coordonat întreaga osteneală 
a tuturor colaboratorilor, începând cu Centrul Eparhial şi continuând cu toŃi 
protopopii şi preoŃii din eparhie, făcând să renască chipul duhovnicesc şi material al 
Bisericii din aceste locuri binecuvântate. Aici merită să amintim câteva repere 
relevante: 

- a pus piatra de temelie la peste 80 de noi locaşuri de închinare şi s-au ridicat 
peste 130 de noi biserici; 

- a crescut numărul preoŃilor de la 325 la 580, crescând astfel şi numărul 
parohiilor; 

- s-au înfiinŃat încă 3 protopopiate: Vişeu, Chioar şi Oaş; 
- a sporit numărul de mănăstiri de la 4, în anul 1990, la peste 30 de mănăstiri şi 

schituri, în prezent; 
- s-au înfiinŃat două şcoli teologice liceale, în Baia Mare şi Satu Mare, şi o 

Catedră de Teologie Ortodoxă şi AsistenŃă Socială, în cadrul UniversităŃii de Nord 
din Baia Mare; 

- a binecuvântat apariŃia a două publicaŃii universitare, „Ortodoxia 
maramureşeană” şi „Studia Universitatis Septentrionis. Theologia Orthodoxa”, a 
periodicului eparhial „Graiul Bisericii Noastre”, precum şi a altor câteva reviste 
parohiale; 
         La toate acestea, dacă mai adăugăm  şi faptul că s-a distins ca un mare iubitor de 
carte şi cultură; ca un ctitor de biblioteci, la Rohia şi Centrul Eparhial; ca un ostenitor 
în ale scrisului, publicând peste 18 titluri de carte, peste 150 de studii şi articole şi 
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peste 20 de prefeŃe sau cuvinte înainte la cărŃi cu conŃinut divers; atunci, acordarea 
titlului de doctor honoris causa, de către patru UniversităŃi (Universitatea din Oradea, 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiş” din Arad şi Universitatea de Nord din Baia Mare) şi ridicarea la rang de 
arhiepiscop onorific de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în anul 
2009, reprezintă o recunoaştere firească a întregii sale activităŃi, pusă în slujba lui 
Dumnezeu şi a neamului în care s-a născut. 
         Cei care astăzi ne putem bucura de toate aceste împliniri, nu ne rămâne decât să-
i aducem cuvenita mulŃumire lui Dumnezeu pentru că ni l-a dăruit şi să-L rugăm pe 
mai departe, să-L aibă în purtarea Sa de grijă în această viaŃă pământească, în drumul 
spre desăvârşirea sa şi a noastră a tuturor. 
 

Întru mul Ńi ani, ÎnaltpreasfinŃite Părinte! 
 
 
                                                                      Pr. Dr. Cristian ŞTEFAN  
                                                                              consilier cultural  

                                        al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului  
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Un gând de recunoştin Ńă şi preŃuire la ceas aniversar – 
Înaltpreasfin Ńia Sa Iustinian Chira la împlinirea a  

nouăzeci de ani de viaŃă pământească, slujitoare şi pilduitoare...  
 
 

Înaltpreasfin Ńite Părinte Arhiepiscop Iustinian , 
 
 

 Ziua de 28 mai a fiecărui an ne duce cu gândul la ziua de naştere a 
înaltpreasfinŃiei voastre, moment şi evenimet care în acest an este mai special sau 
mai deosebit deoarece aŃi ajuns la o frumoasă vârstă, rotundă – cea de 90 de ani de 
viaŃă pământească, slujitoare şi pilduitoare!... Prilej pentru a vă transmite, în numele 
familiei mele şi al meu personal, urările noastre de multă sănatate, de multă putere 
de muncă în continuare, de mult succes, de mult spor şi de multe împliniri 
duhovniceşti, toate încununate cu un sincer şi călduros „La MulŃi şi FericiŃi Ani!”  
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 Cuprins fiind de emoŃie, respect şi recunoştinŃă m-am tot gândit, preŃ de mai 
multe zile cum să-mi pot exprima, cât mai bine, în câteva rânduri, aceste stări şi 
sentimente faŃă de înaltpreasfinŃia voastră acum, la împlinirea a douăzeci de ani de 
slujire apologetică, jertfelnică  şi mărturisitoare, cu timp şi fără timp, în spiritul 
bunei noastre înŃelepciuni şi cuminŃenii tradiŃionale şi autentice a poporului nostru 
românesc!...  
 Constat, cu oarecare strângere de inimă, că nu este uşor să faci un asemenea 
lucru mai ales pentru unul ca mine care vă cunosc de, relativ, puŃină vreme adică 
de, numai douăzeci de ani, adică de când sunteŃi slujitorul şi arhipăstorul 
duhovnicesc, a preoŃilor şi credincioşilor, ce vieŃuiesc în cuprinsul celor două judeŃe 
– Maramureş şi Satu Mare, care aparŃin acestei vrednice eparhii!... 
 În viziunea, în mintea şi în inima mea personalitatea ÎnaltpreasfinŃiei 
Voastre se conturează şi se identifică prin câteva trăsături şi calităŃi distincte şi 
anume: în primul rând prin maturitatea şi bogata experienŃă sau înŃelepciune 
pastorală şi duhovnicească, prin ataşamentul faŃă de valorile spirituale, perene ale 
poporului nostru, prin felul dummneavoastră de a fi foarte firesc şi mai puŃin 
sofisticat sau complicat; după aceea prin tenacitatea şi perseverenŃa, prin dispoziŃia 
pe care o aveŃi spre intensificarea eforturilor în vederea rezolvării unei probleme, 
atunci când situaŃia o cere;  prin cultura teologică, duhovnicească şi nu numai cu 
care sunteŃi înzestraŃi datorită muncii şi tenacităŃii înaltpreasfinŃiei voastre –
deoarece sunteŃi un autodidact înnăscut şi foarte consecvent cu dumneavoastră de-a 
lungul întregii vieŃi; prin luciditatea şi spiritul critic însoŃit de foarte multă 
înŃelegere şi condescendenŃă; pe urmă prin  spiritul de dişciplină şi bună rânduială, 
în primul rând cu propria dumneavoastră persoană, revelat cu fiecare slujire ori cu 
fiecare predică sau cuvântare, susŃinute într-un mod foarte accesibil şi înŃelept, 
coerent (dar) şi consistent, în diferite împrejurări sau cu diferite ocazii!... De 
asemenea, mai aveŃi şi calitatea de a fi un om de o sinceritate, discreŃie şi modestie 
ieşite din comun care îŃi inspiră foarte multă încredere, confort sufletesc şi dragoste 
faŃă de valorile eterne ale spiritualităŃii noastre romăneşti şi ortodoxe!... 
 AŃi ajuns la o vârstă şi la o maturitate sau experienŃă la care, probabil, Vă 
gândiŃi mai mult la ce a fost în urmă, făcându-vă tot felul de bilanŃuri deşi, eu 
personal vă sugerez să nu renunŃaŃi, nici de aici înainte, la aspectele, diverse şi 
variate ale activităŃii dumneavoastră, care este foarte folositoare multor oameni – 
slujitori ai altarelor sau credincioşi ai Bisericii noastre dreptmăritoare! 
 Cugetând la activitatea şi la personalitatea înaltpreasfinŃiei voastre care este 
foarte bine conturată şi cât se poate de autentică şi de firească, mă gândesc la darul 
omului providenŃial cu care v-a înzestrat Creatorul şi Stăpânul nostru al tuturor – 
Domnul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos – Marele Arhiereu, pe care 
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ÎnaltpreasfinŃia Voastră l-aŃi cinstit şi l-aŃi slujit întotdeauna cu toată sinceritatea, 
dragostea şi abnegaŃia! 
 M-aş bucura să ştiu, ÎnaltpreasfinŃia Voastră, că atât contemporanii cât şi 
posteritatea vă vor acorda, totdeauna, cinstea, recunoştinŃa şi preŃuirea cuvenită 
pentru tot ce aŃi făcut, pentru ceea ce sunteŃi şi însemnaŃi în conştiinŃa şi în memoria 
noastră colectivă, care, mă rog lui Dumnezeu să nu fie alterată şi o spun aceasta cu 
mare înfrigurare fiindcă, din păcate, noi cam avem „darul” acesta de a ne uita, 
foarte repede binefăcătorii şi înaintaşii noştri dar încerc, totuşi, să–mi fac un act de 
încurajare şi de optimism şi să cred că ori de câte ori va fi pomenit numele 
dumneavoastră va fi pronunŃat cu veneraŃie şi respect pentru tot binele pe care l-aŃi 
făcut atâtor oameni şi care fapte, fiŃi sigur, că sunt consemnate de către Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos – Arhiereul Cel Veşnic în ÎmpărăŃia Sa cea cerească şi veşnică 
de care, ne rugăm Lui, să aveŃi parte! 
 Aşadar, fiŃi încredinŃat, ÎnaltpreasfinŃite Părinte Arhiepiscop Iustinian, că 
sunt foarte mulŃi oameni de rând, credincioşi şi slujitori ai Bisericii noastre 
strămoşeşti, care se roagă Bunului Dumnezeu, să vă dăruiască multă linişte şi pace 
în suflet, multă bucurie sufletească şi să vă răspletească pentru faptul că i-aŃi făcut 
pe ei sau pe copiii lor oameni cu şcoală teologică înaltă, încheiată, şi pe care, apoi i-
aŃi hirotonit preoŃi şi diaconi, după care i-aŃi instalat în parohiile încredinŃate lor 
spre păstorirea turmei celei cuvântătoare, spre Slava lui Dumnezeu –Păstorul cel 
Bun; apoi aŃi târnosit şi binecuvântat  atât de multe biserici şi lăcaşuri de închinare – 
fapt care nu poate fi uitat în istoria acestor locuri - marcate de prezenŃa şi activitatea 
înaltpreasfinŃiei voastre atât de prodigioasă şi care s-a desfăşurat, şi încă se 
desfăşoară, pe parcursul atâtor ani; rugăciuni cărora mă alătur şi eu, dorindu-vă, 
încă odată să ne trăiŃi întru mulŃi, folositori şi roditori ani!...   
 Adăugăm şi anexăm, în cele ce urmează, (şi) un interviu realizat cu 
ÎnaltpreasfinŃitul Părinte Arhiepiscop Iustinian Chira al Marameruşelui şi 
Sătmarului, care s-a născut la 28 mai anul 1921 în localitatea Plopiş, judeŃul 
Maramureş: 

- ÎnaltpreasfinŃite Părinte ArhiepiscopIudtinian, acum, la vârtsta şi 
experienŃa dumneavoastră, spuneŃi-ne, vă rugăm, ce înseamnă sa fii arhiereu? 

- ÎnaltpreasfinŃitul Părinte Arhiepiscop Justinian Chira: Am intrat în 
mănăstire cu hotărârea să-mi dăruiesc lui Dumnezeu toată viaŃa: trupul şi sufletul; 
apoi am fost tuns în monahism, am fost hirotonit întru preoŃie, am devenit stareŃ, am 
ajuns episcop. Toate acestea au fost din mila lui Dumnezeu, nu pentru meritul meu 
şi nici pentru că am căutat eu anume. Când SfinŃii PărinŃi au stabilit că episcopul 
trebuie să fie monah, nu a fost o problemă formală, ci reală. Acum unii dintre 
ierarhi, din necesitate, au fost tunşi în monahism peste noapte pentru a se îndeplini 
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o formalitate, urmând ca a doua zi să poată fi ridicati la rangul de ierarh. Nu este 
greşit, însă cel care, chiar din necesitate, a depus voturile monahale are obligaŃia să 
le respecte cu sfinŃenie până intră în mormânt. Nu uit niciodată, nici în cele mai 
fericite clipe ale slujbei ce o îndeplinesc ca arhiereu, că sub măreaŃa şi frumoasa 
haină de arhiereu port rasa călugărească, crucea şi paramanul. Eu mă voi întoarce în 
sânul pământului ca monah. Slujba înmormântării există pentru copii, mireni, 
preoŃi, monahi. Arhiereii sunt înmormântaŃi cu slujba monahilor; în acest veşmânt 
îngeresc de monah ne vom prezenta în faŃa lui Dumnezeu. Omoforul şi mitra 
arhierească trebuie să se aştearnă peste voturile monahale şi asceza. De asemenea 
arhierei are nevoie Biserica Lui Iisus Hristos! 

- Care este rolul părinŃilor duhovniceşti, în sensul cel mai înalt al 
cuvântului, în viaŃa unei Biserici? 

- Am rezistat - nu se pot pune în paranteză atâŃia ani - şi datorită 
rugăciunilor marilor noştri duhovnici, ştiuŃi sau neştiuŃi. Preotul are trei meniri: 
sfinŃitor, conducător şi învăŃător. Există latura administrativă a Bisericii, unde cei 
cuprinşi în sfera aceasta, aici şi în Apus şi în toate părŃile, au făcut concesii 
veacului, statului, dar nu concesii care să compromită corpul, trupul Bisericii. 
Există însă şi sfera duhovnicească, mistică, ascunsă, neştiută. Aceasta este forŃa cea 
mare a Bisericii. Aici şi pretutindeni există mari rugători, cei mai mulŃi neştiuŃi. În 
istoria Bisericii sunt pomeniŃi aşa-numiŃii "nebuni pentru Hristos", despre care 
lumea zice că-s proşti ori nebuni; însă ei sunt mari duhovnici, sfinŃi, iar lumea nu-şi 
dă seama. Rugăciunile lor sunt atât de plăcute lui Dumnezeu, încât pentru ruga 
acestora Ńine Dumnezeu lumea. Până când vor exista asemenea făpturi nu-şi va 
retrage Dumnezeu binecuvantarea de pe pământ. Să ştiŃi că mare rol are această 
elită a vieŃii spirituale creştine! Este destul uneori să le vezi numai chipul, ca să te 
zidească, să-Ńi îndrepte viaŃa. Se spune că în momente de cădere grozavă morală, de 
răscruce socială, când mânia lui Dumnezeu se ridică uriaşă să-i pedepsească pe 
oameni, se prezintă în faŃa lui Dumnezeu, ca şi Moise pentru poporul evreu, se 
ridică aceste făpturi în straiele lor cernite şi-i cer lui Dumnezeu iertare pentru 
oameni. Totul este răspunsul iubirii reciproce. 

- În altă ordine de idei, ÎnaltpreasfinŃite Părinte Arhiepiscop, UniaŃia mai 
rămâne încă o rană deschisă, îndeosebi aici, în Ardealul de Nord? 

- Îngrozitoarele temniŃe de la Aiud şi Gherla sunt construite de împărateasa 
Maria Tereza tocmai atunci când s-a făcut uniaŃia. Au fost aruncaŃi în ele cei care 
nu acceptau actul uniaŃiei. Sigur, a fost trimisă şi armata din imperiu, cu generalul 
Bukov, care a distrus peste 150 de mănăstiri, act de gravitate şi totodată un 
compromis teribil al Bisericii Catolice, apusene. Odată cu distrugerea acestor 
mănăstiri, a dispărut ce-am avut mai de preŃ în Ardeal. Acestea erau tezaure de 
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cultură şi spiritualitate autentică. Existau acolo manuscrise, documente vechi, 
icoane, veşminte, toate s-au făcut scrum la 13 iunie 1762. Măsura a fost atât de 
crudă, încât s-a îngrozit şi clerul catolic, nefiind de acord cu asemenea distrugere. 
Demolarea bisericilor de către comunişti a fost, pentru noi, într-un fel, repetarea 
dezastrului de la anul 1762. Şi totuşi, în vremea noastră, preoŃii se străduiau să 
construiască biserici, cu voia sau fără voia stăpânirii. Foarte straniu, în timp ce în 
alte părŃi erau demolate bisericile, în Maramureş se construiau unele noi. 
Maramureşul este un spaŃiu miraculos, având şansa ca să se dezvolte în credinŃa 
creştin-ortodoxă foarte de timpuriu. A fost mai izolat şi tocmai aceasta l-a ajutat, 
după cum spune şi marele istoric Nicolae Iorga. 

- ÎnaltpreasfinŃia Voastră, care sunt principalele îndatoriri ale unui preot în 
zilele noastre? 

- Există în mod deosebit două datorii ale preoŃilor: să păstreze dreapta 
credinŃă, cuvântul lui Dumnezeu curat, nefalsificat, ajutându-i şi pe ceilalŃi să-l 
cunoască. Apoi este grija de a păstra integritatea unităŃii Bisericii. Pe Nistru 
voievozii români au construit cetăŃi care să ne delimiteze, să ne apere de puhoaiele 
ce veneau din adâncurile pustelor, stepelor siberiene. Spre apus nu s-au putut 
construi cetăŃi, dar au existat nenumărate altare ortodoxe, acestea fiind cetăŃile care 
ne-au apărat de înstrăinare. Am fost de multe ori peste Tisa, i-am văzut pe creştinii 
din localităŃile Slatina, Apşa de Sus, Apşa de Jos; aşadar, imediat dincolo de graniŃă 
există un popor român de o frumuseŃe sufletească ieşită din comun. Vorbesc o 
limbă frumoasă, păstrează datinile, fiindcă au fost feriŃi de asimilare de maica 
neamului românesc, de Biserica Ortodoxă. La noi s-a păstrat cu sfinŃenie învăŃătura 
primară, celelalte confesiuni care s-au depărtat de aceasta au întotdeauna spre ce 
îndrepta privirea, au la ce se raporta. Biserica Ortodoxă nu are nevoie, pentru a-şi 
justifica existenŃa, să falsifice ori să răstălmăcească Sfânta Scriptură, aşa cum fac 
catolicul, protestantul şi neoprotestantul. Păstrarea învăŃăturii ortodoxe autentice 
este în folosul întregului creştinism. Dacă şi Biserica Ortodoxă ar fi dusă în eroare, 
atunci n-ar mai rămâne nimic pe pământ, decât haosul. Prima grijă a unui preot care 
conduce o corabie a lui Iisus Hristos este să păstreze cu sfinŃenie dreapta învăŃătură. 
Cu o bucurie extraordinară că este în acest loc autentic al lui Iisus Hristos şi fără să 
privească cu indiferenŃă şi cu aroganŃă, fără triumfalism, fără mândrie, ci cu 
smerenie, fară dispreŃ faŃă de celelalte confesiuni. Toate valorile ce le avem nu sunt 
meritul nostru, ci al lui Dumnezeu. Triumfalismul este propriu confesiunilor care s-
au abătut de la dreapta credinŃă. DispreŃul şi mândria il stăpânesc numai pe sectar. 
 

- V-am auzit în câteva rânduri rostind în faŃa mulŃimii de credincioşi aceste 
cuvinte care, presupun că vă stau foarte mult la suflet: "Dumnezeu este cu noi!" 
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- "Dumnezeu este cu noi" nu este o expresie, ci o mărturisire de credinŃă. 
Noi ne declarăm creştini, credincioşi. Nu suntem chiar evlavioşi. InsuficienŃa ne 
este nu credinŃa, ci certitudinea prezenŃei lui Dumnezeu. Când eram episcop vicar la 
Cluj, stăteam de vorbă seara şi spuneam: iată, voi vă duceŃi şi vă culcaŃi pe un pat 
de spini, iar eu ma culc pe un pat de crini. De ce? Când te culci, toate gândurile şi 
imaginaŃia zboară pe toate coclaurile, bune, rele, te chinuiesc. Eu mă duc şi mă culc 
pe un pat de crini, şi am certitudinea că nu sunt singur, că ochiul lui Dumnezeu 
priveşte până în adâncurile gândurilor mele şi mi-e ruşine de Dumnezeu să accept 
gânduri ticăloase, răutacioase sau de duşmănie. În Cluj, la miezul nopŃii, 
deschideam geamul şi stăteam cu faŃa la oraş, gândindu-mă la fraŃii mei, la toŃi cei 
ce purtau chip de om, indiferent de credinŃa sau necredinŃa lor, căci în jurul meu 
trăiau 400.000 de oameni. Mii de inimi băteau într-un ritm, de parcă se mişca 
oraşul. SimŃeam cum treptat adorm pasiunile, gândurile lor şi Duhul lui Dumnezeu 
pluteşte peste toate. Mă gândeam şi la bolnavul care-şi dă duhul la spital, şi la 
doctorul de la căpătâiul lui, şi la miliŃianul care stă la colŃul străzii, şi la brutarul 
care pregătea pâinea pe mâine, şi la cel ce stătea în beciurile securităŃii, şi la cei ce 
erau în cercetări, mă transpuneam în situaŃia fiecăruia. Se spune ca în timpul sfintei 
slujbe, dimineaŃa, la Sfânta Liturghie, omul trăieşte mai atent, mai curat; dar pentru 
pământul acesta a rânduit Dumnezeu ca în fiecare ceas pe glob să fie Sfânta 
Liturghie aşa încât în toată vremea se înalŃă rugăciuni - este un echilibru pe care nu-
l realizăm trăind într-o societate unde auzim numai urlete şi înjurături. Dar dincolo 
de acestea există, clipă de clipă, rugăciunile către Dumnezeu. Da, aşa strigau apăsat 
şi repetat tinerii la Cluj în faŃa Catedralei în zilele RevoluŃiei: "Dumnezeu este cu 
noi". Era copleşitor! De unde ştiau ei aceasta, dacă nu de la Biserica care nu i-a 
abandonat în nici o vreme? 

- ÎnaltpreasfinŃite Părinte Iustinian, cum vedeŃi implicarea intelectualilor în 
viaŃa Bisericii? 

- Intelectualul ar trebui să fie un om cu bună învăŃătură. Un om înŃelept, care 
să poată face mai corect decât oricine deosebirea între bine şi rău, pentru el, 
personal, şi pentru societate. Este obligaŃia conştiinŃei lui profunde să fie un factor 
de echilibru, de moralitate. Când judeci un om simplu pentru un păcat îi dai o 
pedeapsă mai uşoară, pe când unui om învăŃat pedeapsa îi este mai gravă, deoarece 
şi responsabilitatea sa este mai mare. Un intelectual născut într-o societate creştină, 
care a fost botezat, cununat, care nu concepe să fie înmormântat ca un animal, fără 
asistenŃa spirituală şi sacramentală a Bisericii, ar trebui să fie în societate un model. 
Inima, caracterul, personalitatea sa ca intelectual să fie stâlp de lumină - şi nu spun 
prea mult. Ca să ajungi aici, trebuie să-L cauŃi pe Domnul nostrum Iisus Hristos. 
Este greu să fii om, să rezişti tentaŃiilor şi patimilor când n-ai nici un fel de sprijin 
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religios. O morală fără religie nu există. Morala are două suporturi: pistolul 
SecurităŃii, asta-i morala proletară, sub ameninŃarea pistolului Securitatii, şi este 
morala creştină. Un om religios nu din frică de Dumnezeu trăieşte viaŃa corect, ci 
din respect şi din iubire faŃă de El. Mie îmi este milă de unii intelectuali cărora li s-a 
imprimat în suflet îndoiala, nu necredinŃa, căci nu există om ateu. Nici cel ce se 
declară liber-cugetător! Este un moft! Nici el nu crede aşa ceva! Este şi orgoliul 
acesta omenesc, deseori: crezi că-i mai elegant să te declari liber-cugetător. Nu este 
elegant deloc, sau este foarte elegant, dacă vrei. A fi liber-cugetător înseamnă a fi 
liber să gândeşti drept, nu ca un hoŃ, a avea o cugetare sănătoasă, de care să te 
foloseşti liber. O raŃiune sănătoasă este întotdeauna cheia spre Dumnezeu. 

- Care sunt categoriile sociale cele mai năpăstuite în vremea noastră şi 
către care ar trebui îndreptată, cu precădere, atenŃia milostivirii noastre? 

- Mereu ni se spune "să vă fie milă de bătrâni, copii, bolnavi", dar n-am 
pomenit până acum să se spună "să vă fie milă de tineri". Ei sunt o categorie foarte 
chinuită astăzi. În primul rând faŃă de copii avem obligaŃia să le dăm dreptul să se 
nască, dreptul la viaŃă. Apoi trebuie să organizăm societatea într-un fel sau altul, 
astfel încât să le dăm speranŃă, curaj şi încredere tinerilor. Mă uit la ei când merg 
prin sate şi-i văd ca pe nişte oi rătăcite, au făcut şcoala şi nu mai ştiu ce să facă cu 
ea, au îmbrăcat haina de orăşean şi acum nu pot să îmbrace hainele de Ńăran. 
Trebuie să le redăm speranŃa în viitor. ViaŃa omului se împarte în trei etape: 
copilăria, tinereŃea împreună cu bărbăŃia şi bătrâneŃea. Lumea, deşi aceeaşi, este 
văzută de fiecare dată în alte culori, sufletul o reflectă diferit, în copilărie - pentru 
mine este un spaŃiu de basm - nu uiŃi niciodată sărbătorile, frumuseŃea lor. Copilul 
devine apoi bărbat cu responsabilităŃi, trăieşte cu demnitate, are o măreŃie în 
împăraŃia sa, care este gospodăria lui, casa lui, soŃia lui, copiii lui. Trăieşte plenar 
viaŃa, dar nu încântat de ea, ci încărcat de obligaŃii şi datorii. Şi trăieşte toată 
dulceaŃa realizărilor lui. Vine bătrâneŃea, care este un amurg stralucit. Totdeauna 
mi-au fost dragi zilele de toamnă, de iarnă, amurgul, ce are un farmec aparte. Şi 
bătrâneŃea are un farmec al ei: ai posibilitatea ca, din capătul drumului, să priveşti 
fericit spre bărbăŃie şi copilărie. Există şi cazuri nefericite, în care bătrâneŃea este un 
chin, dacă omul a avut o viaŃă netrebnică şi n-a Ńinut seama de poruncile lui 
Dumnezeu. Este însă strălucitor amurgul vieŃii. De ce? Acum se simte că s-a 
apropiat uşa. Ce-i dincolo de uşă? Te aşteaptă o lume misterioasă, miraculoasă şi 
reală. Te aşteaptă strămoşii, prietenii care au plecat, sfinŃii, îngerii, Domnul şi 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos – Adevăratul Dumnezeu. Este momentul când 
omul, după o lungă şi obositoare călătorie, se apropie de casă, unde ştie că-l 
aşteaptă Dumnezeu cu braŃele deschise, Tatăl, cetele îngereşti bucurându-se că 
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"mort a fost şi a înviat". Fiindcă viaŃa noastră trece de la moarte la ViaŃă – 
Adevărata ViaŃă. 

- ÎnaltpreasfinŃia Voastră, acum în acest context, la acest moment şi ceas 
aniversar, al vârstei patericale, cum vedeŃi viaŃa dumneavoastră ş ice vă mai doriŃi 
de la ea?  

- Dragul meu, de acum, o văd ca pe un pelerinaj, un drum şi o călătorie 
ajunsă spre sfârşit, adică spre amurg şi spre marea trecere şi întâlnire şi judecată. De 
la ea nu-mi mai doresc decât să-i pot înŃelege, îndrăgi şi iubi pe toŃi!... 

- Încă odată vă doresc un sincer şi călduros “La MulŃi şi FericiŃi Ani”, 
adresându-vă, totodată, calde şi sincere mulŃumiri pentru tot!... 
 
 
 
  Bucureşti  
28 mai 2011 

                               
Cu aleasă  preŃuire şi deosebită consideraŃie,  

                                                                   Stelian GOMBOŞ  
–Consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte 

                                                                 din cadrul Guvernului României 
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Înaltpreasfin Ńiei Sale Justinian Chira - arhiepiscopul ortodox al Maramureşului şi Sătmarului 
– i s-a conferit ordinul " Steaua României în grad de cavaler" (7 iulie 2011) 
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Ordin NaŃional din partea Preşedintelui României 
Traian BĂSESCU 
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Imagini din cadrul Sfintei Liturghii – sărbătorirea a 90 de ani de viaŃă 
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II.  PREASFINłIA SA                                                         

JUSTIN HODEA SIGHETEANUL                                         
la împlinirea a 50 de ani de viaŃă 
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PREA SFINłITUL JUSTIN  
A ÎMPLINIT 50 DE ANI 

 
 În ajun de Sânzâiene, Prea SfinŃitul Justin, Arhiereul nostru vicar a împlinit 50 
ani. În lumina curată a aniversării acestei frumoase vârste, punctăm câteva date 
biografice ale ierarhului maramureşean. S-a născut în ziua de 23 iunie 1961 în 
comuna Rozavlea de pe Valea Izei, din părinŃii creştini ortodocşi Ştefan şi Maria 
Hodea, fiind cel de al patrulea copil al familiei. Mai mare este fratele Grigore precum 
şi surorile Ileana şi Irina. Din mărturiile Prea SfinŃiei sale am aflat că atunci când 
mama sa Maria a rămas însărcinată a patra oară, nu ştia ce să facă. Erau anii grei când 
Ńăranii şi-au pierdut pământurile prin colectivizările forŃate, iar Ştefan Hodea a refuzat 
să se înscrie în colectiv, asumându-şi toate riscurile atât pentru el, cât şi pentru familia 
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sa. Derutată, mama s-a dus la biserică şi s-a spovedit, iar preotul satului a îndemnat-o 
să păstreze copilul fiindcă acesta va fi dăruit Domnului şi va fi omul lui Dumnezeu. 
 Aşa  a apărut al patrulea copil în familia Hodea din Rozavlea pe care părinŃii 
l-au botezat cu numele de Ioan. Pruncul Ioan a crescut şi s-a bucurat de anii 
copilăriei, apoi a urmat şcoala în satul natal, de cele opt clase absolvite în anul 1976 
amintindu-şi cu mult drag. L-am însoŃit la prima liturghie arhierească în a treia zi de 
Paşti la biserica din Rozavlea acum 17 ani, iar Prea SfinŃia sa în timpul călătoriei pe 
frumoasa vale a Izei mi-a destăinuit clipe fericite din anii copilăriei când pleca 
împreună cu colegii de şcoală la scăldat, iar parfumul apei cristaline a Izei îl reŃinea 
atât de mult până se învineŃea sub unghii. De aceea, pe bună dreptate, în amintirile 
sale, apa Izei, va fi mereu asemănată cu „ozana” cea frumoasă din poveştile lui Ion 
Creangă. 
 Anul 1976 avea să fie unul de cotitură în viaŃa sa. Făcuse mai multe pelerinaje 
la Mănăstirea Rohia. A fost atras de viaŃa liniştită a mănăstirii. De aceea, la doar 14 
ani avea să devină frate de mănăstire. Se va întoarce acasă, va urma la şcoala 
„Octavian Goga” din localitate, treapta I-a de liceu, însă vacanŃele le va petrece toate 
la mănăstirea Sfânta Ana din Rohia. 
 În anul 1978, după terminarea clasei a X-a a dat examen de admitere la 
Seminarul Teologic din Craiova Mofleni, fiind închinoviat în acest sens la mănăstirea 
Lainici din judeŃul Gorj, Mitropolia Olteniei. După primul an de seminar, în anul 
1979, cu aprobarea Arhiepiscopului Teofil Herineanu, s-a transferat la Seminarul 
Teologic din Cluj pe care l-a absolvit în anul 1983. În acelaşi an a fost hirotonit 
diacon şi apoi preot pe seama mănăstirii Rohia. 
 În anul 1985 a fost tuns în monahism la aceeaşi mănăstire, având naş de 
călugărie pe IPS Justinian, primind numele de călugărie JUSTIN. 
 În anul 1988 s-a înscris la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, pe care l-a 
absolvit în anul 1992. Lucrarea de licenŃă a susŃinut-o la catedra de Drept Bisericesc, 
având ca titlu „Mănăstirea, parte constitutivă a bisericii, focar de spiritualitate şi 
trăire duhovnicească”, sub îndrumarea vrednicului de pomenire Arhid. Prof. Dr. Ioan 
Floca. 
 Din anul 1989, Arhiepiscopul Teofil i-a încredinŃat tânărului ieromonah Justin 
funcŃia de stareŃ al mănăstirii Rohia. 
 În anul 1990, PS Justinian i-a acordat rangul de Protosinghel, iar în anul 1993 
la propunerea vlădicii Justinian, Sfântul Sinod al B.O.R. i s-a aprobat ridicarea la 
rangul de arhimandrit. 
 În data de 22 martie 1994 la propunerea PS Justinian Sfântul Sinod a ales în 
postul de arhiereu vicar al Episcopiei noastre pe stareŃul Justin de la Rohia. Hirotonia 
întru arhiereu a avut loc în 17 aprilie 1994, în Duminica a V-a din Postul Mare şi a 
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fost săvârşită la mănăstirea Rohia de către IPS Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul 
Ardealului, IPS Bartolomeu Arhiepiscopul Clujului şi PS Justinian al Maramureşului 
şi Sătmarului. În diptice Prea SfinŃia Sa a fost înscris sub numele de Justin 
Sigheteanul, şi aşa a rămas de atunci până astăzi. 
 De 17 ani desfăşoară în calitate de Arhiereu Vicar o bogată activitate 
administrativ-gospodărească, pastoral-misionar, monahală şi liturgică pe tot cuprinsul 
Eparhiei. În oraşul Baia Mare, reşedinŃa noastră episcopală, Prea SfinŃia Sa va rămâne 
înscris cu litere de aur, întrucât şi-a asumat rolul construcŃiei Catedralei. Practic, 
Vlădica Justin, este ctitorul moral al Catedralei Sfânta Treime. 
 Din anul 1999 de când şi-a asumat preluarea şi continuarea lucrărilor la 
Catedrala Episcopală şi până astăzi când s-a ajuns la baza turlei, cota 36,50, Vlădica 
Justin nu mai are linişte. Se zbate mereu să atragă fonduri băneşti pentru a nu fi 
întrerupte lucrările, este prezent în mijlocul echipei de arhitecŃi şi de specialişti sau 
constructori întrucât doreşte să pună în valoare acest măreŃ edificiu care va deveni în 
timp emblema Maramureşului. 
 Mănăstirea Rohia i-a rămas la inimă. A ridicat acolo o nouă biserică împreună 
cu multe alte clădiri. Să dea Dumnezeu ca urmaşii lui să poată întreŃine ce a ridicat la 
Mănăstirea Rohia PS Sa Justin. A ridicat foarte mult prestigiul mănăstirii, întrucât 
astăzi cine vizitează Maramureşul şi nu trece şi pe la Rohia, nu este om împlinit. 
 Prea SfinŃiei Sale îi plac foarte mult vizitele pastorale. Iubeşte să-i vadă pe 
preoŃi la datorie. Are ce vedea întrucât în Eparhie se află în lucru peste 100 biserici. 
Unii îl consideră intransigent. Şi ce-i rău în asta? Una din marile calităŃi ale PS Justin 
este aceea că-i un om de decizie. Nu toŃi liderii pot să-şi asume această importantă 
calitate. Într-o echipă cu un astfel de lider este uşor de lucrat. Biserica este în fruntea 
instituŃiilor din această Ńară. Drept urmare nu are voie să facă compromisuri. Nu-l văd 
pe PS Justin făcând vreun compromis. Îi plac problemele grele, se implică până la 
rezolvarea lor, întrucât este un om sincer şi are mult curaj. 

Depănând amintiri la acest popas aniversar din viaŃa Prea SfinŃitului nostru 
episcop Justin, la împlinirea celor 50 de ani de viaŃă în numele preoŃimii din 
Maramureş şi Satu Mare, al credincioşilor şi al monahilor din această Eparhie îi 
adresez alese urări de belşug duhovnicesc. Întrucât după vârsta de 50 ani, omul intră 
în clubul înŃelepŃilor, îi dorim Prea SfinŃiei Sale şi mai multă înŃelepciune întru 
păstorirea clerului şi credincioşilor din Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi 
Sătmarului. 

Întru mulŃi şi fericiŃi ani, Prea SfinŃia Voastră! 
 
       Pr. dr. Vasile AUGUSTIN 
                   Vicar eparhial 
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PS Sa Justin Sigheteanu –în sobor la Sfânta Liturghie la împlinirea a 50 de ani de viaŃă 
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PREASFINłITUL JUSTIN SIGHETEANUL 
- LA ÎMPLINIREA A 50 DE ANI DE VIA łĂ 

 
         Dacă, de obicei, data de 23 iunie reprezintă o zi cu semnificaŃie aparte pentru 
Eparhia Maramureşului şi Sătmarului, întrucât este data naşterii PreasfinŃitului Iustin 
Sigheteanul – arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului - , 
anul acesta avem un motiv în plus de bucurie, pentru că îl sărbătorim la împlinirea 
unui jumătate de veac de viaŃă. 
         Având din botez numele de Ioan, s-a născut din părinŃii Ştefan (+1969) şi Maria 
(+2008, devenită monahia Magdalena) Hodea, credincioşi cu râvnă către Dumnezeu, 
din comuna Rozavlea, judeŃul Maramureş, fiind cel mai mic din cei 4 copii. 
         La vârsta de doar 15 ani se apropie de viaŃa monahală de la Mănăstirea „Sf. 
Ana” - Rohia, unde, în anul 1985, depune voturile monahale, primind numele de 
Iustin, iar naş de călugărie fiindu-i PreasfinŃitul Justinian Chira, pe atunci episcop – 
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vicar la Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului. Aceasta s-a 
petrecut după ce PreasfinŃia Sa a absolvit Seminarul Teologic Ortodox din Cluj 
Napoca, în anul 1983. 
         Datorită calităŃilor sale, în anul 1988, ÎnaltpreasfinŃitul Arhiepiscop Teofil 
Herineanu al Vadului, Feleacului şi Clujului i-a încredinŃat conducerea provizorie a 
Mănăstirii Rohia, iar în luna ianuarie a anului următor este numit stareŃ al acestui 
binecunoscut aşezământ monahal. 
         Tot în anul 1988, este admis la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei 
Şaguna” din Sibiu, pentru a urma cursurile universitare ale acestei prestigioase 
instituŃii de învăŃământ teologic universitar, unde obŃine licenŃa în teologie, în anul 
1992, susŃinând teza de licenŃă cu titlul „Mănăstirea - parte constitutivă a Bisericii, 
focar de spiritualitate şi trăire duhovnicească” , în cadrul disciplinei „Drept canonic 
şi legislaŃie bisericească”, sub îndrumarea Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan Floca. 
         Începând cu anul 1990, Mănăstirea Rohia intră sub jurisdicŃia reînfiinŃatei 
Episcopii a Maramureşului şi Sătmarului, an în care P.S. Justinian Chira îi acordă 
rangul de protosinghel. 
         La propunerea PreasfinŃitului Justinian, Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 
aprobă ridicarea la rang de arhimandrit, în anul 1993, iar la 22 martie 1994 aprobă 
alegerea în postul de arhiereu – vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi 
Sătmarului. Hirotonia întru arhiereu a fost săvârşită la 17 aprilie 1994, în Duminica a 
V-a din Post, de către I.P.S. Antonie Plămădeală – mitropolitul Ardealului, I.P.S. 
Bartolomeu Anania – arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, P.S Andrei 
AndreicuŃ – episcopul Alba Iuliei, P.S Ioan MihălŃan – episcopul Oradiei şi P.S. 
Justinian Chira – episcopul Maramureşului şi Sătmarului. 
         Dacă anii împliniŃi pot să ni se pară mulŃi sau puŃini, în schimb realizările 
PreasfinŃiei Sale depăşesc cu mult numărul anilor. Este suficient să amintim că s-a 
îngrijit, pe mai departe, de bunul mers al Mănăstirii Rohia, mănăstire care a oferit mai 
mulŃi stareŃi şi duhovnici pentru noile vetre monahale, cum ar fi cele de la Bixad, 
Măriuş, RohiiŃa, Scărişoara Nouă, Moisei, Budeşti sau Bârsana, vieŃuitori bine 
pregătiŃi teologic, între care şi 3 doctori în teologie şi istorie. Tot aici, a coordonat 
construirea noii biserici a mănăstirii şi a demarat ridicarea Centrului cultural – 
monastic „Nicolae Steinhardt”. 
         Pe cuprinsul Eparhiei, PreasfinŃia sa a a pus piatra de temelie la zeci de noi 
biserici, a târnosit şi resfinŃit alte zeci de biserici, a hirotonit sute de preoŃi şi a 
propovăduit cu multă dăruire cuvântul lui Dumnezeu pentru întărirea credinŃei fiilor 
şi fiicelor neamului nostru strămoşesc. 
         În plan extern, ca arhiereu, a făcut mai multe pelerinaje la locuri sfinte ale 
creştinătăŃii, cum ar fi : łara Sfântă, Sfântul Munte Athos, Grecia, Rusia, Ucraina, 
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Constantinopol şi a condus delegaŃile eparhiale la Strasbourg (2007), Bruxelles 
(2007), Lisabona (2008), precum şi un grup de 100 de tineri la Loreto (Italia), în  
septembrie 1995, ca delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist. De asemenea, 
a vizitat mai multe comunităŃi ortodoxe române din Germania, FranŃa, Italia, Spania, 
Austria şi Statele Unite ale Americii. 
         În plan cultural, a publicat mai multe studii şi articole în publicaŃii bisericeşti şi 
laice, a prezidat câteva simpozioane cu tematică teologică, s-a ocupat de organizarea 
primei ediŃii a Olimpiadei NaŃionale de Religie, ce a avut loc  între 11-13 aprilie 
2009, la Baia Mare, iar în prezent este la finalul studiilor de doctorat la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă – Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, având ca subiect 
al tezei de doctorat: „Personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul între profeŃie şi 
mesianism iudaic în descrierea Evangheliilor şi a tradiŃiei precreştine” , în cadrul 
secŃiei Biblice, iar ca îndrumător ştiinŃific pe Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană. 
         Nu întâmplător, am lăsat la urmă cea mai impunătoare lucrare a PreasfinŃiei 
Sale, construirea noii Catedrale Episcopale din Baia Mare, cu hramul „Sfânta 
Treime”, sarcină pe care şi-a asumat-o începând cu anul 1999. Dacă în 9 septembrie 
2003 a fost târnosit demisolul Catedralei de către doi patriarhi: P.F. Teoctist Arăpaşu 
– Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi P.F. Petros al VII-lea – Papă şi Patriarh al 
Alexandriei şi al întregii Africi, acum Catedrala a  ajuns la stadiul construirii cupolei, 
fapt ce îşi aduce o însemnată contribuŃie la înfrumuseŃarea urbanistică a municipiului 
Baia Mare. 
          În cadrul Sfântului Sinod, PreasfinŃitul Iustin Sigheteanul face parte din 
Comisia pentru Doctrină, viaŃă monahală şi misiune socială, iar la Centrul eparhial 
are în sfera de atribuŃii şcolile teologice, viaŃa monahală, sectorul cultural şi sectorul 
misionar-social. 
         Acum, după enumerarea realizărilor şi prezentarea activităŃii PreasfinŃiei Sale, 
nu este greu să înŃelegem care sunt roadele muncii sale şi cum se răsfrâng ele asupra 
vieŃii credincioşilor din această binecuvântată parte de Ńară, fapt pentru care se cuvine 
să-i aducem mulŃumire, rugându-L pe Dumnezeu să-l aibă în grija Sa pe calea 
înfăptuirii binelui. 

Întru mulŃi şi binecuvântaŃi ani, PreasfinŃite Părinte! 
 
                                                                                     Pr. dr. Cristian ŞTEFAN 
                                                                                    - consilier cultural eparhial - 
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23 iunie 2011 –la 50 de ani, 

P.S. Justin a primit titlul de CETĂłEAN DE ONOARE al oraşului Baia Mare 
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Vineri 25 Noiembrie 2011, P.S Iustin Sigheteanul a susŃinut public Teza de 

Doctorat, cu titlul: “Personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul între mărturie şi 
mesianism iudaic, în descrierea Evangheliilor şi a literaturii necreştine”. Evenimentul 
a avut loc în sala “Episcop Nicolae Ivan” - Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul 
UniversităŃii Babes-Bolyai din Cluj Napoca. Comisia examinatoare a fost alcătuită din: 
Pr. Prof. univ. dr. Valer BEL, de la Facultatea de Teologie din Cluj Napoca – 
Preşedinte, Pr. Prof. univ. dr. Vasile MIHOC, de la Facultatea de Teologie din Sibiu, 
Pr. Prof. univ. dr. Constantin Coman, de la Facultatea de Teologie din Bucureşti, Pr. 
Prof. univ. dr. Ioan CHIRILĂ, Decanul FacultăŃii de Teologie din Cluj Napoca şi Pr. 
Prof. univ. dr. Stelian TOFANĂ, de la Facultatea de Teologie din Cluj Napoca, 
Conducător ştiinŃific. La finalul susŃinerii P.S. Iustin Sigheteanul a fost declarat de 
către Comisia examinatoare, Doctor în Teologie, cu calificativul “Foarte bine” şi 
distincŃia “Magna cum laude”! 

 

 
SusŃinerea tezei de doctorat (25 noiembrie 2011) 
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Momente din timpul susŃinerii doctoratului în sala „Nicolae Ivan” (Cluj-Na poca) 
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Moment important de depunere a jurământului  

în calitate de „doctor în Teologie” 
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VI. EVENIMENTE EVENIMENTE EVENIMENTE EVENIMENTE         
DDDDIN VIAIN VIAIN VIAIN VIAłA BISERICIIłA BISERICIIłA BISERICIIłA BISERICII 
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1.  Trecerea la Domnul                                                          
 a Î.P.S. Mitropolit BARTOLOMEU Anania 

 
Vestea tristă a strămutării la Domnul a celui ce a fost Arhiepiscopul Vadului, 

Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, a 
Mitropolitului Bartolomeu Anania, ne-a îndurerat pe toŃi fiii duhovniceşti ai acestei 
binecuvântate Mitropolii de la nord de Ńară. Cu bunăvoinŃa şi purtarea de grijă a lui 
Dumnezeu, Mitropolitul Bartolomeu Anania a avut vârsta de 89 de ani, iar acum toŃi 
fiii duhovniceşti din această Mitropolie îl deplâng şi regretă pierderea suferită. 

I.P.S. Arhiepiscop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului a făcut o vizită la 
Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca, unde s-a recules şi a făcut rugăciuni de 
dezlegare la catafalcul cu osemintele Mitropolitului Bartolomeu, iar în ziua de joi, 3 
februarie, P.S. Iustin Sigheteanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureşului şi 
Sătmarului, a participat la slujba înmormântării I.P.S. Arhiepiscop şi Mitropolit 
Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramuresului. Slujba înmormântării a 
fost precedată de săvârşirea Sf. Liturghii, oficiată de către P.F. Patriarh Daniel, alături 
de alŃi 30 de ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod al BOR. 

 

 
Î.P.S. Mitropolit BARTOLOMEU ANANIA 
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BIOGRAFIA Î.P. S. MITROPOLIT 
BARTOLOMEU VALERIU ANANIA 

 
 

1. Cronologie 
 
 
1921 – 18 martie: în localitatea Glăvile, judeŃul Vâlcea, se naşte 

Valeriu Anania, fiul lui Vasile şi al Anei, născută 
Mărgăritărescu. 

1927-1933  – urmează şcoala primară în comuna natală. 
1933-1941  – este elev al Seminarului Central din Bucureşti. 

– în clasa a doua de seminar, are loc întâlnirea cu Anton 
Holban, profesor de limba română, în care va găsi sprijinul şi 
îndrumarea necesare pentru formarea viitorului scriitor şi om 
de cultură. 

1935 – debutează, poetic, cu versurile Pământ şi cer, în revista 
teologică „Ortodoxia“. Va colabora, în decursul vremii, la alte 
reviste de teologie: „Biserica Ortodoxă Română“, „Studii 
Teologice“, „Mitropolia Olteniei“/ Craiova, „Glasul Bisericii“, 
„Telegraful Român“/ Sibiu, almanahul şi revista „CredinŃa“/ 
Detroit, „Renaşterea“/ Cluj-Napoca, „Vestitorul Ortodoxiei“, 
„Deisis“/ Regensburg, „Candela Moldovei“/ Iaşi ş.a. 

1937 – debutează, publicistic, cu articolul Camaradul Anton, în 
revista „Vremea“. Mai târziu, va colabora şi la alte multe 
reviste de cultură: „Dacia rediviva“, „Convorbiri literare“, 
„Gazeta literară“, „Gândirea“, „Tribuna“, „Amfiteatru“, 
„Caiete critice“, „Ateneu“, „Albina“, „Luceafărul“, „Magazin 
istoric“, „Destin“/ Madrid, „Revista de istorie şi teorie 
literară“, „Vatra“, „Steaua“. „Scara“ ş.a. 

1938 – 26 noiembrie: debutează, dramaturgic, cu scenariul 
radiofonic în versuri Jocul fulgilor, în regia lui Atanasie Mitric. 
Aceeaşi piesă, adaptată pentru decor de Eugenia Brebenaru, e 
reprezentată pe scena Operei Române în februarie 1939. Piesă 
nepublicată. 

1939 – 11 mai: cu concursul lui Nicolae Iorga, o trupă de amatori îi 
joacă piesa în versuri La furcărie, pe scena Teatrului Ligii 
Culturale, în regia autorului. Piesă nepublicată. 
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1940 – martie: Teatrul „Studio NaŃional“ din Bucureşti îi reprezintă 
poemul dramatic Dochia, în regia lui Nicolae Kirilov. Piesă 
nepublicată. 

1942 – 2 februarie: intră în monahism la Mânăstirea Antim din 
Bucureşti, primind numele Bartolomeu. 

 – 15 februarie: este hirotonit ierodiacon; în peregrinările prin 
Ńară, va fi ierodiacon la Mânăstirile Polovragi şi Baia de Arieş. 

 – primăvara: îl cunoaşte pe Tudor Arghezi, căruia îi va fi 
apropiat vreme de un sfert de secol. 

1942-1943 – urmează cursuri de diferenŃă şi îşi ia bacalaureatul la Liceele 
„Dimitrie Cantemir“ şi, respectiv, „Mihai Viteazul“. 

1943 – iulie: la Sibiu, îl cunoaşte pe Victor Papilian. 
1941-1948 – urmează studii superioare de Teologie la Bucureşti, Cluj şi 

Sibiu; este absolvent al Academiei Teologice „Andreiane“ din 
Sibiu. 

1945-1946  – studii incomplete de medicină la Sibiu şi Cluj şi de muzică 
instrumentală la Cluj. Aici, frecventează şi participă activ la 
cenaclul literar al lui Victor Papilian, reactivat – după 
întoarcerea din pribegie a UniversităŃii clujene – în casa 
protopopului ortodox Florea Mureşanu; îl cunoaşte pe 
dramaturgul Ion Luca, căruia îi va fi foarte apropiat între anii 
1951-1955, pe când Ion Luca locuia la Vatra Dornei. 

1946 – în Cluj, la o şezătoare literară, îl ascultă pe Gala Galaction – 
preotul Grigore Pişculescu –, pe care-l va reîntâlni ceva mai 
târziu la Bucureşti. 
– iunie: student al UniversităŃii din Cluj şi preşedinte al 
Centrului StudenŃesc "Petru Maior", conduce greva 
studenŃească antirevizionistă şi anticomunistă. Urmează un 
lung şir de arestări. 
– este expulzat din Cluj. 

1947    – iulie-decembrie: este stareŃ al Mânăstirii TopliŃa. 
 – iarna: la Cluj, îl cunoaşte pe Lucian Blaga. 
1948 – toamna: la Mânăstirea BistriŃa vâlceană îl cunoaşte pe 

Patriarhul Justinian, căruia îi va fi colaborator apropiat timp de 
peste 25 de ani. 

1948-1949 – ocupă funcŃia de intendent al palatului patriarhal. 
1949-1950 – este inspector patriarhal pentru învăŃământul bisericesc. 
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1950-1951 – asistent al profesorului Teodor M. Popescu, la Catedra de 
Istorie Bisericească Universală din cadrul Institutului Teologic 
Universitar din Bucureşti. 

1951-1952 – este decan al Centrului de Îndrumări Misionare şi Sociale a 
clerului, la Curtea de Argeş, unde predă cursuri de istorie 
bisericească şi omiletică. 

1952 – îl cunoaşte pe Vasile Voiculescu. 
1952-1958 – este director al bibliotecii patriarhale. 
1956 – 14 august: moare Victor Papilian. 
1958 – este condamnat politic la 25 de ani de muncă silnică, pentru 

„uneltire contra ordinei sociale“; închis la Securitate, Jilava, 
Piteşti şi Aiud; eliberat după şase ani şi două luni, în 1964, prin 
decret general de graŃiere. 

1962-1964 – în detenŃie, la Aiud, sub prohibiŃia hârtiei şi creionului, 
„scrie” pe creier şi fixează în memorie piesele de teatru Steaua 
Zimbrului şi Meşterul Manole, precum şi numeroase poezii, 
toate însumând peste zece mii de versuri. 

1963 – 26 aprilie: moare Vasile Voiculescu. 
1964-1965 – este numit, din nou, director al bibliotecii patriarhale. 
1965-1976 – funcŃionează, în cadrul Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe 

Române din America şi Canada, ca secretar eparhial, consilier 
cultural, secretar general al Congresului bisericesc, director al 
Cancelariei eparhiale, director al Departamentului PublicaŃiilor, 
reprezentant al relaŃiilor interbisericeşti. Este membru în două 
comisii ale ConferinŃei Permanente a Episcopilor Ortodocşi din 
America de Nord şi de Sud: Comisia Ecumenică şi Comisia de 
Studii şi Proiecte. SusŃine conferinŃe în Detroit, Chicago, 
Windsor şi Honolulu. Redactor al revistei şi almanahului 
CredinŃa şi al casetei de literatură Noi. 

1966 – debutează, editorial, cu poemul dramatic Miori Ńa, Editura 
pentru Literatură, Bucureşti; volumul apare cu o Predoslovie de 
Tudor Arghezi. 

1967 – 14 iulie: moare Tudor Arghezi. 
– 29 octombrie: primeşte harul preoŃiei, fiind hirotonit de 
episcopul Victorin al Americii; ceva mai târziu, Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române îi acordă rangul de arhimandrit. 
Ulterior, este distins – pe linie bisericească – cu „Crucea 
patriarhală“, „Ordinul Sfântului Mormânt“ al Patriarhiei 
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Ierusalimului, „Ordinul SfinŃilor Apostoli Petru şi Pavel“ al 
Patriarhiei Antiohiei. 

1967-1968 – Teatrul „Barbu Delavrancea“ din Bucureşti îi pune în scenă 
poemul dramatic Miori Ńa, regia şi scenografia fiind semnate de 
Marietta Sadova, Mircea Marosin şi Zoe Anghel-Stanca. 

1968 – apare poemul dramatic în versuri Meşterul Manole, Editura 
pentru Literatură, Bucureşti. 

1969 – ianuarie: poemul dramatic Miori Ńa este transmis la 
Televiziunea Română. 

 – 30 martie: la Teatrul „Al. Davila“ din Piteşti are loc premiera 
poemului dramatic Meşterul Manole, în regia Mariettei 
Sadova; partitura muzicală e interpretată de Corul Madrigal. În 
turneu, piesa este jucată şi pe scene dramatice din Polonia. 

 – poemul Meşterul Manole e jucat la Teatrul „Casandra“, de 
către promoŃia clasei Ion Olteanu a Institutului de Artă Teatrală 
şi Cinematografică Bucureşti. 
– poemul dramatic Du-te vreme, vino vreme! apare la Editura 
Tineretului, Bucureşti. 
– este publicat volumul Păhărelul cu nectar, fantezie dramatică 
în versuri, pentru copii, Editura Ion Creangă, Bucureşti. 
– este membru în delegaŃia Bisericii Ortodoxe Române care  
vizitează Bisericile Vechi Orientale din Egipt, Etiopia şi India. 

1970 – aprilie: Teatrul „Al. Davila“ din Piteşti joacă poemul 
dramatic Miori Ńa, în regia lui Constantin Dinischiotu. 

1971 – volumul de versuri Geneze este publicat de Editura Cartea 
Românească, Bucureşti. 

 – apare poemul dramatic Steaua Zimbrului, Editura Eminescu, 
Bucureşti. 

1972 – 30 ianuarie: moare dramaturgul Ion Luca. 
– la Editura Cartea Românească, îi apare volumul de teatru 
Poeme cu măşti, ediŃie definitivă. 

1973-1974 – Teatrul Dramatic din Baia Mare îi pune în scenă poemul 
dramatic Steaua Zimbrului. 

1975 – noiembrie: poemul dramatic Steaua Zimbrului este transmis 
de Televiziunea Română. 

1976 – apare volumul File de acatist, versuri, colecŃia caietelor 
„Noi“, ediŃie bibliofilă, hors comerce, Detroit. 
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 – se publică volumul Istorii agrippine, versuri, Cartea 
Românească, Bucureşti. 

1976-1982 – la Bucureşti, este directorul Institutului Biblic şi de Misiune al  

Bisericii Ortodoxe Române. 

1977 – 26 martie: moare Patriarhul Justinian Marina. 
1978 – devine membru al Uniunii Scriitorilor din România. 
1979 – la Editura Cartea Românească, apare romanul Străinii din 

Kipukua. 
1981 – ediŃia a doua a volumului de versuri File de acatist, Editura 

Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti. 

1982 – la Editura Eminescu, în seria „Teatru comentat“, apare Greul 
pământului, o pentalogie a mitului românesc, în două volume. 
– premiul de dramaturgie al Uniunii Scriitorilor din România, 
pentru opera Greul pămânului. 
– se pensionează şi se retrage la Mânăstirea Văratec. 

1983 – apare volumul de memorii Rotonda plopilor aprinşi, Cartea 
Românească, Bucureşti. 

1984 – volumul Anamneze, versuri, Editura Eminescu, Bucureşti. 
1989 – Radiodifuziunea Română îi înregistrează amplul poem Imn 

Eminescului, dar cenzura interzice difuzarea, care va avea loc 
la 16 ianuarie 1990. 

1990 – apare volumul de istorie şi exegeză iconografică Cerurile 
Oltului. Scoliile arhimandritului Bartolomeu la imaginile 
fotografice ale lui Dumitru F. Dumitru, Editura Episcopiei 
Râmnicului şi Argeşului, cu versiuni în limbile română, 
franceză şi engleză. 

 – la Cartea Românească, apare volumul de nuvele şi povestiri 
fantastice Amintirile peregrinului apter. 
– 24 decembrie, ajunul Crăciunului: începe munca de revizuire 
în limba română şi de comentare a Bibliei, începând cu textul 
Noului Testament, acŃiune extinsă ulterior asupra întregii 
Sfintei Scripturi, pe o perioadă de unsprezece ani. 

1991 – este ales preşedinte de onoare al FundaŃiei „Sf. Antim 
Ivireanul“ din Râmnicu-Vâlcea. 

 – refuză calitatea de „membru de onoare” al Academiei 
Române. 
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– colaborează la Universitatea Radio cu patru prelegeri despre 
Poezia religioasă română modernă. 

1992 – îi este publicat volumul Pro memoria. AcŃiunea 
catolicismului în România interbelică, Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. 

 – Imn Eminescului, poem în stil bizantin, este publicat la 
Editura Cartea Românească, Bucureşti. 

1993 – 21 ianuarie: Colegiul Electoral Bisericesc îl alege pe 
arhimandritul Bartolomeu Anania pentru scaunul de 
Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului. 

 – 7 februarie: în Catedrala arhiepiscopală din Cluj-Napoca, este 
hirotonit şi instalat arhiereu. Ca arhiepiscop al Clujului, va 
urmări şi va lupta pentru dinamizarea activităŃii pastorale a 
clerului şi pentru diversificarea ei în funcŃie de cerinŃele actuale 
ale societăŃii, pentru implicarea Bisericii în acŃiunile de 
asistenŃă socială organizate, pentru refacerea legăturilor dintre 
Biserică şi Cultură, pentru îndrumarea expresă a tineretului – 
de la amvon şi prin diverse întâlniri –, pentru dezvoltarea 
relaŃiilor ecumenice practice prin păstrarea identităŃii proprii. 
– Noul Testament. Versiune revizuită, redactată şi comentată 
de Bartolomeu Valeriu Anania, apare la Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti. 

 – la aproape cinci decenii de la scriere, apare volumul de teatru 
HoŃul de mărgăritare, parabolă în patru acte, la Casa de 
Editură Dokia, Cluj-Napoca, jucată public pentru prima dată în 
1992 pe scena Teatrului din Turda. În anii următori, piesa se 
bucură de un succes deosebit, pe scenele din întreaga Ńară. 

 – i se acordă titlul de membru de onoare al Senatului 
UniversităŃii de Medicină şi Farmacie „Iuliu HaŃieganu“ din 
Cluj-Napoca. 
– este ales preşedinte de onoare al FundaŃiei „N. Steinhardt“. 

1995 – apare ediŃia a doua a Noului Testament. Versiune revizuită, 
redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, Editura 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti. 
– volumul de eseuri teologice şi culturale Din spumele mării. 
Pagini despre religie şi cultură, apare, sub îngrijirea şi cu 
postfaŃa lui Sandu Frunză, la Editura Dacia, Cluj-Napoca. 
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 – este publicat volumul de articole şi studii Pledoarie pentru 
Biserica neamului, Editura Omniscop, Craiova; ediŃie îngrijită 
şi postfaŃată de Sandu Frunză. 

 – ediŃia a doua a volumului de memorialistică Rotonda plopilor 
aprinşi, Editura Florile dalbe, Bucureşti. 
– la Salonul de Carte din Oradea, primeşte premiul special 
pentru volumul Din spumele mării . 

1996 – Cartea lui Iov. Versiune revizuită după Septuaginta, 
redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, Editura 
Anastasia, Bucureşti. 
– volumul de memorii Clujul universitar al generaŃiei 1946 în 
memoriile lui Valeriu Anania, e publicat la Editura 
Arhidiecezana, Cluj-Napoca. 
– apare ediŃia a treia a volumului în versuri File de acatist, 
Editura Arhidiecezana, Cluj-Napoca. 
– primeşte titlul de “CetăŃean de onoare” al municipiului Cluj-
Napoca. 
– este ales Senator de onoare şi membru al Marelui Senat al 
UniversităŃii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

 – la Salonul NaŃional de Carte din Cluj-Napoca, primeşte 
premiul “Cartea anului”, pentru volumul Din spumele mării . 

1997 – apare Pentateuhul sau Cele cinci cărŃi ale lui Moise. 
Versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de 
Bartolomeu Valeriu Anania, Editura Institutului Biblic şi de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti. 

1998 – Cartea Psalmilor sau Psaltirea profetului şi regelui David. 
Versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de 
Bartolomeu Valeriu Anania, Editura Arhidiecezana, Cluj-
Napoca. 
– Cântarea Cântărilor. Versiune revizuită, redactată şi 
comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, Editura Anastasia, 
Bucureşti. 
– apare volumul Poeme alese, Editura Dacia, Cluj-Napoca, cu 
o prefaŃă de Liviu Petrescu. 
– ediŃia a doua a volumului Cerurile Oltului, Editura Pro, 
Bucureşti. 
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– Editura Kálvin János a Bisericii Reformate din Ungaria 
publică, în ediŃie bilingvă româno-maghiară, Noul Testament, 
varianta Bartolomeu Valeriu Anania 

1999 – Cartea Profetului Isaia. Versiune revizuită după Septuaginta, 
redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, Editura 
Anastasia, Bucureşti. 

 – Cartea Profetului Ieremia. Versiune revizuită după 
Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu 
Anania, Editura Anastasia, Bucureşti. 
– volumul de studii şi conferinŃe Atitudini, Editura 
Arhidiecezana, Cluj-Napoca. 
– ediŃia a patra a poemului dramatic Miori Ńa, Editura Dacia, 
Cluj-Napoca, cu o Predoslovie de Tudor Arghezi şi PostfaŃă de 
Liviu Petrescu. 
– primeşte marele premiu pentru poezie al Festivalului 
InternaŃional de Poezie “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca. 

2000 – este publicat volumul Poezia Vechiului Testament: Cartea lui 
Iov, Psaltirea, Proverbele lui Solomon, Ecclesiastul, Cântarea 
Cântărilor, Plângerile lui Ieremia. Versiune revizuită după 
Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu 
Anania, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucureşti.  
– Cartea Profetului Iezechiel. Versiune revizuită după 
Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu 
Anania, Editura Anastasia, Bucureşti. 

 – Cartea Profetului Daniel şi ale celor doisprezece profeŃi 
mici. Versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi 
comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, Editura Anastasia, 
Bucureşti. 

 – apare ediŃia a doua a volumului de nuvele şi povestiri 
fantastice Amintirile peregrinului apter, Editura Paralela 45, 
Cluj-Napoca. 

 – De dincolo de ape, pagini de jurnal şi alte texte, Editura 
Dacia, Cluj-Napoca. 
– primeşte diploma şi medalia Academiei de Artă, Cultură şi 
Istorie din Brazilia. 
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 – de la PreşedinŃia României: medalia jubiliară “Mihai 
Eminescu”; Ordinul NaŃional pentru Merit în gradul de Mare 
Cruce. 

2001 – 18 martie: este sărbătorit la împlinirea a 80 de ani, moment 
marcat prin tipărirea volumului omagial Logos – ediŃie îngrijită 
de arhid. Ştefan Iloaie –, prin imprimarea CD-Rom-ului 
Arhiepiscopul – realizator: Radu Preda – şi prin susŃinerea unui 
spectacol aniversar pe scena Teatrului NaŃional din Cluj-
Napoca. 
– apare Apocalipsa Sfântului Ioan. Traducere, introducere şi 
note de Bartolomeu Valeriu Anania, Editura Paralela 45, Cluj-
Napoca, cu ilustraŃii de Albrecht Dürer. 
– ediŃia a doua a piesei de teatru HoŃul de mărgăritare, Editura 
Renaşterea, Cluj-Napoca. 
– la Editura Renaşterea, apare volumul Bartolomeu Valeriu 
Anania. In honorem şi lucrarea Introducere în citirea Sfintei 
Scripturi. 
– în anul întâi al mileniului trei este publicată Biblia sau Sfânta 
Scriptură, ediŃie jubiliară a Sfântului Sinod, versiune diortosită 
după Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu 
Valeriu Anania, arhiepiscopul Clujului, sprijinit pe numeroase 
alte osteneli. Lucrarea, tipărită deja în mai multe tiraje, se 
bucură de un interes cu totul deosebit din partea specialiştilor, 
dar nu mai puŃin din partea credincioşilor, pentru noutatea de 
ordin teologic şi filologic pe care o aduce faŃă de variantele 
româneşti precedente, pentru aşezarea textului într’o limbă 
română actuală şi mai ales pentru utilitatea celor peste 8.000 de 
note subsidiare menite să-i ofere cititorului căi de acces spre 
adevărul textului; în spaŃiul Ortodoxiei româneşti, EdiŃia 
jubiliară a Bibliei este prima versiune adnotată. Activitatea de 
revizuire depusă de Arhiepiscopul Bartolomeu este evaluată de 
către specialişti în întâlnirile ocazionate de prezentarea lucrării 
către publicul din Bucureşti – la Patriarhie şi Academia 
Română –, la Râmnicu-Vâlcea, BistriŃa, Oradea, Cluj-Napoca; 
la Craiova, în 2003. În anul 2004, apare Biblia – ediŃia 
jubiliară, în format electronic pe CD. 
– Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca îi acordă titlul 
de “Doctor Honoris Causa” 
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– primeşte titlul de “Doctor Honoris Causa” din partea 
UniversităŃii de Medicină şi Farmacie „Iuliu HaŃieganu” din 
Cluj-Napoca 
– primeşte titlul de “CetăŃean de onoare” din partea consiliilor 
locale BistriŃa, Râmnicu-Vâlcea, Glăvile/Vâlcea ş.a. 

 – premiul pentru opera omnia al Uniunii Scriitorilor, filiala 
Cluj. 

2002 – este publicat volumul Apa cea vie a Ortodoxiei, Editura 
Renaşterea, Cluj-Napoca, ce cuprinde cuvântări, articole şi 
scrisorile pastorale din anii 1993-2001 emise ca arhiepiscop al 
Clujului; ediŃie îngrijită de Nicoleta Pălimaru şi Maria-Elena 
Ganciu. 

 – broşura Icoana patriei vâlcene este publicată de Editura 
Almarom din Râmnicu-Vâlcea. 

 – exegeza iconografică, parte a volumului Cerurile Oltului, 
este publicată în Germania, la Editura Sternberg, sub titlul 
Bilder vom Reich Gottes. Ikonen und Fresken rümänischer 
Klöster. 

 – “Doctor Honoris Causa” al UniversităŃii din Oradea. 
2003 – apare lucrarea Atelier biblic. Caiete de lucru – Editura 

Renaşterea, Cluj-Napoca –, reprezentând munca de analiză şi 
comparare, la Noul Testament, a diferitelor variante de text, din 
care a rezultat versiunea publicată în Biblia jubiliară. 
– cele mai importante puncte de vedere referitoare la ultima 
ediŃie din Sfânta Scriptură sunt cuprinse în volumul Primele 
mărturii despre Biblia jubiliară 2001, versiunea 
Arhiepiscopului Bartolomeu Valeriu Anania, ediŃie îngrijită de 
arhid. Ştefan Iloaie, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca. 
– prin poetul Mircea Petean, Editura Limes din Cluj-Napoca 
iniŃiază proiectul de publicare a integralei literare Valeriu 
Anania; apare volumul întâi din Opera Literară: Străinii din 
Kipukua, cu o prefaŃă de Aurel Sasu. 
– primeşte titlul de “Doctor Honoris Causa” al UniversităŃii 
din Craiova. 

2004 – apare lucrarea Canonul cel Mare al Sfântului Andrei 
Criteanul, în diortosirea Arhiepiscopului Bartolomeu 
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– ediŃia jubiliară a Sfintei Scripturi în format informatizat, pe 
CR Rom, apare cu sprijinul tehnic al Institutului de Tehnică de 
Calcul din Bucureşti 

 – Editura Limes îi publică al doilea volum din Opera Literară: 
Amintirile peregrinului apter, cu prefaŃa scriitorului Mircea 
Muthu 

2005 – primeşte titlul de cetăŃean de onoare din partea conisliului 
local Dej 
– în biserica ştefaniană, primeşte titlul de cetăŃean de onoare al 
localităŃii Vad, judeŃul Cluj. 
– Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR îi publică 
volumul consistent de exegeză – pasaj cu pasaj – a Liturghiei 
ortodoxe, sub titlul Cartea deschisă a ÎmpărăŃiei. O însoŃire 
liturgică pentru preoŃi şi mireni. 
– al treilea volum din Opera Literară: Rotonda plopilor aprinşi, 
cu prefaŃa lui Dan C. Mihăilescu, apare la Editura Limes. 
– la Editura Renaşterea sunt reeditate volumele Apa cea vie a 
Ortodoxiei şi Pro memoria. AcŃiunea catolicismului în 
România interbelică. 

2006 – în urma hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române din 4 noiembrie 2005 de înfiinŃare a unei Mitropolii la 
Cluj, iniŃiativă validată de Adunarea NaŃională Bisericească la 
1 martie 2006, Bartolomeu Anania este instalat – la 25 martie, 
praznicul Bunei Vestiri –, de către Patriarhul Teoctist al 
României, Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi 
Maramureşului. În lunile imediat următoare, Mitropolitul se 
implică concret în activitatea de dinamizare a vieŃii religioase 
din noua structură bisericească. 

 – la Editura Renaşterea, apare volumul Sfintele Evanghelii 
după Matei, Marcu, Luca şi Ioan, versiune diortosită, 
redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit 
pe numeroase alte osteneli. 
– prefaŃat de Petru Poantă, apare volumul de Poeme, ca cel de-
al patrulea din Opera Literară a lui Valeriu Anania. 
– primeşte titlul de „CetăŃean de onoare” al comunei Iara.  

2007 – primeşte, din partea redacŃiei săptămânalului „Clujeanul”, 
titlul şi diploma „Clujeanul anului 2006”. 
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– Editura Limes îi publică piesele de teatru, care se constituie 
în volumele 5, 6 şi 7 din lucrarea Valeriu Anania, Opera  
literară.  
– primeşte titlul de „CetăŃean de onoare” al comunei 
Spermezeu.  

2008  – pe scena Teatrului NaŃional din Cluj-Napoca are loc Gala 
inaugurală a FundaŃiei „Mitropolitul Bartolomeu”, instituŃie ce 
are drept scop conferirea de burse de studiu, în Ńară sau 
străinătate, tinerilor merituoşi, cu rezultate deosebite la 
învăŃătură şi posibilităŃi materiale reduse.    
– Doctor Honoris Causa al UniversităŃii „1 Decembrie 1918” 
din Alba Iulia 
 –  Volumul omagial „Rotonda unui suflet aprins pentru 
Dumnezeu şi Neam”, editura Reîntregirea, Alba-Iulia, reuneşte 
comunicările şi referatele ştiinŃifice prezentate la simpozionul 
naŃional „Universul spiritual românesc oglindit în opera 
Mitropolitului Bartolomeu Anania”.  
– Editura Limes îi publică volumele 8 şi 9 din lucrarea Valeriu 
Anania, Opera  literară, care cuprind publicistica, însoŃite de o 
prefaŃă semnată de Ovidiu Pecican.    

    – Editura Polirom din Iaşi publică volumul de Memorii.  
2009 – Doctor Honoris Causa al UniversităŃii de Medicină şi 

Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi. 
– apare la Editura Renaşterea, volumul Cuvinte de învăŃătură. 
– primeşte Premiul special al Uniunii Scriitorilor din România 
pentru volumul Memorii.  
– Editura Polirom din Iaşi deschide seria de autor Valeriu 
Anania cu  volumele „Amintirile peregrinului apter” şi 
„Rotonda plopilor aprinşi. De dincolo de ape”.    

2010  – Primeşte din partea Primăriei Cluj-Napoca titlul de „Senior 
al cetăŃii ”. 
– La Editura Polirom, apar romanul „Străinii din Kipukua”, 

volumul ”Poeme”, şi cele două volume de dramaturgie 
„Teatru I”  şi „Teatru II” . 

– La 22 noiembrie este ales membru de onoare al Academiei 
Române.  

2011   - 31 ianuarie s-a mutat la cele veşnice, la Cluj-Napoca.   
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Mesajul  
Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului  

La trecerea la Domnul a Mitropolitului BARTOLOMEU ANANIA 
 
Vestea plecarii la Domnul a celui ce a fost din 1993 Arhiepiscopul Vadului, 

Feleacului şi Clujului, iar din 2006 Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi 
Maramureşului ne-a îndurerat pe toŃi. Vârsta de 89 de ani pe care a avut-o 
Mitropolitul Bartolomeu Anania a fost o binecuvântare de la Dumnezeu, în ultimul an 
al vieŃii a trecut însă printr-o suferinŃă şi încercare pe care a purtat-o cu demnitate şi 
răbdare. 

Este greu să faci portretul unei personalităŃi atât de complexe, de o vigoare şi 
grandoare unică. Monah de vocaŃie prin excelenŃă. Luptător neînduplecat din tinereŃe 
pentru apărarea libertăŃii şi demnităŃii umane. Cărturar şi scriitor de excepŃie. Mare 
iubitor de neam, tara si credinta strabuna. Liturghisitor si orator neântrecut. Mare 
arhiereu al lui Hristos, părinte şi îndrumător al păstoriŃilor săi. Ctitor şi întemeietor de 
biserici, mănăstiri, aşezăminte culturale, monahale şi sociale. Purtător şi susŃinător 
iscusit şi autorizat al mesajului ierarhilor, preoŃilor şi credincioşilor către Sfântul 
Sinod şi alte instituŃii importante, dar şi către Massmedia şi societatea civilă şi nu în 
ultimul rând cel ce ne-a dăruit ediŃia jubiliară a Sfintei Scripturi, diortosită şi adnotată 
de I.P.S. Sa după o trudă şi osteneala neîntreruptă de 10 ani. 

Iată o firavă încercare de a zugravi portretul luminos al celui ce pleacă dintre 
noi. Pleacă dar nu ne părăseşte. Ne lasă o moştenire culturală şi religioasă bogată şi o 
pildă adevarată despre cum trebuie să fie un arhiereu şi slujitor al Bisericii lui Hristos. 

Acum când ne despărŃim vremelnic de Arhiepiscopul şi Mitropolitul nostru 
Bartolomeu, rugăm pe Hristos – Domnul, Arhiereul cel veşnic şi jertfelnic, să-l aşeze 
în ceata sfinŃilor şi marilor ierarhi ai Bisericii Sale, să-i răsplatească dăruirea, 
jertfelnicia şi ostenelile puse în slujba Bisericii Ortodoxe şi a poporului român 
dreptcredincios şi să-l împodobească cu sfinte daruri pentru jertfa purtării lanŃurilor şi 
închisorii pentru Dumnezeu şi neamul său. 

Având în vedere pierderea imensă pe care o suferă în primul rând 
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, rugăm pe Dumnezeu să poarte de grijă 
ostenitorilor din Centrul Eparhial, celor doi arhierei, colaboratori apropiaŃi ai I.P.S. 
Sale, preoŃilor, monahilor şi credincioşilor acestei Eparhii, care se despart cu inimile 
zdrobite de părintele şi păstorul lor cel bun. 

Ierarhii, preoŃii, slujitorii învăŃământului teologic, monahii şi credincioşii din 
Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, deplâng această mare pierdere pentru 
Biserica Ortodoxă şi cultura românească şi se vor ruga cu recunoştintă veşnică pentru 
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odihna sufletului celui ce a fost Arhiepiscopul şi Mitropolitul nostru Bartolomeu al 
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului. 

În toate bisericile de enorie şi mănăstire, se vor trage clopotele la ora 12.00 
timp de 5 minute, începând de astăzi 1 februarie şi până la depunerea osemintelor 
Mitropolitului în cripta de sub Catedrala Mitropolitană din Cluj. De asemenea, la 
fiecare Sfântă Liturghie se va face ectenia de pomenire a Mitropolitului la cei 
adormiŃi, iar în ziua de Întâmpinarea Domnului se va săvârsi după Sf. Liturghie slujba 
parastasului. 

 
Veşnică să-i fie amintirea, veşnică să-i fie pomenirea. 

 
 

      Baia Mare 
1 Februarie 2011 

  
 
 

JUSTINIAN 
Arhiepiscopul Maramureşului şi Sătmarului 

 
 

JUSTIN SIGHETANUL 
Arhiereu Vicar 
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Moment de slujbă al înmormântării Î.P.S. Mitropolit BARTOLOMEU 

 

 
Slujbă de pomenire a Î.P.S. Mitropolit BARTOLOMEU  

la centrul eparhial al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului 
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2. Sinoade mitropolitane în anul 2011 în cuprinsul                
Mitropoliei Clujului, Albei, Cri şanei şi Maramure şului 

 
Vineri, 4 Februarie a.c., la reşedinŃa mitropolitană din Cluj-Napoca, a avut loc 

Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, 
prezidat de către P.F. Patriarh Daniel în calitate de locŃiitor de Mitropolit al Clujului, 
Albei, Crisşnei şi Maramureşului în urma pierderii Î.P.S. Mitropolit Bartolomeu 
Anania. 

 
 

Comunicat 
emis de Biroul de presă  

al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului 
 
La reşedinŃa Mitropolitană din Cluj-Napoca a avut loc, vineri, 4 februarie 

2011, şedinŃa de lucru a Sinodului Mitropolitan al Clujului, Albei, Crişanei şi 
Maramureşului sub preşedinŃia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române şi LocŃiitor de Mitropolit al Clujului. La această şedinŃă s-a făcut o 
evaluare a organizării şi desfăşurării ceremoniilor de înmormântare a vrednicului de 
pomenire Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu al Clujului, la care au participat 30 de 
ierarhi, înalŃi demnitari de stat, reprezentanŃi ai autorităŃilor locale, civile şi militare, 
reprezentanŃi ai cultelor din România, personalităŃi din lumea academică, preoŃi, 
calugări şi peste 10.000 de credincioşi. 

Părintele Patriarh, împreună cu ierarhii din Mitropolie şi-au exprimat 
mulŃumirea şi recunoştinŃa faŃă de toŃi reprezentanŃii autorităŃilor care s-au implicat 
admirabil în organizarea şi desfăşurarea funeraliilor. Pentru păstrarea unei perioade 
demne şi lini ştite de doliu, Sinodul Mitropolitan face un apel către ierarhi, clerici, 
credincioşi şi reprezentanŃi ai massmedia să nu se lanseze în formularea de scenarii 
privind succesiunea la scaunul de Mitropolit şi Arhiepiscop al Clujului, nici să dea 
crezare unor zvonuri alarmiste privind desfiinŃarea Mitropoliei Clujului, Albei, 
Crişanei şi Maramureşului. Între cele două Mitropolii din Transilvania trebuie să 
existe o atmosferă de pace, comuniune şi cooperare în probleme de interes comun şi 
nu confruntare şi concurenŃă, dăunătoare Bisericii, care trebuie să cultive un climat de 
pace şi stabilitate. 

La această şedinŃă sinodală s-a hotărât ca, la solicitarea Episcopiei Sălajului, 
fiecare Eparhie să sprijine, după posibilităŃi, financiar sau cu materiale, construcŃia 
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noului Centru eparhial din Zalău. Pentru o reflectare completă a vieŃii religioase la 
nivelul întregi Mitropolii a Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, eparhiile 
componente, îşi vor intensifica, pe viitor, cooperarea cu Centrul de presă Basilica al 
Patriarhiei Române. Colaborarea cu Patriarhia Română va include şi implementarea 
în Eparhiile Mitropoliei Clujului a programelor catehetice-sociale „Hristos împărtăşit 
copiilor” şi „ Alege şcoala”. 

 
 

 
 

P.F. Părinte Daniel –Patriarhul BOR alături de membrii 
Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului 
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Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului 

s-a întrunit din nou într-o şedinŃă specială, luni, 14 martie 2011 la reşedinŃa 
mitropolitană din Cluj-Napoca, sub preşedinŃia Preafericitului Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi LocŃiitor de Mitropolit al Clujului, pentru 
desemnarea candidaŃilor pentru scaunul vacant de Mitropolit al Clujului, Albei, 
Crişanei şi Maramureşului şi Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului. Iar 
marti, 15 martie 2011, în Aula „Nicolae Ivan” a FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din 
Cluj-Napoca, a avut loc, sub preşedinŃia Preafericitului Părinte Daniel Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române şi LocŃiitor de Mitropolit al Clujului, şedinŃa specială de 
consultare a Sinodului Mitropolitan al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, cu 
membrii Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, precum 
şi cu membrii de drept, reprezentând celelalte Eparhii din cuprinsul Mitropoliei. 

 
 

CANCELARIA EPARHIAL Ă 
Cluj-Napoca, 15 martie 2011 

 
Comunicat de presă 

 
  În conformitate cu prevederile din Statutul pentru organizarea şi funcŃionarea 
Bisericii Ortodoxe Române privitoare la alegerea de mitropolit, la această şedinŃă 
consultativă au fost prezentate numele ÎnaltpreasfinŃitului Părinte Arhiepiscop 
Andrei al Alba Iuliei şi al PreasfinŃitului Episcop vicar Irineu BistriŃeanul, cei doi 
candidaŃi eligibili care au fost desemnaŃi, prin vot secret, în cadrul consultării din 
Sinodul mitropolitan al Clujului.  

Întrucât cei doi candidaŃi întrunesc aşteptările membrilor Adunării eparhiale a 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, precum şi a celor de drept, s-a decis, 
cu unanimitate de voturi, menŃinerea listei, fără a se impune completarea ei cu încă 
un ierarh eligibil.  

Astfel, lista finală cu numele celor doi candidaŃi desemnaŃi de Sinodul 
mitropolitan şi confirmată de Adunarea eparhială va fi înaintată Sfântului Sinod, care 
se va întruni în şedinŃă de lucru, vineri, 18 martie 2011, la reşedinŃa patriarhală din 
Bucureşti, pentru a-l alege prin vot secret pe viitorul Mitropolit al Clujului. 

 
Biroul de presă al Mitropoliei 

Pr. Bogdan IVANOV 
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P. F. Sa DANIEL alături de cei doi candidaŃi desemnaŃi la slujirea de mitropolit  
al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului 

 

 
Ierarhii maramure şeni exprimându-şi votul bisericesc 
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Vineri, 25 martie, de sărbătoarea Bunei-Vestiri, ierarhii maramureşeni I.P.S. 

Arhiepiscop Justinian şi P.S. Iustin Sigheteanul au participat la intronizarea I.P.S. 
ANDREI ca Mitropolit  al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, moment 
solemn ce a avut loc în Catedrala mitropolitănă din Cluj-Napoca. Sfânta Liturghie şi 
solemnitatea intronizării au fost prezidate de către P.F. DANIEL - Patriarhul 
României, înconjurat de un sobor de 26 de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al BOR. 

 
 

 
 

Moment din cadrul solemn al Sfintei Liturghii 
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Î.P.S. ANDREI 

Mitropolit al Clujului, Albei, Cri şanei şi Maramure şului 
 

 
 

GRAMATA PATRIARHAL Ă 
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Moment al intronizării ÎPS Mitropolit ANDREI 
25 martie 2011 (de Buna Vestire) 
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  Î.P.S. Andrei AndreicuŃ, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și 

Mitropolit al Clujului, Albei Crișanei și Maramureșului, s-a născut la 24 ianuarie 
1949, în satul OarŃa de Sus, judeŃul Maramureş, din părinŃii Andrei şi Elena, ca 
primul dintre cei trei copii. A urmat liceul în Cehul Silvaniei şi cursurile FacultăŃii de 
ConstrucŃii Căi Ferate din Bucureşti (între anii 1967-1972). După terminarea 
facultăŃii a fost repartizat inginer la Întreprinderea de ConstrucŃii Căi Ferate din Cluj-
Napoca.  
          Începând cu anul 1976 a urmat Institutul Teologic de Grad Universitar din 
Sibiu, licenŃiindu-se în vara anului 1978. În august 1978 a fost hirotonit preot de către 
ÎnaltpreasfinŃitul Dr. h.c. Teofil Herineanu, Arhiepiscopul Clujului, activând apoi ca 
preot paroh timp de şapte ani în oraşul Turda (judeŃul Cluj). 
Din toamna anului 1985 a fost transferat, la cererea Prea SfinŃitului Episcop Emilian 
Birdaş, la Parohia Ortodoxă Română Maieri I din Alba Iulia şi ulterior numit vicar 
administrativ. A urmat cursurile de doctorat ale Institutului Teologic de Grad 
Universitar din Bucureşti (începând cu anul 1985), avându-l drept îndrumător pe P.C. 
Arhid. Prof. Univ. Dr. Petru I. David. Teza şi-a pregătit-o în cadrul aceleiaşi secŃii – 
Teologie sistematică – sub îndrumarea P.C. Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Popescu, 
obŃinând titlul de „Doctor în Teologie” în anul 1998. 

Din februarie 1990 a fost ales şi hirotonit arhiereu-vicar pentru Episcopia de 
Alba Iulia, iar din luna iunie a aceluiaşi an a devenit episcop titular. În anul 1998 
Episcopia Alba Iuliei a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie, iar titularul ei la 
rangul de arhiepiscop. 

În paralel cu activitatea administrativ-bisericească s-a implicat şi în plan 
spiritual şi didactic. Astfel, a întemeiat Seminarul Teologic Ortodox Liceal 
„Mitropolit Simion Ştefan” din Alba Iulia şi a fost printre fondatorii UniversităŃii “1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia, realizând demersurile necesare înfiinŃării FacultăŃii 
de Teologie din Alba Iulia (1991). La această facultate predă (funcŃia didactică: 
profesor) disciplina „Morală şi Spiritualitate Ortodoxă”. În intervalul 2000-2008 a 
fost decan al FacultăŃii de Teologie din Alba Iulia. Din 2010 este şi îndrumător de 
doctorat la Disciplina „Morală şi Spiritualitate Ortodoxă”, la Şcoala Doctorală de la 
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, profil „Teologie”.  

În 18 martie 2011, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales în 
scaunul vacant de Arhiepiscop și Mitropolit al Clujului și a fost intronizat, în 
Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca, de praznicul Bunei Vestiri, când s-au 
împlinit 5 ani de la înființarea Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului 
și de la intronizarea vrednicului de pomenire Arhiepiscop și Mitropolit Bartolomeu.  
           Pentru activitatea depusă în slujba Bisericii şi a Ńării, la 1 Decembrie 2002, 
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PreşedinŃia României i-a conferit Ordinul NaŃional „Pentru Merit” în gradul de „Mare 
OfiŃer”.  
              Din februarie 2007 a fost ales membru al Academiei de ŞtiinŃe şi Arte din 
Salzburg (Austria). 

 
2. Activitatea culturală 

 
           În plan cultural menŃionăm înfiinŃarea Tipografiei Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Române a Alba Iuliei şi a Editurii „Reîntregirea”, punerea bazelor revistei „CredinŃa 
Străbună” (organul cultural şi de presă al Arhiepiscopiei de Alba Iulia) şi a revistei 
FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, „Altarul „Reîntregirii”. La iniŃiativa şi 
sub coordonarea sa a fost reeditată „Psaltirea de la Alba Iulia din 1652” (la 350 de ani 
de la prima apariŃie, în ediŃie critică), a fost retipărit Noul Testament de la Bălgrad din 
1648 (tot în ediŃie critică) şi a fost reeditat Molităvnicul din 1689 de la Bălgrad.  
       A susŃinut nenumărate conferinŃe pe teme culturale şi duhovniceşti (în Bucureşti, 
Sibiu, Târgu Mureş, Cluj-Napoca, Timişoara, Arad, Iaşi, Oradea, Alba Iulia etc.) şi a 
participat la numeroase emisiuni televizate (la Televiziunea NaŃională şi la posturile 
locale de televiziune). Este redactorul-realizator permanent al emisiunii „Cuvântul 
Ierarhului” la Radioul creştin-ortodox „Reîntregirea” Alba Iulia.  
         A fost iniŃiatorul şi organizatorul mai multor simpozioane ştiinŃifice 
internaŃionale la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia: ViolenŃă în numele 
lui Dumnezeu? Un răspuns creştin (2002); Biserica în era globalizării (2003); 
Spiritualitate şi consumism în Europa Unită (2004); Omul de cultură în faŃa 
descreştinării (2005), Identitate creştină şi dialog în noul context european (2006); 
„Cosmosul, între frumos şi apocaliptic. Un recurs etic asupra ecologiei” (2007); 
„Sensul vieŃii, al suferinŃei şi al morŃii” (2008); „Libertate şi responsabilitate. 
IniŃiative şi limite în dialogul religios” (2009); „Invazia non-valorilor într-o lume 
multimedia” (2010).  

 
3. Activitatea pastoral-misionară 

 
             Pe parcursul celor 21 ani de arhipăstorire a Î. P. S. Andrei AndreicuŃ, în 
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei au fost construite 120 biserici noi 
(dintre care 40 sunt în curs de finalizare) au fost pictate (sau au beneficiat de o 
restaurare a picturii) 160 de biserici (inclusiv Catedrala Arhiepiscopală din Alba 
Iulia) şi au fost construite 70 de noi case parohiale. A fost înfiinŃat Seminarul 
Teologic Ortodox „Mitropolit Simion Ştefan” din Alba Iulia. De asemenea, a fost 
înfiinŃat Radioul creştin-ortodox „Reîntregirea” Alba Iulia, patronat de Arhiepiscopia 
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Ortodoxă Română a Alba Iuliei şi a fost construită noua clădire a FacultăŃii de 
Teologie Ortodoxă din cadrul UniversităŃii „1 Decembrie” Alba Iulia (presupunând o 
investiŃie de aproximativ 3 milioane de euro). Au fost înfiinŃate 45 de noi mănăstiri şi 
schituri în cele două judeŃe (Alba şi Mureş) din cuprinsul Arhiepiscopiei Alba Iuliei.  
         În planul asistenŃei sociale a creat la Alba Iulia prima structură de asistenŃă 
socială a Bisericii Ortodoxe Române; ulterior aceasta devenind cea mai ramificată 
reŃea eparhială din România, cuprinzând astăzi aproape 70 de unităŃi de asistenŃă 
socială, toate sub patronajul Bisericii (orfelinate, case de copii de tip familial, cămine 
de bătrâni, cantine sociale, cabinete medicale etc.). 

 
4. Activitatea publicistică 

 
           În preocupările sale teologice s-a axat pe Spiritualitatea Ortodoxă; pe lângă 
cele aproape 50 de studii şi articole publicate în reviste ştiinŃifice de specialitate, a 
scris 13 cărŃi, alte două le-a tradus din limba franceză şi a alcătuit mai multe broşuri 
de interes misionar. A publicat sute de articole de popularizare în diferite ziare şi 
reviste bisericeşti sau laice şi zeci de prefeŃe la diferite cărŃi cu conŃinut religios şi 
cultural. Coordonează colecŃia “Isvoare Duhovniceşti”, în care au apărut, până acum, 
15 volume. 
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Comunicat de presă 
 
 

     MarŃi, 10 mai 2011, în Aula „Nicolae Ivan” a FacultăŃii de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Napoca, a avut loc, sub preşedinŃia ÎnaltpreasfinŃitului Părinte 
Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului şi LocŃiitor de 
Arhiepiscop al Alba Iuliei, şedinŃa specială de consultare a Sinodului Mitropolitan cu 
membrii Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. ŞedinŃa specială de 
consultare a fost precedată de slujba de Tedeum, oficiată în Catedrala Mitropolitană.  
      În conformitate cu prevederile din Statutul pentru organizarea şi funcŃionarea 
Bisericii Ortodoxe Române privitoare la alegerea de Arhiepiscop, la această şedinŃă 
consultativă au fost prezentate numele ÎnaltpreasfinŃitului Părinte Episcop vicar 
ANDREI FĂGĂRĂŞANUL şi al PreasfinŃitului Părinte Episcop vicar IRINEU 
BISTRIłEANUL, cei 2 candidaŃi eligibili care au fost desemnaŃi, prin vot secret, în 
cadrul consultării din Sinodul Mitropolitan al Clujului.  

Întrucât cei doi candidaŃi întrunesc aşteptările membrilor Adunării eparhiale a 
Arhiepiscopiei Alba Iuliei s-a decis, cu unanimitate de voturi, menŃinerea listei, fără a 
se impune completarea ei cu încă un ierarh eligibil.  

Astfel, lista finală cu numele celor doi candidaŃi desemnaŃi de Sinodul 
Mitropolitan şi confirmată de Adunarea eparhială va fi înaintată Sfântului Sinod, care 
se va întruni în şedinŃa de lucru, joi, 19 mai 2011, la reşedinŃa Patriarhală din 
Bucureşti, pentru a-l alege, prin vot secret, pe viitorul Arhiepiscop al Alba Iuliei.  

 
 

Biroul de presă  
al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului. 
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ÎPS Mitropolit ANDREI şi membrii Sinodului Mitropolitan al 

Mitropoliei Clujului, Albei, Cri şanei şi Maramure şului 
 

 
Adunarea eparhială mitropolitană a  

Mitropoliei Clujului, Albei, Cri şanei şi Maramure şului 
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Duminică 5 Iunie, a avut loc intronizarea noului arhiepiscop al Alba-Iuliei în 

persoana I.P.S. Irineu Pop BistriŃeanul, care a avut loc în Catedrala Arhiepiscopală 
din Alba-Iulia. Evenimentul a fost aureolat de participarea P.F. Patriarh Daniel care a 
prezidat Sfânta Liturghie, după care a avut loc ceremonia de intronizare. P.S. Iustin 
Sigheteanul, participant la eveniment, a dat citire Gramatei Mitropolitane de 
intronizare, iar I.P.S. Andrei Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului 
a oficiat ceremonia propriu-zisă, în conformitate cu rânduiala Bisericii Ortodoxe 
Române, care prevede ca: Patriarhul intronizează pe toŃi mitropoliŃii łării, iar 
mitropolitul intronizează pe arhiepiscopii şi episcopii sufragani. 

 

 
Î.P.S. IRINEU POP 

Arhiepiscopul Alba Iuliei 
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Moment solemn al intronizării Î.P.S. Arhiepiscop IRINEU 
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Momente solemne de la Catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia ( 5 iunie, 2011) 
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Luni 4 Iulie, P.S. Iustin Sigheteanul a participat la şedinŃa Sinodului 

Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului şi al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi 
Maramureşului, care s-a Ńinut la Mănăstirea RâmeŃ din Arhiepiscopia Alba Iuliei. 

 
 
 
 
 

 
 

Mănăstirea RâmeŃ, Jud. Alba 
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Membrii Sinodului mitropolitan 

al Ardealului şi al Clujului, Albei, Cri şanei şi Maramure şului 
 

 
Momente din cadrul lucrărilor Sinodului mitropolitan 
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MarŃi 6 Decembrie, de sărbătoarea Sf. Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor 
Lichiei –făcătorul de minuni, la sediul mintropolitan din Cluj Napoca a avut loc 
evenimente de excepŃie prin aniversarea a 90 de ani de la reactivarea eparhiei 
Vadului, Feleacului şi Clujului. La manifestările sărbătoreşti a participat şi P.S. Sa 
Iustin Sigheteanul-arhiereu vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, la 
invitaŃia I.P.S. Mitropolit Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi 
Maramureşului. Sărbătoarea s-a Ńinut în catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca şi a 
fost prezidată de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, însoŃit de un 
sobor de arhierei, membrii ai Sfântului Sinod, şi de preoŃi. După Sf. Liturghie 
săvârşită în Catedrala mitropolitană, momentele solemne s-au încheiat cu inaugurarea 
şi binecuvântarea noului muzeu ce a fost amenajat la demisolul catedralei 
mitropolitane, prin rugăciunea de sfinŃire şi binecuvântarea Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel. 

 
 

 
 

Moment festiv din cadrul Sfintei Litughii 
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PF Părinte Patriarh DANIEL şi membrii Sf. Sinod prezenŃi la manifestări 
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Imagini de la slujba de sfinŃire a muzeului mitropolitan 
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În perioada 14-15 ianuarie 2011, la sediul Episcopal al Episcopiei Ortodoxe 
Române a Maramureşului şi Sătmarului a avut loc întrunirea oficială a Adunării 
Eparhiale, manifestare desfăşurată după următorul program: 

Luni, 24 ianuarie 2011, cei opt protopopi ai Eparhiei noastre au prezentat 
rapoartele de activitate pe anul 2010. 

MarŃi, 25 ianuarie 2011, începând cu ora 8,00, s-a savârşit Sf. Liturghie, de 
către PreasfinŃitul Iustin Sigheteanu, în Paraclisul Episcopal, la care a luat parte şi 
Î.P.S. Arhiepiscop Justinian CHIRA, urmată de slujba de Te-Deum, iar de la ora 
10,00, sub preşedinŃia ÎnaltpreasfinŃiei Sale Justinian Chira, au avut loc lucrările în 
plen ale Adunării Eparhiale. 

Pe ordinea de zi a fost trecută prezentarea rapoartelor de activitate, pe 
sectoare (bisericesc, economic, cultural, social-misionar, inspecŃie şi control şi 
învăŃământ), prezentarea vieŃii monahale şi a evenimentelor mai deosebite din 
Eparhia noastră. 

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

MarŃi, 25 ianuarie 2011, la ReşedinŃa Episcopală din Baia Mare, sub 
preşedinŃia I.P.S. Arhiepiscop Justinian Chira, a avut loc ŞedinŃa Adunării Eparhiale 
a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului. 

De la ora 800 s-a savârşit Sfânta Liturghie în Paraclisul Episcopal, de către 
P.S. Sa Iustin Sigheteanul, urmată de slujba Te-Deum-ului. 

Începând cu ora 10, 00 s-au desfăşurat lucrările Adunării Eparhiale, în plen, 
unde au fost prezentate: 

- Raportul comisiei bisericeşti; 
- Raportul de execuŃie bugetară pe anul 2010 şi proiectul de buget pe anul 

2011; 
- Activitatea culturală pe anul 2010; 
- Activitatea misionar-socială a clerului în spitale, penitenciare şi armată pe 

anul 2010; 
- Raportul corpului de inspecŃie şi control pe anul 2010; 
- Raportul inspectorului pentru învăŃământ şi a responsabilului cu catehizarea 

tineretului pe anul 2010; 
- Prezentarea vieŃii monahale în Eparhie, în anul 2010; 
- Evenimente deosebite din viaŃa Eparhiei noastre în anul 2010. 
Din rapoartele prezentate de consilierii şi inspectorii de resort, comunicăm 

următoarele: 
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Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, care cuprinde judeŃele Maramureş şi 
Satu Mare, are un număr de 380 Parohii rurale şi 86 Parohii urbane, cu 34 de filii, 
deservite de 572 clerici, precum şi 36 mănăstiri şi schituri. În anul 2010 au fost 
hirotoniŃi întru preot şi diacon 24 de clerici, iar 7 preoŃi au fost pensionaŃi. 

Pe cuprinsul Eparhiei noastre sunt, în prezent, un număr de 33 de biserici şi 
mănăstiri în construcŃie, două sedii de protopopiate (Carei şi Oaş), se renovează şi 
pictează un număr de 14 biserici şi noul sediu al Protopopiatului Baia Mare, iar 30 de 
noi case parohiale se află în construcŃie. Eparhia noastră are cele mai multe biserici 
monument, din care 7 înscrise în Patrimoniul UNESCO. 

În plan cultural, în Editura Episcopiei noastre s-au tipărit Calendarul 
bisericesc, în mai multe variante, 2 numere din Revista „Graiul Bisericii Noastre” şi 
s-a continuat colaborarea cu „Gazeta de Maramureş”, la editarea Suplimentului lunar 
de spiritualitate ortodoxă. De asemenea, consemnăm apariŃia a două cărŃi şi două 
broşuri ale I.P.S. Justinian. 

Anul 2010 a fost un an important din viaŃa Episcopiei Ortodoxe a 
Maramureşului şi Sătmarului, întrucât s-au împlinit 20 de ani de la reînfiinŃarea 
Eparhiei noastre şi de la înscăunarea I.P.S. Sale Arhiepiscop Justinian. Pentru 
întreaga sa activitate, I.P.S. Sale Justinian i s-a conferit titlul de doctor honoris causa 
de către două UniversităŃi: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi 
Universitatea de Nord din Baia Mare, iar la data de 14 noiembrie 2010 s-a organizat 
o manifestare aniversară, sub coordonarea P.S. Sale Iustin Sigheteanul, când s-a 
prezentat o plachetă aniversară şi volumul „20 de ani din viaŃa Episcopiei Ortodoxe a 
Maramureşului şi Sătmarului, în imagini”. 

Întrucât anul 2010 a fost declarat Anul Omagial al Crezului ortodox şi al 
Autocefaliei româneşti, s-a organizat un Simpozion la Satu Mare, intitulat „1685 de 
ani de la prima mărturisire de credinŃă”. 

În plan social, este de amintit contribuŃia credincioşilor din Eparhia noastră 
pentru ajutorarea sinistraŃilor de pe urma inundaŃiilor şi implicarea AsociaŃiei 
femeilor ortodoxe „Femeile mironosiŃe”, de pe lângă Catedrala Episcopală „Sf. 
Treime”. Suma totală adunată pentru acest scop, la nivel de Eparhie, a fost de 
283.670 RON. 

ÎnvăŃământul religios din şcolile de Stat este deservit de un număr de 415 
profesori, din care 176 titulari, pentru un număr de aproximativ 60.200 elevi în 
judeŃul Maramureş şi 50.300 elevi în judeŃul Satu Mare, care frecventează orele de 
religie ortodoxă. 

La toate acestea, se mai adaugă slujbele de târnosire şi resfinŃire de biserici 
savârşite de ierarhii noştri, precum şi participarea la diferite manifestări cultural-
religioase. 
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MulŃumind lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra Eparhiei 
noastre, ne îndreptăm preŃuirea către preoŃii, monahii şi credincioşii Bisericii noastre. 

 
 

Biroul de presă al 
 Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului 

 
 

 
 

Membrii Adun ării Eparhiale (2011) 
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EPISCOPIA ORTODOXĂ 

A MARAMURE ŞULUI ŞI SĂTMARULUI 
 

COMISIILE 
ADUNĂRII EPARHIALE 2010 - 2014 

 
 

A. CONSTITUIREA SECRETARIATULUI  
   Secretar - Pr. Stupar Mircea 

                     Membrii - Pr. Chira Mihai – Vişeu de Sus 
                   - director Gherman Vasile – Baia Sprie 

                                     - economist Bârle Viorel – Tulghieş 
 

B. COMISIA ADMINISTRATIV - BISERICEASC Ă  
       Preşedinte – Pr. Pop Ioan 
          Membrii - Pr. Nechita Marius – director STOR 
                          – Pr. dr. Paul Adrian – Ph. Baia Sprie 
                          – Pr. Pintilie Dumitru – Ph. Gărdani 
                          – LeŃiu Mircea – inginer 
                          – Mircea Man – preşedinte Consil Jud. 
                           - Paşca Vlad - doctor 

   - Batin LaurenŃiu – comisar şef 
   - Ciceoc Dumitru  
   - Cristian Anghel 

 
C. COMISIA ECONOMIC Ă, BUGETARĂ ŞI PATRIMONIAL Ă  

       Preşedinte – Pr. Bălan Gheorghe  
          Membrii - Pr. Stan Florin – Ph. Tg. Lăpuş 
                          – Pr. Hotico Vasile – Ph. Vadu Izei 
                          – Pr. Ciurdaş Ioan – Ph. Mireşu Mare 
                          – Bud Nicolae - deputat 
                          – Cordoş Dorel - arhitect 

  - Grădiştean Vasile - economist 
                                      - Bura Nicolae – primar Negreşti  
                                      - Potăcean Ioan - manager 
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                                      - Sabou Florian – director Trezoreria Baia Mare 
 

D. COMISIA CULTURAL EDUCA łIONAL Ă  
       Preşedinte – Pr. Dr. Cristian Ştefan  
          Membrii - Pr. Boloş Cristian – Ph. Satu Mare 
                          – Pr. Pop Vasile – Protopop Sighet  
                          – Pr. Socolan Ioan – Protopop Satu Mare 
                          – Teodor Ardelean - director 
                          – Dan Călin Peter – rector Univ. de Nord 
                           - Păcurar Dumitru - director 

                                       - Mihali NuŃu - inginer 
                                       - Năsui Ilie – inginer 
                                       - Ciocan Gheorghe – deputat 
  
 

E. COMISIA SOCIAL FILANTROPIC Ă 
        Preşedinte – Pr. Jicărean Virgil 
            Membrii - Pr. Popa Ilie – Ph. Carei  
                           – Pr. Feher Mihai – Protopop Oaş  
                           – Pr. Crainic Marian – Protopop Carei  
                          –  Petric Octavian - director 
                           – Micovschi Adrian – director 
                           - Pop Nicolae - inginer 

   - Deghid Viorel – director Med Center 
   - Pr. Ciceu Ioan – Protopop Lăpuş 
   - Pr. Petruş Nicolae – Protopop Chioar 
  

     F. COMISIA ORGANIZATORIC Ă, JURIDICĂ ŞI DE VALIDARE                                                            
        Preşedinte – Pr. Dr. Augustin Vasile 
            Membrii - Pr. Pintea Gheorghe – Ph. Batarci 
                           – Pr. Andreica Grigore – Protopop Vişeu 
                           – Pr. Coroian Fabian – Protopop Baia Mare 
                          –  Tohătan Ioan - jurist 

    - PuŃ Ioan- profesor 
                            - Leordean Ilie - doctor 

    - Belbe Ioan – primar TurŃ 
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Sub semnul dinamismului  
şi a binecuvântării lui Dumnezeu 

 
 

Luni 3 octombrie - Anul universitar 2011-2012 s-a deschis şi pentru 
Departamentul de Teologie Ortodoxă, din cadul FacultăŃii de Litere a UniversităŃii de 
Nord din Baia Mare.  

Evenimentul a început de dimineaŃă, la Catedrala Episcopală “Sfânta 
Treime”, din Baia Mare, unde PreasfinŃia Sa, PreasfinŃitul Justin Sigheteanul, 
înconjurat de soborul de preoŃi profesori, a oficiat Sfânta Liturghie ca moment 
solemn al deschiderii noului an universitar, rugând pe Preamilostivul Dumnezeu să 
reverse binecuvântări dumnezeieşti peste profesori şi studenŃi în anul nou universitar 
care abia începe. În cuvântul rostit de PreasfinŃia Sa, care a urmat slujirii liturgice, a 
subliniat două aspecte, mai întâi acela ce se desprinde din cuvântul Evangheliei care-i 
arată pe preoŃii profesori ca pe nişte înŃelepŃi care scot din visteria cunoaşterii lucruri 
vechi şi lucruri noi, iar pe studenŃi ca pe cei râvnitori ce au aflat comoara aleasă în 
studierea şi aprofundarea teologiei, iar mai pe urmă a adăugat şi condiŃia ca această 
comoară să fie valorificată, prin bătătorirea celor două căi, ale şcolii şi ale bisericii. 
      De la orele 10,00 s-a desfăşurat, în sala festivă universitară, festivitatea 
deschiderii cursurilor pentru întreaga Universitate. Între oficialităŃile universitare, 
municipale şi judeŃene, Excelenta sa Prof. Univ. Dr. ing. Dan Călin PETER, rectorul 
UniversităŃii de Nord din Baia Mare, a invitat în prezidiu pe Înalt PreasfinŃia Sa 
Justinian Chira, Arhiepiscop al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului. 
      În cuvântul de deschidere, Prof. Univ. Dr. ing. Dan Călin PETER a subliniat 
aniversarea a 50 de ani de învăŃământ universitar băimărean, arătând modul 
dezvoltării acestuia şi a devenirii UniversităŃii, situaŃia ei la zi, accentuând cu 
precădere resursele umane şi performanŃele din cursul anilor, iar apoi, analizând 
contextul actual al ierarhizării universităŃilor, motiv pentru care a subliniat 
oportunitatea fuzionării UniversităŃii de Nord din Baia Mare cu Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca, existând chiar a o hotărâre a Senatului UNBM în acest 
sens. Motivatia expusă este de factură financiară. 

Înalt PreasfinŃia Sa Justinian Chira, Arhiepiscop al Episcopiei Ortodoxe a 
Maramureşului şi Sătmarului, a rostit cuvântul de încheiere în care a apreciat 
importanŃa momentului ca început de nou drum pe cărările şcolii, faptul că studenŃii 
sunt viitorul Ńării, că ei sunt mai de preŃ decât aurul şi arama pe care o poartă munŃii 
ce ne înconjoară, dar că această valoare a lor se va putea exprima numai dacă vor 
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ajunge la cunoaşterea ştiinŃifică şi la cultivarea credinŃei, căci „...în mileniul trei, 
după două milenii de credinŃă creştină, este nevoie mai mult ca oricând ca tineretul 
să cunoască importanŃă lor ca făpturi care poartă în lume viaŃa din viaŃa părinŃilor, 
mulŃi şi acum alături de ei, şi cel mai important lucru, că poartă în ei un suflet ca dar 
al lui Dumnezeu. E de mare importanŃă ca să se cultive alături de ştiinŃă şi credinŃa, 
întrucât numai aşa se transmite pe mai departe specificul poporului român care a 
fost şi este un popor nobil, un popor credincios”. 

Înalt PreasfinŃia Sa Justinian Chira a mai precizat că, fiind printre cel mai 
vârstnici dintre locuitorii Băii Mari, binecuvintează pe toŃi profesorii, studenŃii şi 
părinŃii acestora, ca binecuvântarea lui Dumnezeu să însoŃească pe fiecare în noul an 
universitar, care să fie un an bogat, aşa cum îl arată azi şi cerul care în seninătatea sa 
albastră vorbeşte precum oarecând a scris poetul vechitestamentar “cerurile spun 
slava lui Dumnezeu, iar tăria vesteşte că-i facerea mâinilor Lui”. 

După acest moment festiv la care a participat şi PreasfinŃitul Justin 
Sigheteanul, a avut loc prima şedinŃă de lucru sau Consiliul Profesoral al 
Departamentului de Teologie Ortodoxă, care a fost prezidată de către PreasfinŃitul 
Justin Sigheteanul.  

S-au trecut în revistă activităŃile curente, cele programate în acest an 
universitar, precum şi chestiuni organizatorice privind organigrama, planurile de 
învăŃământ, statele de funcŃii şi s-a accentuat importanŃa programelor de formare 
duhovnicească, liturgică şi programul activităŃii corului studenŃesc “Sf. Ioan 
Damaschinul”. 

S-a stabilit, de comun acord, ca în fiecare primă zi de marŃi din lună, corpul 
didactic teologic să se întrunească în şedinŃă de lucru la care PreasfinŃitul Justin 
Sigheteanul va participa în funcŃie de programul PreasfinŃiei Sale. 

Atât cadrelor didactice universitare, cât şi studenŃilor teologi PreasfinŃia Sa a 
urat un an bogat şi plin de evenimente culturale, didactice şi de spiritualitate spre 
folosul şi mântuirea tuturor, cu mult succes şi spor în toate. 

 
 
 

Comunicat de presă 
Din partea Departamentului de Teologie Ortodoxă 
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Imagini de la Sf. Litughie de început de an universitar 2011-2012 
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Imagini de la deschiderea oficială a noului an universitar 2011-2012 

 

 
P.S. Sa Justin şi membrii Departamentului de Teologie Ortodoxă 
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3. ŞedinŃe ale Sfântului Sinod                                                       
din cuprinsul Patriarhiei Române 

 
 
 
În zilele de 15, 16 şi 17 Februarie 2011, a avut loc prima şedinŃă solemnă a 

Sfântului Sinod al BOR, la care au luat parte toŃi membrii Sfântului Sinod din 
cuprinsul Patriarhiei Române. P.S. Iustin Sigheteanul a luat parte atât la lucrările 
Adunării NaŃionale Bisericeşti, cât şi ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, care s-au desfăşurat la ReşedinŃa Patriarhală din Bucureşti sub preşedenŃia 
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. 

 
 
 

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE 
ne informează : 

 
În ziua de 15 februarie 2011, în Aula Teoctist Patriarhul din Palatul 

Patriarhiei, sub preşedinŃia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc şedinŃa 
anuală de lucru a Adunării NaŃionale Bisericeşti a Bisericii Ortodoxe Române. 

În cadrul şedinŃei, a fost examinat şi aprobat Raportul general anual al 
Consiliului NaŃional Bisericesc asupra activităŃii Bisericii Ortodoxe Române în 
anul 2010 în ceea ce priveşte lucrarea pastoral-misionară, social-filantropică, 
organizatorică, administrativă, construirea de noi locaşuri de cult, viaŃă monahală, 
învăŃământ teologic şi religios în şcolile publice, patrimoniu cultural bisericesc, 
activitatea cultural-misionară şi editorial-tipografică, relaŃiile cu alte culte, grija 
pentru comunităŃile ortodoxe româneşti din străinătate, relaŃiile bisericeşti şi 
interreligioase etc. 

Au fost apreciate activităŃile multiple desfăşurate de Biserica Ortodoxă 
Română în anul 2010, fiind evidenŃiate cele 14 vizite canonice ale Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel în eparhii ortodoxe româneşti din Ńară şi străinătate şi 
organizarea la Bucureşti a pelerinajului cu un fragment din lemnul Sfintei Cruci pe 
care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos, cu prilejul sărbătorii Cuviosului 
Dimitrie cel Nou (22-29 octombrie 2010), eveniment la care a participat Sanctitatea 
Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. 
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A mai fost reliefată opera social-filantropică din cuprinsul Patriarhiei Române 
în care funcŃionează 450 aşezăminte social-filantropice, dintre care: 83 aşezăminte 
pentru copii, 58 aşezăminte pentru vârstnici, 116 de centre pentru asistenŃa familiilor 
şi persoanelor aflate în dificultate, 102 cantine şi brutării sociale, 39 centre 
medicosociale şi policlinici, 27 centre de diagnostic şi tratament pentru persoane cu 
nevoi speciale, 6 centre pentru persoanele fără adăpost, 7 centre pentru victimele 
violenŃei familiale şi agresori, 2 centre pentru victimele traficului de persoane, 10 
grădiniŃe şi centre educaŃionale etc. De serviciile şi proiectele sociale desfăşurate în 
eparhii (559 programe sociale), în anul 2010 au beneficiat 1.028.715 persoane şi 
familii din care: 152.270 copii, 37.261 persoane cu dizabilităŃi, 660.601 persoane 
vârstnice şi 179.583 familii sărace etc. 

În anul 2010, pentru susŃinerea activităŃilor social-filantropice şi sprijinirea 
celor asistaŃi şi a sinistraŃilor, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit aproximativ 
50.000.000 lei. Patriarhia Română şi FederaŃia Filantropia sunt parteneri în şase 
proiecte finanŃate din fonduri europene. 

Între activităŃile cultural-misionare, a fost remarcată activitatea Centrului de 
Presă BASILICA al Patriarhiei Române, care a devenit unul dintre cele mai 
importante şi eficiente mijloace pastoral-misionare ale Bisericii Ortodoxe Române 
pentru românii ortodocşi din Ńară şi străinătate. În contextul crizei economice din 
România, au fost menŃionate eforturile deosebite ale Patriarhiei Române, 
Arhiepiscopiei Bucureştilor şi ale altor eparhii în susŃinerea financiară a posturilor de 
radio şi televiziune TRINITAS, precum şi a publicaŃiilor LUMINA. 

Membrii Adunării NaŃionale Bisericeşti au apreciat strădaniile Patriarhiei 
Române pentru edificarea ansamblului arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, 
care au fost încununate cu obŃinerea autorizaŃiei de construire la începutul lunii 
septembrie 2010 şi demararea lucrărilor de execuŃie ale noii catedrale patriarhale în 
toamna anului trecut. S-a exprimat speranŃa continuării lucrărilor de execuŃie a 
infrastructurii viitoarei catedrale în anul 2011 şi cu sprijinul eparhiilor ortodoxe 
române din Ńară şi străinătate. 

 
 

Biroul de presă al Patriarhiei Române 
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Biroul de presă al Patriarhiei Române 

ne informează: 
 

În zilele de 16 -17 februarie 2011, în Sala sinodală din ReşedinŃa patriarhală, 
sub preşedinŃia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc prima şedinŃă de 
lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din acest an. Dintre hotărârile 
luate menŃionăm: 

- La propunerea Patriarhiei Române, Sfântul Sinod a declarat anul 2012 ca An 
omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor ; 

- A fost aprobată procedura de colectă naŃională pentru continuarea 
lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului în cadrul parohiilor şi 
mănăstirilor din cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române; 

- Au fost desemnaŃi ierarhii care vor face parte din Comisia pregătitoare 
pentru stabilirea principiilor, tematicii şi metodologiei de lucru a Comisiei mixte de 
dialog între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Română Unită cu Roma (Greco-
Catolică), ca urmare a răspunsului pozitiv al ierarhilor greco-catolici la Apelul 
Sfântului Sinod pentru reluarea dialogului bilateral din 7 iulie 2010; 

- A fost constituită delegaŃia Bisericii Ortodoxe Române pentru dialogul cu 
Biserica Ortodoxă Sârbă; 

- S-a aprobat introducerea cursului destinat pastoraŃiei persoanelor 
dependente de alcool în curricula disciplinei Teologie pastorală, care se predă în 
instituŃiile de învăŃământ preuniversitar şi universitar teologic; 

Ierarhii Sfântului Sinod au evaluat rezultatele colectei în bani şi bunuri 
materiale organizată în parohiile şi mănăstirile ortodoxe române din Ńară şi străinătate 
în urma Apelului Patriarhiei Române la rugăciune şi solidaritate creştină cu familiile 
afectate de inundaŃiile din nord-vestul Ńării din vara anului 2010. Astfel, Biserica 
Ortodoxă Română a ajutat familiile sinistrate din zonele afectate cu aproximativ 
6.000.000 lei şi alimente, cereale, îmbrăcăminte, materiale de construcŃii, 
medicamente şi alte bunuri materiale în valoare de aproximativ 5.400.000 lei. 
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Înainte şi la început de şedinŃă a Sfântului Sinod (16 februarie 2011) 
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Vineri 18 Martie, ierarhii maramureşeni I.P.S. Justinian CHIRA şi P.S. Iustin 

HODEA au participat la reşedinŃa Patriarhală din Bucureşti, la şedinŃa Sfântului 
Sinod al B.O.R. în cadrul căreia a fost ales noul mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei 
şi Maramureşului. În urma votului secret exprimat de cei 46 de ierarhi prezenŃi, a fost 
declarat ales I.P.S. Andrei AndreicuŃ Arhiepiscopul Alba Iuliei, care a obŃinut 29 de 
voturi din 46. Solemnitatea intronizării noului mitropolit s-a stabilit şi va avea loc 
vineri, 25 Martie, de sărbătoarea Bunei–Vestiri, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-
Napoca şi va fi prezidată de P.F. Părinte Daniel – Patriarhul României. 

 
 

 
Î.P.S. ANDREI 

Mitropolitul Clujului, Albei, Cri şanei şi Maramure şului 
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Imagini din cadrul şedinŃei Sfântului Sinod (18 martie 2011) 
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Joi 18 şi Vineri 19 Mai, ierarhii maramureşeni Î.P.S. Justinian CHIRA şi P.S. 

Iustin Sigheteanul au luat parte la şedinŃa Sfântului Sinod al B.O.R. susŃinută la 
reşedinŃa Patriarhală din Bucureşti, în cadrul căreia a fost ales noul Arhiepiscop al 
Alba Iuliei în persoana P.S. Irineu Pop BistriŃeanul. 

 
 
 
 

 
 

Î.P.S. Sa IRINEU POP –Arhiepiscopul Alba Iuliei 
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Moment din cadrul şedinŃei solemne a Sfântului Sinod (Joi, 18 mai 2011) 
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P.F. Sa Daniel împreună cu membrii Sfântului Sinod 
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