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ligibil, nici neapărat echitabil, nici neapărat 
conform cu impulsurile și dorințele noastre. 
«Înțelepciunea» cu care vă veți întâlni aici 
este în acelașii timp «aplicată» și inefabilă, 
transparentă și tainică: înțelepciunea trebu-
ie trăită în patosul nemijlocit al vieții, dar cu 
privirea ațintită spre sursa ei trans-munda-
nă.“ - Andrei Pleșu

3. IPS Andrei, Arhiepiscop și Mitropolit, 
Crăciunul și Paștile aduc bucuriile, Editura 
Renașterea, Cluj-Napoca, 2020, 492 p.

Volumul include pastoralele citite în bise-
rici la cele două mari praznice în ultimii 

zece ani de păstorire ai ÎPS Andrei, ca Mitro-
polit al Clujului. „Bucuriile sfi nte, legate de 
viața spirituală, sunt declanșate pe pământ, 
dar ele trec cu noi și în eternitate. Asemenea 
bucurii am încercat să le facem credincioșilor 
prin pastoralele noastre de Crăciun și Paști. 
Cât am reușit știe numai Dumnezeu. Noi 
am semănat sămânța dar El este Cel care 
face să crească și să rodească sămânța cea 
bună în sufl ete. Domnul Hristos ne spune: 
«sămânța semănată în pământ bun este cel 
care aude cuvântul și-l înțelege, deci cel care 
aduce rod și face: unul o sută, altul șaizeci, 
altul treizeci» (Matei 13, 23).” - IPS Andrei.

În data de 12 martie, Biserica Ortodo-
xă îl prăznuiește pe Sfântul Simeon Noul 

Teolog. S-a născut în anul 949 în Galteea (Pa-
fl agonia) și a studiat în Constantinopol. Tatăl 
său l-a pregătit pentru o carieră în avocatură 
și pentru o scurtă perioada tânărul a ocupat 
o poziție înaltă la curtea imperială. La vârsta 
de 14 ani l-a întâlnit pe renumitul părinte Si-
meon Evlaviosul la mănăstirea Studion, care 
avea să-i marcheze adânc și defi nitiv viața 
spirituală. Tânărul a rămas în lume pentru 
mai mulți ani, pregătindu-se pentru viața 
monahală sub ascultarea părintelui, iar când 
a împlinit 27 de ani a intrat în mănăstire.

Sfântul Simeon Evlaviosul i-a reco-
mandat tânărului să citească scrierile Sfân-
tului Marcu Ascetul și, de asemenea, alți au-
tori fi localici. El a citit acele cărți cu atenție și 
punea în practică ceea ce citea. În mod de-
osebit l-au impresionat trei puncte din car-
tea Sfântul Marcu Despre legea duhovnicească 
(vol. I din Filocalie). În primul rând, trebuie 
să-ți asculți conștiința și să faci ce-ți spune 
ea, dacă dorești să-ți vindeci sufl etul. În al 
doilea rând, numai prin îndeplinirea porun-
cilor poți atrage asupra ta harul Sfântului 
Duh. În al treilea rând, cel ce se roagă numai 
trupește, fără cunoștința spirituală, este ca și 
orbul care a strigat, „Fiul lui David, ai milă 
de mine” (Luca 18, 38). Abia după ce orbul 
și-a recăpătat vederea, atunci L-a numit pe 
Hristos Fiul lui Dumnezeu (Ioan 9, 38).

Pe lângă pravila dată de părintele 
său, conștiința îi spunea să mai adauge 
câțiva psalmi și metanii, repetând constant: 

Sfântul Simeon Noul Teolog „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!”. 
În timpul zilei ajuta oamenii nevoiași care 
locuiau în palatul lui Patricius, iar noaptea 
rugăciunile lui se prelungeau, prinzându-l 
miezul nopții la rugăciune. Odată, în timp 
ce se ruga, o lumină divină, foarte străluci-
toare, a coborât asupra lui, inundând came-
ra. N-a văzut decât lumina în jurul său și nu 
a mai simțit pământul de sub el. I s-a părut 
că el însuși s-a transformat în lumină. 

La șapte ani după această viziune, Sfân-
tul Simeon a intrat în mănăstire, unde a în-
ăsprit postul și privegherea, învățând lepă-
darea de sine. Sfântul Simeon a fost trimis 
la mănăstirea Sfântul Mamas din Constan-
tinopol, unde prin anul 980, Sfântul Simeon 
a devenit egumen pentru 25 de ani. El a fost 
tuns în schima monahală acolo, înăsprindu-
și nevoințele duhovnicești. Prin citirea Sfi n-
telor Scripturi și a scrierilor sfi nților părinți, 
precum și prin conversațiile pe care le purta 
cu sfi nți părinți, el a atins un nivel duhov-
nicesc înalt îmbogățindu-și cunoștințele 
cele ziditoare de sufl et. El a reparat și re-
staurat mănăstirea care a suferit din cauza 
neglijenței fraților și a impus ordine în viața 
călugărilor mănăstirii.

Învățăturile neprețuite ale Sfântu-
lui Simeon despre misterele rugăciunii 
minții, despre Sfânta Treime și despre 
lupta duhovnicească i-au adus numele 
de „Noul Teolog”. 

În anul 1021 sfântul a adormit în pace 
întru Domnul. În timpul vieții sale a primit 
darul facerii de minuni și chiar după moar-
tea sa s-au petrecut numeroase minuni. 
Viața a fost scrisă de discipolul și ucenicul 
său, Sfântul Nicetas (Nichita) Stethatos.
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„Cărți pentru fi ecare” 
în biblioteca parohiei

 1. Alain Besançon, Nenorocirea secolului. 
Despre comunism, nazism și unicitatea 
„Șoah”-ului, Traducator: Mona Antohi, 
Humanitas, București, 2017, 140 p.

„După publicarea Cărții negre a co-
munismului, un ziarist a declarat că cele 
85 de milioane de victime nu afectau prin 
nimic idealul comunist, fi ind doar o regre-
tabilă rătăcire... După Auschwitz , a con-
tinuat el, nu mai poți fi  nazist; dar după 
lagărele sovietice poți rămâne comunist. 
Acest om, care vorbea cu sinceritate, nu 
realiza că ideea comunistă pervertise până 
într-atât principiul realității și principiul 
moral, încât putea într-adevăr supraviețui 
celor 85 de milioane de cadavre, în vreme 
ce ideea nazistă se prăbușise sub povara 
victimelor sale. Crezând ca vorbește ca un 
om onest, idealist și intransigent, rostise o 
frază monstruoasă. Comunismul este mai 
pervers decât nazismul pentru că nu-i cere 
omului să facă în mod conștient pasul mo-
ral al criminalului și pentru că se servește 
de spiritul de justiție și de bunătate, pre-
zent pe întregul glob, ca să răspândească 
răul peste tot.” - Alain Besançon

2. *** Cele mai frumoase pagini de înțelepciune 
biblică, Traducere din ebraică și greacă ve-
che de Monica Broșteanu și Francisca Băl-
tăceanu, Cu un cuvânt însoțitor de Andrei 
Pleșu, Humanitas, București, 2015, 280 p.

Cartea nu e dedicata „specialiștilor“, ci 
tuturor cititorilor dornici de învățătură 

și de sens. „Avem de-a face cu o suma de 
îndemnuri concrete, al căror combustibil nu 
e fervoarea speculativă, ci nevoia de bună-
viețuire, de bună-cuviință, de adecvare dem-
nă la un imediat care nu e nici neapărat inte-
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Fragmente din predicile 
Mitropolitului  

Bartolomeu  Anania 

Anul acesta se împlinesc în 18 martie 
100 de ani de la nașterea, în 1921, 

a mitropolitului Bartolomeu Anania. 
Redăm în continuare câteva scurte frag-
mente din predicile sale.

„Într-o grădină dimineața sunt bo-
bocii de fl ori care așteaptă roua ceru-
lui. Bobocul care se deschide și devine 
fl oare primește roua, și petalele fl orii se 
proponesc și strălucesc la răsăritul soa-
relui. Dar bobocul care nu se deschide 
nu primește rouă pentru că stă închis, 
stă închircit în sinea lui proprie. Așa 
este  sufl etul omului. Să nu stea ca un 
boboc care refuză să devină fl oare și 
rămâne închircit în el, chiar dacă este 
viță de fl oare! Sufl etul omului trebuie 
să se deschidă spre roua cerească, spre 
roua harului lui Dumnezeu, pentru ca 
s-o primească, și-n felul acesta să facă 
și el mișcarea... Dacă roua cerului face 
mișcarea de a se pogorî spre fl oare, im-
portant este ca și fl oarea să privească în 
sus către roua harului lui Dumnezeu”.

*
„Când o negură se așterne peste 

inima ta, și-ți este inima  rea, atunci 
fă o rugăciune către Duhul lui Dum-
nezeu, către Mântuitor, și El te va 
ajuta. Sărută o Cruce, iar dacă ai în 
casă aghiasmă stropește-ți casa și pe 
tine pe creștet cu un fir de floare și cu 
aghiasmă. Și, vă spun eu, cu toată răs-
punderea și cu toată încrederea, faceți 
toate acestea și vă veți liniști!”

Dr. Alin Mihai Gherman

Tiparul s-a răspândit în spațiul româ-
nesc înaintea multor popoare din ră-

săritul Europei. În primul rând s-au tipărit 
cărți necesare cultului bisericesc; astfel, pri-
mele tipărituri de la noi sunt un Liturghier 
(1508), un Octoih (1510) și un Evangheliar 
(1512), toate imprimate în Țara Româneas-
că, foarte probabil la Târgoviște. Primele ti-
părituri în limba română au fost imprimate 
în Transilvania (majoritatea la Brașov) în a 
doua jumătate a veacului al XVI-lea. În se-
colul următor s-au tipărit cărți în toate pro-
vinciile românești, marea majoritate fi ind 
texte necesare cultului bisericesc.

Tirajul cărților nu era foarte mare, așa 
că, până în epoca modernă, cartea tipărită 
reprezenta o mare valoare, atât din punct 
de vedere material cât, mai ales, din punct 
de vedere spiritual. Cu timpul, posesorii 
lor, și-au însemnat tot ceea ce au considerat 
că merită să fi e știut de cei care le vor citi. 

Însemnările de pe cărțile vechi sunt de 
o mare diversitate. În primul rând trebuie 
amintite însemnările de proprietate, afi r-
mând nu numai posesorul, ci și pedepse-
le pentru cel care ar fi  înstrăinat cartea. Pe 
o carte putem citi acest text scris cu litere 
mari: „Această sfântă evanghelie este a 
sfi ntei biserici din satul Săliștea. Cine va în-
drăzni a o lua de aici să fi e blestemat de cei 
318 părinți de la Nicheia și de Sfântul Nico-
lae” (acesta era hramul bisericii). Tot astfel, 
pe o Psaltire tipărită în Moldova în veacul al 
XVIII-lea putem citi: „Această sfântă carte 
zisă de Dumnezeu lui sfânt David crai și 
proroc este a bisericii din satul Răuți. Cine 
o va lua sau o va strica să fi e afurisit sufl etul 
lui de sfi nți părinții de la Nicheia”.

Însemnări pe cărți vechi Cumpărarea unei cărți era făcută cu o 
mare cheltuială fi e de o singură persoană 
sau de o familie, fi e de o întreagă comunita-
te. Pe un Liturghier de la sfârșitul secolului al 
XVII-lea putem citi: „Această sfântă liturghie 
s-au cumpărat pentru două perechi de boi ca 
să fi e spre folosința sfi ntei biserici din satul 
Sânnicoară de Ion a Rusului să fi e de pome-
nire pentru el și tot neamul lui lui”, iar pe un 
Evangheliar tipărit în aceeași perioadă în Țara 
Românească găsim: „S-au cumpărat această 
sfântă carte pentru biserica noastră pe chieltu-
iala tuturor oamenilor din sat: Nicolae Ursu a 
dat un galben, Axente Ivașcu a dat o jumăta-
te de taler, Nicolae Mocanu a dat o jumătate 
de taler, iar alții au dat fi eștecare cât au putut. 
Cine va înstrăina cartea de la sfânta biserică să 
fi e blăstămat de sfi nții părinți și de noi toți”.

Uneori cărțile sunt dăruite de cei care 
le-au tipărit; astfel, pe un exemplar din 1683 
din Viețile sfi nților, secretarul mitropolitului 
Dosoftei al Moldovei scrie o dedicație pen-
tru protopopul Sătmarului: „Această carte 
s-au dat de prea osvințitul părintele mitro-
polit Dosftei părintelui protopop Ștefan de 
la Sătmar ca să-i fi e de întărire sufl eteas-
că”. Alteori voievozii dăruiesc cărți pentru 
susținerea credinței ortodoxe între românii 
ardeleni. Pe un exemplar din Biblia tipărită 
în 1688 secretarul lui Constantin  Brânco-
veanu scria în numele domnitorului: „S-au 
dăruit această sfântă carte bisericii Sfântul 
Nicolae din Șcheii Brașovului ca să îi întă-
rească în dreapta credință”.

Pe fi lele cărților vechi se întâlnesc, de 
asemenea, însemnări despre evenimente 
ale naturii sau ale comunității: „La anul 
de la Adam 7232 [=1724] a fost secetă 
mare, grâne nu s-au făcut și a ajuns ocaua 
de boabe să fi e treizăci de creițari”.

„Fericiți sunteți cei care credeți în 
sufl etul vostru, cei care nu vi-l luați în 
deșert, cei care vă îngrijiți de el și cei care 
îi dați hrana care-i trebuie, pentru ca și 
el să vă ducă de mână în Împărăția cea 
fără de sfârșit și luminoasă a lui Dum-
nezeu”. Nu uitați un lucru - și asta v-o 
spun pentru confortul vostru sufl etesc. 
Vă voi aminti de Ioan Botezătorul care 
știa că Iisus Hristos a venit ca Miel al lui 
Dumnezeu, dar nu-L vedea și mânuind 
securea, cu care să facă dreptate și să-i 
nimicească pe cei răi. Iar Iisus Hristos i-a 
trimis vorbă lui Ioan Botezătorul că, atâ-
ta timp cât Iisus este pe Pământ, El este 
Mielul. Securea Judecătorului va veni 
și ea, dar mai târziu, atunci, la judecată. 
Iubiții mei, trăim, suntem vii și ne găsim 
în împărăția Mielului care îndrumă, iartă, 
rabdă și așteaptă. Iisus Hristos așteaptă. 
Căutați-L, Îl veți găsi și veți fi  vii!”

*
„Rugăciunea este dialogul nostru 

cu Dumnezeu, prin care ne apropiem 
de El, prin care noi Îi vorbim și prin care 
așteptăm și un răspuns de la El. Răspun-
sul vine printr-o iluminare a minții. Îl 
rogi pe Dumnezeu să te lumineze să iei 
o hotărâre atunci când te afl i în pragul 
a două hotărâri. Și atunci Dumnezeu te 
luminează ca să știi care e calea cea mai 
bună. Aceasta ni se întâmplă fi ecăruia”.

*
„Cel puțin seara în așternutul tău, 

sub pătura ta, pune-ți mâinile pe piept 
și înainte de a adormi, îți poți lua câteva 
minute cel puțin de rugăciune profun-
dă, intimă, neformală, în care să stai de 
vorbă cu Dumnezeu, și să te dăruiești 
somnului în minte cu Dumnezeu”.


