
a
erea N

r. 8 / August (2020)

F O N D A T O R :  E P I S C O P Preţul: 3 lei

Anul XXXI
Serie nouă
August 

2020

8
(364)

NICOLAE IVAN 1919
RENA| EREA
E d i t a t ă  d e  A r h i e p i s c o p i a  O r t o d o x ă  a  Va d u l u i ,  F e l e a c u l u i  Ş i  C l u j u l u i



Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului,

Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului

† Andrei

DIN SUMAR:

Cei bolnavi vin cu credinţă, încărcaţi de suferinţă

„Rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav,
şi Domnul îl va ridica, şi de va fi  făcut păcate,

se vor ierta lui”. 
(Iacov 5, 15)

C u nostalgie îmi aduc aminte că, din tinereţea mea, la praznicul Adormirii Maicii Domnului 
făceam pelerinaj pe jos, dimpreună cu mulţi credincioşi, la o mănăstire închinată Născătoarei 
de Dumnezeu. Pe vremea aceea erau potrivnici de natură ideologică, cum şi astăzi sunt potriv-

nicii de natură secularistă, dar ce importanţă avea? Pelerinajul, şi participarea la slujbe ne făcea bine, iar 
când plecam acasă, sufl etul ne era plin de bucurie, şi cântam cu toată convingerea: „În sufl et ducem cre-
dinţă, / Dragoste şi pocăinţă, / În sufl et ducem tărie, / Şi cerească bucurie. / Niciodată n-om uita, / Marie dragos-
tea ta, / Ci ne vom ruga mereu, la Maica lui Dumnezeu”.

Oamenii mergeau și merg la Praznicul Maicii Domnului cu bucuriile şi necazurile lor. Şi una dintre 
marile încercări este boala. Adresându-se lui Dumnezeu, Psalmistul David zicea că El este „Cel ce curăţeşte 
toate fărădelegile tale, Cel ce vindecă toate bolile tale; Cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta” (Psalmul 102,     3-4). Iar 
Maicii Domnului îi zic credincioşii: „Am venit Măicuţă, să te mai vedem, / Să-ţi spunem necazul pe care-l avem”.   

Noi ştim că Dumnezeu l-a făcut pe om tânăr, frumos, sănătos şi nemuritor. Zice cartea Facerii că Dum-
nezeu „a privit toate câte a făcut şi iată erau bune foarte” (Facerea 1, 31). Şi de unde, atunci, suferinţa, boala, ne-
putinţa şi moartea? Păcatul neascultării este originea lor: „Din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, 
căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit!” (Facerea 2, 17). Şi bietul om n-a ascultat şi a mâncat. 

Sfântul Apostol Pavel face legătura între lanţul de nenorociri care au intrat în lume, datorită pă-
catului şi fi nalizarea lor prin moarte: „Precum printr-un om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat moartea, 
aşa şi moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el” (Romani 5, 12). Suferinţa şi boala 
sunt precursoare ale morţii, şi noi ne rugăm Domnului Hristos şi Maicii Sale să le curme şi să le în-
depărteze cât de mult de la noi. 

E drept că acum pe pământ sănătatea este un „un echilibru provizoriu între forţele vieţii şi alte forţe care i se 
opun, cele dintâi neavând decât o fragilă supremaţie”1. Dar Doctorul cel Mare este Mântuitorul nostru Iisus Hris-
tos, care intervine prin rugăciunile Maicii Sale. Spune Sfântul Chiril al Ierusalimului că „în limba ebraică «Iisus» 
înseamnă «Mântuitor», iar în limba greacă «cel care vindecă». Căci El este doctorul  sufl etelor şi al trupurilor şi tămă-
duitorul celor ţinuţi de duhuri rele. El vindecă şi ochii orbilor, dar în acelaşi timp luminează şi minţile. Este doctorul 
şchiopilor, dar îndreaptă şi picioarele păcătoşilor spre pocăinţă. Spune paraliticului «să nu mai păcătuieşti»; dar spune 
şi «ia-ţi patul tău şi umblă». Pentru că trupul lui se paralizase din pricina păcatului sufl etului, a vindecat mai întâi 
sufl etul ca să aducă prin asta vindecare şi trupului”2.

Pe Maica Domnului o rugăm să intervină la Mântuitorul pentru noi. În Condacul al 13-lea de la Acatistul 
Maicii Domnului îi ziceam: „Vindecă neputinţele noastre cele sufl eteşti şi trupeşti. Alungă de la noi toată răutatea şi 
întristarea.     Dăruieşte-ne sănătate şi cu rugăciunile tale ne izbăveşte de munca cea veşnică”3.

Iar în Acatistul Buneivestiri îi cerem să ne scape „de boală, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea 
altor neamuri asupra noastră şi de războiul cel dintre noi, de toate durerile şi de toată îmbulzeala”4. Maica Domnului 
acţionează prin Domnul Hristos, aşa cum  a făcut  şi la nunta din Cana Galilei: „Faceţi orice vă va spune!”, le-a  
zis celor ce slujeau (Ioan 2, 5), şi apa s-a transformat în vin. 

Hristos rămâne singurul Doctor, Maica Domnului şi sfi nţii sunt intermediari, în numele Său. De-a lungul 
celor două mii de ani de creştinism însă, s-a constatat cât de efi ciente sunt rugăciunile Maicii Domnului către 
Fiul său, şi câte minuni de vindecare s-au făcut în locurile închinate ei şi prin intermediul icoanelor ei făcă-
toare de minuni, inclusiv prin cea de la Nicula. 

Dintre toate terapeuticile creştine, „prima este rugăciunea, căci ea este temeiul şi însoţitoarea necesară a tuturor 
celorlalte şi are împotriva bolilor o efi cienţă deosebită”5. Sfântul Iacov este foarte limpede în acest sens: „Este cineva 
bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Şi 
rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica, şi de va fi  făcut păcate se vor ierta lui” (Iacov  5, 
14-15). Această povaţă ne îndeamnă să ne rugăm pentru cei bolnavi şi, în acelaşi timp, să săvârşim pentru ei 
Taina Sfântului Maslu. Iar  pelerinajul la mănăstire are şi rolul acesta: „Cei bolnavi vin cu credinţă, încărcaţi de 
suferinţă, / Vin vărsând lacrimi amare, să primească vindecare.”  

Actualmente, epidemia de coronavirus, care a cuprins lumea întreagă, este cea pe care ne rugăm 
ca Maica Domnului să o înlăture. Pandemia de COVID-19 a dat peste cap viaţa normală a omenirii şi 

1 Jean-Claude Larchet, Teologia bolii, Editura „Oastea Domnului”, Sibiu, 2005,  p. 9.  
2 Sf. Chiril al Ierusalimului, Catehezele, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1943, p. 236. 
3 Ceaslov , E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1973, p. 336. 
4 Ibidem, p. 314.  
5 Jean-Claude Larchet, op. cit.,  p. 97.  
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Părintele Academician 
Mircea Păcurariu la 88 ani

„Vă mai rugăm, fraţilor, să cinstiţi pe cei ce se ostenesc între voi, 
care sunt mai-marii voștri în Domnul și vă povăţuiesc; 

Și pentru lucrarea lor, să-i socotiţi pe ei vrednici de dragoste 
prisositoare”

(I Tesaloniceni 5, 12-13)

Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan

Î n 30 iulie a.c. părintele academician Mircea Păcurariu 
a împlinit 88 de ani, prilej potrivit pentru a da glas 
imboldului apostolic paulin și a-i dori din toată inima: 

multă sănătate, cu ani senini și rodnici în continuare! 

Pentru mine părintele Mircea Păcurariu este unul 
dintre profesorii pe care mi i-aș fi  dorit să-i fi  avut, dar, 
chiar dacă nu l-am cunoscut ex catedra, l-am întâlnit 
prin operele sale remarcabile în bibliografi a cursurilor 
și a studiilor doctorale. Personal, l-am cunoscut la o 
lansare de carte care a avut loc la Sibiu în 23 mai 2013, 
când am schimbat câteva cuvinte și apoi mi-a oferit un 
autograf pe o valoroasa carte „Cultura teologică româ-
nească. Scurtă prezentare istorică”, publicată la editura 
Basilica a Patriarhiei Române în anul 2011. Spre sur-
prinderea mea dânsul mă cunoștea prin publicaţiile 
apărute în revistele bisericești de la Cluj și de la Sibiu. 
M-a încurajat și mi-a spus să nu-l ocolesc când am drum 
pe la Sibiu sau Sibiel. De atunci, pe diferite căi, mi-a 
trimis aproape toate cărţile care i-au fost publicate ori 
reeditate la Sibiu, Deva și București, o atenţie pe care 
nu cred că o merit. Trebuie să precizez că opera sa este 
una impresionantă și remarcabilă atât prin cantitate, 
cât și prin calitate, numărând 52 cărţi și circa 850 studii, 
articole, predici, prefeţe și recenzii. Unele dintre titluri 
sunt de neocolit pentru orice istoric, teolog sau om de 
cultură din România, precum „Istoria Bisericii Ortodo-

xe Române”, în 3 volume (totalizând 1800 p.), și 
„Dicţionarul Teologilor Români” (724 p.), ambele apă-
rute în 3 ediţii, revizuite și completate, lucrări prin care 
și-a câștigat un loc binemeritat în cel mai înalt for cultural-
știinţifi c al ţării: Academia Română. Această operă isto-
riografi că întregește un alt palmares remarcabil, de in-
vidiat și greu de egalat: 45 de ani de activitate didactică 
la cea mai veche școală teologică ortodoxă din România: 
Facultatea de Teologie Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu, 
al cărei decan a fost între anii 1992 și 2000. Toate aceste 
generaţii de studenţi, masteranzi și doctoranzi, cărora 
le-a fost magistru în cunoașterea istoriei eclesiei 
românești, pot depune o mai bună mărturie decât mine 
despre profesionalismul, seriozitatea și pasiunea de care 
a dat dovadă părintele Mircea Păcurariu în ipostaza sa 
de titular al cursului de istorie a Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne. De altfel, trebuie să precizez că această menţiune 
se desprinde din dialogurile purtate de subsemnatul cu 
mai mulţi preoţi și mireni, din generaţii diferite, foști 
studenţi ai părintelui profesor Păcurariu. Desigur, nu 
aș putea omite dimensiunea paternă, părintească și 
afectivă, care-l caracterizează pe părintele profesor, 
subliniată de asemenea de mulţi dintre foștii săi studenţi 
și studente.

La mĳ locul lunii iulie l-am vizitat pe părintele la Sibiel 
și m-am bucurat să descopăr un bătrânel senin, lucid și 
mai plin de viaţă, la cei 88 de ani, decât mulţi dintre con-
temporanii mai tineri, unii dintre ei azi înspăimântaţi și 
autoclaustraţi de frica epidemiei de covid 19. Am stat de 
povești vreo 3 ceasuri și m-am îmbogăţit realmente inte-
lectual și pentru ceea ce numim școala vieţii. 

Nu pot să închei înainte de a nota două detalii, prea 
puţin cunoscute din biografi a părintelui, și anume: 1) 
între 1951 și 1952 a studiat la Facultatea de Istorie a 
Universităţii din Cluj, dar a fost exmatriculat de tovarășul 
Pavel Apostol fără explicaţii, înainte de a începe anul 2, 
cu toate că terminase anul 1 pe primul loc (era fi u de 
preot, ceea ce în anii ‘50 însemna „origine nesănătoasă”!); 
2) a avut doar 14 doctoranzi, ceea ce spune multe despre 
seriozitatea cu care a privit doctoratul și exigenţa cu 
care și-a ales discipolii.

Să vă ţină Dumnezeu sănătos, îndelungat în zile 
părinte Mircea Păcurariu, veritabil dascăl și magistru al 
istoriei Bisericii Ortodoxe Române, cu adevărat vrednic 
de dragoste prisositoare!

Un academician cenzurat: 
Pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu

Dr. Silviu-Constantin Nedelcu
(Biblioteca Academiei Române)

Î ntr-o Informare confi denţială cu Nr. 51/8.IV.19681 a servi-
ciului Ideologie din cadrul Direcţiei Generale a Presei şi 
Tipăriturilor (D.G.P.T.), asupra activităţii serviciului pe 

luna martie a anului 1968, este adusă în discuţie teza de doctorat a 
Părintelui Profesor Mircea Păcurariu, intitulată Legăturile Bisericii 
Ortodoxe din Transilvania cu Ţara Românească şi Moldova în sec[olele]. 
XVI-XVIII – studiu teologic2. 

Iniţial teza a fost publicată în revista Mitropolia Ardealului de la 
Sibiu, în nr. 1-3 din ianuarie-martie 1968, apoi sub formă de extras, 
tot la Sibiu în anul 1968, sub titlul Legăturile Bisericii Ortodoxe din 
Transilvania cu Ţara Românească şi Moldova în secolele XVI-XVIII3.

1 ANIC, fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, dosar nr. 92/1967, f. 59r.
2 Ibidem, f. 67r. Deşi în text apare scris „studiu teologic”, de fapt este vorba despre 
o teză de doctorat în Teologie. 
3 PĂCURARIU, Mircea. Legăturile Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Ţara 

Cenzorii de la D.G.P.T. au găsit cu cale să modifi ce doar un scurt 
text din prefaţa lucrării acestuia. Este vorba despre prefaţa semna-
tă de Preotul Profesor Alexandru I. Ciurea4 unde, „după ce se arătau 
împrejurările din cauza cărora dezvoltarea istorică a poporului 
român a avut loc în fracţiuni provinciale”5, erau consemnate urmă-
toarele: „cu toate acestea şi în pofi da vitregilor realităţi istorice, ro-
mânii de pretutindeni, şi mai cu deosebire cei din cele trei mari 
provincii româneşti (Ţara Românească, Moldova şi Transilvania) 
au ţinut în mod constant şi sub variate şi multiple forme legătura 
cu fraţii lor…”6. Cenzorul încheie spunând că „s-a atras atenţia 
Dep[artamentului]. Cultelor, care a modifi cat”7.

De reţinut următorul aspect, şi anume: modifi carea nu a fost 
făcută de către cenzorii de la serviciul Ideologie din cadrul D.G.P.T., 
ci de cei de la Departamentul Cultelor, la sugestia celor dintâi.

Textul modifi cat al prefeţei Preotului Profesor Alexandru 
I. Ciurea a fost publicat în extrasul tezei de doctorat la pagini-
le VII-VIII8.

Paragraful menţionat anterior a fost modifi cat astfel: „cu 
toate acestea şi în pofi da vitregilor realităţi istorice, românii din 
cele trei mari provincii româneşti (Ţara Românească, Moldova 
şi Transilvania) au ţinut în mod constant şi sub variate şi multi-
ple forme legătura cu fraţii lor…”9, eliminându-se „de pretutin-
deni, şi mai cu deosebire cei”10.

Cu siguranţă au mai existat şi alte modifi cări ale textului pe care 
le-au făcut cenzorii de la Departamentul Cultelor, înainte ca acesta 
să apară publicat în nr. 1-3/1968 al revistei Mitropolia Ardealului, pe 
care speram că timpul le va scoate, aşa cum zac, prăfuite, prin arhi-
ve, din negura istoriei şi a trecutului Bisericii Ortodoxe Române.

Românească şi Moldova în secolele XVI-XVIII. Teză de doctorat în Teologie. Sibiu: 
[Editura Mitropoliei Ardealului], 1968, 201 p.
4 Acesta s-a născut la 17 noiembrie 1912, în comuna Tătărani (jud. Vaslui), şi a fost 
un reputat profesor de istorie bisericească cu studii în Teologie şi Litere la Iaşi şi 
Strasbourg. A predat ca asistent la Facultatea de Teologie din Suceava disciplina 
Istoria Bisericii Române, şi ulterior Istoria Bisericii Ortodoxe Române la Institutul 
Teologic de grad Universitar din Bucureşti, între anii 1948-1977, până la ieşirea sa 
la pensie. S-a stins din viaţă la Bucureşti, în data de 16 noiembrie 1996. Mai multe 
informaţii cu privire la viaţa, opera şi activitatea sa didactică se găsesc în următoa-
rele lucrări: GABOR, Adrian. Studia ecclesiastica. Contribuţii în domeniul Istoriei 
Bisericeşti ale profesorilor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti 
(1881-19890. Bucureşti: Editura Bizantină, 2003, p. 148-165; PĂCURARIU, Mir-
cea. Dicţionarul teologilor români. Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită. Sibiu: Andre-
iana, 2014, p. 148-150; DRĂGOI, Macarie. Părintele Profesor Alexandru Ciurea 
(1912-1996). Mărturisitor al Ortodoxiei în Europa de Nord. În: MOLDOVEANU, 
Ioan (coord.). Profesorii noştri. Învăţătorii noştri. Vol. I. (Departamentul de Teolo-
gie Istorică, Biblică şi Filologie al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Jus-
tinian”, Universitatea din Bucureşti). Bucureşti: Basilica, 2020, p. 201-207.   
5 ANIC, fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, dosar nr. 92/1967, f. 67r. 

6 Ibidem, f. 67r.
7 Ibidem, f. 67r.
8 CIUREA, Alexandru I. Prefaţă. În: PĂCURARIU, Mircea. Legăturile Bisericii Orto-
doxe din Transilvania cu Ţara Românească şi Moldova în secolele XVI-XVIII. Teză de 
doctorat în Teologie. Sibiu: [Editura Mitropoliei Ardealului], 1968, p. VII-VIII.
9 Ibidem, p. VII.
10 ANIC, fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, dosar nr. 
92/1967, f. 67r.
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