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Vasile V. Muntean, Comentarii 
istorice, teologice și lingvistice, Astra 
Museum, Sibiu, 2019, 200 pp. 

În anul mântuirii 2019, părintele 
profesor univ. dr. Vasile V. Muntean 
mai aşează o cărămidă la zidirea 
continuă a Teologiei ortodoxe şi Istoriei 
naţionale, în slujba cărora continuă se 
fie, spre bucuria şi fala cinstitorilor de 
Dumnezeu şi iubitorilor de patrie din 
partea cea mai de vest a ţării.

Lucrarea intitulată Comentarii 
istorice, teologice şi lingvistive, apărută 
la prestigioasa editură Astra Museum 
din Sibiu, cuprinde 186 pagini de 
studii, note şi comentarii, la care se 
adaugă o abreviere şi un indice general, 
aşa cum ne-a obişnuit părintele profesor 
la fiecare volum editat până acum. 

Temele abordează momente din 
trecutul Bisericii universale şi locale 
(Sinodul I Ecumenic, p. 9; Părinţii 
capadocieni, p. 34; Bizanţul, pp. 37, 39, 
43); Bisericii din Banat (pp. 144, 167, 
176), dar şi scrieri și volume de istorie 
laică şi bisericească (pp. 129, 137) ş.a.

În toate se revelează caracterul 
ştiinţific şi abordarea academică, 
experienţa dobândită pe parcursul 
atâtor ani de preocupări cărturăreşti, 
realităţi care înnobilează volumul şi îl 
recomandă pentru studiul teologilor şi 
cercetătorilor avizaţi. 

În continuare, aş menţiona câteva 
observaţii personale cu privire la autor. 
L-am cunoscut în anii studenţiei, părintele 

profesor dr. Vasile V. Muntean predând 
în vremea aceea Bizantinologia. Am luat 
cunoştinţă tot atunci de manualul de 
Bizantinologie (în două volume), care s-a 
tipărit la editura Centrului eparhial. Acela 
a fost titlul primei mele recenzii la revista 
mitropolitană. 

De-a lungul timpului, am avut 
privilegiul să colaborez cu părintele 
profesor din prisma funcţiei de redactor 
la Centrul eparhial, timp în care mi-a 
fost dat să citesc multe studii valoroase 
pe care părintele le-a trimis spre 
publicare. Dintre temele la care a făcut 
referire, într-un fel aparte mi-a atras 
atenţia subiectul tezaurului de la 
Sânnicolau Mare. Mă bucur să observ 
că în volumul de faţă apare un material 
deosebit de interesant despre acest 
subiect. De exemplu atunci când, în 
toamna anului 2019 am avut ocazia, prin 
mijlocirea părintelui conf. dr. Constantin 
Jinga să văd tezaurul de la Sânnicolau 
Mare cu ochii mei (la muzeul de istorie 
din Viena), primul gând mi-a sărit la 
părintele profesor Muntean, la care am 
citit despre aceasta. Observ, cu bucurie 
că şi coperta volumului de faţă are ca 
grafică un obiect din acel tezaur şi la fel 
coperta primului volum din Monografia 
Arhiepiscopiei Timişoarei. Sunt de 
acord cu opinia exprimată de părintele 
profesor, cum că cei care deţin acum 
această comoară ar trebui să facă cel 
puţin două lucruri, ca o reparaţie minoră 
a istoriei: să menţioneze numele actual, 
românesc, al locului de provenienţă al 
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tezaurului şi să înlesnească o copiere 
fidelă a acestuia, pentru unul din 
muzeele din ţara noastră, dacă nu chiar 
din Timişoara sau Sânnicolau Mare. 

Este un prilej de mulţumire ca un 
învăţăcel să ajungă mai apoi să 
colaboreze cu maestrul său, aşa cum am 
avut eu prilejul să particip la redactarea 
celui de al doilea volum al Monografiei 
Arhiepiscopiei Timişoarei. Ani la 
rândul, părintele profesor Muntean de 
la Lugoj a dat curs invitaţiei de a 
participa la simpozioanele organizate de 
Facultatea de Teologie din Timişoara, 
prin modesta contribuţie a 
subsemnatului. 

Nu am dorit să arăt prin aceste 
mărturii altceva decât faptul că sunt 
onorat să îl cunosc personal pe autorul 
acestui volum și să observ dedicația 
sa cu privire la observarea 
fenomenologiei istoriei bisericești și 
Teologiei ortodoxe în general. 

În cuvântul înainte la volumul de 
faţă părintele profesor Vasile Muntean 
aduce mulţumiri unor cercetători de 
prestigiu, care au trimis în timp opinii 
şi comentarii cu privire la studiile 
apărute în acest volum. Menţionarea 
acestora este dovada faptului că aceste 
scrieri contează, au substanţă, se 
înscriu în cercetarea de înaltă clasă.

Ca vrednic urmaş al profesorului 
dr. Alexandru Elian, părinte prof. 
Vasile Muntean, aşteptăm să nu 
coborâţi, nici să lăsaţi ştacheta, ci să 
ne bucuraţi pe mai departe cu apariţii 
bogate şi interesante!

Preot lect. univ. dr. Marius Florescu

Prot. dr. Ioan Bude, Temeiuri 
biblice noutestamentare cu privire 
la oficierea Sfintelor Taine și 
Ierurgii Bisericești Vol V – 
Hirotonia, Editurile Învierea și 
Eurobit, Timișoara, 2019, 130 pp.

Cartea apare cu aceeași 
binecuvântare a Înalt Preasfințitului 
Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și 
Mitropolit al Banatului.  Lucrarea de 
față apare și în foileton, în numerele 
revistei„ Altarul Banatului”.    Volumul 
este structurat în cinci părți; fiecare 
parte cuprinzând mai multe capitole.

Ca și în volumele precedente, 
lucrarea de față se deschide cu „Notă 
asupra ediției” și un scurt „Cuvânt 
preliminar”.

Partea I: Hirotonie și ierarhie în 
Biserica epocii apostolice.

În primul capitol este prezentată 
succint terminologia sacramentală 
care definește biblic teologic și 
etimologic Sfânta Taină a Hirotoniei, 
cu cele trei trepte ierarhice 
sacramentale ale ei, de origine divină: 
episcopatul, preoția și diaconia, 
precum și ierurgia, 

În continuare, autorul se referă la 
ierurgia Hirotesiei cu treptele ei 
aferente, de ordin jurisdicțional, fie în 
sens ascendent, cu rol auxiliar în 
ierarhia bisericească.

În capitolul al doilea, autorul 
tratează rezumativ noțiunea de 
„Succesiune apostolică”, arătând că 
după învierea Sa din morți, Hristos 
Domnul a primit „Toată puterea în cer 
și pe pământ” (Matei 28, 18-22), 
putere din care le-a împărtășit și 
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Apostolilor Săi, gradual, daruri 
specifice misiunii ce li s-a încredințat, 
după nevoile cele de multe feluri ale 
Bisericii. Astfel, mai întăi, darul 
săvârșirii minunilor (Marcu 16, 
15-18); apoi darul de a învăța (Matei 
29, 19; Rom. 10, 9-15); apoi puterea 
sacramentală (Mat. 26, 26-28), 
precum și puterea pastoral-
disciplinară sau conducătoare (Ioan 
21, 21-23). Așadar, e vorba de 
transmiterea până la sfărșitul 
veacurilor în Biserică, de la Sf. 
Apostoli, sau „pe temelia Apostolilor” 
(Efeseni 2, 19-20), prin Taina 
Hirotoniei, ca „succesiune 
apostolică”.

În capitolul trei, autorul prezintă 
un „tablou sinoptic” al ierarhiei 
sacramentale a Bisericii veacului 
apostolic, cu explicații lămuritoare 
asupra treptelor ierarhice specifice 
perioadei respective, precum și a 
denumirii fiecăreia potrivit limbajului 
cultic al vremii.

Partea a-II-a Intitulată: Preoția 
Vechiului Testament (pag. 27-51) 
cuprinde, în patru capitole, mai întâi 
o eșalonare valorică și istorică a 
antecedentelor preoției în epoca 
Vechiului Testament, arătând că 
originile ei pornesc de la „apariția 
făpturii umane, ca unic purtător al 
chipului lui Dumnezeu, primind 
atunci concomitent cinci niveluri de 
viață: fizic, animal, psihic, spiritual și 
deiform, numite de Sf. Teofan 
Zâvorătul „trepte de viață”, pe care 
omul le va trăii gradual, progresiv în 
decursul existenței sale.

În continuare, autorul evidențiază 
faptul că în istoria vechitestamentară 
se disting trei forme ale preoției: 
Preoția împărătească (generală) a 
întrgului popor ales (Ieșirea 19, 6); 
apoi preoția levitico-aronită (Ieșirea 
28, 1-4) și preoția lui Melchisedec 
(Facerea 14, 18-24).

Dintre toate aceste preoții, singura 
care se continuă și în Noul Testament, 
înveșnicindu-se atât prin Jertfa unică 
a Lui Hristos, cât și prin Preoția, la fel 
de Unică, a Arhiereului nostru Cel 
ceresc și veșnic (Evrei 5, 6, 10; 6, 20; 
7,1, 10, 15, 17, 21).

Partea a-III-a: Preoția Noului 
Testament (pag. 51-63), prezintă în 
capitolul întăi indicii neotestamentare 
din Evangheliile sinoptice, prin care, 
pe deoparte, se confirmă preoția 
vechitestamentară și valabilitatea ei 
instituțională, iar pe de altă parte, se 
arată preluarea și desâvărșirea ei ca 
Sfântă Taină, în Noul Testament, 
potrivit cuvântului Mântuitorului: 
„Să nu socotiți că am venit să stric 
Legea sau Proorocii, n-am venit să 
stric, ci să împlinesc” (Matei 5, 17).

Mai departe, în capitolul al treilea 
autorul evidențiază temeiul preoției 
sacramentale, care rezidă în cuvintele 
Mântuitorului descoperite Sfinților 
Apostoli după slăvita Sa înviere din 
morți: „Și fiind seară, în ziua aceea, 
întăia a săptămănii... a venit Iisus și 
a stat în mijloc și le-a zis: Pace 
vouă!... Precum M-a trimis pe Mine 
Tatăl, vă trimit și Eu pe voi. Și zicând 
acestea, a suflat asupra lor și le-a 
zis: Luați Duh Sfânt! Cărora veți 
ierta păcatele, le vor fi iertate și 
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cărora le veți ține, vor fi ținute!” 
(Ioan 20, 19-23).

În această primă zi a săptămănii 
(duminica) se instituie două Sfinte 
Taine:  Apostolia, care prin succesiune 
va deveni Preoția și Spovedania – 
puterea de a ierta și a dezlega păcatele 
oamenilor. Amăndouă aceste Sfinte 
Taine, Apostolia și Spovedania, sunt 
cimcumscrise generic în noțiunea de 
Hirotonie. Prin directa insuflare de 
Duh Sfânt, Domnul le-a împărtășit 
Apostolilor Săi doar harul întreitei 
Sale slujiri: arhierească, profetică și 
împărătească, fără însă a revărsa 
peste ei Duhul în întrgime, ci numai 
parțial: „Duh”( nearticulat, partitiv), 
pentru că de fapt ei „vor fi botezați 
cu Duhul Sfânt (adică plenar, n. n.) 
nu mult după aceste zile” (Fapte 1,5) 
și anume, exact peste zece zile, la 
Cinzecime (Fapte 2, 1-4).

Un alt fapt remarcabil pe care îl 
sesizează autorul referitor la 
evenimentul de mai sus, este acela 
că prin suflarea Sa, Domnul le-a mai 
acordat ucenicilor încă un dar unic: 
o anumită „doză” de Duh terapeutic 
și creator, „dar” inclus în puterea 
iertătoare a preoției sacramentale, 
conferindu-i nu numai capacitatea de 
„a lega și dezlega”, ci mai ales pe 
aceea de a „ re-naște”, de a 
„re-genera”, sau mai exact de a-l 
învia pe cel iertat, care astfel devine 
„făptură nouă” (conf. II Corinteni 5, 
17; Luca 15, 24, 32). Așadar, obiectul 
lucrativ al preoției slujitoare este 
păcatul și eradicarea lui. Tripticul: 
păcat – preoție – iertare (înviere), va 
traversa cu un curs ascendent întrgul 

univers biblic, având ca reper veșnic 
standardul valoric al Preoției lui 
Hristos (conf. Evrei 5, 7-9; 7, 25-26).

Partea a IV-a: Ierarhie și 
organizare în Biserica veacului 
Apostolic – Mărturii documentare 
neotestamentare (pag 63 – 100).

În această parte, cea mai extinsă 
a volumului, autorul a selecționat 
atent și a prezentat sistematic mărturii 
documentare despre viața religios-
bisericească a primelor generații de 
creștini (pe lăngă cele oferite de 
Sfintele Evanghelii), eșalonate pe 
parcursul a trei capitole, după cum 
urmează:

Capitolul 1: „Din cartea Faptele 
Sf. Apostoli”, prezintă date de o 
excepțională valoare documentară 
despre ierarhia, organizarea și 
sinodalitatea Bisericii din Ierusalim 
– model în toată lumea creștină;

Capitolul 2: „Din epistolele 
Pauline” – cu specială orientare spre 
Epistolele pastorale (I – II Timotei 
și Tit), unanim recunoscute ca 
normative pentru întreaga 
eclesiologie paulină;

Capitolul 3: „Din Epistolele 
sobornicești și Apocalipsa” – cu 
definiri și descrieri precise despre 
preoția ierarhică, sacramentală, și cea 
generală, atât a Bisericii luptătoare 
(pământească), precum și a Bisericii 
biruitoare (cea cerească).

Partea a-V-a: Cugetări 
patristice despre preoți și preoție 
(pag. 109 – 126).

În spirit ecumenic, autorul reține 
sublimele cugetări din patristica 
răsăriteană identificate la Sf. Ioan 



140 Altarul Banatului

Petre Ș. Năsturel, Études 
d’histoire byzantine et post-
byzantine, Editura Istros a Muzeului 
Brăilei „Carol I”,  Brăila 2019, 1021 
pp. 

La începutul lunii mai din acest an 
(2020), pe lângă alte valoroase cărți 
primite anterior, Dl acad. Ionel 
Cândea, directorul Muzeului Brăilei, 
cu gentilețea-i caracteristică, mi-a 
oferit remarcabilul și masivul volum 
dedicat fostului profesor de la 
Sorbona, căruia i-a tipărit tot la Brăila 
în 2003 (în colaborare cu Paul 
Cernovodeanu și Gh. Lazăr) o 
Închinare  la împlinirea a 80 de ani. 
Deodată cu lucrarea menționată mai 

sus, același Prof. univ. dr. Ionel 
Cândea mi-a  dăruit și o altă prețioasă 
carte, aparținând lui Doru Bădără și 
intitulată Din istoria cărții și a 
tiparului românesc. Studii și materiale 
(854 p.), carte scoasă la fel în anul 
2019.

Omagierea postumă a lui Petre 
Năsturel (pp. 10-16) este semnată de 
Profesorul Boško Bojović de la Școala 
pariziană de Hautes Études en 
Sciences Sociales, care l-a cunoscut 
personal în 1982, la Athos, 
caracterizându-l acum drept un 
eminent bizantinist, apreciat îndeosebi 
în afara României. După ce a ales 
calea exilului, numele lui Petre 
Năsturel – adevărată damnatio 
memoriae – nu mai apărea în literatura 
de specialitate de la noi, din cauza 
cenzurii; bunăoară, articolul Treptele 
Bizanțului (din cartea Lumea 
Bizanțului, București 1972, pp. 39-51) 
s-a imprimat fără specificarea numelui 
său, al autorului. Însă pentru regretatul 
mitropolit al Banatului, Nicolae 
Corneanu, Petre Năsturel era un 
apropiat; s-a împrietenit de dânsul de 
când era diacon, cum îmi mărturisea 
renumitul istoric într-o scrisoare mai 
veche. Cel ce a fost jumătate francez 
și jumătate român, m-a onorat în timp 
cu o bogată corespondență, începând 
din 1982; o parte din ea a văzut deja 
lumina tiparului în Miscellanea (Sibiu 
2017, pp. 220-227). În finalul actualei 
recenzii voi da câteva citate din 
epistolele sale.

Cartea de față s-a publicat în 
condiții tipografice de excepție, fiind 
structurată de către editorii 

Gură de Aur; iar din patristica 
apuseană, din opera Fericitului 
Ieronim.

Dată fiind seva duhovnicească a 
acestor cugetări patristice privind 
înțelesul profund și autentic, precum 
și actualitatea socială a misiunii 
preoțești, și în același timp, 
responsabilitatea ei, se impun mai 
mult decât o simplă concluzie, 
fiindcă evidențiează modul în care 
Sfânta Taină a Hirotoniei, întemeiată 
de Mântuitorul și transmisă prin 
succesiune apostolică, a fost receptată 
și cultivată de Biserică de-a lungul 
vremii.

Implicate în contextul tematic al 
volumului, cugeturile patristice 
aureolează valoarea dezbaterii și, în 
același timp, a prezentului studiu. 

Preot prof. univ. dr. Sorin Cosma 
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Emanuel-Constantin Antoche, Lidia 
Cotovanu și Ionuț-Alexandru Tudorie 
(ex-discipoli ai dascălului sorbonez) 
în 11 capitole mari, cu studiile și 
erminiile respective. De notat că toate 
textele sunt în  franceză; amintesc în 
continure titlurile acestor capitole: 
Contacte și conflicte pe Dunăre și în 
Marea Neagră, Geografie și 
toponimie, Romanitatea sud-est 
europeană, Ideologii politice și 
reprezentări colective, Lucruri ale 
Bisericii – instituții, ritual și obiecte 
cultice, Donațiile românești la 
Locurile Sfinte ale Ortodoxiei, 
Broderii bizantine și post-bizantine, 
Hagiografie, Genealogie și 
prosopografie, Cancelarii și literatură 
medievale, Etimologii, antroponimie, 
nume colective. 

Evident, avem de a face cu reale 
contribuții la cunoașterea multor 
probleme bizantinologice, și nu 
numai. În plus, autorul are în vedere 
creștinătatea și romanitatea din nordul 
și sudul Dunării, aducând noi lumini 
mai cu seamă în chestiuni legate de 
istoria românilor. E vorba de un volum 
de orientare multilaterală, ce se citește 
cu viu interes atât de către specialiști, 
cât și de alți lectori iubitori de 
spiritualitate, de știință istorică 
autentică. Antologia prezentă (se 
așteaptă și al doilea tom) constituie 
fără îndoială un frumos, un 
impresionant omagiu celui mutat la 
Domnul în ianuarie 2012. Iarăși, ca 
un prinos de cinstire, în încheiere 
reproduc scurte pasaje din epistolariul 
său, după cum am promis:

„Poate nu știți că m-am născut la 
Paris și că abia la vârsta de 20 de ani, 
în 1943, am plecat în țară [România]. 
Astfel școala primară, liceul, un an de 
Universitate, le-am urmat aici. Apoi 
am învățat mai departe la București…” 
(misivă din 7.VII.1985).  „Pentru 
mine, de când fac cercetări (1944), 
precumpănește vechiul adagiu: 
Amicus Plato, sed magis amica 
Veritas” (28.IV.1988).  O altă 
mărturisire despre sine (din 
6.III.1991), de astă dată la persoana a 
treia: „P. Năsturel a apucat vremuri 
nenorocite, dar ce a scris bun sau prost 
rămâne închinat tineretului de azi și 
mai ales istoricilor de mâine […]. 
Nestrămutat crede în unirea, cândva, 
a sfintelor lui Dumnezeu Biserici, ca 
și în menirea României întregite”. Un 
fapt cutremurător, din epoca stalinistă, 
l-a relatat în 30.VIII.1991: „În 1952 
am fost dat afară de la Institutul de 
Istorie Iorga […]. Nouă luni de zile 
am crăpat de foame - și de frig - cu 
părinții mei, ajutați de Dumnezeu și 
prieteni. Numai întoarcerea lui Stalin 
în iad mi-a dat putința de a mai găsi 
de lucru, intrând atunci la Direcția 
Monumentelor Istorice!”  O știre din 
31.XII.1999: „Pregătesc acum pentru 
retipărire toate lucrările mele apărute 
din ’45  încoace, în țară și peste hotare. 
Cică Românașii noștri nu le găsesc, 
nu le cunosc și  că le trebuie lor…”  
În scrisoarea din 15.VI.2003 îmi 
destăinuia că președintele României 
de atunci l-a decorat la Cotroceni, l-a 
făcut „Comandor al ordinului național 
pentru merit. Era greu să refuz. 
Mulțumind i-am spus, între altele, că 
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Pr. dr. Ioan Dură , Pagini de istorie 
bisericească, Ed. Magic Print , Onești 
2020, 410 pp.

În noul său volum, pe care Părintele 
prof. dr. Ioan Dură mi l-a trimis recent 
din Belgia (bio-bibliografia sa, în 
Enciclopedia Ortodoxiei românești, 
București 2010, sub voce, ca și în 
Altarul Banatului nr. 7-9/2019, p. 
140) aflăm mai multe teme grupate în 
patru secțiuni.

locul îmi este scump, căci în biserica 
ce azi nu mai ființează fuseseră 
îngropați strămoși ai mei !!!” Pe urmă, 
în 30.XII.2005 îmi dezvăluia o 
firească satisfacție: „Am citit și 
Prefața profesorului nostru [acad. Al. 
Elian] la cartea Dv. [Bizanțul și 
românii], că m-a așezat alături de 
Emil Turdeanu [reputat filolog, trăitor 
de asemenea în capitala Franței; din 
1994 academician], cu vorba lui de 
prețuire...”  La rândul meu, m-a 
bucurat vestea ce mi-a dat în 
14.VIII.2009: „Iată, am citit articolul 
Sfinției Voastre despre creștinismul de 
început la Dunărea de Jos. Sunt de 
acord cu tot ceea ce spuneți [...]. 
Sfântul Andrei se prea poate să se fi 
oprit un timp la Tomis [Constanța de 
azi], capitala Sciției Mici”. În sfârșit, 
în 15.IV.2010 îmi mărturisea acestea: 
„Încerc să răspund scrisorii Dv. din 7. 
Dar scriu din ce în ce mai anevoios. 
Și văzul îmi scade de la o zi la alta 
[...]. Mă pregătesc pentru  «marea 
călătorie»  și «vămile cerești» ...”

Preot prof. univ. dr. Vasile Muntean

Un studiu mai extins este închinat 
mitropolitului moldovean Gheorghe 
Movilă (pp. 13-43). Alte pagini sunt 
dedicate „Martirilor și eroilor 
Neamului românesc adormiți în 
Domnul, în cimitire din țări vest-euro-
pene” (p. 108 sqq.), sau Bisericii 
Ortodoxe Române și diasporei (din 
anul 1948 până azi) (pp. 159-168). Nu 
mai puțin interesant este materialul 
intitulat „Scrieri religioase  și teolo-
gice ortodoxe, în limba română, inter-
zise în anii 1945-1989” (pp. 189-205), 
de asemenea documentarul privind 
titulatura celor șase Patriarhi români 
(p. 251 și urm.)

Impresionante sunt și paginile con-
sacrate eroismului ostașilor români în 
Războiul de Independență, reflectat în 
presa ateniană a vremii (pp. 323-335). 
Cu același interes se citesc și recen-
ziile făcute de conaționalul nostru 
unor autori greci (pp. 345-376). Din 
rubrica IV. VARIA să amintesc doar 
scrierile Părintelui Ioan Dură 
cenzurate în România atât înainte cât 
și după 1990. 

Într-un cuvânt, avem în față o 
lucrare prețioasă, cu conținut variat, 
care se lecturează cu folos intelectual 
și sufletesc de către cititorul român 
fie el cleric, fie credincios de rând.

Preot prof. dr. Vasile Muntean
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Pe cărarea Crucii. Convorbiri 
duhovnicești cu † IOAN Mitropolitul 
Banatului, consemnări și prefață de 
prof. dr. Luminița Cornea, Editura 
Agnos, Sibiu, 2019, 291 pp.

După ce ne-a bucurat cu două 
volume consistente şi de substanţă, Pe 
cărarea Raiului (din perioada 
arhipăstoririi la Miercurea Ciuc) şi 
Înviatul din Nazaret (din prima 
perioadă a arhipăstoririi la Timişoara), 
iată că recent, Înaltpreasfinţitul Părinte 
Mitropolit Ioan al Banatului ne-a 
oferit, cu smerenie, cuvânt nou de 
învăţătură (tot din perioada de 
arhipăstor al Banatului), prin 
intermediul volumului Pe cărarea 
Crucii, coordonat de prof. dr. Luminiţa 
Cornea. Aceeaşi care, cu deosebit 
profesionalism şi cu multă dăruire, a 
coordonat şi volumele anterioare. 

În introducerea intitulată 
„Mitropolitul Ioan şi graiul românesc”, 
prof. dr. Luminiţa Cornea, realizează 
o trecere în revistă a convorbirilor 
duhovnicești care îl au ca înlocuitor pe 
Părintele Mitropolit Ioan. Astfel, 
„volumele de convorbiri și în general, 
textele Înaltpreasfințitului Părinte Ioan 
au însemnătate religioasă, literară, 
lingvistică și culturală. Așezate sub 
ochii cititorului, cât mai aproape de 
inimă, ele oferă ocazia de a medita cu 
mult folos la problemele vieții. Ca 
dominantă, în convorbirile 
duhovnicești, în cuvintele de învățătură, 
este multa iubire, iubire față de 
Dumnezeu și iubire față de neamul 
românesc” (p. 50). 

Cu adevărat, această din urmă 
caracteristică este întâlnită pe tot 
parcursul volumului de față şi încă din 
prima convorbire se arată că „în sânul 
Bisericii, se cuvine să se nască și să 
crească fiii neamului românesc” (p. 51). 

Convorbirile au loc pe marginea 
textelor scripturistice din duminici şi 
sărbători. Manualul de predici pe care 
ni-l pune la îndemână Părintele 
Mitropolit Ioan se axează pe 
interpretarea istorică şi exegetică a 
textului, dar şi pe folosirea în sens 
duhovnicesc a foarte multe metafore. În 
alte cazuri, din smerenie, dar şi pentru 
a-i face pe cititori să participe mai adânc 
la semnificaţia celor scrise, autorul se 
introduce pe el însuşi în situaţii care 
reies din textul Evangheliei sau din 
interpretarea acestuia. Vom exemplifica 
toate acestea în cele ce urmează.

Mai întâi, o notă vis-a-vis de titlul 
volumului. Convorbirile a doua şi a 
treia (pp. 58-68) sunt dedicate cinstirii 
Crucii Mântuitorului, pe marginea 
textelor Sfintei Scripturi care se 
citeşte în zilele de pomenire a acesteia. 
Aici aflăm că Hristos nu a fost tocmai 
gol pe cruce, ci el a fost îmbrăcat 
într-o cruce ca într-o mantie de către 
oameni. Numele noastre sunt trecute 
(nevăzut) pe spatele şi pe marginile 
crucilor, ca să ştie creştinii că Hristos 
s-a răstignit şi pentru ei. Hristos le-a 
scris cu însuşi Sângele Său.

În convorbirea „Să vă bucuraţi 
întru aşteptarea Împăratului nostru 
Iisus Hristos” (p. 69), ni se spune că 
în limba greacă momentul în care un 
rege vizita o cetate, acela era o 
parusie, adică o arătare. Noi suntem 
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acum în timpul parusiei, al așteptării 
ivirii Mântuitorului Hristos. Când va 
veni a doua oară pe pământ, El va veni 
la mormântul fiecăruia dintre noi și 
va avea o lacrimă pentru fiecare. Și 
aici Părintele Mitropolit adaugă o 
rugăciune pentru sine și zice: 
„Doamne, când vei veni și vei trece 
pe lângă o cruce, pe care vei vedea 
numele Ioan, oprește-Te pentru o clipă 
și strigă-mă să ies afară din mormânt”. 

Sfântul Andrei Criteanul știa de 
bună seamă Scriptura pe de rost, 
afirmă Părintele Mitropolit Ioan, 
pentru că în scrierea canonului său 
apelează la zeci și zeci de personaje. 
Apoi, în meditația sa, Sfântul autor se 
așează pe sine în prim plan, redă în 
primul rând raportarea sa la 
personajele din Biblie la care apelează. 
„De aceea, zice în concluzie 
Înaltpreasfințitul, vă îndemn și pe 
frățiile voastre, citiți măcar un capitol-
două din Sfânta Scriptură, în fiecare 
zi…” (p. 79). Sfântul Apostol Petru a 
fost pescar, om simplu și știa pe de 
rost profeția lui Ioil, iar în textul de la 
Faptele Apostolilor sunt versete din 
psalmii lui David. „Câte versete, câte 
lucruri/locuri importante din Sfânta 
Scriptură știm noi astăzi? Și noi, cei 
care mergem la sfânta biserică avem 
mai multă carte decât Sfântul Petru, 
dar dacă ne-am fi pus cu el întru cele 
sfinte, n-am fi putut să-l ajungem” (p. 
92). 

Referitor la denia Acatistului 
Maicii Domnului, din sâmbăta 
săptămânii a cincea a Postului Mare, 
Părintele Mitropolit Ioan, după ce 
vorbește despre originea pomenirii, 

spune că în zilele noastre, din pricina 
necredinței oamenilor, răufăcătorii au 
intrat de mult în cetatea aceasta 
(Timișoara), aluzie la oprirea în chip 
minunat a păgânilor de a intra în 
cetatea Constantinopolului, prin 
apărarea Apărătoarei Doamne. 

În același timp, „rostirea cuvintelor 
Hristos a înviat! nu este o simplă 
formulă de salut, ci poartă în ea o 
mărturisire de credință, o mărturisire 
a unui adevăr care a schimbat drumul 
omului în istorie și în veșnicie. Ferice 
de omul care răspunde din adâncul 
inimii: Adevărat a înviat!” (p. 83).

Mireasa lui Hristos este Biserica, 
deci de aici se poate deduce că fiecare 
credincios este chemat să devină 
mireasă a lui Hristos. Este mai mult 
decât a fi numai un simplu nuntaș. 
Nunta va începe la finele acestui timp 
din urmă și nu se va mai sfârși 
niciodată (p. 100). Adică bucuria 
lângă Mirele Hristos nu va fi 
vremelnică, ci va fi în veacul vecilor. 

La sfârșitul veacurilor se va citi din 
Cartea vieții numele tuturor creștinilor. 
Dacă exista înainte de venirea în lume 
a Fiului lui Dumnezeu, Cartea 
neamului lui Iisus, după învierea Sa 
din morți s-a mai deschis o carte, 
Cartea creștinilor. „Primul nume pe 
care îl va rosti Hristos din această 
carte, în ceasul marii Judecăți, va fi 
numele Miriam, numele Miacii 
Domnului” (p. 109). În Noul 
Testament sunt menționați doar patru 
evangheliști, „dar eu vă spun că au 
fost patru plus unu, căci Maica 
Domnului a fost primul evanghelist” 
(p. 111). 
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Într-o altă convorbire, de la 
praznicul Adormirii Maicii Domnului, 
Părintele Mitropolit spune că există 
un calendar pământesc și un altul al 
Cerului. Cele două calendare sunt în 
armonie, pentru că atunci când noi 
prăznuim Nașterea Domnului, o 
prăznuiesc și îngerii din Cer (p. 117). 

Vorbind despre pilda celor zece 
leproşi, Părintele Mitropolit Ioan 
spunea că Hristos a trecut ultima dată 
prin satul acela în care a vindecat pe 
leproşi, înaintea pătimirii Sale. „De 
aceea, s-ar putea să fie din cetatea 
aceasta (Timişoara, n.n.) care în 
săptămâna aceasta să părăsească 
lumea noastră, dar fără să se fi întâlnit 
cu Hristos, aşa cum v-aţi întâlnit 
frăţiile voastre, participând şi 
rugându-vă la Sfânta Liturghie cu 
preotul bisericii” (p. 119). Mai 
departe, autorul surprinde cititorii, 
spunând că de fapt au fost 11 leproși, 
iar al 11-lea era chiar dânsul. Acesta 
era atât de grav bolnav, că nu a putut 
să se mai ridice să meargă să se arate 
preoților, dar după o vreme, Hristos a 
coborât de pe cruce și a venit și l-a 
vindecat, ungându-l cu sânge din 
coasta Sa. 

O frumoasă descoperire semantică 
ni se face în capitolul în care ni se 
vorbește despre Zaheu vameșul. 
Numele acestuia înseamnă Curatul, 
dar din pricina funcției avute, 
contemporanii săi l-au numit 
Necuratul. „Bine ar fi să auzim și noi 
cum ne spun nouă semenii din cetate. 
Care este numele dat de semenii 
noștri, pentru că cel pe care ni l-a dat 
mama îl știm. Oare cu numele acesta 

ne numesc oamenii din cetate, sau ne 
spun altfel?” (p. 126). 

Într-o duminică la Sfânta Liturghie 
ierarhul i-a întrebat pe credincioși 
care este semnificația numărului 
70.60.24. 70 sunt bătăile inimii pe 
minut, 60 de minute are o oră, 24 sunt 
orele dintr-o zi. Deci inima unui om 
bate într-o zi de o sută de mii de ori. 
„Acum se pune întrebarea: de câte ori 
bate pentru Hristos și de câte ori bate 
pentru semenii noștri care sunt în 
nevoi și în necazuri?” (p. 132).  

În cuvântul la Duminica 
Înfricoșătoarei Judecăți, Părintele 
Mitropolit îi îndemna pe credincioși 
să meargă la plecarea de la biserică 
pe ulița săracilor, orfanilor, a 
nemângâiaților, a înlăcrimaților. Pe 
această uliță stă Hristos, pe această 
uliță la numărul unu, ușor de reținut 
și de aflat. „În acest fel nu-L vom face 
pe Hristos să plângă la Judecata a 
toată lumea, ci să privească mulțimea, 
iar din când în când să-și ridice 
privirea și să zică: mă bucur că văd 
pe sora aceasta, mă bucur că văd pe 
fratele acesta, pe toți cei care M-au 
căutat pe Mine în viața lor” (p. 146). 

Rememorând referatul prezentat în 
cartea Facerea, autorul volumului de 
faţă spune că de fapt Adam şi Eva nu 
au fost izgoniţi din Rai, ci ei au ales 
să plece. „Adam a ales între un înger 
şi un şarpe. Şi a lăsat Adam îngerul şi 
a plecat în lume cu şarpele. De atunci, 
şi şarpele şi omul se târăsc pe pământ. 
Eu nu merg pe pământ, ci mă târăsc 
pe pământ, pentru că strămoşii mei au 
ales între înger şi şarpe. Ei au ales să 
iubească mai mult şarpele” (p. 147). 
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„Lăsați-L pe Duhul Sfânt să se 
odihnească în inimile frățiilor 
voastre!” (p. 157) este un îndemn dat 
de ierarh credincioşilor, la duminica 
Rusaliilor. 

Sfântul Marcu ne-a pus în față 
mărturia femeilor mironosițe, „de 
aceea în famiile dumneavoastră, în 
societate și oriunde veți umbla să se 
vadă că sunteți oameni care credeți și 
mărturisiți Învierea Domnului nostru 
Iisus Hristos” (p. 166). Tot legat de 
femeile mironosițe, a se citi eseul de 
la pagina 167, despre ce s-a întâmplat 
cu mirul pe care l-au dus femeile 
mironosițe la mormântul lui Hristos. 

Câţi ochi i-a lăsat Dumnezeu 
omului? „Doi îi vedem noi, însă 
Dumnezeu i-a mai creat omului un 
ochi. Acela este inima. Inima este al 
treilea ochi cu care l-a înzestrat 
Dumnezeu pe om” (p. 179). 

„Rugați-vă lui Dumnezeu să vă 
dea înger de pază, să vă păzească pe 
toate cărările vieții și să-l alunge pe 
acel demon care ar vrea să ne piardă 
pe toți. Oare de ce au demonii atâta 
ură pe noi?” (p. 203). 

Iată, „Hristos umblă și astăzi nu pe 
Marea Ghenizaretului, ci pe marea 
învolburată a lumii de astăzi. El nu 
mai călătorește într-o corabie, ci 
călătorește în Biserica Sa întemeiată 
pe crucea de pe Golgota și de acolo 
lasă mereu mreaja, doar, doar va mai 
pescui un suflet” (p. 213). 

Pilda bogatului nemilostiv și a 
săracului Lazăr este plină de 
semnificații profunde. Părintele 
Mitropolit Ioan se autointroduce din 
nou în narațiunea biblică și spune: 

„Poate veți zice: Părinte, în satul 
acesta, în localitatea aceasta nu avem 
pe nimeni să fie plin de răni, plin de 
bube, așa cum era Lazăr din Sfânta 
Evanghelie. Dar, iată eu venind astăzi 
la biserică, m-am întâlnit cu mulți 
oameni plini de răni, de răni sufletești”. 
Iar dacă Evanghelia spune că Lazăr 
stătea la poarta bogatului acela, „el de 
fapt stătea la poarta Raiului. De ce 
stătea acolo zi și noapte? Stătea pentru 
ca venind bogatul să îi deschidă Lazăr 
ușa Raiului” (p. 222). 

Și legat de pilda Bogatului căruia i-a 
rodit țarina, credincioșii sunt îndemnați 
ca la sfârșitul lunii să mulțumească 
Domnului pentru toate darurile primite 
de la El. „În același timp însă, ei trebuie 
să știe că mâinile întinse ale săracilor 
sunt de fapt mâinile lui Dumnezeu care 
își cere și El o mică parte din roadele pe 
care le-am dobândit în viața aceasta. 
Haideți să-L împrumutăm pe 
Dumnezeu!” (p. 228). Căci, „atunci 
când putem face o milostenie, o faptă 
bună și n-o facem, zicând că nu putem, 
Îl mințim pe Dumnezeu. Dar, oare, 
poate cineva să-L mintă, în substanță, 
pe Dumnezeu care știe adâncul inimii 
noastre?” (p. 231). 

Aducând aminte de momentul în care 
prorocul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan 
Botezătorul, a rămas mut până la punerea 
numelui fiului său, ierarhul bănăţean se 
întreabă cum de nu a rămas mut până 
acum, având în vedere că s-a îndoit de 
cuvântul dumnezeiesc şi nu l-a împlinit. 
„Şi iarăşi mă întreb: cum de nu am rămas 
mut până acum?” (p. 250). 

Semnificativă este, prin prisma 
originalității, conferința care începe 
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de la pagina 274, în care se face apel 
la artmetică și la semnificația profundă 
a cifrei 1, vis-a-vis de anul centenar 
al Unității de neam și de credință.

Reîntoarcerea Banatului la patria 
Mamă, sărbătorită în anul 2019, este 
evocată de Mitropolitul Banatului 
printr-o poezie foarte frumoasă, care este 
și cântată de diferiți rapsozi din partea 
locului: „Doamne, rău le-o fi păcatu’/ La 
ăi de-or despărți Banatu’” (p. 288). 

Cele câteva paragrafe redate mai 
sus sunt de natură să îndemne pe orice 
iubitor de Dumnezeu să caute folos în 
cuvintele Părintelui Mitropolit Ioan, 
aşezate cu grijă în volumul nou apărut. 
Dincolo de orice protocolare cuvinte 
care se folosesc la prezentarea unui 
nou volum, realmente avem în faţă un 
Pateric din vechime, în care aflăm 
foarte multe lucruri de suflet ziditoare, 
abordări inedite, metafore 
duhovniceşti reale şi nu imaginare. 
Poate cineva se va gândi odată să se 
aplece asupra unei antologii de 
cuvinte de folos cu indice tematic din 
lucrările Înaltpreasfinţiei Sale. 

Căci Mitropolitul Ioan ne cheamă 
pe toţi să ne arate frumuseţile iubirii 
de Dumnezeu şi de oameni, nu din 
cărţi, ci din însăşi bogata sa experienţă. 
De aceea, revenind la titlurile celor 
trei volume de până acum, autorul ne 
arată gradual, pornind de sus în jos, 
mai întâi Cărarea Raiului, apoi ne 
vorbeşte despre Înviatul din Nazaret 
şi acum ne arată care este cărarea 
Crucii, calea care duce prin Hristos la 
Raiul frumuseţilor de Sus. 

Preot lect. univ. dr. Marius Florescu

Răzvan Brudiu – „Cu moartea 
pe moarte călcând”. Dimensiunea 
liturgic-misiologică a slujbei 
înmormântării, Stockholm, Editura 
Felicitas, 2020, 342 pp.

Apărută într-un moment în care, 
la nivel mondial, teama de moarte 
pare să sufoce cu totul orice speranţă 
anastasico-eshatologică a lumii 
contemporane, cartea părintelui 
Răzvan Brudiu, titularul catedrei de 
Misiologie din cadrul Facultății de 
Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, se 
prezintă sub forma unei incursiuni în 
thanatologia creştină ortodoxă 
românească, atât la nivel doctrinar şi 
ritual, cât şi la nivel tradiţional şi 
etnologic.

Volumul, însumând 342 de pagini, 
debutează cu un Cuvânt înainte scris 
de către Preasfințitul Părinte Macarie 
Drăgoi, Episcopul Ortodox Român 
al Europei de Nord (p. 7-8), cu 
binecuvântarea căruia apare această 
carte. Părintele Episcop Macarie 
subliniază faptul că, într-o lume care 
se vrea tot mai ignorantă la ideea 
morţii, cartea de faţă „face o 
arheologie a ritualurilor liturgice, 
precum şi a ritualurilor funerare 
rurale” (p. 7), dovedindu-ne astfel 
discrepanţa dintre ideea de moarte în 
trecut şi în prezent, în mediul rural 
şi în mediul urban, în lumea 
secularizată şi în lumea care încă îşi 
mai trage seva spirituală din Tainele 
Bisericii lui Hristos.

Prefaţa cărţii, intitulată: Moarte 
în viaţă şi viaţă în moarte, sau 
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moartea ca ultim exerciţiu 
gnoseologic-ascetic şi împlinire 
personal-pascală a eshatonului (p. 
9-21), îi aparţine părintelui profesor 
Lucian-Dumitru Colda, titularul 
catedrelor de Patrologie, Limba Elină 
şi Limba Latină de la aceeaşi 
facultate. În cuprinsul acesteia, 
părintele L. Colda evidenţiază faptul 
că „moartea apare, în primul rând, nu 
ca un fenomen pur biologic al 
trupului, ci ca un fenomen legat de 
sufletul uman, desigur, nu în sensul 
întoarcerii acestuia în nefiinţă, ci ca 
o afectare bolnăvicioasă a comuniunii 
cu Dumnezeu” (p. 11). Aşadar, fără 
cunoaşterea şi fără comuniunea cu 
Dumnezeu, prin Hristos, în Duhul 
Sfânt, omul trăieşte încă din această 
viaţă o moarte spirituală, moarte care 
îi aprofundează teama de moartea 
materială şi care, în acelaşi timp, 
apare drept o piedică atât în calea 
nădejdii sale eshatologice 
individuale, cât şi în calea nădejdii 
sale eshatologice universale, 
estompându-i astfel naşterea 
spirituală întru veşnicie.

În Introducerea lucrării sale, 
intitulată: Prolegomene teologice 
privind desăvârşirea pascală a 
eshatologiei personale (p. 23-36), 
autorul face o expunere a modului în 
care Biserica creştină, în general, şi 
Biserica Ortodoxă, în special, 
prezintă omului contemporan ideea 
morţii în contradicţie cu metoda în 
care societatea seculară o înfăţişează 
pe aceasta. În acest sens, în 
argumentarea sa, autorul utilizează 

elemente din toate cele patru ramuri 
ale teologiei: sistematică, biblică, 
istorică şi practică, iar afirmaţia că 
„meditarea la moarte nu reprezintă o 
preocupare negativă, ci o adevărată 
lucrare duhovnicească ce îl duce pe 
om la sfinţenie” (p. 30), se doreşte a 
fi un laitmotiv spiritual de natură 
eshatologică de care cititorul trebuie 
să ţină seama pe tot parcursul 
lecturării acestei cărţi.

Primul capitol al lucrării, intitulat: 
Evoluţia ritualului înmormântării în 
Biserica Ortodoxă (p. 37-129), este 
unul de natură liturgico-misiologică, 
în cadrul căruia autorul, utilizând 
operele unor Sfinţi Părinţi şi Scriitori 
Bisericeşti, lucrările unor liturgişti 
din trecut şi din prezent, din ţară şi 
de peste hotare, care au tratat tema 
înmormântării, dar şi, inevitabil, 
cărţile de cult ortodoxe 1, ne prezintă 
în manieră cronologică şi într-un 
mod taxonomic, mai întâi 
dimensiunea liturgico-misionară a 
ritualului înmormântării în primele 
patru secole creştine, urmând ca apoi 
să treacă la analizarea formelor 
actuale de exprimare a slujbelor în 
legătură cu sfârşitul omului, insistând 
şi pe slujba la ieşirea cu greu a 
sufletului (p. 73-78). Sunt prezentate 
apoi o serie de rânduieli tradiţionale 
legate de slujba înmormântării, 
trecându-se, în cele din urmă, la 
rânduiala propriu-zisă a slujbei 
înmormântării, cu cele cinci 

1  Autorul utilizează în cercetarea sa mai 
multe ediţii ale Molitfelnicului, începând cu 
sfârşitul secolului al XVII-lea şi până în anul 
2019.
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particularităţi de rigoare existente 
astăzi în cultul Bisericii Ortodoxe: 1. 
Rânduiala înmormântării mirenilor; 
2. Rânduiala înmormântării 
pruncilor; 3. Rânduiala înmormântării 
preoţilor şi a diaconilor de mir; 4. 
Rânduiala înmormântării monahilor; 
5. Rânduiala înmormântării în 
Săptămâna Luminată. În toate aceste 
cinci forme în care se prezintă, 
„slujba înmormântării este 
manifestarea de iubire a tuturor 
pentru cel adormit, de împăcare cu 
el, de rugăciune pentru trecerea 
acestuia în veşnicie” (p. 91), autorul 
remarcând prin aceasta caracterul 
comunional al slujbei înmormântării, 
pe care îl pune în relaţie cu cel al 
Sfintei Liturghii, pledând în 
concluziile lucrării pentru o asociere 
liturgică a celor două în viitor, după 
modelul asocierii deja existente în 
cazul Botezului şi al Nunţii (p. 
307-308).

Al doilea capitol al lucrării, 
intitulat: Vechimea şi importanţa 
ritualului liturgic al înmormântării 
(p. 131-224), deşi porneşte, precum 
precedentul, tot de la un fapt liturgico-
misionar, capătă pe parcurs şi valenţe 
de ordin omiletic şi moral-bioetic. 
Autorul face mai întâi o trecere în 
revistă a documentelor creştine 
privitoare la ritualul înmormântării, 
scoţând în evidenţă atât asemănările, 
cât şi deosebirile privitoare la acest 
ritual prezente în respectivele 
documente, urmând ca mai apoi să 
trateze în mod special, sub aspect 
misionar-liturgic, rugăciunea 

Dumnezeul duhurilor…, „considerată 
de către liturgişti ca fiind cea mai 
veche rugăciune creştină pentru 
morţi…dar şi unul dintre cele mai 
minunate texte liturgice, deoarece 
într-un mod scurt şi epigramatic ne 
dezvăluie un adevărat conţinut biblic 
şi teologic” (p. 157-158). Trecând 
apoi în sfera omileticii, autorul ne 
pune în faţă câteva consideraţii 
misionare privind actualitatea 
predicii funebre, a necrologului. La 
fel cum a specificat cu referire la 
ritualul de cult propriu-zis al slujbei 
înmormântării, autorul, referindu-se 
la necrolog, spune că acesta „poate 
trezi în sufletele ascultătorilor 
anumite stări de coeziune cu sufletele 
celor adormiţi. Există un acord 
unanim asupra părerii că un astfel de 
cuvânt este nu numai binevenit, ci 
chiar necesar” (p. 171). Tocmai de 
aceea, în concluzii, autorul opinează 
că necrologul, dintre toate momentele 
slujbei înmormântării, „este cel mai 
oportun prilej de misiune, fiind 
momentul în care predicatorul, prin 
mesajul lui, poate determina şi 
întoarce inimi la Dumnezeu” (p. 
310). Apoi, autorul ne oferă şi o serie 
de precizări omiletice despre modul 
în care ar trebui compus şi rostit 
acesta de către preot, în funcţie de 
contextul în care are loc 
înmormântarea. Într-o manieră invers 
proporţională decât în cazul primului 
capitol al lucrării, autorul prezintă în 
continuare atât o incursiune patristică 
în istoria necrologului, cât şi o analiză 
din perspectivă istorică şi misionară 
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a necrologului în spaţiul funerar 
românesc, începând cu secolul al 
XVI-lea şi până în zilele noastre. La 
finalul acesteia, autorul aduce în 
discuţie câteva devieri omiletice 
contemporane cu privire la modul în 
care unii preoţi alcătuiesc şi expun 
necrologul în cadrul slujbelor de 
înmormântare; autorul atenţionează 
asupra faptului că „necrologul nu 
este un ornament sau un adaos la 
serviciul religios şi nici gest de 
atenţie sau un tratament preferenţial, 
ci un timp oferit preotului pentru a-şi 
îndeplini misiunea” (p. 197). 
Capitolul se încheie cu o serie de 
reflecţii privind înmormântarea 
sinucigaşilor şi problema incinerării. 
Autorul abordează respectivele teme 
cu argumente biblice, patristice şi 
istorice, prezentând poziţia liturgico-
misionară a Bisericii Ortodoxe, însă 
fără a omite şi aspectele celor două 
teme la nivel creştin interconfesional. 
În final, ne sunt enumerate o serie de 
para-practici legate de incinerare, 
neobişnuite şi, chiar am putea spune, 
amuzante, apărute recent în spaţiul 
american şi suedez (p. 222-224).

Ultimul capitol al lucrării, 
intitulat: Riturile funerare în mediul 
tradiţionalist rural (p. 225-302), 
tratează modul de raportare al 
credinţei doctrinare şi cultice creştine 
la elementele care ţin de credinţele 
şi practicile populare prezente în 
cadrul înmormântărilor din spaţiul 
rural românesc. Primul element este 
bocetul, privit atât drept „un monolog 
însoţit de lamentare”, cât şi drept un 

„dialog cu cel adormit” (p. 227). 
Autorul ilustrează diferite exemple 
de bocete din zona de nord a Moldovei 
(p. 233), din zona Bârgăului (p. 235-
236) şi a judeţului Alba (p. 236-239). 
În continuare, el face o distincţie 
pertinentă şi cu exemple concrete 
între ceea ce înseamnă bocet, cântec 
ritual funerar şi „verş” funebru, toate 
având ca fond comun faptul că sunt 
expresii existenţiale ale ritului de 
trecere, însă modul alcătuirii acestora, 
conţinuturile şi formele lor de 
exprimare sunt diferite. 
Concluzionează că „repertoriul 
funebru aparţine contextului 
ceremonial, stabilindu-se un 
nefragmentat sistem de relaţii între 
poezie şi celelalte laturi ale ritualului 
de trecere. Bocetele, cântecele rituale 
funerare şi verşurile funebre sunt 
modalităţi prin care omul reacţionează 
în faţa fenomenului morţii şi tot ele 
sunt cele care răspândesc vestea 
despărţirii de cei dragi” (p. 251). 
Vorbind apoi despre doliu şi despre 
timpul şi modul de manifestare al 
acestuia în satul românesc, autorul 
aduce în discuţie, cu dovezi 
etnografice, faptul că „în spaţiul 
cultural românesc, culoarea albă ca 
semn de doliu a fost prezentă încă 
din vechime” (p. 259), în toate zonele 
geografice şi istorice ale României 
contemporane. Sunt tratate apoi o 
serie de aspecte liturgico-misiologice 
privind împărtăşirea celor adormiţi 
şi veşmintele luminate folosite la 
slujba înmormântării. Autorul îşi 
motivează temeinic atât atitudinea 
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contra primei situaţii, cât şi atitudinea 
pro faţă de a doua situaţie. Capitolul 
se încheie cu enumerarea şi explicarea 
unor practici paramisionare în 
legătură cu slujba înmormântării, 
precum: lovirea sicriului de pragul 
casei, trântirea uşii după ieşirea cu 
mortul, „uitarea” mortului, 
răsturnarea obiectelor de susţinere a 
mortului şi spargerea vasului de 
pământ, dar şi cu enumerarea şi 
combaterea unor practici funerare 
contramisionare, netipiconale şi 
străine de învăţătura Bisericii, 
precum: introducerea unei rugăciuni 
de dezlegare din cadrul slujbei 
înmormântării în slujba la ieşirea cu 
greu a sufletului, sfinţirea apei 
destinată spălării trupului celui 
răposat, pecetluirea gropii şi a 
mormântului de către preot, formula 
uneori greşită a apolisului din slujba 
înmormântării, dezgroparea morţilor 
însoţită de reînhumarea acestora cu 
slujba înmormântării, molitfa de 
curăţire pentru cei care au spălat 
trupul mortului, exagerarea 
practicării stâlpilor pe drumul spre 
cimitir, inovaţiile legate de sărutarea 
cea mai de pe urmă a mortului şi 
săvârşirea parastasului pentru 
creştinii care încă sunt în viaţă şi care 
participă astfel la propriul parastas.

Cartea se încheie cu concluziile 
de rigoare şi cu propunerile făcute de 
autor în legătură cu o nouă abordare 
a unor aspecte funerare prezentate în 
cuprinsul ei (p. 303-310), cu lista 
cronologică a manuscriselor citate 
(p. 311-312), precum şi cu bibliografia 

utilizată în realizarea acesteia (p. 
313-338) şi cu cuprinsul cărţii (p. 
339-340).

Deşi din partea a doua a titlului 
cărţii s-ar putea deduce că este vorba 
în cuprinsul acesteia numai despre o 
abordare strict liturgico-misionară a 
slujbei înmormântării, din simpla 
lecturare a cuprinsului cărţii ne 
putem totuşi lămuri asupra faptului 
că părintele Răzvan Brudiu îşi 
extinde cercetarea şi în alte domenii 
ale teologiei creştine ortodoxe în care 
tema morţii este prezentă într-o mai 
mică sau mai mare măsură, neputând 
omite nici aportul surselor etnologice 
folosite în redactarea acesteia. 
Maniera clară, ordonată şi 
cronologică în care autorul surprinde 
fiecare aspect funebru abordat pe 
parcursul lucrării se încadrează 
perfect în mesajul pascal-eshatologic 
pe care prima parte a titlului cărţii, 
preluată din troparul Învierii 
Domnului, vrea să îl transmită încă 
de la început cititorului.  

Alexandru-Nicolae Agignoaei


