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Episcop Daniil Stoenescu, epicleze 
– gânduri, reflecții, meditații, Editura 
Învierea, Vârșeț, 2012, 316 pp.

Recentul volum purtând semnătura 
Preasfințitului Daniil Stoenescu, 
Episcop-locțiitor al Daciei Felix, inti-
tulat Epicleze – Sau prefacerea gându-
lui în cuvânt, întruparea cuvântului în 
faptă, transfigurarea chipului întru 
asemănare, a lacrimii în rugăciune, a 
bisericii în templu, a pământului în cer 
nou, a pâinii și a vinului în Trupul și 
Sângele Domnului Iisus Hristos, prin 
chemarea, pogorârea și lucrarea 
Aceluiași Duh Sfânt, tipărit în condiții 
grafice excepționale, dezvoltă tema 
propusă privind aspectele epicleziale 
exprimate într-o desfășurare biblică (p. 
7-73), dogmatică (p. 73-101), patristică 
(p. 101-109), filocalică (p. 109-165). 
Apoi, prin gânduri (p. 165-287), prin 
pastorale (p. 287-311) și sub formă lite-
rară (p. 311-316). În realitate, această 
enumerare are oarecum un caracter for-
mal, spre a indica cu precădere o orien-
tare didactică; în fond desfășurarea 
temei depășește un anume schematism 
rigid, și se prezintă ca o expunere spon-
tană, fără un plan bine determinat, dar 
într-o realizare sinmfonică, unitară și 
variată, îmbinând armonic, creator și 
duhovnicesc „cuvântul viu și lucrător” 
(Evrei 4, 12) al Bibliei într-o interpre-
tare patristic-filocalică, străbătută de 

duhul plin de înțelepciune sfântă al 
Părintelui Arsenie de la Prislop. 

Iată, din multiplele și variatele 
forme de prezentare, un exemplu gră-
itor în acest sens:

Actualizând, bunăoară, minunea 
învierii lui Lazăr din morți, Preasfinția 
Sa face din aceasta un motiv al trezirii 
noastre spirituale, spunând: „Lazăr, pri-
etenul nostru, a adormit, Mă duc să-l 
trezesc” (Ioan 11, 11). În minunea învi-
erii lui Lazăr din Betania se ascunde 
orice trezire sau înviere spirituală. 
Astfel, cetatea Ninivei este trezită la 
pocăință prin propovăduirea proorocu-
lui Iona; Samaria este trezită la Hristos, 
primind cuvântul lui Dumnezeu, prin 
sfântul arhidiacon Filip (Fapte 8, 14), 
iar Macedonia este înviată sau trezită 
de sfântul apostol Pavel (Fapte 16, 9). 
Hristos vine la mormântul lui Lazăr 
pentru a-l învia din morți, prin cuvin-
tele: „Lazăre, vino afară!” (Ioan 11, 43); 
Sfântul Apostol Pavel vine propovădu-
ind în Atena (Fapte 17, 22), iar Părintele 
nostru Arsenie de la Prislop vine, pro-
povăduind, slujind și mărturisind la 
„mormântul” neamului nostru româ-
nesc, pentru a-l trezi pe Hristos (p. 59).

Și încă un exemplu convingător:
Referindu-se la „vremurile de învio-

rare” de care vorbește sfântul apostol 
Petru, inspirat de Duhul Sfânt în predica 
de după vindecarea slăbănogului de la 
Poarta cea Frumoasă a templului (Fapte 



3, 19-20), Preasfinția Sa arată că există 
„vremuri de ușurare, de răcorire și de 
început bun” pentru omenire în general, 
dar și pentru fiecare om, în special, atât 
în istoria biblică, cât și în istoria Bisericii 
creștine. Astfel de „vremuri de învio-
rare” au fost și… în activitatea sfântului 
apostol Pavel, împreună cu ucenicii și 
însoțitorii săi în Efes, Tesalonic, Corint 
și Malta… Vreme de înviorare duhov-
nicească sau spirituală și de revărsare 
puternică de har va fi fost timpul păsto-
ririi, slujirii și propovăduirii sfântului 
Ioan Gură de Aur în Constantinopol, a 
sfântului Simeon Noul Teolog tot în 
capitala Bizanțului, a sfântului Grigorie 
Palama în Tesalonic, a sfântului Serafim 
de Sarov în pădurile Rusiei, a cuviosului 
Paisie la Neamț, a sfântului Calinic la 
Cernica și a Preacuviosului Părinte 
Arsenie Boca la mănăstirile Sâmbăta și 
Prislop” (p. 61).

Pe de altă parte, duhul filocalic 
este prezent prin exprimarea aforis-
tică, asemenea apoftegmelor părinților 
din Pateric, actualizate. Iată câteva:

„Conștiința atotprezenței divine, 
conștiința contemporaneității noastre 
cu Hristos și conștiința celui dintâi 
dintre păcătoși alcătuiesc și zugrăvesc 
împreună bolta spirituală bizantină a 
Pantocratorului din templul sufletului 
nostru, de care atârnă toate candela-
brele cu lumini aprinse din minte și 
inimă” (p. 113).

„După cum fixezi pentru totdeauna 
pe peretele dinspre răsărit o icoană, 
tot așa ar trebui pironită prin cuiul de 
aur al gândului și icoana Rugăciunii 
lui Iisus în minte” (p. 113).

„Ostenindu-te și nevoindu-te cu 
dragoste și atenție în pomenirea 
numelui lui Iisus să-ți țeși la «războ-
iul» duhovnicesc cel nevăzut, prin 
suveica gândului minții, firul de aur 
al rugăciunii neîncetate” (p. 113).

„În viața creștină trebuie să rabzi 
orice, oricât și oriunde, până la ultima 
picătură cu sudoare de sânge din 
Ghetsimani. Abia atunci îngerul 
Domnului se va pogorî și te va întări 
să accepți crucea Golgotei” (p. 114).

„Credința este jarul, iar rugăciunea 
este flacăra; credința este stânca, iar 
rugăciunea este apa care izvorăște din 
stâncă… Credința este rădăcina, iar 
rugăciunea este floarea, rodul sau spi-
cul…” (p. 116).

„De sub zidurile Ierihonului 
prăbușite peste noi, de sub casa zidită 
pe nisip și doborâtă de puhoaiele 
vieții,… strigăm către Tine: Doamne, 
miluiește-ne” (p. 116).

„Prin mărturisirea sinceră a păca-
telor și prin descoperirea gândurilor 
minții în fața lui Dumnezeu și a 
duhovnicului, ți se scot din adâncul 
mării subconștientului sufletesc 
«resturi de corăbii scufundate» în tre-
cute furtuni și naufragii ale vieții. 
Astfel ți se liniștește și limpezește 
sufletul” (p. 122).

Pe lângă acestea, deosebit de 
înălțătoare și pline de sens duhovnicesc 
sunt Stihurile la acatistul Sfinților 
Mucenici Montanus – preotul și soția 
sa, Maxima (+ 26 martie 304), apărute 
pentru prima dată și redate într-un elan 
al bucuriei pământului românesc: 
„Bucură-te, Bunăvestire de sfinți 
mucenici, / Bucură-te, laudă a Moesiei, 



/ Bucură-te, nădejde a Panoniei, / 
Bucură-te, slavă a Daciei Felix, / 
Bucură-te, cunună a Singidavei, / 
Bucură-te, lacrimă a Savei, / Bucură-te, 
plâns tăcut al Dunării, / Bucură-te, 
temelie a Moraviei, / Bucură-te, răsărit 
peste văile Dunării, / Bucură-te, 
lacrimă de bucurie pe obrazul 
României!” (p. 134-137).

Evocând cuvintele unui înțelept 
japonez care spunea: „Încerc doar 
să-mi învăț elevii cum să asculte păsă-
rile cântând”, autorul prezentului 
volum „deschide petalele de floare de 
cireș” ale acestor cuvinte și le traduce 
astfel: „Încerc doar să-mi învăț elevii 
cum să asculte râurile curgând; vântul 
adiind; să contemple florile înflorind; 
să audă pietrele vorbind; să asculte 
frunzele vorbind; să contemple norii 
cerului plutind; să privească stelele 
clipind; să urmărească fluturii zbu-
rând; să asculte greierii doxologind; 
să-nțeleagă iarba suspinând; să simtă 
izvoarele plângând; să dorească 
Parusia, așteptând” (p. 157).

Iată, mai departe, înțelesul exprimat 
sugestiv și plastic, plin de sens și de 
împlinire pe care Preasfinția Sa îl vede 
în „Ideal”: „Să aduci o rază de soare 
într-un miez de noapte; / Să picuri o 
lacrimă de ploaie pe un fir de iarbă; / 
Să pogori un nor din cer pe o întindere 
de nisip; / Să aprinzi un foc divin în 
cremenea unei inimi; / Să chemi o 
boare de vânt în vremea secerișului; / 
Să vezi un cer de stele în miezul unei 
zile; / Să vorbești multora fără a spune 
vreun cuvânt” (p. 157).

În continuare, din „Îndemnurile” 
sugerate reținem câteva: „Să-ți 

conectezi existența la atotprezența lui 
Dumnezeu – mental, sentimental și 
moral”; „În orice vânt, vijelie sau fur-
tună a vieții să simți adierea blândă și 
liniștită a Duhului Sfânt”; „Să descoperi 
stropul de cer în fiecare bulgăre de 
pământ”; „Dezleagă greutățile de plumb 
de pe aripile sufletului tău de porum-
bel”; „Smerește-te până la pământ, 
iubește până la cer, taci până la mormânt 
și roagă-te precum respiri!”; „Crede în 
Dumnezeu, căci este; nădăjduiește în 
Hristos, căci vine; toagă-te Lui prin 
Duhul, căci te aude!” (p. 158). 

La fel, din sfaturile „Despre gân-
duri” evidențiem câteva aspecte meta-
forice pline de vibrație și sens creator: 
„Gândul este cheia de boltă în templul 
minții și în catedrtala sufletului, de 
care atârnă policandrul cuvintelor și 
candelabrul faptelor”; „Gândul cucer-
nic este flacăra vieții omului”; 
„Gândul minții este o floare ce-și are 
rădăcina în inimă”; „Ideile fixe din 
minte: Nu toate cuiele din cap sunt de 
aur, mai sunt și cuie ruginite”; 
„Lucrarea minții: Să treci neîncetat 
firul gândului prin urechile acului 
conștiinței, ca să nu greșești”; „Gândul 
prim sau gândul «alfa» este rugul 
aprins, stâlpul de foc al Duhului Sfânt 
în minte, flacăra candelei aprinse, 
răsăritul razei de soare în minte sau 
cheia de boltă a minții” (p. 161).

În acest context se înscrie și capi-
tolul intitulat „Gânduri – înnodate și 
deznodate” (p. 165-182), dezvoltând o 
tematică diversificată și aforistică de 
înaltă vibrație duhovnicească, cum ar 
fi, de exemplu: „Gând contemplativ: 
Lumina lui Dumnezeu străbate 



veșnicia; Iubirea lui Dumnezeu umple 
cerul și pământul; Cuvântul lui 
Dumnezeu străbate timpul; Glasul lui 
Dumnezeu străbate eternitatea. Lumina 
se cere contemplată, iubirea se cere 
trăită, cuvântul se cere primit, glasul 
se cere auzit” (p. 165); „Păcatele: 
«celule canceroase» ale sufletului care, 
nespovedite, neiertate și nedezlegate, 
pot provoca metastaze sufletești și 
moarte spirituală” (p. 167).

Și pentru ca gândul să fie cât mai 
expresiv, nu lipsește nici abordarea 
poetică personală, exprimată într-o 
metaforă lirică plină de sens creator: 
„Din grădini subpământene / ale gân-
durilor mele, / Am ales din rădăcină / 
un mănunchi de flori de mină, / Ca să 
fie în lumină o tulpină…” (p. 183).

La toate aceste preafrumoase gân-
duri, și altele asemenea lor, autorul 
adaugă câteva „Din cuvintele 
Părintelui Arsenie Boca”, din a căror 
înțelepciune reținem: „Lucrează ca 
pentru Dumnezeu ca să câștigi unde 
alții pierd”; „Dumnezeu locuiește într-
un suflet senin”; „De la dobândirea 
sau pierderea smereniei atârnă dobân-
direa sau pierderea mântuirii”; 
„Cuvintele Lui prind viața noastră în 
viața Lui”; „Lăsați să răzbească și 
cuvinte de-ale lui Dumnezeu printre 
cuvintele voastre”; „Nu poți propovă-
dui Împărăția Cerurilor cu plumbii 
materiei pe aripi”; „Dacă ați da per-
deaua la o parte și ați vedea ce-i din-
colo, n-ați mai vrea o clipă să mai 
trăiți aici” (p. 282-283).

În concluzie vom spune că, parcur-
gând cuprinsul Epiclezelor, apreciem 
în mod deosebit reușita invocării 

plinătății Duhului prin gânduri sfinte, 
reflecții animate de lumina Cuvântului 
și meditații adâncite în experiența 
înflăcărată de har; motiv pentru care 
recomandăm prezentul volum spre 
reflecție, meditație, zidire și creștere 
duhovnicească.

Pr. prof. univ. dr. Sorin Cosma

Ionel Popescu, Hobița-grădiște. 
file de monografie și de etnografie, 
Editura Cosmopolitanart, Timișoara, 
2013, 170pp. 

Un moment cultural de aleasă 
încărcătură sufletească s-a desfăşurat  
la sfărșitul lunii august 2013 în sala 
de conferințe a căminului cultural al 
localității Sarmizegetusa, județul 
Hunedoara unde a avut loc lansarea 
Monografiei localității Hobiţa-
Grădişte, născută sub pana preotului, 
profesorului şi doctorului în istorie 
Ionel Popescu, vicar-eparhial la 
Arhiepiscopia Timişoarei. Volumul 
reprezintă o incursiune detaliată în 
istoria, cultura şi spiritualitatea unui 
minunat colţ de rai hunedorean, pe 
care autorul cu migală şi competenţă 
le recuperează şi le revalorifică, deta-
liind fresca vieţii acestei comunităţi.

După cum bine se știe, elaborarea 
unei cărţi monografice nu este un lucru 
uşor ( iar în cazul de față cu atât mai 
mult cu cât până în prezent nu a fost 
scris nici un articol sau studiu referitor 
la această localitate, după cum 
recunoaște însuși autorul, p.10). Ea 
presupune o muncă imensă şi intensă 
fiind, ca şi în cazul  lucrării de față, 



rezultatul unor cercetări ştiinţifice înde-
lungate şi anevoioase, începând de la 
vestigiile arheologice, de la cultura 
materială şi spirituală romană, până la 
evenimentele contemporane. Autorul 
reunește în cuprinsul acestei lucrări 
izvoare istoriografice și de arhivă pri-
vitoare la trecutul acestei vechi localități 
din dorința de a salva, dar și de a pune 
în valoare pentru posteritate ceea ce a 
mai rămas din bogatul tezaur spiritual 
și etnografic al localității natale Hobița-
Grădiște. Aceasă preocupare a autoru-
lui  este  reliefată și în Cuvântul de 
binecuvântare pe care Preasfințitul 
Gurie Georgiu Episcopul Devei și 
Hunedoarei l-a alcătuit în întroducerea 
volumului, arătând că istoriografia 
noastră românească s-a îmbogățit cu 
această nouă și cuprinzătoare monogra-
fie( p.6). Dealtfel și Preasfințitul Daniil 
Stoenescu, Episcop locțiitor al Daciei 
Felix, pe baza unei colegialități și pri-
etenii duhovnicești din anii studiilor 
teologice cu autorul, contrasemnează 
un Cuvânt de la suflet la suflet, arătând 
că reușita acestei frumoase și necesare 
monografii i-ar putea fi Poarta Sărutului 
vremelnic înspre veșnicie  autorului cu 
Hobița vetrei strămoșești (p.7).

În ceea ce privește cuprinsul, volu-
mul se prezintă sub forma a 23 de capi-
tole inclusiv anexe, imagini și biblio-
grafie, din care remarcăm cadrul 
natural-geografic al localității, toponi-
mele existente, istoricul obștii sătești 
și al vieții bisericești, evoluția 
învățământului, ocupația locuitorilor, 
iar în încheiere bogata zestre a tradițiilor 
locale, cîteva capitole descriind portul 
popular dar și cele mai importante săr-
bători creștinești, nu mai puțin datinile 

și obiceiurile străvechi cum sunt nunta 
și colindatul. De altfel, la final în cadrul 
anexei autorul a cules câteva colinde, 
precum și creații locale legate de cere-
monia nunții și a înmormântării, deo-
sebit de interesante și de folos cerce-
tătorilor, folcloriștilor și etnografilor, 
dar și celor interesați de tradiția auten-
tică sătească. 

În ceea ce privește grafica pe care 
o realizează chiar autorul, bine inter-
calată în text ilustrează momentele 
relevante ale istoriei localităţii. 
Meritul său constă în păstrarea parfu-
mului local al limbii vorbite, al inves-
tigaţiilor cercetării şi a sădirii speran-
ţei de viaţă,  hobițenii trecând prin 
vremuri de restrişte, păstrându-și însă  
mereu  optimismul.

Bogăţia folclorului şi a datinilor face 
din Hobița-Grădiște un perimetru pro-
ductiv, pentru toate perioadele istorice, 
zestre cu care contemporanii se pot 
mândri și care a contribuit la menținerea  
statorniciei şi civilizaţiei satului.

Bogăţia datinilor și a credinţelor 
populare, bine conservate şi cu migală 
adunate şi selectate, aduc un inedit al 
stării culturale  de aici şi provoacă citi-
torul la meditaţie şi la lectură,       În 
eleborarea acestei monografii, autorul 
a respectat metodologia alcătuirii unei 
lucrări ştiinţifice, cu aparat critic de 
excepţie, având la bază izvoare inedite 
(de arhivă) şi edite, dar mai ales „isto-
ria orală” şi locală consemnată de la 
„înţelepţii” satului. De remarcat, pasi-
unea, stăruinţa şi meticulozitatea în 
elaborarea lucrării, îmbinate cu spiritul 
de echilibru şi onestitate.

În acelaşi timp, monografia a fost 
scrisă într-un stil plăcut, ce înlesneşte 



lecturarea şi încoronează munca auto-
rului. Ea se remarcă printr-o  ţinută şti-
inţifică şi metodologică deosebită, fiind 
rezultatul muncii de cercetare şi creaţie 
desfășurată pe o perioadă mai îndelun-
gată de timp. Este logic structurată, 
judicios aranjată în pagină. Informaţiile 
oferite sunt actualizate şi conforme cu 
cele oferite de realitate, fiind ilustrate 
cu aspecte din viaţa satului Hobița-
Grădiște. Sursele de informaţie utilizate 
ca şi consemnarea bibliografiei se rea-
lizează conform uzanţelor obişnuite în 
asemenea cazuri. Fiecare capitol con-
ţine aspecte aflate într-o concordanţă 
deplină cu tema monografiei.

Remarcăm în același timp succesi-
unea logică a capitolelor, precum şi 
caracterul unitar al monografiei în 
întregimea ei, problemele abordate 
fiind fundamentate ştiinţific.Subliniem 
caracterul sistematic al lucrării, formu-
lările clare, concise, logice.

Stilul de prezentare este cristalin, 
patetic pe alocuri, realizând o expri-
mare corectă şi estetică. Credem că 
lucrarea de faţă reprezintă un real câş-
tig pentru istoriografia hunedoreană 
şi suntem siguri că ea va rămâne o 
lucrare de referinţă pentru toţi  cei 
care vor să cunoască bogata şi tumul-
toasa istorie a Hobiței-Grădiște. 

Considerăm pe drept cuvânt că 
lucrarea de față  este o reuşită, un 
volum în care textul şi fotografiile se 
împletesc într-o grafică deosebită, la 
care autorul a avut  bucuria și 
satisfacția realizării actului de identi-
tate a locului natal. 

Pr. dr. Adrian Carebia

Preot dr. Pavel Vesa, Învățământul 
teologic de la arad (1822-1948), 
Editura Episcopiei Devei și 
Hunedoarei, 2013, 531 pp. + 48 
fotografii

Volumul este tipărit cu binecuvân-
tarea Preasfințitului Gurie, Episcopul 
Devei și Hunedoarei și are ca referenți 
științifici pe erudiții profesori univer-
sitari: Acad. Preot prof. dr. Mircea 
Păcurariu și dr. Nicolae Bocșan.

Prin excelență istoric al vieții 
bisericești din Eparhia Aradului, 
Părintele dr. Pavel Vesa devine un 
nume cunoscut și vocea cea mai auto-
rizată în acest domeniu, cunoscută cu 
prilejuri festive, simpozioane 
științifice, conferințe, precum și prin 
activitatea publicistică în care, pe lângă 
85 de studii publicate în revistele de 
specialitate sau volume de studii, au 
văzut lumina tiparului încă 12 volume, 
însumând aprox. 4500 pagini, la care 
se mai adaugă încă trei volume în care 
semnează ca și co-autor, iar la două ca 
și co-editor. Dintre acestea evidențiem 
volumul Episcopia Aradului. Istorie. 
Cultură. Mentalități (1706-1918), 
Editura Presa Universitară Clujeană, 
Cluj-Napoca, 2006, 740 pagini, cu care 
a promovat în 2003 examenul de doc-
torat la Universitatea Babeș-Bolyai din 
Cluj-Napoca, apreciată cu calificativul 
„magna cum laude”, având ca și coor-
donator științific pe distinsul profesor 
universitar dr. Nicolae Bocșan.

Volumul de față redă în 14 capitole 
o prezentare exhaustivă a multiplelor 
și variatelor aspecte ale învățământului 
teologic de la Arad în continuitatea sa 



istorică, chiar înainte de înființarea 
acestuia în 1822 și până la abuziva 
desființare de către regimul comunist 
a Academiei Teologice de aici, în 
1948. Astfel, este expus și analizat cu 
rigurozitate și acrivie științifică modul 
de desfășurare a activității didactice 
și a educației religios-morale și 
duhovnicești în învățământul teologic 
arădean pe o perioadă de 126 ani.

Desigur, despre învățământul teo-
logic arădean s-au scris de-a lungul 
vremii foarte multe evocări, articole și 
studii pertinente, dar și lucrări de sin-
teză reprezentative, datorate, în primul 
rând lui Dr. Teodor Botiș, referitoare 
la Istoria Școalei normale (Preparandia) 
și a Institutului teologic ortodox român 
din Arad (Arad, 1922, 741 pagini), 
acoperind o perioadă de 100 de ani 
(1822-1922). Fiind însă plănuită să 
apară în anul centenarului Institutului 
teologic (1922), posibilitățile de docu-
mentare și timpul scurt pe care l-a avut 
la dispoziție, i-au stagnat oarecum 
autorului posibilitatea redactării unei 
lucrări complete.

Cea de a doua lucrare reprezenta-
tivă este datorată Părintelui profesor 
Dr. Mihai Săsăujan, privitoare la 
Academia de Teologie Ortodoxă din 
Arad în perioada interbelică. 
Contribuții la istoria învățământului 
teologic românesc, Arad, 2004, 382 
pagini + 12 fotografii, realizează, pe 
baza documentelor aflate în Arhiva 
Arhiepiscopiei din Arad, o primă 
monografie a Academiei teologice, 
acoperind perioada cuprinsă între 
1922-1948, de mult așteptată în isto-
riografia bisericească.

Lucrarea de față închinată 
învățământului teologic arădean, 
datorată Părintelui dr. Pavel Vesa, pre-
zintă istoria învățământului teologic 
din Arad dintr-o altă dimensiune și 
dintr-o altă perspectivă conceptuală 
și metodologică.

Folosind un plan bine structurat pe 
capitole și subcapitole, prezenta elabo-
rare vine să întregească pe cele două 
apărute anterior, aducând multe noutăți, 
dintre care remarcăm pe cele mai evi-
dente, după cum urmează: cap. I: 
Repere istoriografice (p. 17-29); cap. 
II: Modalități de pregătire intelectuală 
a clerului ortodox până în 1822 (p. 
30-47); cap. III: Institutul pedagogic-
teologic (1876-1927): Unificarea pre-
parandiei cu institutul teologic (1876); 
Programa de învățământ (p. 92-102; 
120-125); Centenarul secției pedago-
gice și teologice (p. 133-138); Școala 
de aplicație (p. 128-129); Manuale 
școlare (p. 102-106; 125-128); cap. 
VII: Duhovnicii de la Academia teolo-
gică (p. 191-195); cap. VIII, 3-5: 
Absolvenți de seamă (p. 214-231); cap. 
IX: Profesori în mișcarea națională (p. 
249-258); cap. X: Profesori, preoți și 
studenți teologi în închisorile comu-
niste (p. 258-277); cap. XI: Biblioteca 
(p. 277-293); Revista „Catehetul” 
(1940-1942) (p. 146-148); cap. XII: 
Societatea de lectură  (p. 293-308); 
Edificiul scolar (p. 308-323); cap. XIV: 
Bio-bibliografia profesorilor (p. 323-
402); Anexe: 1. Lista cadrelor didactice 
(1822-1948), 2. Lista absolvenților 
(1822-1948) (p. 416-421).

În concluzie putem spune că, prin 
perspectiva nouă în care abordează 



subiectul, prin calitățile deosebite de 
fond și formă, prin bogăția ideilor și 
implicațiilor care le sugerează, ca și 
prin metoda riguroasă de cercetare, 
lucrarea de față se înscrie ca o 
contribuție importantă în domeniu și 
se oferă ca un model de urmat.

Pr. prof. univ. dr. Sorin Cosma

Preot Vasile Petrică, fructul 
oprit, Editura Banatul Montan, 
Reşiţa, 2013

Titlul de mai sus nu este unul întâm-
plător, ci reprezintă chiar gândul ce 
mi-a trecut prin minte ajunsă la sfârşi-
tul lecturii volumului semnat de părin-
tele Vasile Petrica, Fructul oprit, apă-
rut recent la Editura Banatul Montan. 
O carte densă, cu largă deschidere, 
reunind teme din teologie, filosofie, 
literatură ce converg spre acelaşi cen-
tru: omul, cel al urcuşurilor şi al căde-
rilor, caracterizat de autor cu un deo-
sebit simţ al detaliului sufletesc, omul 
înălţându-se spre Dumnezeu prin cre-
dinţă, dar şi prin cultură ori prin capa-
citatea de creaţie ce decurge din ase-
mănarea cu ziditorul său.

Scrisă într-o tonalitate molcomă, 
având parcă ceva din sfătoşenia per-
sonajelor vechilor istorisiri cu înţe-
lepţi pe care cei dornici de iniţiere îi 
caută să afle o povaţă ori să deslu-
şească vreo taină, cartea părintelui 
Vasile Petrica este în acelaşi timp un 
breviar de învăţătură creştină, dar şi 
o mică enciclopedie de cultură. Genul 
eseistic îmbrăţişat de autor răspunde 

foarte bine strădaniei de abordare într-
o manieră concisă şi clară a unei 
palete largi de întrebări ce ne frământă 
pe toţi, de la începuturile „aventurii 
terestre „ a omului, până azi. Grupate 
tematic, eseurile ne poartă printre 
mendrele veşnicelor întrebări legate 
de om ca fiinţă bipolară, trup şi suflet, 
înclinat spre dobândirea celor ce ţin 
de materie, însă totodată avid căutător 
al celor cereşti, tânjind după locul 
pierdut prin neascultare şi iminenta 
cădere datorată păcatului. Eterna pro-
blemă: omul; Frumosul va salva 
lumea; Supremaţia iubirii; Înţeleapta 
răbdare: „ Şi ne izbăveşte de cel 
rău”; Pacostea mândriei; Miopia 
sufletească sunt câteva dintre titlurile 
eseurilor a căror înşiruire am consi-
derat-o necesară pentru o mai bună 
introducere în atmosfera cărţii.

Observaţiile psihologice, inerente 
unui demers vizând natura umană, 
sunt permanent susţinute cu citate din 
Sfânta Scriptură, ori din scrierile unor 
bine-cunoscuţi autori creştini precum 
Maxim Mărturisitorul, Pascal, 
Nichifor Crainic, Nicolae Steinhardt 
etc. Nu lipsesc însă nici argumentele 
desprinse  din paginile unora dintre 
cei mai populari gânditori aparţinând 
marilor epoci din cultura omenirii. 
Operele literare sunt de asemenea 
întrebuinţate pentru o mai clară sus-
ţinere a afirmaţiilor. Nu voi stărui 
asupra citatelor din autorii români şi 
străini, fragmente alese cu foarte 
atentă aplecare asupra detaliului spi-
ritual, ci voi adăsta în preajma carac-
terizărilor memorabile, demne de un 
dicţionar al înţelepciunii creştine pe 



care părintele Petrica însuşi le face. 
Vorbind, de pildă, despre fire, conclu-
zionează: Deci, firea, cu toate deriva-
tele sale, asemeni adjectivului firesc 
sau adverbului fireşte, scot în evi-
denţă normalitatea fiinţei omeneşti, a 
lucrurilor şi situaţiilor, care se menţin 
prin stăruinţă în bine şi frumos, graţie 
consecinţelor acţiunilor noastre de 
sorginte spirituală. (p. 22)  Glosând 
despre frumos într-un alt eseu, autorul 
încearcă să ne consoleze pentru limi-
tele înţelegerii noastre, în mod fatal 
limitate: ... nu avem posibilitatea de 
a explica misterul supranatural, decât 
numai prin credinţă, căci în lumina 
vieţii terestre doar astfel putem trece 
dincolo de simţuri. (p. 25)  Iubirea, 
cea mai înaltă dintre virtuţile creştine, 
iubirea creştină a cărei dominantă este 
spiritualizarea, îşi află şi ea locul într-
un eseu ce scoate în evidenţă diferenţa 
de interpretare a sentimentului respec-
tiv, aşa cum este înfăţişat la Emerson 
şi Dostoievski, cu aplecare evidentă 
spre marele romancier rus, binecunos-
cut prin tenta creştină ce-o dă operelor 
sale. „... cel de al doilea scoate în 
evidenţă dragostea creştină, spiritu-
alizată, pioasă, care cuprinde omul 
într-un sinergism total, devenind un 
Alter Christus.” (p. 29-30)  Copilăria 
este pentru fiecare dintre noi începutul 
traseului terestru în plan personal, un 
spaţiu al purităţii la care ne raportăm 
apoi cu nostalgie întreaga viaţă. 
Comentând această etapă e existenţei 
noastre, autorul ne atrage atenţia că : 
Mântuitorul face din prunc măsura 
omului desăvârşit. (p. 48)  La antipod, 
bătrâneţea, cu perspectiva apropiatei 

despărţiri de cei dragi, de agoniseala 
pentru care am cheltuit energia unei 
întregi vieţi. Senectutea, aşezându-se 
dinainte, în mod iremediabil tot felul 
de oprelişti, devine şi ea sursa de 
meditaţie a unuia dintre eseuri. 
Nemilos cu cei ce încearcă să-i forţeze 
zăgazurile, părintele Petrica exclamă, 
parcă extrăgându-şi cuvintele dintr-o 
bucoavnă uitată de vreme, cu scrieri 
sapienţiale: Fiecare să-şi cunoască 
limitele, pentru că ceea ce este frumos 
la tinereţe, este urât la bătrâneţe.” (p. 
68)

Sunt nenumărate zicerile memora-
bile ale părintelui Vasile Petrica, fraze 
ce ne aduc în minte vorbele unui mare 
filosof al antichităţii, Protagoras: 
Omul este măsura tuturor lucrurilor.

Se cuvine să amintim şi prefaţa 
semnată de Claudiu T. Arieşan care, 
sub titlul Lecţia umanismului peren, 
face o foarte subtilă analiză a textelor, 
poposind asupra dominantei lor reli-
gioase şi culturale. Cu un deosebit 
simţ al caracterizărilor ce ţintesc mie-
zul problematicii cărţii, Claudiu T. 
Arieşan o defineşte ca fiind: O plăs-
muire cărturărească precum în vre-
murile de demult, făcută să edifice 
suflete şi să dăinuiască, firesc, peste 
timp şi vremuri. (p. 7)

Aquilina Birăescu 


