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Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, 
Istoria Bisericii Româneşti din 
Transilvania, Banat, Crişana şi 
Maramureş, ediția a doua, revăzută 
și întregită, Editura Episcopiei Devei 
și Hunedoarei, Deva, 2018, 590 pp. + 
LXXIX pp. ilustrate.

În 13 ianuarie 2021, la binecuvântata 
vârstă de 88 de ani și jumătate, 
părintele academician Mircea 
Păcurariu a trecut la cele veșnice. 
Moștenirea istoriografică, teologică și 
culturală pe care o lasă Bisericii 
noastre este una foarte bogată și-i va 
ajuta multă vreme de acum înainte pe 
credincioșii și slujitorii ei să-și 
cunoască istoria și să-și înțeleagă mai 
bine identitatea religioasă, etnică și 
națională. 

Între ultimele lucrări antume, 
publicate de părintele academician în 
anul centenarului Marii Uniri, se 
numără și acest volum care oferă o 
prezentare sintetică a istoriei 
bimilenare a Bisericii românești din 
Transilvania, Banat, Crișana și 
Maramureș. Scriind această cronică de 
carte îi aduc un omagiu și îmi exprim 
recunoștința pentru că mi-a oferit 
lucrarea în dar, scriindu-mi o dedicație 
olografă care mă onorează și mă 
obligă față de sufletul și de memoria 
sa: „Domnului Mircea Gheorghe 
Abrudan, cu speranța că această 

lucrare îi va fi de folos, Sibiu, 21 
octombrie 2018. Pr. M. Păcurariu”.

Cartea a fost inițial publicată la 
Imprimeria Ardealul din Cluj-Napoca 
în anul 1992, cu sprijinul 
arhiepiscopului Teofil Herineanu și a 
Eparhiei Vadului, Feleacului și 
Clujului, restituirea istorică oprindu-se 
în anul 1918 1. Și din acest motiv, 
autorul a simțit nevoia aducerii la zi a 
prezentării istorice, republicând 
volumul în anul centenar al unirii din 
1918 tocmai ca un „omagiu adus 
tuturor înaintașilor noștri – ierarhi, 
preoți, călugări și credincioși – care, 
prin grele jertfe, au menținut unitatea 
neamului și a credinței strămoșești și 
au pregătit drumul spre Unirea din 
1918”, cum însuși afirmă în prefață 
(p.7). Desigur, în această nouă ediție, 
retrospectiva istorică vine până în 
prezent și este dedicată publicului 
larg, nu numai teologilor și istoricilor. 
Tipărită la Deva, cu sprijinul episcopiei 
locului, în condiții grafice de excepție, 
Preasfințitul Gurie al Devei și 
Hunedoarei, motivează reapariția 
lucrării atât din punct de vedere 
istoriografic, cât mai ales din rațiuni 
de pedagogie națională și bisericească, 
deoarece este o „lucrare prin care nu 
se dorește nimic altceva decât 

1  Mircea Păcurariu, Istoria bisericii 
românești din Transilvania, Banat, Crișana și 
Maramureș pînă în 1918, Imprimeria Ardealul, 
Cluj-Napoca, 1992, 394 p. + 72 p. cu ilustrații.
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aprofundarea trecutului nostru 
bisericesc, precum și deslușirea 
adevărului istoric, într-o Transilvanie 
încă măcinată pe alocuri – din 
nefericire – de vii dispute confesionale 
între fiii aceluiași neam” (p.6). 

Autorul mărturisește încă dintru 
început că s-a străduit să scoată în 
relief „numai aspectele esențiale ale 
istoriei bisericești din teritoriile 
intracarpatice”, toate faptele descrise 
fiind însă „încadrate în istoria 
poporului român, inclusiv cu teritoriile 
extracarpatice, pentru a dovedi că a 
existat o legătură organică între viața 
poporului și a Bisericii românești de 
la începuturile lor și până azi”. De 
asemenea, cititorul este informat că 
va descoperi „scurte date și despre 
celelalte culte care și-au desfășurat 
viața și lucrarea lor religioasă pe 
pământul românesc”, cartea 
descoperind în acest fel viziunea 
organică pe care părintele Mircea 
Păcurariu a avut-o asupra istoriei 
românilor. Nu în ultimul rând, în 
prefața sa, autorul depune o profesiune 
de credință și de etică a cercetării, pe 
care le-a urmărit și cultivat de-a lungul 
carierei sale, scriind că s-a străduit să 
prezinte „lucrurile cu deplină 
obiectivitate, potrivit principiului 
mereu actual al istoricului roman 
Tacitus, «sine ira et studio», și după 
îndemnul Mântuitorului, de „a da 
mărturie despre adevăr” (Ioan 18, 37). 

Prefața este urmată de o listă a 
abrevierilor utilizate și apoi de o 
Introducere (p.11-22) de natură 
istorică și mai ales istoriografică, în 
care sunt inventariate principalele 

lucrări de istorie bisericească, 
redactate de cronicari, preoți, mireni, 
teologi și istorici de specialitate, 
începând cu prima jumătate a secolului 
al XVII-lea și până în 
contemporaneitate. Concluzia 
generală a retrospectivei privind 
stadiul cercetărilor de istorie 
bisericească a românilor din 
Transilvania, este că tocmai lipsa unei 
„istorii complete a vieții de aici” și „a 
unor monografii temeinice consacrate 
unor eparhii și unor personalități 
eclesiastice din Transilvania”, explică 
și motivează (re)apariția acestei 
lucrări de sinteză. Aceasta pune în 
lumină toate aspectele vieții 
bisericești: „organizarea Bisericii, 
personalitatea unor ierarhi, 
dezvoltarea culturii și a artei 
bisericești, legăturile cu alte Biserici 
creștine și în speță ale românilor 
transilvăneni cu frații lor de dincolo 
de Carpați, viața preoților de mir”. 
Totodată, urmărește două coordonate 
majore ale istoriei naționale românești: 
„continuitatea etnică și bisericească 
în teritoriile intracarpatice, precum și 
unitatea de neam, de limbă și de 
credință a românilor” (p.22). 
Postulatele îl plasează pe autor în 
descendența unor mari istorici români 
precum Nicolae Iorga, Ioan Lupaș și 
Gheorghe Brătianu.

Cartea cuprinde următoarele nouă 
capitole: Cap. I. „Perioada întâia daco-
romană (secolele II-VI)” (p.23-53), cu 
subcapitolele „Geto-dacii și romanii 
– strămoșii românilor”, „Vestirea 
Evangheliei la geto-daci și daco-
romani”, „Mărturii lingvistice pentru 
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vechimea creștinismului daco-roman”, 
„Mărturii arheologice paleocreștine”, 
„Organizarea bisericească daco-
romană”, „Jurisdicția bisericească 
asupra provinciilor din «romanitatea 
dunăreană»”; Cap. II. „Transilvania în 
perioada migrațiilor (secolele VII-XI)” 
(p.55-88), cu subcapitolele: „Primele 
populații migratoare”, „Slavii, bulgarii 
și încreștinarea lor”, „Mărturii 
arheologice despre viața creștină după 
«retragerea aureliană»”, „Românii în 
izvoarele literare-istorice”, „Viața și 
organizarea bisericească a românilor 
în secolele VIII-IX”; Cap. III. 
„Transilvania în perioada voievodatului 
(secolul XI-începutul secolului XVI)” 
(p.89-147), cu subcapitolele: „Situația 
politico-socială a Transilvaniei. 
Colonizările”, „Românii în izvoarele 
documentare medievale”, „Politica 
religioasă a regilor Ungariei față de 
românii transilvăneni”, „Știri despre 
viața bisericească a românilor”, 
„Mănăstiri și biserici ortodoxe”, 
„Organizarea bisericească a românilor 
transilvăneni”, „Ierarhi ortodocși 
români din Transilvania în secolele 
XII-XIV”, „Mitropolia Transilvaniei 
în secolul al XV-lea și prima jumătate 
a secolului al XVI-lea”, „Mitropolia 
Transilvaniei cu sediul la Feleac”, 
„Cultura bisericească”; Cap. IV. 
„Transilvania în perioada Principatului 
autonom (1541-1688)” (p.149-240), cu 
subcapitolele: „Transilvania în a doua 
jumătate a secolului al XVI-lea”, 
„Reforma în Transilvania”, 
„Prozelitismul calvin maghiar”, 
„Mitropolia Transilvaniei în a doua 
jumătate a secolului al XVI-lea”, 

„Transferarea sediului Mitropoliei la 
Bălgrad (Alba Iulia). Mitropoliții 
Eftimie, Hristofor II, Ghenadie I și 
Ioan III”, „Episcopia Vadului”, 
„Cultura bisericească”, „Noi ctitorii 
românești”; Cap. V. „Transilvania în 
secolul al XVII-lea” (p.185-240), cu 
subcapitolele: „Mitropolia 
Transilvaniei în secolul al XVII-lea”, 
„Episcopia Vadului în secolul al XVII-
lea”, „Preoți și protopopi”, „Eparhiile 
din Banat”, „Episcopia de Ineu-
Lipova”, „Viața bisericească a 
românilor din Bihor”, „Viața 
bisericească a românilor din 
Maramureș”, „Cultura bisericească”, 
„Biserici și mănăstiri românești”; Cap. 
VI. „Perioada dominației Habsburgice 
(1688-1918)” (p.241-340), cu 
subcapitolele: „Viața bisericească în 
secolul al XVIII-lea”, „Dezbinarea 
Bisericii românești în 1698-1701”, 
„Biserica unită după Atanasie Anghel”, 
„Mișcări populare pentru apărarea 
Ortodoxiei”, „Episcopia ortodoxă a 
Transilvaniei între anii 1761-1811”, 
„Biserica unită după 1764”, „Viața 
bisericească a românilor din Banat, în 
secolul al XVIII-lea”, „Viața 
bisericească a românilor arădeni și 
bihoreni”, „Viața bisericească în 
Maramureș”, „Preoțimea de mir”, 
„Literatura teologică”, „Mănăstiri și 
biserici de mir. Arta bisericească”; 
Cap. VII. „Viața bisericească în secolul 
al XIX-lea și începutul secolului al 
XX-lea” (p.341-500), cu subcapitolele: 
„Situația politică, demografică, socială 
și economică a Transilvaniei în prima 
jumătate a secolului al XIX-lea”, 
„Biserica ortodoxă din Transilvania în 
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prima jumătate a secolului al XIX-lea. 
Episcopul Vasile Moga”, „Episcopia 
Aradului în prima jumătate a secolului 
al XIX-lea”, „Episcopia Timișoarei și 
Vârșețului”, „Episcopiile unite”, 
„Situația politică a Transilvaniei în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea 
și începutul celui de al XX-lea”, 
„Episcopul, apoi mitropolitul Andrei 
Șaguna”, „Urmașii lui Șaguna”, 
„Eparhiile sufragane”, „Biserica unită 
din Transilvania”, „Literatura teologică 
în secolul al XIX-lea și începutul celui 
de al XX-lea”, „Învățământul teologic 
și școlile Bisericii”, „Arta bisericească”, 
„Preoțimea românească în secolul al 
XIX-lea și primele două decenii ale 
secolului al XX-lea”, „Biserica 
Ortodoxă din Transilvania și Banat în 
perioada interbelică”; Cap. VIII. 
„Biserica din Transilvania și Banat sub 
regimul comunist” (p.501-514), cu 
subcapitolele „Aspecte ale politicii 
antireligioase ale regimului totalitar”, 
„Ierarhi prigoniți”, „Drama profesorilor 
de teologie și a preoțimii”, „Organizarea 
și legislația bisericească”, „Reîntregirea 
Bisericii Ortodoxe Române”, 
„Învățământul și literatura teologică”, 
„Presa și arta bisericească” și „Legături 
cu alte Biserici Ortodoxe”; Cap. IX. 
„Biserica Ortodoxă Română după 
1989” (p.515-523), cu subcapitolele: 
„Organizarea Bisericii Ortodoxe 
Române”, „Biserica greco-catolică 
(unită)”, „Activitatea culturală, presa 
bisericească, activitatea misionar-
pastorală și socială”, „Noi sfinți 
ardeleni”, „Noi monumente de artă 
bisericească”, și „Legături cu alte 
Biserici creștine”. 

Urmează un penultim capitol 
intitulat „în loc de concluzii” (p.525-
530), în care intră în scenă mai ales 
pedagogul-istoric Mircea Păcurariu 
interesat ca cititorul să rețină o 
imagine panoramică a materialului 
cuprins, oferindu-i o sinteză a fiecărui 
capitol în parte, și, condesându-i, în 
final, la maxim excursul într-o singură 
frază: „Biserica românească din 
Transilvania a îndeplinit un rol 
însemnat în viața neamului nostru. Ea 
nu s-a limitat numai la viața 
duhovnicească a păstoriților, ci a 
îndrumat întreaga lucrare culturală, 
social-economică și națională 
românească, a păstrat și cultivat 
limba, a militat pentru afirmarea și 
consolidarea conștiinței de unitate 
națională românească” (p.530). 
Ultimul capitol „listele cronologice 
ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe 
Române din Transilvania, Banat, 
Crișana și Maramureș” (p.531-562), 
restituie în mod schematic organizarea 
canonică și dipticele eparhiilor 
ortodoxe și greco-catolice din 
Transilvania, din Evul Mediu până în 
secolul XXI, cu însemnarea numelui 
fiecărui ierarh și a anilor săi de 
păstorire. Cartea se încheie cu un 
foarte util indice de nume și de 
localități (p.563-585), după care 
urmează o bogată anexă fotografică 
color, ilustrând piese arheologice din 
primele secole creștine, descoperite în 
Transilvania, hărți cu evoluția 
organizării bisericești, tabele ale 
alfabetului chirilic tipărit și de mână 
cu echivalentele latine, fotografii ale 
bisericilor și mănăstirilor medievale 



169Prezentări bibliografice

(sec.XIII-XVIII) și de secol XX 
reprezentative, foile de titlu ale unor 
cărți teologice, de cult și ale unor 
periodice eclesiastice celebre, 
inscripții, hrisoave și documente 
importante, fragmente de fresce, 
icoane pe lemn și pe sticlă, tablourile 
ierarhilor din secolele XVIII-XXI, 
fotografii ale marilor profesori de 
teologie și ale unor părinți spirituali 
îmbunătățiți din secolul XX.

Odrăslit într-o familie preoțească 
ardeleană de tradiție și cu o activitate 
de aproape cinci decenii în slujba 
Ortodoxiei transilvănene, prin 
misiunea didactică derulată la Institutul 
Teologic Universitar sibian, din 1992 
Facultatea de Teologie „Andrei 
Șaguna” a Universității „Lucian 
Blaga” din Sibiu, această ultimă lucrare 
de sinteză a părintelui Mircea Păcurariu 
poate fi considerată testamentul său de 
istoriografie bisericească, în care se 
reflectă, în mod plenar, istoricul, 
profesorul și sacerdotul, conștient de 
înalta sa chemare. 

Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan

Prot. dr. Ioan Bude, Temeiuri 
biblice Noutestamentare cu privire 
la oficierea Sfintelor Taine și 
Ierurgii bisericești., vol VI - Taina 
Cununiei, Editurile Învierea și 
Eurobit, Timișoara, 2020, 126 pp.

Autorul arată că Taina Sfintei 
Cununii, a Căsătoriei sau a Nunții 
reprezintă firescul menirii și destinului 
uman sădit, înrădăcinat de Dumnezeu 
odată cu crearea bărbatului și a femeii. 

Actualizand-o, Mântuitorul o confirmă 
ca Sfântă Taină, trecând de la ordinea 
naturală la cea a harului, încât în 
comunitatea creștină se va statornici 
ca „Taină în Hristos și în Biserică“, pe 
măsură să definească familia întemeiată 
pe sfințenia harului lui Dumnezeu ca 
fiind „Biserică în miniatură.

În acest context ideatic, prezentul 
studiu este structurat în 3 părți, după 
cum urmează:

Partea I-a recapitulează în patru 
capitole „antecedentele“ 
vechitestamentare ale cununiei, 
privind: originea ei divină, 
paradisiacă, valoarea ei fundamentală 
pentru istoria omenirii și principalele 
antichități familiale ale evreilor.

O digresiune binevenită o face în 
capitolul al doilea, pledoaria în favorul 
femeii, disculpând-o de istorica acuză, 
în sensul că prin atitudinea ei a intrat 
păcatul în natura umană, uzurpând 
ordinea divină... De fapt, arată autorul, 
nu femeia a născut păcatul, ci ea „L-a 
născut pe Dumnezeu“ (Galateni 4, 4-7; 
II Corinteni 5,1721), Vindecătorul 
naturii umane prin eliberarea din păcat.

În Partea a II-a, cuprinzând tot 
patru capitole, autorul selectează atât 
textele evanghelice — grupate ca de 
obicei: întâi cele sinoptice și apoi cele 
din Evanghelia a IV-a, cât și cele din 
cartea Faptele Apostolilor, din 
Epistolele pauline, sobornicești și din 
Apocalipsă, descriind pe rând, 
evoluția căsătoriei ca Sfântă Taină, cu 
emanciparea femeii de sub tutela 
ancestrală a bărbatului, prin deciziile 
ferme pronunțate de Însuși Hristos 
Domnul că „ce a împreunat Dumnezeu, 
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omul să nu despartă“ (Matei 19, 6), 
retezând astfel toate speculațiile și 
demersurile viclene ale orgoliilor 
masculine, de umilire și de dominare 
a singurei ființe pe care Dumnezeu i-a 
dăruit-o bărbatului atât ca ajutor 
asemenea cu el, cât și ca factor de 
echilibru pentru vindecarea 
singurătății lui, dar mai ales ca 
podoabă aleasă, atât spre întregirea 
frumuseții Edenului, cât și a întregii 
creații (Facerea 1, 31).

Dar importanța pe care Iisus Domnul 
o acordă Tainei Cununiei, reiese cu 
precădere din Evanghelia a IV-a, din 
pericopa în care este descrisă nunta din 
Cana Galileii (Ioan 2, 1-11), text care 
prezintă prima minune cu caracter 
euharistic, săvârșită public de Domnul, 
în mod intenționat, intim și binecuvântat 
a familiei, semn clar ca Mesia a ales 
să-Și împlinească misiunea 
răscumpărătoare, pornind de la nivelul 
familial de la care s-a și produs căderea 
omului, reabilitând astfel cea dintâi și 
cea mai prețioasă instituție umană, care 
stă la baza societății și istoriei întregii 
omeniri: familia.

Sfântul Apostol Pavel va aprofunda 
în scrierile sale rolul tipologic al 
familiei, cu finalitatea plenară în 
marea taină a unirii dintre Hristos și 
Biserica Sa (Efeseni 5, 21-33). Iar 
Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, 
în Apocalipsă, prezintă frumusețea de 
negrăit a nuntirii cosmice a Mielului-
Hristos cu Mireasa Sa, Biserica, 
întregind astfel tabloul paradisiac al 
nunții care încoronează creația, cu cel 
a nunții eshatologice, cu care se 

încununează Împărăția lui Dumnezeu 
(Apocalipsa 19, 7-9).

În fine, pe baza unei bibliografii de 
aleasă calitate, în Partea a III-a, 
alcătuită din două capitole și intitulată 
„Familia creștină și pericolele cu care 
se confruntă ea în prezent“, succesiunea 
temelor este prezentată astfel:

În primul capitol sunt amintite 
principalele avertismente adresate de 
Insuși Hristos Domnul credincioșilor 
și Bisericii Sale, cu privire la 
nocivitatea și diversitatea metodelor 
utilizate de diavol, șarpele cel veșnic 
și neîmpăcatul dușman al omului și al 
familiei sale, ucigașul cel vechi și 
viclean, care nu se sfiește de nimeni 
și de nimic, spre a distruge zidirea lui 
Dumnezeu și mai ales pe om, care este 
„chipul măririi Sale celei negrăite“.

În al doilea capitol sunt enumerate 
câteva dintre cele mai reale și mai 
cutremurătoare pericole, care 
amenință familiile din zilele noastre: 
avortul, individualismul, desfrânarea, 
divorțul și sminteala din învățământul 
școlar denumită „educație“, sau 
„emanciparea“ elevilor și a tineretului 
de sub autoritatea fireasca și sănătoasă 
a moralei creștine.

Ca soluție sigură și unică este 
recomandată, în final, întoarcerea la 
Dumnezeu, asemenea ninivitenilor de 
odinioară, a noastră a tuturor, prin 
Sfintele Taine, dar indeosebi prin Sfânta 
Spovedanie, precum și întoarcerea la 
tradițiile sănătoase ale familiei 
strămoșești și revenirea la curajul 
creștinesc, al credinței în Hristos, care 
a creat și a mântuit marea familie a 
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umanității și care va birui și, în final, va 
judeca lumea și faptele oamenilor.

În concluzie, adresându-se cu 
precădere preoților și profesorilor de 
religie, precum și oricărui cititor, 
volumul de față ca și întregul serial 
publicistic pe care îl continuă, reușește 
într-o manieră directă, simplă, concisă 
și clară, printr-o riguroasă selecție de 
texte minimal comentate, să prezinte 
adevărul Sfintelor Taine ca viață în 
Hristos prin Duhul Sfânt, cultivat de 
Biserică spre mântuirea lumii.

Preot prof. univ. dr. Sorin Cosma

Florin Stan, Cercetare și strategie 
misionar-pastorală în Biserica 
Ortodoxă Română contemporană, 
Editura Presa Universitară Clujeană, 
Cluj-Napoca, 2019, 647 pp.

„Scopul cercetării de față este 
evidențierea trăsăturilor fundamentale 
ale abordării misionar-pastorale din 
Biserica Ortodoxă Română 
contemporană (cercetarea misiologică 
și strategiile misionar-pastorale 
folosite), identificarea unor arii noi de 
cercetare misiologică contemporană 
și conceperea unor modalități 
inovatoare de optimizare a acesteia 
(inclusiv prin valorificarea 
cunoștințelor și oportunităților oferite 
de științele sociale)” (pp. 24-25).

Autorul acestor rânduri este 
părintele Florin Stan, protopop al 
Protopopiatului Lăpuş (din 2013) și 
paroh la Parohia Ortodoxă „Înălţarea 
Domnului” din Tg. Lăpuş (din 2003). 

În efortul său de formare profesională, 
părintele Stan a absolvit facultățile de 
Teologie Ortodoxă și de Psihologie și 
Științele Educației ale Universității 
Babeș - Bolyai din Cluj-Napoca, fiind 
licențiat în domeniul teologie și 
psihologie. Nu mai puțin de șase ani a 
îndeplinit funcția de Inspector pentru 
catehizarea tineretului (2008 – 2014) 
în cadrul eparhiei Maramureşului şi 
Sătmarului, având și calitatea de expert 
formator în cadrul proiectelor Alege 
Școala! (2010 – 2015), demersuri de 
prevenire și combatere a abandonului 
școlar. Dacă ar fi să adăugăm și 
activitatea sa didactică desfășurată în 
perioada 2014 – 2018, de profesor 
asociat al Facultății de Psihologie și 
Științele Educației din Cluj-Napoca, la 
disciplina Psihologia Religiei, și de 
profesor asociat al Facultății de 
Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, 
la disciplina Practică, identificăm cu 
ușurință o bogată experiență misionară 
acumulată și intuim caracterul 
interdisciplinar al volumului de față. 

Așa se face că această lucrare, teză 
de doctorat, elaborată în cadrul Școlii 
doctorale de Teologie Ortodoxă „Isidor 
Todoran”, specializarea Misiologie și 
Ecumenism, sub îndrumarea pr. prof. 
dr. Valer Bel, apare sub egida Centrului 
de Cercetare, Formare și Strategie 
Misionară a Facultății de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Napoca. 

Cartea beneficiază de o prefață a 
îndrumătorului de doctorat, de un 
cuvânt asupra ediției a părintelui conf. 
univ. dr. Cristian Sonea, dar și de o 
postfață a domnului prof. univ. dr. 
Nicolae-Adrian Opre, decanul 
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Facultății de Psihologie și Științe ale 
Educației din Cluj-Napoca. Conținutul 
volumului este structurat în trei mari 
părţi, respectiv în 5 capitole. 

Primul capitol, Cercetarea şi 
strategia misionar-pastorală în 
Misiologia ortodoxă românească (pp. 
33 – 156), îi oferă autorului posibilitatea 
de a analiza și expune diacronic diferite 
direcții de cercetare și dezvoltare ale 
misiologiei ortodoxe românești și 
strategiile misionar-pastorale propuse 
de către cei mai reprezentativi misiologi 
români, de la apariția misiologiei ca 
preocupare și ca disciplină teologică 
până în actualitate. 

Strategia misionar-pastorală a 
Bisericii Ortodoxe Române în perioada 
1989-2013 (pp. 157 - 341), al doilea 
capitol, este destinat identificării 
strategiei misionar-pastorale a Bisericii 
noastre, așa cum reiese din hotărârile, 
documentele oficiale și rapoartele de 
activitate emise și prezentate de Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, 
având un caracter normativ și 
obligatoriu ce le conferă calitatea de 
izvoare ale strategiei misionar-
pastorale. La acestea sunt adăugate 
documentele și manifestările locale 
relevante ale Bisericii, respectiv 
anumite păreri personale ale unor 
teologi sau laici cu preocupări în aria 
de cercetare a lucrării. Strategia 
misionar-pastorală a Bisericii Ortodoxe 
Române postdecembriste s-a conturat 
pe mai multe paliere, incluzând 
gestionarea memoriei comunismului 
(un capitol neîncheiat), clarificarea 
relației cu statul, reorganizarea 
administrativă, educația religioasă, 

activitatea filantropică, promovarea și 
apărarea dreptei credințe, mass-media 
ortodoxă etc. Autorul recurge la o 
prezentare analitică și sintetică, 
pozitivă și reflexivă, din perspectivă 
teologică și cu instrumente specifice, 
a strategiei misionar-pastorale a 
Bisericii Ortodoxe Române din acest 
interval. Această asumare este 
argumentată de absența în cercetarea 
misiologică românească a unei analize 
aprofundate și reflexive asupra tuturor 
acțiunilor cu caracter misionar-pastoral 
de până acum, pentru a vedea în ce 
măsură ele se încadrează în tradiția 
noastră ortodoxă și, mai ales, în ce 
măsură ele au fost eficiente sau ar 
putea fi îmbunătățite.

Paradigma teologică ortodoxă – 
condiţie şi mediu al dezvoltării unei 
cercetări şi a unor strategii misionare 
autentice şi eficiente (pp. 343 – 444), 
reprezintă al treilea capitol al 
volumului, o contribuție a părintelui 
Florin Stan la cercetarea misiologică 
prin aprofundarea „teoriei 
paradigmelor misionare” pentru 
evidențierea rolului paradigmei 
(Tradiției) ortodoxe în conturarea 
direcțiilor de cercetare misiologică și 
în găsirea unor soluții misionar-
pastorale autentice, viabile și actuale.

Cu acest nou capitol, Arii de 
cercetare şi strategii misionar-
pastorale prioritare în Biserica 
Ortodoxă Română contemporană (pp. 
445 – 487), autorul privește prezentul 
și viitorul ca prioritate prin identificarea 
acelor arii noi de cercetare care să 
genereze conceperea unor modalități 
inovatoare de optimizare a strategiilor 



173Prezentări bibliografice

misionar-pastorale. El ne oferă o 
sinteză a unor păreri și apeluri făcute 
de cei mai de seamă misiologi și 
misionari ai Bisericii Ortodoxe 
Române, împletite cu o suită de reflecții 
și experiențe personale. Ne aflăm în 
fața unor priorități gândite și analizate 
mereu în legătură cu viața reală, 
practică a societății, în general, și cea 
a Bisericii reflectată la nivel parohial, 
în special. „Dialogul constructiv cu 
știința poate întări mult activitatea 
misionar-pastorală, poate confirma și 
întări anumite aspecte ale credinței, 
poate contribui la dezvoltarea și 
rafinarea strategiilor misionar-
pastorale și nu în ultimul rând poate 
sprijini Biserica în reînnoirea 
concepției sale antropologice sau cel 
puțin a categoriilor lingvistice și a 
conceptelor de bază. Consider că 
prioritar rămâne dialogul cu medicina 
și psihologia, întrucât cele două 
domenii împărtășesc parțial același 
obiect de activitate: omul” (p. 487).

Părintele Florin Stan își propune și 
reușește în ultimul capitol, intitulat 
Coordonate ale strategiilor misionar-
pastorale în rândul copiilor şi al 
tinerilor (pp. 488 – 568), să contribuie 
la aprofundarea coordonatelor uneia 
dintre prioritățile misionar-pastorale 
ale Bisericii, și anume misiunea în 
rândul copiilor și al tinerilor. Meritul 
autorului este cu atât mai mare cu cât 
constatăm o prezență redusă a studiilor 
existente în misiologia ortodoxă 
românească cu referire la misiunea 
urbană, limbajul și comunicarea, 
respectiv misiunea în rândul copiilor 
și al tinerilor. Această strategie este 

dezvoltată atât din perspectiva 
reperelor scripturistice și patristice, cât 
și din cea a celor mai noi cercetări din 
domeniul psihologiei dezvoltării și al 
psihologiei educației, cu accent pe 
inițierea și susținerea motivației. Acest 
capitol constituie o adevărată pledoarie 
pentru integrarea principiilor teologice 
cu cele ale psihologiei și pedagogiei 
moderne în vederea proiectării și 
elaborării unei strategii catehetice și 
misionar-pastorale inovative, viabile și 
eficiente. Reperele teoretice enunțate 
sunt completate și ilustrate cu repere 
practice din experiența misionar-
pastorală în rândul copiilor și tinerilor, 
acumulată în slujirea sa la parohia din 
Târgu Lăpuș. Cu rol ilustrativ, sunt 
anexate la sfârșitul capitolului o serie 
de activități misionar-pastorale și 
catehetice, fotografii și impresii ale 
copiilor și tinerilor incluși în programul 
național catehetic „Hristos împărtășit 
copiilor”, participanți la tabăra creștină 
„Dragoste și prietenie”.

Rezultatele cercetării sunt sintetizate 
de părintele Stan în paginile alocate 
concluziilor finale. Ele au menirea să 
orienteze și să stimuleze cercetarea 
misionară și activitatea misionar-
pastorală în rândul copiilor și tinerilor, 
conținând recomandări explicite, 
fundamentate teoretic și verificate 
practic, de reconsiderare și înnoire 
eficientă a activității misionare, 
propuneri adecvate realităților cotidiene. 
De asemenea, surprindem aprecierile 
pertinente cu privire la strategia 
misionară, dar și analiza critică și 
obiectivă pe care autorul o face asupra 
unor neajunsuri cu care se confruntă 
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demersul misionar-pastoral actual. 
„Strategiei misionar-pastorale a 
Bisericii Ortodoxe Române 
contemporane (1989-2013) îi lipsește 
(ca și în cazul cercetării misiologice) o 
(auto)evaluare reflexivă și chiar critică, 
în vederea evidențierii neajunsurilor, 
neîmplinirilor și chiar a erorilor (dacă 
este cazul). Demersul misionar-pastoral 
în sine nu este suficient pentru a avea 
garanția că el este expresie autentică a 
teologiei ortodoxe. Deocamdată nu s-a 
găsit motivația sau poate curajul de a 
face acest lucru, singurile demersuri în 
acest sens venind din partea laicatului 
ortodox. Cercetării teologice, în special 
celei misiologice, îi revine misiunea de 
a iniția o astfel de abordare, prin 
asumarea rolului de voce profetică a 
Bisericii. Pe de o parte, misiologia este 
chemată să se implice mult mai pronunțat 
în elaborarea strategiei misionar-
pastorale a Bisericii, iar pe de altă parte, 
cea din urmă trebuie să devină mult mai 
permeabilă soluțiilor oferite de cercetarea 
misiologică. Acesta este și motivul 
pentru care consider că doar misiologia 
poate să ofere Bisericii Ortodoxe 
Române actuale un program misionar-
pastoral complex, complet, actual și cu 
viziune profetică” (pp. 570-571).

Această lucrare, unică în literatura 
de specialitate, prilej de întâlnire cu 
noile abordări misionare și de 
inspirare, o recomandăm tuturor 
preoţilor, profesorilor de religie, 
studenţilor în teologie, dar şi altor 
persoane de vocație dispuse să 
dăruiască și să se dăruiască.

Preot dr. Sorin Lungoci


