
 

 

Admirat şi iubit de mulţi ierarhi 
ortodocşi români şi străini, de preoţi 
de mir şi profesori de teologie, de 
monahi şi monahii, de oameni de 
cultură, de autorităţi de stat şi de 
simpli credincioşi, Părintele Cleopa 
Ilie era pentru toţi una dintre icoanele 
spirituale cele mai luminoase ale 
Ortodoxiei româneşti. Era un părinte 
duhovnicesc care îmbina smerenia cu 
optimismul, dragostea de Biserica 
sobornicească a lui Hristos cu iubirea 
de Neam, jertfa nevoinţelor personale 
cu bucuria dăruirii de sine pentru alţii, 
fidelitatea faţă de Tradiţie cu libertatea 

de a discerne între esenţial şi 
secundar, între literă şi spirit, între 
valoarea persoanei umane şi rănile 
păc a tu l u i  c a re  o  t u l bu r ă . 
 
Viaţa Părintelui Cleopa seamănă cu 
viaţa sfinţilor cuvioşi pe care-i avem 
deja în calendarul nostru. Chipul său 
luminos seamănă cu cel al sfinţilor 
din icoane, fiind sălaş al locuirii 
Sfântului Duh, Care cu suspine 
negrăite doreşte ca orice om să 
c rească duhovn iceş te  spre 
asemănarea cu Dumnezeu (cf. 
Romani 8, 27-30), deoarece 
Dumnezeu, pe cei care L-au iubit,     
i-a şi hotărât să fie asemenea 
chipului Fiului Său (cf. Romani 8, 28
-29), adică „sfinţi şi fără de prihană 
înaintea Lui” (cf. Efeseni 1, 4). 
 

 

 

 
†  D A N I E L 
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Române 

 

Fragment din Mesajul Preafericitului 
Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, la Simpozionul 
Părintele Cleopa – Omul lui 
Dumnezeu printre oameni – 100 de 
ani de la naştere, 27 – 28 aprilie 2012 

Părintele Cleopa a fost un mare 
misionar prin cuvântul vorbit în 
predică, prin cuvântul scris, dar şi prin 
felul său de a vieţui şi felul său de a 
se purta cu oamenii. Dăruit de 
Dumnezeu cu nenumărate daruri 
Părintele Cleopa era mereu rănit de 
durerile, de suferinţele, de bolile şi 
păcatele mulţimilor necăjite şi rătăcite 
ca nişte oi fără de păstor (cf. Matei 9, 
36), fiind în acelaşi timp senin şi plin 
de bunăvoinţă, milostiv şi iertător. 
 
Timpurile în care a trăit au fost dificile 
şi neliniştite. Dificilă şi tensionată a 
fost şi viaţa Bisericii, atât pentru 
credincioşi, cât şi pentru păstorii 
duhovniceşti. În acele vremurile de 
încercare, când credinţa era 
tăgăduită, când în şcoli se învăţa 
că nu este Dumnezeu, părintele 
Cleopa, împreună cu alţi duhovnici, 
preoţi şi slujitori ai Bisericii, 
mărturisea credinţa în Dumnezeu, 
nu ca pe un adevăr intelectual, 
abstract, ci ca pe o relaţie vie cu El, 
ca un trăitor al prezenţei şi lucrării 
lui Dumnezeu în Biserică, în lume 
ş i  î n  v i a ţ a  p e r s o n a l ă .  
 
În perioada zbuciumată a prigoanei 
împotriva Bisericii, Părintele 
Cleopa a răspuns la chemarea 
Patriarhului Justinian care i-a cerut 
să lucreze pentru călăuzirea vieţii 
monahale româneşti pe calea 
Sfintei Tradiţii a Bisericii.  

Cu multă înţelepciune şi râvnă 
duhovnicească, ca un „foc care arde” 
şi care nu se poate conteni (cf. 
Ieremia 20, 9; Luca 24, 32), Părintele 
Cleopa a fost un mărturisitor al dreptei 
credinţe şi un trăitor autentic al 
tradiţiei monahale. Însă, atât 
mărturisirea credinţei, cât şi păstrarea 
t rad i ţ ie i  nu erau pent ru  e l 
constrângere sau crispare, ci 
rânduiala vieţuirii în plinătatea 
prezenţei Duhului Sfânt, Care trezeşte 
în om râvnă necontenită şi dor 
nemărginit după sfinţenie. Tradiţia a 
fost pentru el comuniune a Sfinţilor  
de-a lungul veacurilor, iar el trăia în 
această comuniune ca un om liber şi 
responsabil. 

Când a fost chemat să pună rânduială 
în unele mănăstiri, Părintele Cleopa a 
arătat că era un bun cunoscător şi 
călăuzitor al vieţii monahale şi al 
prezenţei misionare a mănăstirilor în 
viaţa Bisericii, străduindu-se să aducă 
rod bogat, iar rodul său să rămână (cf. 
Ioan 15, 16) în mai multe mănăstiri 
din Ţară, dar mai ales în Mănăstirea 
Slatina şi Mănăstirea Sihăstria din 
Moldova, arătând că acolo unde sunt 
lucrătoare slujbele liturgice, predica, 
rugăciunea la chilie, spovedania, 
ascultarea smerită şi primirea cu 
bucurie a pelerinilor, mănăstirea este 

căutată de oameni de toate vârstele şi 
de toate categor i i le soc iale.  
 
Credincioşii pelerini şi toţi cei care       
l-au cunoscut pe Părintele Cleopa au 
simţit că era „un om al lui Dumnezeu”, 
milostiv şi drept, iubitor de Hristos şi 
de oameni, un om al rugăciunii sfinte 
şi un mărturisitor al dreptei credinţe în 
orice timp şi în orice loc, predicând 
totdeauna pe baza Sfintei Scripturi şi 
a scrierilor Sfinţilor, devenind astfel un 
prieten al sfinţilor şi un înţelept părinte
-duhovnic al credincioşilor călăuziţi pe 
calea mântuirii.  

 

 Părintele Cleopa Ilie – icoană luminoasă a Ortodoxiei  româneşti  

Bisericile de lemn, un patrimoniu 
a p r o a p e  u i t a t 
Multe dintre bisericuţele de lemn de 
pe teritoriul României necesită 
reparaţii capitale de urgenţă, altele, 
aflate într-o stare bună, cu o istorie 
de veacuri în spate, sunt insuficient 
cunoscute. Ridicate încă din epoca 
medievală, multe astfel de 
bisericuţe au rezistat până în zilele 
noastre. Cele mai cunoscute astfel 
de lăcaşuri sunt cele din 
Maramureş, impresionante prin 
înălţime şi prin tehnica folosită de 
meşterii lemnari.  Apariţia bisericilor 
de lemn a fost o practică adânc 
înrădăcinată în tradiţia românilor, 
graţie unei civilizaţii a lemnului 
foarte dezvoltată. Tradiţia ridicării 
bisericilor de lemn s-a dovedit 
foarte puternică în mediul rural 
până în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea. Toate merită atenţia şi 
grija noastră pentru că, prin 
pierderea lor, pierdem o bună parte 
din identitatea şi din istoria locurilor 
pe care au fost construite.   

 

Eveniment cultural religios la 
Biblioteca Naţională a României 
Programul „O perspectivă asupra 
culturii - Biblioteca Naţională a 
României”, dedicat inaugurării 
noului sediu al instituţiei, s-a 
încheiat vineri 27 aprilie 2012 cu un 
s impozion despre colecţ i i le 
patr imoniale ale Bibl ioteci i , 
marcându-se totodată şi încheierea 
seriei de tipărituri Macarie şi 
împlinirea a 500 de ani de la 
primele cărţi tipărite pe teritoriul 
României. Evenimentul a inclus şi o 
serie de portrete de biblioteci, 
printre care şi Biblioteca Sfântului 
Sinod.  

F o a i e  a  r o m â n i l o r  d i n  B e l g i a  
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Vizită a credincioșilor de la 
Biserica Sfâanta Parascheva la  

deținuții români de la penitencia-
rul din Dendermonde sâmbătă, 5 

mai  

Curs gratuit  de limba franceză 
pentru începători, la Biserica 

Sfânta Parascheva, în fiecare zi 

de luni începând cu ora 18.00 

Şcoala parohială pentru copii în 
fiecare zi de sîmbătă, începând 

cu ora 11.00 

 

 

 

 

A n u n ţ u r i   

Ș t i r i  

http://www.search-results.com/fr?q=sfanta+parascheva&desturi=http%3A%2F%2Fwww.revistamurmur.info%2F2007%2F10%2F&initialURL=http%3A%2F%2Fwww.search-results.com%2Fpictures%3Fatb%3Dsysid%253D406%253Auid%253D9b3f4cdf26da77f0%253Auc%253D1317296111%253Asrc%253


 

 

D i n  î n ţ e l e p c i u n e a  P ă r i n t e l u i  T e o f i l  P ă r ă i a n  

 

CUVÂNT CREŞTIN 

 

AGENDA EUROPEANĂ 
 
Fragment din discursul rostit de președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, în fața camerelor reunite ale       
Parlamentului României, București, miercuri, 25 aprilie 2012 

 
 Am vizitat România pentru prima dată în 1974 cu o delegație de tineri politicieni din partidul meu. Aveam 26 de ani. 
Deși îmi promisesem că nu voi vizita nici o țară comunistă, aceasta a fost singura excepție până în 1989… Fără să intru în 
detalii, trebuie să spun că a fost o călătorie bizară. Delegația noastră a avut anumite “discuții oficiale” cu tineri români: am aflat 
la fel de mult din ceea ce nu s-a spus, ca și din ceea ce s-a spus.   
 Dragi colegi, am fost prea sincer pentru gazdele mele, deci vizita oficiala s-a încheiat după două zile, într-un exil pe 
malul Mării Negre – departe de București, dar aproape de poemele lui Ovidiu, faimosul poet roman, care a trăit acolo în urmă 
cu două mii de ani.  
 Am revenit în România în 1990, ca observator la primele alegeri prezidențiale libere. Am simțit entuziasmul oamenilor 
pentru libertate, dar am văzut și dovezi ale sărăciei extreme.  
 Începând cu aceste vizite, țara dumneavoastră a ocupat un loc distinct pentru mine pe harta Europei. Ca o țară aflată 
la intersecția influențelor culturale. Între Europa centrală, Europa de est și Balcani. Iar mai înainte, între imperiile austriac, ru-
sesc și otoman. Și unică în regiune prin moștenirea de la vechea Romă, inclusiv în  limba română.  
 Tânăr fiind, am citit și faimoasa carte a autorului român Virgil Gheorghiu: “A 25-a oră”, care m-a impresionat profund.  
 De fapt, am citit această carte în limba franceză. După părerea mea, există puține opere în literatura europeană care 
să descrie într-un mod atât de neiertător cruzimea primei jumătăți a secolului XX, când valoarea individului nu mai cântărea 
nimic în fața marilor forțe ale istoriei.  
 Această carte a fost publicată în 1949. Lumea nemiloasă descrisă în romanul lui Gheorghiu a fost cu siguranță cea 
căreia fondatorii Europei au vrut să-i pună capăt. Aventura a început în 1950 cu oameni de stat din 6 țări din Europa de vest. 
Fiecare avea o cultură diferită, o viziune diferită asupra politicii și fiecare vorbea o limbă diferită. Însă ei aveau în comun ceva 
esențial. Proiectul european s-a născut din ideea că nu vom mai fi prizonieri ai istoriei, pe care putem să o depășim și că, îm-
preună, putem construi un nou viitor. 

CALENDARUL SĂPTĂMÂNII 30 APRILIE—6 MAI 2012 

30 L   Sf. Ap. Iacob, fiul lui Zevedeu 
1  M  Sf. Prooroc Ieremia; Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie şi Acachie; Cuv. Isidora 
2  M  Aducerea moaştelor Sf. Atanasie cel Mare (Dezlegare la peşte) 
3  J     Sf. Mc. Timotei şi soţia sa Mavra; Sf. Mc. Diodor şi Rodopian, diac.; Cuv. Teodosie 
4  V    Sf. Mc. Pelaghia; Cuv. Valerian (Dezlegare la peşte) 
5  S    Sf. M. Mc. Irina; Sf. Mc. Neofit, Gaie şi Gaian 
6  D   Sf. şi Dreptul Iov; Cuv. Mamant, Pahomie şi Ilarion (Duminica a IV-a după Paști, a slăbănogului) 

Biserica Sfânta Parascheva—Rue de la Charité 41 1210 Bruxelles 

Tel: 0496290543 e-mail: preot@sfantaparascheva.ro www.sfantaparascheva.be  

Cont bancar pentru donatii BE73 9730 6135 5160  

Anunț  

Biserica Sfânta Parascheva va  mai organiza o vizită la deținuții români de la penitenciarul Saint Gilles în a doua jumătate a lunii mai, la o dată 

care va fi anunțată ulterior. Cei care doresc să participe pot trimite un e-mail cu datele de contact pe adresa preot@sfantaparascheva.be. 

Eu cred cã nu poate fi un îndemn mai frumos decât „gândiți frumos!". Ce înseamnã „gândiți frumos!" ? Înseamnã sã nu te 
gândești la ceva frumos doar într-o anumitã clipã, ci sã gândești frumos în orice clipã, sã fii atent la gânduri, sã selectezi 
gândurile care îți trec prin minte, sã reții gândurile cele bune și, în mãsura în care existã posibilitatea, sã le dai grai ș i sã le 
întrupezi în fapte. Temelia vieții spirituale este gândul, de aceea în viața religioasã esențialul este disciplina lãuntricã, 
disciplina de gând. 

http://www.noutati-ortodoxe.ro/calendar-ortodox/sinaxar.php?date=1335758400
http://www.noutati-ortodoxe.ro/calendar-ortodox/sinaxar.php?date=1335844800
http://www.noutati-ortodoxe.ro/calendar-ortodox/sinaxar.php?date=1335931200
http://www.noutati-ortodoxe.ro/calendar-ortodox/sinaxar.php?date=1336017600
http://www.noutati-ortodoxe.ro/calendar-ortodox/sinaxar.php?date=1336104000
http://www.noutati-ortodoxe.ro/calendar-ortodox/sinaxar.php?date=1336190400
http://www.noutati-ortodoxe.ro/calendar-ortodox/sinaxar.php?date=1336276800

