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Studiu introductiv

MODELUL SPIRITUAL
AL PĂSTORULUI SUFLETESC

ȘI REPERELE MORALEI SOCIALE:
PĂRINTELE VASILE GAN (1859-1932)

Introducere

S piritualitatea poporului român s-a cristalizat 
în jurul valorilor evanghelice ale creştinismului 
care s-au sedimentat în ontologia neamului 

nostru1 şi care au generat o lege românească nescrisă2 ce 
oferă o individualitate specifică românilor3. Identitatea 
spirituală şi etnică a românilor a fost conservată de-a 
lungul timpului prin Biserică, dovedindu-se instituţia şi 
comunitatea vie de credinţă ce a fost fidelă ideii naţionale 
şi a susţinut propăşirea neamului sub toate aspectele: so-
cial, cultural, economic, politic etc. În ciuda unui trecut 
istoric nefavorabil unei dezvoltări naţionale fireşti, Bise-
rica a luptat şi a reuşit să reprezinte naţiunea română, în 

1 Ilie Moldovan, În Hristos și în Biserică. Iubirea euharistică generatoare de 
viață și destin românesc, col. „Teologia iubirii” 3, Ediţia a doua, Alba Iulia, 
Edit. Reîntregirea, 2018, p. 393-405.
2 Nicolae iorga, Concepția românească a Ortodoxiei. Conferință ținută în 
ziua de 13 ianuarie 1940 la Societatea „Femeilor Ortodoxe”, prefaţă şi note 
de Ion Popinceanu, s.l., Imprimeria P. Belej, 1958, p. 17, 25.
3 Ioan-Aurel PoP, Identitatea românească. Felul de a fi român de-a lungul 
timpului, Bucureşti, Edit. Contemporanul, 2016, p. 21.
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al spaţiului de misiune, biografia şi scrierile părintelui 
Vasile Gan pot reprezenta şi acum, pentru noi, prilejuri 
de reflecţie asupra rolului pe care Biserica l-a avut în 
viaţa cotidiană a satului românesc. Memoriile lui pot 
constitui şi repere de atitudine pastorală pentru preo-
tul contemporan care îşi începe misiunea sacerdotală 
în mediul rural. Este de apreciat sinceritatea expunerii, 
înfăţişându-ne atât reuşitele sale, cât şi neajunsurile cu 
care s-a confruntat. Pe lângă datele de natură pastora-
lă prezenate, părintele Vasile Gan realizează mai mul-
te popasuri de medidaţie duhovnicească şi interogare 
intimă asupra acţiunilor sale misionare care trebuie 
să fie ancorate în duhul Sfinţilor Părinţi şi al principii-
lor biblice. Viziunea se aseamnă, într-un anume fel, cu 
abordarea părintelui Alexander Schmemann48, care era 
un spirit misionar prin excelenţă. Aşadar, viaţa şi lun-
ga activitate pastoral-misionară şi cărturărească a pre-
otului Vasile Gan rămâne un reper în viaţa satelor din 
Munţii Apuseni şi oferă o perspectivă generală asupra 
moralităţii comunităţilor rurale din acea vreme.

Pr. lect. univ. dr. Oliviu Botoi
Facultatea de Teologie Ortodoxă

din Alba Iulia

48 Alexandre SchMeMann, Biografia unui destin misionar. Jurnalul părinte-
lui Alexander Schmemann (1973-1983), trad. de Felicia Furdui, Alba Iulia, 
Edit. Reîntregirea, 2014. 
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