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Prefață

Ce au simțit cei cărora
li S-a arătat Dumnezeu?

- Paradigme recente
de „metabolizare” a

experiențelor mistice -

Avem în mâini un volum scris cu pasiu-
ne și cu mult entuziasm, al cărui au-
tor este în plină ascensiune știinţifică 

și profesională; citind cartea, beneficiarii se vor 
afla în dialog cu autorul ei, chiar dacă nu îl cunosc 
personal; noi, cei care-l cunoaștem, îl felicităm 
pentru fertilitatea știinţifică de care dă dovadă și 
pentru bucuriile pe care le face cititorilor dornici 
de „esenţe tari în fiole mici”. Volumul prezent ne 
invită la o călătorie printre autobiografii spiritu-
ale, născând în inima noastră interesul pentru o 
eventuală întreprindere similară: noi înșine să ne 
înregistrăm traseul de formare spirituală pentru a 
ne articula la nivel conștient pașii realizaţi în lu-
mina credinţei spre creșterea duhovnicească. 
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Și noi vom încheia introducerea subliniind 
faptul că dacă cineva ajunge la iubire, ajunge la 
Dumnezeu și deja cunoaște cărarea spre eternita-
te și spre fericire: iubind, deja am gustat iubirea și 
eternitatea, și în viitor ne rămâne șansa de a apro-
funda acest traseu pentru a crește în intensitate, 
atât în dragoste, cât și în eternitate. Cei care iubesc 
sunt fericiţi și nu mai mor. 

Îl felicităm pe Părintele Maxim Morariu și îi 
dorim, lui și tuturor cititorilor săi, să ajungă cum 
sugerează numele său: maxim de fericit, maxim 
de împlinit și de etern, adică nemuritor în inimile 
tuturor celor care cresc duhovnicește lecturându-i 
scrierile. La mulţi și prosperi ani, spre mântuire!

Arhim. Prof. Teofil Tia
Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă

Cluj-Napoca 


