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cuvânt înainte

Răspândirea cuvântului lui Dumnezeu în lume a repre-
zentat inaugurarea unei noi perioade a omenirii și sâmbu-
rele unei revoluţii culturale prin care creștinismul – religia 
iubirii – a schimbat în bine și în frumos cursul istoriei. După 
Învierea Sa din morţi, Iisus Hristos le-a zis ucenicilor: „Mer-
gând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tată-
lui și al Fiului și al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească 
toate câte v-am poruncit vouă” (Matei 28, 19-20). Astfel, prin 
cuvântările rostite în vechile cetăţi, prin scrisorile trimise  
noilor comunităţi de credinţă, prin manuscrisele caligrafice 
ale Evului Mediu, iar ulterior prin literele așezate în pagi-
nile cărţilor tipărite, „cuvintele vieţii celei veșnice” (Ioan 6, 
68) ajungeau la inimile credincioșilor. În vederea împlinirii 
mandatului misionar, Biserica s-a adaptat mijloacelor tehnice 
ale evoluţiei știinţei. După revoluţia tiparului și începuturile 
modernităţii, ne aflăm, acum, în mijlocul unei revoluţii digi-
tale marcate de un ritm galopant al răspândirii informaţiei 
în societatea actuală.

Biserica Ortodoxă Română a conștientizat respectivele 
metamorfoze sociale și și-a asumat, în mod responsabil și 
echilibrat, deschiderea unui spaţiu de misiune și propovă-
duire în noul areopag mediatic al începutului celui de-al 
treilea mileniu. Prin toate departamentele Centrului de Pre-
să Basilica al Patriarhiei Române, mesajul credinţei prelungit 
în casele oamenilor „adună sufletele lor în aceeași credinţă, 
în același duh de rugăciune și în aceeași lumină a faptelor 
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bune”, după cum a spus Părintele Patriarh Daniel. De ase-
menea, în Arhiepiscopia Alba Iuliei, pe frecvenţele Radio-
ului Reîntregirea, prin intermediul site-ului www.reintregi-
rea.ro, pe paginile oficiale de facebook, instagram și twitter 
ale Eparhiei noastre și ale ASCOR Alba Iulia sunt răspândite 
cuvinte de folos duhovnicesc, sunt difuzate slujbe religioase 
și emisiuni cu tematică spirituală și multe alte informaţii cu 
caracter duhovnicesc.

În contextul pandemiei cu noul coronavirus, conferinţele 
duhovnicești din Postul Mare al anului 2020, organizate de 
Asociaţia Studenţilor Creștini Ortodocși Români Alba Iulia, nu 
s-au mai putut desfășura. Astfel, Biroul de presă și comunicaţii 
media al Eparhiei, în parteneriat cu filiala ASCOR, a organi-
zat o serie de întâlniri interactive în mediul virtual, sub forma 
unor dialoguri la care au luat parte părinţi profesori de la Fa-
cultatea de Teologie Ortodoxă și de la Seminarul Teologic Or-
todox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, dar și o serie de 
cercetători și oameni de cultură din urbea noastră bimilenară. 
Derulate sub genericul Dialoguri cu Sens, evenimentele au 
avut loc săptămânal, în zilele de luni și joi, de la ora 20.00, 
fiind abordate diferite teme de actualitate care frământă so-
cietatea contemporană. Respectivele întâlniri au fost mode-
rate de către părintele diacon Răzvan Brudiu, titularul ca-
tedrei de Misiologie Ortodoxă de la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Alba Iulia.

Debutul stării de pandemie a generat multe temeri și 
incertitudini în planul vieţii sociale. Mai mult decât atât, 
imposibilitatea participării credincioșilor, pentru o vreme, 
la sfintele slujbe a impus intensificarea transmiterii online 
a unor mesaje de încurajare și de fortificare duhovnicească. 
Din acest motiv, ciclul emisiunilor Dialoguri cu Sens a abor-
dat diverse teme de actualitate pentru publicul interesat de 
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creșterea spirituală și de găsirea echilibrului sufletesc, într-o 
societate viciată de un lanţ de crize: economică, sanitară, 
ecologică și, nu în ultimul rând, morală. Textele din acest 
volum depășesc cadrele temporale și contextuale ale epide-
miei de coronavirus, adresându-se omului contemporan, 
dezorientat din punct de vedere axiologic și neîncrezător în 
ajutorul pe care îl poate primi de la Dumnezeu în orice îm-
prejurare nefastă a vieţii sale. Nădăjduim ca această nouă 
apariţie editorială să-i ajute pe cititori în conștientizarea va-
lorii și responsabilităţii fiecăruia în Biserică și în societate. 
De asemenea, suntem încredinţaţi că această carte este un 
veritabil suport misionar pentru întărirea în credinţă și spo-
rirea în virtute a credincioșilor. 

† Irineu
Arhiepiscop al Alba Iuliei
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multumiri

La temelia acestei lucrări se află o serie de întâlniri in-
teractive în mediul virtual sub forma unor dialoguri la care 
au luat parte părinţi profesori, cercetători și oameni de cul-
tură din Alba Iulia. Derulate sub genericul Dialoguri cu Sens, 
evenimentele au avut loc în anul 2020. Ele ne-au însoţit în 
perioada pandemiei, pe frecvenţele Radio-ului Reîntregi-
rea, pe paginile oficiale de facebook ale Arhiepiscopiei Alba 
Iuliei și ASCOR Alba Iulia. Gândul de a tipări conferinţele 
din mediul virtual l-am avut în vedere încă de la începu-
tul întregului demers și am considerat oportună iniţiativa 
transcrierii respectivelor dialoguri. Acestea îngemănează vi-
ziuni, gândiri și un limbaj cultural divers prin originalitatea 
abordării temei de către fiecare invitat în parte, dar și prin 
unitatea în duh a acestor cuvinte orale.

Sunt profund recunoscător tuturor celor care au pus 
umărul, dar și dragostea în nașterea acestui proiect edito-
rial. Cei care m-au ajutat intens în fixarea acestor texte din 
verba volant în scripta manent sunt tinerii ascoriști: Teodora 
Tămaș, Claudiu Popa, Adrian Buta, Alexandru Ciucures-
cu, Paul Popa, Alexandru Graur, Sebastian Indreiu, Adrian 
Bândean, Dan Căciulă, Cristian Anca, Daniel Cîzu, Cristian 
Cozma, Constantin Beldean, Andrei Popa, Ionuţ Nan. De 
asemenea, sunt recunoscător în mod deosebit părintelui Ni-
colae Aloman și domnului Andrei Motora pentru machetare 
și corectură, părintelui Alin Goga pentru inspirata copertă 
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și studenţilor teologi Vasile Căpîlnean și Paul Popa pentru 
acribia lecturii acestei cărţi. Tuturor le mulţumesc pentru 
truda și răbdarea de care au dat dovadă.

Cu acordul invitaţilor am operat, în procesul transcrierii, 
câteva intervenţii minore. Cu toate acestea, textul păstrează 
în continuare tonul informal al oralităţii conferinţelor. Spe-
răm ca aceste dialoguri să aducă răspunsuri și folos duhov-
nicesc cititorilor noștri cărora le cerem să fie îngăduitori cu 
imperfecţiunile ostenitorilor.

Editorul 
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