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Cuvânt înainte

Pr. Paul Siladi este unul dintre tinerii teo-
logi clujeni care-şi confirmă încă o dată talentul 
scriitoricesc şi capacitatea de a răspunsuri sur-
prinzătoare la întrebările importante ale vieţii 
duhovniceşti. Obişnuiţi fiind să citim la Paul 
Siladi interpretări citadine ale apoftegmelor 
Părinţilor pustiei, cartea de faţă ne propune 
un exerciţiu cam de aceeaşi natură, adică un 
tip de „indigenizare” a unui mesaj dintr-o 
altă zonă, în spaţiul nostru mental şi cultu-
ral. De această dată, însă, asistăm la tâlcuirea 
în premieră, pentru contextul românesc, a 
maximelor unui Părinte al oraşului, Părintele 
Thomas Hopko. Cititorului creştin Părintele 
Thomas Hopko îi este cunoscut prin lucra-
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rea Homosexualitatea – o abordare ortodoxă, 
traducerea lucrării Christian Faith and Same 
Sex Attraction – Eastern Orthodox Reflections, 
realizată de Marian Rădulescu, cu un cuvânt 
înainte de Mihail Neamţu şi publicată la Edi-
tura Theosis, în 2009.

În afară de această lucrare, care iese în 
evidenţă prin tema fierbinte abordată, până 
acum Părintele Thomas nu este foarte 
cunoscut publicului cititor din România. 
Dincolo de temele actuale pe care le anali-
zează critic, amintim în treacăt doar lucrarea 
Women and the Priesthood, [Femeile şi preo-
ţia], Crestwood: SVS Press, 1983 revizuită şi 
extinsă în 1999, în care se aduc lămuriri şi 
explicaţii de ce în Biserica Ortodoxă femeile 
nu pot fi hirotonite în treapta de preot sau 
episcop, Thomas Hopko s-a consacrat mai 
presus de toate, în spaţiul american, ca un 
Părinte spiritual pentru omul contemporan, 
aflat în căutarea sensului profund al exis-
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tenţei. Părintele Thomas a fost o astfel de 
prezenţă, iar cele „55 de maxime” ale lui, 
pe care Paul Siladi le tâlcuieşte, sunt conce-
pute tocmai pentru a fi, pentru omul zilelor 
noastre, un fel de călăuză de încredere spre 
Dumnezeu. Părintele Thomas a avut o grijă 
pastorală neobosită şi plină de iubire pentru 
toţi cei care l-au căutat pentru îndrumare 
spirituală. 

Thomas Hopko s-a născut la 28 martie 
1939 s-a născut în Endicott, New York, şi 
trece la Domnul pe 18 martie 2015. Pre-
dicator renumit, teolog cunoscut şi om de 
radio foarte popular, Părintele Thomas a fost 
botezat şi crescut în Biserica Ortodoxă Ame-
ricană Carpato-Rusă, comunitate aflată sub 
ascultarea canonică a Patriarhiei Ecumenice 
a Constantinopolului. După ce a absolvit 
Universitatea Fordham, în 1960, cu o diplo-
mă de licenţă în studii ruseşti, în 1963 îşi 
finalizează şi studiile teologice la Seminarul 
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Teologic Ortodox „Sfântul Vladimir”, din 
New York. În 1969 încheie studiile de mas-
terat în filozofie la Universitatea Duquesne, 
iar în 1982 obţine doctoratul în teologie tot 
la Universitatea Fordham. Din 1968 până în 
2002 a predat cursuri de Teologie Dogmati-
că, Teologie Practică, Omiletică şi Spiritualitate 
la Seminarul „Sfântul Vladimir”.  A fost decan 
al Seminarului din septembrie 1992, până la 
retragerea din această funcţie în iulie 2002. 
Apoi a primit titlul de decan emerit din partea 
Consiliului de administraţie al Seminarului.

În timpul anilor de slujire preoţească şi 
didactică, Părintele Thomas a scris numeroa-
se cărţi şi articole. Cea mai cunoscută dintre 
aceste publicaţii fiind The Orthodox Faith 
[Credința ortodoxă], o lucrare introductivă, 
în patru volume, despre credinţa, spirituali-
tatea, slujirea liturgică şi istoria Bisericii Or-
todoxe. Părintele Thomas a îndeplinit multe 
ascultări în numele Bisericii Ortodoxe din 
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America (OCA), inclusiv reprezentarea Bise-
ricii la întruniri intra-ortodoxe şi ecumenice. 

După pensionare, Părintele Thomas 
şi soţia sa, Anne Schmemann, fiica ce-
lebrului Părinte Alexander Schmemann, 
s-au mutat în Ellwood City, Pennsylvania, 
unde au locuit în apropierea mănăstirii 
ortodoxe „Schimbarea la Faţă”, din aceeaşi 
localitate. Acolo părintele Thomas a început 
o nouă slujire: dialoguri radio pe teme orto-
doxe, pe Internet. Din 2008, Părintele Tho-
mas a produs mai bine de 400 de podcasturi 
pentru Ancient Faith Radio, majoritatea în 
cadrul seriei sale emblematice, „Speaking the 
Truth in Love” [Rostind Adevărul în Iubire]. 
Împreună cu Anne Schmemann, cu care s-a 
căsătorit în 1963, a avut 5 copii (un fiu şi 
patru fiice) şi 15 nepoţi.1

1  Datele bio-bibliografice au fost preluate şi prelucrate de pe siteul 
Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Vladimir” din New York: „Very 
Rev. Thomas Hopko | St Vladimir’s Orthodox Theological Semi-
nary”, https://www.svots.edu/very-rev-thomas-hopko.
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Acesta este în câteva cuvinte Părintele 
Thomas, un autentic Părinte spiritual, for-
mat în duhul Părinţilor pustiei, care la soli-
citarea credincioşilor şi ucenicilor lui, aseme-
nea Părinţilor vechi, alcătuieşte o listă de „55 
de maxime”. Geneza acestora este clasică: 
ucenicii întreabă, iar părintele răspunde. În-
suşi Părintele Thomas mărturiseşte că a fost 
solicitat să descrie într-o formă sintetică cum 
ar trebui să arate viaţă practică a unui creştin 
ortodox. Ce fel reguli sau maxime ar trebui 
acesta să respecte, sau care ar fi acestea? Răs-
punsul la această solicitare a fost listă cu ceea 
ce numim „55 de maxime”, 55 de lucruri pe 
care un mirean simplu le poate face dacă e cu 
adevărat un credincios şi doreşte să trăiască 
conform voii lui Dumnezeu. În 2008 Pă-
rintele Thomas a înregistrat aceste maxime 
pentru ascultătorii Ancient Faith Radio, iar 
în acest podcast special poate fi ascultat 
pe pagina de internet a radioului, împreu-
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nă cu scurte comentarii realizate de însuşi  
Părintele Thomas.2

Pr. Paul Siladi face, în prima parte a 
volumului de faţă, propriile comentarii la 
maximele Părintelui Thomas. Le dezvol-
tă într-un mod creativ, adaptat căutărilor 
credinciosului din România contemporană, 
într-un stil elegant, deja consacrat, aşezate 
toate sub titlul: eroismul cotidian. Partea a 
doua a cărţii grupează eseuri despre viaţa 
creştină, motivate de comentariile la maxi-
me, însă independente de acestea. 

Avem în faţă o carte despre bucurie, 
politeţe, ordine, obişnuinţă, realism, efort, 
disciplină, renunţare de bună voie, rugăciu-
ne, postire, spovedanie, Împărtăşanie, viaţă 
echilibrată, dar şi despre fermitate, hotărâre, 
căderi şi ridicări, fantezie şi închipuire. Am 
2  „The 55 Maxims of Fr. Thomas Hopko - The 55 Maxims of Fr. 
Thomas Hopko | Ancient Faith Ministries”, https://www.ancient-
faith.com/specials/the_55_maxims_of_fr_thomas_hopko/
the_55_maxims_of_fr_thomas_hopko.
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spune, o carte despre  viaţa firească de creş-
tin. Toate par azi contestate şi lipsite temelie.  
Sunt umplute de un conţinut fluid, încât 
aceşti descriptori ai normalităţii creştine sunt 
tot mai greu de împlinit. Cele de mai sus 
devin dintr-o dată „fapte mari”, iar capaci-
tatea de a le săvârşi devine eroism. Despre 
acest tip de eroism zilnic ne vorbeşte Pr. Paul 
Siladi, pornind de la deja celebrele 55 de 
maxime ale Pr. Thomas Hopko, alcătuind 
un „manual” de vieţuire creştină, accesibil 
oricărui cititor.

Pr. Conf. univ. dr. Cristian Sonea


