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Argument

Părintele L. G. Munteanu nu poate fi  văzut în chip 
obiectiv decât în lumina strălucitoare martiraju-

lui. Această lumină este desprinsă din strălucirea «soarelui 
dreptăţii», din străluminarea peste veacuri a lui Hristos. Iar 
când invoc acest fapt, mă gândesc la cuvintele Mântuitoru-
lui: «Eli, Eli, lama sabahtani», fi indcă noi, oameniii trăim și 
realizăm de cele mai multe ori părăsirea. Cu fi ravele noastre 
puteri, după decenii de părăsire, încercăm să ne unim cu 
«rectorul» nostru”1, în paginile acestei lucrări.

Demersul de faţă a început să se profi leze în momentul 
în care am luat decizia de participa la examenul de admitere al 
Școlii Doctorale „Isidor Todoran” din Cluj-Napoca, disciplina 
Teologie Pastorală. La propunerea Părintelui Arhim. Prof. Univ. 
Dr. Teofi l (Cristian) Tia, am acceptat cu bucurie tema: „Preotul 
și Profesorul Liviu Galaction Munteanu – Păstor de sufl ete și 
Martir al Bisericii noastre”. Asumarea și ducerea la îndeplinire 
a unei teme complexe, precum cea de faţă, presupunea o mare 
1 Pr. dr. Ioan Chirilă, „L. G. Munteanu – propunându-
ne modelul întrupării cuvântului revelat”, în Prof. Dr. L. G. 
Munteanu, Viaţa Sf. Ap. Pavel, Cuvânt introductiv de Pr. Dr. Ioan 
Chirilă, tipărită cu binecuvântarea ÎPS Bartolomeu, Arhiepiscop 
al Vadului, Feleacului și Clujului, Ediţia a II-a, Renașterea, Cluj-
Napoca, 2004, p. 5.
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responsabilitate, deoarece ilustrul dascăl a predat la catedra de 
Studii Biblice a Academiei Teologice Ortodoxe din Cluj, iar în 
lucrarea de faţă ne vom propune studierea liniilor directoare ale 
gândirii sale, din perspectiva disciplinei menţionate anterior. Pe 
lângă această responsabilitate asumată, pe parcursul redactării 
acestei lucrări mi-am dat seama că, a vorbi și a scrie despre 
personalitatea Părintelui Profesor Liviu Galaction Munteanu 
este o sarcină extrem de grea, dar și un privilegiu, având în 
vedere vasta activitate pe care a desfășurat-o, atât ca dascăl, cât 
și ca păstor de sufl ete, dusă până la sacrifi ciul propriei vieţi.

Totodată, la baza acestei alegeri stă și o experienţă 
pastorală pe care am dobândit-o în aproximativ douăzeci 
de ani de slujire în mijlocul credincioșilor care, din mila 
Domnului, mi-au fost încredinţaţi. Tezaurul învăţăturii 
pe care Părintele Liviu Galaction Munteanu ni l-a lăsat 
moștenire este de o mare valoare, de aceea consider că 
suntem datori să-l păstrăm cu sfi nţenie. În acest context, 
considerăm oportună alcătuirea lucrării de faţă, în cadrul 
disciplinei Teologie Pastorală. 

Înainte de trece la redactarea ei fi nală, se cuvine să-I 
mulţumesc lui Dumnezeu și Maicii Domnului pentru că m-au 
învrednicit să studiez teologia, precum și pentru lumina și 
energia ce mi-au fost insufl ate pe tot parcursul acestei cercetări.

Doresc să aduc un cuvânt de mulţumire celor care 
m-au susţinut moral sau spiritual în realizarea acestei lucrări. 
Mai întâi, îi mulţumesc Înaltpreasfi nţitului Arhiepiscop și 
Mitropolit Andrei, care mi-a dat binecuvântarea pentru 
participarea la concursul de admitere al Școlii Doctorale 
„Isidor Todoran”, cu încrederea că voi reuși să duc la bun 
sfârșit proiectul de cercetare.
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Mă îndrept apoi către coordonatorul știinţifi c, Arhim. 
Prof. Univ. Dr. Teofi l (Cristian) Tia, care și-a pus încrederea 
în iniţiativele mele academice, în momentul în care am 
întocmit un proiect de cercetare, pe care să îl dezvolt până 
la acest nivel. Pe tot parcursul acestui drum, mi-a oferit 
cu generozitate ajutorul, călăuzindu-mă cu multă dragoste 
și răbdare, lucru pentru care îi sunt recunoscător și îi 
mulţumesc în mod special. 

Se cuvine să aduc mulţumire și altor dascăli ai Facultăţii 
de Teologie din Cluj - Napoca: Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan 
Chirilă, Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru Moraru, Pr. Prof. 
Univ. Dr. Vasile Stanciu, precum și tuturor celor care m-au 
călăuzit în studiul teologiei pe parcursul anilor de studiu.

Îi mulţumesc soţiei Maria și fi ului Emanuel pentru 
înţelegerea și răbdarea pe care le-au avut pe tot parcursul 
realizării acestei lucrări.


