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Nu mai suntem dezmosteniti!
,
,
Astfel, dar, nu mai eş ti rob, ci fiu;
iar de eşti fiu, eşti şi moş tenitor
al lui Dumne:.eu, prin Iisus Hristos
(Galaten i 4, 7)
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sistăm trişti şi

se

cu sufletul frânt de durere la izgonirea lui Adam din Rai. Dumnezeu îl făcu

tânăr, sănătos, frumos şi nemuritor, şi-l aşezase în sp lendo area Raiu lui. Dar, datorită

păcatu lui, toate se p răbuşesc . Omul ajunge bătrân, bo lnav, u rât şi muritor. Iar bunul Du mnezeu îl dezmoşteneşte şi-l alungă d in Rai. Ne spune Scrip tu ra că de aceea l-a scos Domnul Du mnezeu din grădina cea d in Eden, ca să lucreze pământul d in care fusese luat (Facere ], 2] ).
Adam a ales răul, păcatul, şi ne spu ne Sfântul Maxim Mărturisitorul că răul esteabaterea lucrări i

puterilor sădite înfirede lascopul lor şi că primulom, neducându-şi mişcarea lucrării puterilor naturale spre
scap, s-a îm bolnăvit de necunoştinţa cauzei sale, socotind, prin sfatul şarpelui, că acela esteDumnezeu, fina lul îl sublinia ză acelaşi Sfân t Pă rinte : orice plăcere are ca urmasa. în chip sigur, durerea'. Bietul Adam,
datorită plăcerii

de a gu sta d in po m, neascult ân d de Du mn ezeu, s-a expus durerii.
orfan, îndurând ne cazurile, plângea de doru l Raiul ui. Ne spune Sfân tul Siluan

Dezmoşterut,

Athonitul că Adam, părintele întregului neam omenesc, a cunoscut în Rai dulceaţa iubirii lui Dumne:.eu.

Pentru aceasta a suferit amarnic atunci când. din pricina păca t u l u i lui, afost i::.gonit din grădina Edenului
a pierdut iubirea lui Dumne:.eu. Se tânguÎil cu geamăt mare şi suspinurile lui umpleau toa tă pustÎil'.

şi

Şi

nu nu mai Ada m, ci şi toţi urmaşii lui am moştenit aceeaşi soartă . Ne splUle Sfântu l Pavel că

printr-un omaintrat păca tul în lume şi prin păcat moartea, aşa şi moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că
toţi au păcătuit în el (Romani 5, 12). Iar moartea este precedată de u n cortegiu întreg de boli şi suferinţe,
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de nedreptăţi şi neînţelege ri.
Dunmezeu le făcuse pe toate bunefoarte (Facere 1, ] 1), dar ele nu au rămas aşa . Armonia şi echitatea
lăsate de Creator au fost date peste cap. Privind în ce hal a ejuns lumea, oezi neghiobi împ odobiţi al hlamida
înţelepţilor şi fi10slifi :.gribulindîn zdrense.Ve:.i escroci îmbuibaţi al bunuripământeşti şi pnifeţi înfometaţi, netrebnici
înconjuraţi de admiratori şi creatori oslÎn diţi la nelucrare, risipitori sărbă toriţi şi muncitori dispreţuiţi. Ve:.i alm cel
tare loveş te în cel slab, cum ceI şiret îl păl:ăIeşte peceI blând şi cum asupra drepţilor triu mjă rău tatea J •
În lu me se s ă vârşesc crime, ucide ri, furtu ri şi nedreptăţi . Se urăşte, se înşeală, se minte, se calomni ază, se jură strâmb, se d oreşte bunul altuia. Unii se îmb ată, alţii se învrăjbe sc, se cea rtă, se bat, se
duşm ănesc, soţii se desp art , copiii şi tinerii se strică. Se păcătuieşte şi se sufe ră între noi şi în jurul
nostru, sunt multe lipsuri, boli şi moarte. Se înjoseşte chipul lui Du mn ezeu din om.
Oa menii au aju ns ca nişte oi care nu au pă sto r. Dumnezeu constată acest lucru şi p rin g raiul
proo rocu lui Iezechiel: Oile Mele rătăcesc prin toţi munţii şi petot dealul înalt; împrăştÎil tu-s-a u oile Alele
peste toată faţa pământulu i şi nimeni nu îngrijeşte de ele ş i nimeni nu le cau tă (Iezechiel ]4, 6). Oamenii
erau nişte dezmoşteniţi.
Pen tru această lume prăbuşită, pen tru omul dezmoştenit, se tntrupeaz ă Domn ul Hristos. Apostolul Crăciunulu i este limpede: Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut
din femeie, născut sub Lege, ca pecei de sub Lege să- i răscu mpere, ca să dobândim înfierea (Galateni 4, 4).
De câte ori rostim Crezul, afirmă m acest lucru : Care, pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire,

S-apogorât din Ceruri şi S-aîntrupat dela Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-ajăcu t om4.
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Sfântul Pavel ne spune că, d acă p rin Ada m cel vechi toţi ne-am prăbuşit, p rin Ad am cel nou toţi
sun tem restauraţi: A şada r, precum prin greşeala unuia a venit osânda pentru toţi oamenii, aşa şi prin îndreptarea ad u să de Unul a venit, pentru toţi oamenii, îndreptarea care dă viaţă (Romani 5, 18). Consecinţa
d irectă este aceea că re devenim fii ai lui Dumneze u ş i m oştenit o ri ai Raiului. Nu ma i suntem
dezmoşteniţi : Astfel, dar, nu mai eşti rob, ci fiu; iar de eşti fiu, eşti ş i moşten itor allui Dumne:.eu, prin Iisus
Hristos (Galateni 4, 7)·
Fiul lui Du mneze u se face Om, îşi asumă firea omenească, se face frate cu noi ca pe noi să ne facă
fii ai lui Dumnezeu, să ne în dumnezeia scă . Pă rintele Du mitru Stăniloa e, d e la a că rui plecare la
Domnul se împlinesc două decenii, afirm ă : prima conclu:.ie ce rezult ă de aici esteaceea că Însuşi Fiul lui

Dumnezeu S-a unit Ia maximum cu umanitatea saua venit în maximă apropiere de noi5•
Du mnezeu nu m ai este undeva departe, ci este foarte ap roape de noi, este cu noi , ne scapă de
angoasa singurătăţii şi a abandonării . Nu mai suntem orfani. Părintele Du mitru Stăniloae îşi continuă
' Sfântul Maxim Mărturisitorul. Rlispunsuri către Talasif, "Filocalia j". Sibiu, 1948, p. 8.
, Cu viosul Silu an Athoni tul, ÎntTf iadul daniUkjdii şi iadul smerenia. Deisis, Alba Iuli a, 1<;19+ p. 200.
J Săptămâna Patimilar, Renaşterea, Cluj-Napoca, pp. 110-111 .
4Liturghit:r, EIBMBOR, Bucureşti, 2012, p. 1 7 0 .
5Pr. Prot, OI. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmtltidt Ortodoxă 2, EIBMBOR, Bucureşti, 1974- p. }6.
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t? argumentul şi zice că acum Persoana divină a Fiului lui Dumne-
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pomul care nu-i alvieţii e vădit că efăcător demoarte'5. Prin naşterea

zen sau Il Cuvântului in tră În planul experienţei comune a celor ce Domnului Hristos se redeschide Raiul şi no i avem acces la
cred În El ca o persoa nă din rândul pereoonelar umane, care, Însă, pomul vieţii.
De fapt, po mul vieţii este DOlIU1ul Hristos. Aşa gl âsuieşte
în acelaşi timp, le dii pu tinţa de a o sesiza. ca persoanadumne::.eias,il'.
troparul Înainteprăznuirii: Găteşte-te, Betleeme, ciJ. s-a deschis
Oamenii cu o viaţă duhovnicească deosebită nu numai că tuturor Edenul! Împodobeş te-te, Efrata, că pomul vieţii a înflorit în
sunt convinşi teoretic de prezenţa lui Hristos, ci au pa rte şi de peşteră din Fecioara! Pentru că pântecele aceleiarai în ţelegiJ.tor s-a
o experienţă dire ctă a Lui . Sorin Du mitrescu a scris o carte arătat, întru careeste dumnezeiescul pom, din care mâncând vom
intitulată 7 dim in eţi cu Pă rin tele Stilniloae. În acest vo lum auto- fi vii şi nu vom muri ca Adam. Hristos se naş te ca să ridice chipul
ru l consemnează o experienţă de o gingăşie rară, pe care i-o cel ciJ.:u t maiînainte<6.
împărtăşeşte Părintele Stăniloae: Alaltilieri seari!. în ultima reNi s-ar putea părea că, pentru a mânca din dumnezeiescul
pmă a somnului, am avut un vis nemaipomenit. Parcă era Iisus; pom, trebuie să fim mari nev oitori şi asceţi . Este ad evărat că
tâniJ.r, blând, dulce, plăcut ... Era un tânăr de ofrumuseţe nemaipo- de Hristos nu te poţi apropia oricum şi că marii nevoitori au
m en ită şi de o apropiere sufleteasciJ. cum nu am mai vă:ut. Mi-a avut acces la pomul vieţii. Dar şi nouă, credincioşilor obişnuiţi,
jăcu t atâta bucurie întâlnirea aceasta Încât m-am sculat aşa deferi- care ne pocăim de toate răutăţile noastre, Dumnez eu ne îngă
cit.. .7
duie p rin Sfinte le Taine accesul la pomul vieţii. Sfântul NicoSfân tu l Siluan Athonitul a avut o experienţă directă cu lae Cabasila ne spune că, alături de aceas tă cale, mai puţin bătă
DOlIU1ul Hristos. În clipa în care era cel mai deznă dăjduit, pe toriM şi rezervată personali tăţilor cu o excepţională trăire şi experienţă
p ragul disperării, seduce la vecernie, în Paraclisul SfântuluiIlie, duhovniceasciJ., şi, mai ales, a marilor pustnici, viaţa spiritualiJ. a
şi de abia rosteş te rugăci unea " Doamne, lisuseHristoase, miluieşte Ortodoxiei mai cunoaşte şi o a doua cale, mult mai uşoară şi Ia înmă ! " ciJ., în dreapta uşilor împărăteş ti, în locul icoaneiMântuitoru- demânamarii mulţim i, realizabilă nu numaiÎn i::.olarea şi în liniş tea
lui, ÎI vedepeHristos Cel viu. Întreaga safiinţă i seumple delumi- pustiei, ci în mijlocul lumii, în nem ijloci tă apropiere de semenii
na harului Sfântului Duh în care recu noaş te pe Domnul. Privirea noştri şi În strânsă comuniune cu ei: este calea trăirii spirituale liSa blândă şi infinit de bună, iradiind iertare, pace şi bucurie, atrage turgice, care urm ăreşte unirea cu Dumnezeu prinmijloacele formeire:istibil întreaga safiiptură 8 .
lor sensibile ale cultului sau aleslujbelor divine'7.
De la Naşterea Domnului Hristos, Dumnez eu este cu noi.
De aceea, la p ropunerea Preafericitu lui Părinte Patriarh
Sfântu l Evan gheli st Matei, relatând acest eveniment, ne arată Daniel, Sfântu l Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ap robat
că s-a împlinit prooro cia lui Isaia: Ia tă , Fecioara, va avea în
ca anul 2 0 14 să fie d ed ica t Sfin tei Spo ved anii ş i Sfin tei
pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se Împâ rtă şarui, să fie u n an Eu haristic, ştiind bine că siJ.vârşirea
tâlcu ieş te: cu noieste Dumne:.eu (Matei 1, 2) ). Iar Sfântul AposSfintei Liturghii are caobiect prefacerea darurilor în dumnezeiescul
tol Pavel este copleşit de această taină : cu adeviJ.rat, mare este
Trup şi Sânge, iar ca scop sfinţirea credinc ioşilor",
taina dreptei credin ţe: Dumnezeu S-a ară tat în trup, S-a îndrep tat
Sigu r că pentru a intra în Rai şi a gusta din pomu l vieţii,
în Duhul, afost vă::.u t de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a
pen tru a te împărtă şi şi cu Sfin tele Taine, este ne voie de o
fost crezut În lume, S-a înălţat Întru slaviJ. (1 Timotei ) , 16).
an ume pregătire. Postu l Crăciunului ne -a d at această posibiMarele nostru teolog, pe care l-am mai amint it, ne sp tme
litate. Abţinerea de la mâncarea de dulce, lectu rarea Sfintelor
că acum ş tim sigur că Dumne:.eu-Cuvântu.l ePersoaniJ. sau o existenţă
Scrip turi , actele d e caritate şi, mai ales, o bună Spoveda nie
asemiJ.nătoare exis ten ţei noastre personale, prinfaptul că seface şi
ne-a u ajutat să ne primenim sufletul. Sfân tul Simeon No ul
Persoanafiriiomeneşti, fără să încete:.e afi Persoanafiriidumnezeiesti.
Teolog, referindu-se la pocăinţa şi la nevoinţa sinceră, deterPrin aceasta garantea:iJ. valoarea maximă a persoanelor omeneşti şi
minate de o cred inţă puternică, zice: Aşadar, crezând din tot
eternitatea lor'!.
sujletul şi cainau-ne cu ciJ.ldură, : ăm is lim pe Cuvântul lui DumFaptul că raiul s-a rede schis prin naşterea Mântuitoru lui,
nezeu în inimile noastre, ca Fecioara, dacă avem sujletele noastre
că nu mai suntem orfani şi dezmoşteniţi, îl mărturisesc şi cefecinare cura te'~ .
lebrările liturgice de la Crăciun şi colindele no ast re. Cântăm
Sfân tu l Macari e Egiptean ul ne spune că pocăinţa este sinla vecemia Crăciunului stihira urm ă toare: Veniţi siJ. ne bucurăm
gura noastră salvare! Nicicultura, nici in teligenţa , nici nobleţea,
întru Domnul, potesiind taina ceestedefaţiJ. . Zidul ceI despărţi tor
nicifrumuseţea nu-l reînnoiesc pe om, ci numaipociJ.inţa adevărată,
cade acum; sabiil cea defoc seîndepărtea::.ă; heruvimul nu mai pii::.eşte
ruşinea şi regretul pentru tot păcatul săvârşit Întrecut. Ş~ bineînţeles,
pomul vieţi i; iar eu mă împărtăşesc de dulceaţa din rai, de la care
schimbarea totală afelului de vieţuire, degândire"'. Pocăinţa adem-am Îndepărta t prin neascultare",
v ă rat â se finalizează întotdeau na p rin tr-o bună spovedanie,
Adevărul de credinţă că Dumnezeu se coboară pe pământ
u rmând ap oi împărtăşirea cu Tru pul şi Sângele Domnului.
ca să-I suie pe om la cer este sub liniat în altă cintare: Cerul şi
Vasile Voiculescu, în cunoscutu-i " Colind" cu p ro fund
pămâ ntul astă::. i s-auÎmpreunat, născându-Se Hristos. Astă::. i Dumnezeu pepămân t a venit şi omul laceruri s-a suit. As tă::.i este vă::.ut conţinut euharistic, sptme: În coliba-n tunecată! Din carne şi os
cu trup, pentru om, Cel din fire nevă::. u t. Pentru aceasta şi noi, Iă lucrată ,! A intrat Hristos deodată ./ Nu făclie ce se stinge,! Nu
udându-L, să-I strigăm: slavă întru cei de sus lui Dumnezeu. şi pe icoaniJ. cesefrânge'! Ci El Însuşi, trup şi sânge,! Preschimbat penpiJ.mânt pacea carene-a dăruit-o nouă venirea Ta, Mântuitorul tru făptură! Într-o scumpă picătură ,! Dulcea Cum ineciJ.tură". Săr
bă toarea Crăciunului are în cent rul ei de foc acest Ospăţ eunostru, slavă Tie!'"
haristic
al credinţe i - Sfân ta Liturghie . În coliba su tletului
Folcloru l nostru d e inspiraţie creştină se op reşte atât la
greşeala lui Adam, la alungarea lui d in Rai, cât şi la izb ă virea nostru, curăţită în timpul pos tului, intră Hristos Cel născut în
lui p rin naşterea Domnului Hristos. Un vechi colind din Apu- ieslea Betl eemului. Su tletul nostru, devenit iesle cura tă, treseni red ă dialogu l Domn ului Hristos cu Adam: le-ţi, Adame, buie să-I ofer e sălaş Mântuitoru lui. Fără Litu rghie, fără o secemai aii Şi din Rai afară-mi luii,! Să-ţi cumperi un plug să ari.! Şi rioasă preocupare spirituală, Crăciunul rămâne o sărbătoa re
să -ţ i

ari şi să tru âeeti.l De-acolo să te hrăneşti". Tân guirea lui
Ad am la aflarea sentinţei este plină d e nostalgie: Raiule, gră
dină dulce,! Eu din tine nu m -aş duce,! De du lceaţa poamelor,! De
mirosulflori/or,! Defumul tămâilor,! Dezborul albineIor,! Dedragul
îngerilor'J.
Colindul Praznic luminos, armonizat de Tim otei Popovici,
ne splllle că, la Crăciun, s-a deschis din. nou Raiul şi că strămoşii
au fos t mântuiţi : Raiul cel Închis! A:i iar s-a desdiis.l ŞarpeI ui

cumplit! Capul i-a: drobit.! Şi striJ.moşii iară,! Prin Sfânta Fecioară,!
Iar s-auînnoit"4.
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folclorică şi comercială.
Dorinţa noastră pu ternică

de a ne curăţi şi a d eveni sălaş
din p reajm a Cr ă ciunului :
Pe mine, cel ce amajuns peşteră de t âihan , arată-mă, Doamne, Cel
al lui Hristos o exprimă

şi cântările

ceîn peşteră Te-ai născut, locaş al Tă u şi al Ta tălu i şi al âumnezeiescului Tău Duh, ca să Te slăvesc întru toţi vecii.
Prin naşterea Dorrmului Hristos suntem reînfiaţi. Sfântul. Pavel
ne spune Pe1ltru că sun teţi fii, a trimis Dumnezei peDuhul Fiului
Său în inimile noastre, care strigă : Auva, Părinte! (Galateni 4, 6)

Dorim ca acest Ospăţ al credinţei să fie deplin pentru du mSfân tul Maxim Mărturisitorul ne spu ne că în Rai erau doi neavoastră, pentru toţi, iar sărbătorile Cră ciunu lui, Anului
pomi cu semnificaţie specială - pomul vieţii şi pomul cunoştinţei Nou şi Bobotezei să le petreceţi cu multă bucurie, împreună
binelui şi a răului . Pomul vieţii este, desigur, jăcător de viaţă; iar cu cei dr agi!
6 Ibidem.

7 Sorin Durrutrescu, 7 Dimineţi cu Părin tele 5tăniloae, An astasi a, Bucureşti,
19'}2. p. 7·
8Cu viosul Siluan Athonitul, ÎntTe iadul danărkjdii şi iadul smereniei, p . 15.
~ Pr. Prot. Of. Dumitru Stăniloae, TeologiaDogmatidl Ortodoxă 2 , p . } 7.
'0 M ineiul pelkambrif, EIBMBOR, Bucureşti, 2005, p . 426.
u Ibidem, P. 4J4 .
U Cont. Univ. Of. Ioa n Bocşa, Colinde ROmiÎ~ ti, Fundaţia Culturală Ter r
~onia, O uj-Napoea.. 200}, p. 621.
Ibidem, p. 624.
'4 Pr. Pr ot. Ioan Brie, 73 /k CoJin/k, O uj-Napoea.. p . 27.

' 5Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către TaJasie, p. 150.
, 6 M ineiul pt! lkcmWtle,

p. } 12.

CabasiIa.. Tâlcuirea dumn=ieştii Liturghii şi Desprl viaţa În Hristos,
Bucureşti, 19B<ft p . 15.
,8 Ibidem. p. 27.
'~ FilocaJia 6, EIBMBOR,. Bucureşti, 1971, p . 157.
2 0 Pociiinţa sau Întoarana la Dumnezeu, Edi tura Bizantină,. Buuueşti, 2001,
' 7 N icolae

P· 42·
2' Vasil e Voicu le s cu,. I n te g ra la Oper e i Poe ti ce , Ed it u r a Anastasia,
Bucureşti, 1999 , p. 575.

Hramul Centrului
«Sfântul Nectarie» din Quj-Napoea
ent rul de Îngrijiri Paliative "Sfântul Nectarie" din ClujNapoea şi-a cinstit în mod d eosebit ocrotitorul spiritu. .
al. Cu prilejul hramului din data d e 9 no iemb rie, ziua
de prăznuire a Sfântu lui Nectarie Tau maturgul, la sediul centru lui situ at pe str. Cernei fă ră număr a fost săvâ rşit ă Sfânta
Liturghie de către PS Episcop Vasile Someşanul, înconjurat d e
un sobor de p reoţi şi diaconi, a săvâ rşit Sfânta Liturghie. Din
sobor au făcut parte: PCuv. Arhim. Cont Univ. Dr. Teofil Tia,
duhovnicul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoea,
PCuv. Arhim. Visarion Paşca, duhovni cul Mănăstirii .Acoperărnântul. Maicii Domnului" de la Floreşti, Pr. Bogdan Chi.orean,
preotul. Centrului, Pr. Dr. Petru nea, Pr. Dan Hognogt, Pr. Ovidiu
Mercea şi Pr. Vasile Dea, Diacon Prof. Daniel Mocanu şi alţii. La
slujb ă au lua t pa rte:D-na Prof. Univ. Dr. Maria Mirela Ghennan
Căprioara, Director medical al Centrului, Dl. ee. Vasile Delean,
Director Economic, Dl. Acad. Horea Colan, Preşedinte Executiv
al Asociaţiei Filantropice Medical-Creştine "Ouistiana" - Cluj,
profesori universitari, oficialităţi locale invitaţi speciali (01. Antrenor Cristian Dulea şi liviu Solomon), cadre medicale şi angajaţi
ai centrului, bene ficiari, sponso ri şi credincioşi care urmăresc
activitatea Centmlui "Sfântul Nectarie" din Cluj-Nap oca. Din
pa rtea Centrului Epar hial , ca delegaţi ai Înaltpreasfinţitului
Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei au participat Dl.liciniu
Câmpan, Cons ilier Misionar-Social, şi 0 1. d r. Valen tin Vesa,
Secretar Eparhial.
Sf. Liturghie a fost urmată de o slujbă de Te Deum cu ocazia
aniversării unui an de la ina ugurare şi a 6 luni de la începerea
efectivă a activit ăţii medicale. În cuvântul de învăţătur ă adresat
celor prezenţi, PS Vasile a adus mulţumiri tuturor celor implicaţi
în buna desfăşurare a activităţilor centru lui şi a vorbit despre
menire a acestuia: "Cei care, într-o formă sau alta, au contribuit
la ridicarea aceshti aşezărnânt, toţi cei care din mila Lui Dumnezeu şi din chemarea Lui înd eplinesc o ascultare, o misiune, o
lucrare în acest aşezământ, în folosul bolnavilor care sunt internaţi
aici, întru nădejdea uşurării suferinţelor lor trupeşti şi sutleteşti,

fi

îndeplinesc o lucrare importantă, care ne sensibilizează pe toţi,
şi pe cei care suntem sănătoşi, dar şi pe cei bo lnavi. Avem bu curia să mărturisim că la ideea înfiinţării acestui aşezământ, încă
de la început au răspuns autorităţile administrative şi medicale de la toate nivelurile, local, judeţean şi guvernam en tal, agenţi
economici, credincioşi ortodocşi, romano-catolici şi evangheliei
din Cluţ din ţară şi din. străin ătate" .
În semn de preţuire faţă de ajut oru l acordat, PS Vasile a
oferit diplome celor care s-au implicat în edificarea şi funcţionarea
Centrul de îngrijiri paliative "SI. Nectarie" . Centml de îngrijiri
paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoea a fost ridicat de Arhiepi scopia Vadulu i, Feleaculu i ş i Clujului şi se adresează
pacienţilor bolnavi de cancer, precum şi familiilor acestora, indiferent de apartenenţa etnică şi religioasă . Centrul a fost construit, dotat şi mobilat între anii 201D-201 2 şi a fost sfinţit la data
de 9 noiembrie 2 0 12 de către ÎPS Părinte Arhiep iscop şi Mitropolit Andrei, chiar în ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Nectarie, ocrotitoru l cen trul ui. Centrul dispune în prezent de 10
saloane cu 2 0 de paturi, u n cen tru de zi, amb ulator, capelă,
preuun şi de o farmacie şi de o sală de kinetoterapie . În acest
centru, serviciile de îngrijiri paliative sunt acordate gratu it de o
echipă interdisciplinară, specializată, fonnată din medici, farmacist, p reot, asistenţi medicali, psiholog, asistent social, infirmiere şi vo ltm tari. Această echipă este pregătită să răsptmdă
nevoilor medicale, spirihta le şi sociale ale de pacienţi şi familiilor lor într-tm moment d ificil al vieţii.
A. ~, A. A.
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ţii,

sunt p rimii ca re urcă pe me te rez ele cetăţii şi s fidea ză
cu bărbăţia lo r de şoimi de ştepta ţt la libertate" .
1 Decembrie 1918 rămâne ziua istorică pentru întregul neam,
ziua bucuriei româneşti, împlinirea marelui ideal. Clipa cea mare
a veacurilor de isto rie românească. România Ma re nu a fost o
ofrandă, ci un drept câştigat cu înţelepciune şi jertfe. S-aspulberat
a tunci un im periu cunoscu t sub tristul nume de " temniţă a p0poarelor" . Terrmiţă pe care au simţit-o până la sânge şi moţii.
Făuritori de istorie, luptători cu arma sau condeiul pentru
zări le,

T able t a luni i d e cembrie

Despre omenia românească
la nasterea
Domnului
,
A lexandr u Nemoian u

.
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prosperitatea neamului românesc, Moţii au fost trup şi sufletalături
de Ţară. Şi de data aceasta moţii aveau un cuvânt de spus.
"Manifestul" adresat de Amos Frâncu în acele zile fierbinţi glă
suia astfel; ,,Fraţilor! Moţi1or! Adunaţi-vă la Cârnpeu, Abrud, Zlatna,
GiIău, Huedin, Hălmagiu . Acolo lăsaţi gărzi şi pază şi porniţi la
Bălgrad", chemare ce a fosturmată pretutindeni cu entuziasm.
La începutul lui noiemb rie 1918, în târguri şi comu ne, în
sate din Ţara Moţilor au a vut loc adunări populare şi au ales
prin vot universal Consiliile comunale şi cer cuale. S-au înfiinţat
gărzi naţionale puternice, constituite cu precă dere din soldaţi,
ofiţeri şi subofiţeri întorşi de pe front, căliţi în focul războiului.
S-au ales deputaţi şi delegaţi de drept reprezentând ce rcu rile

na d intre cele m ai fru moase şi mai mişcătoare
vo rbe româneşti, care mai poate fi auzită în sate,
este ,,\ino să te omenesc" sau: "am fost omenit".

Deplin este trăită "omeni a" la Naşterea Domnului.
În înţeles imediat, "a omeni" pe cineva înseamnă a primi pecineva în casă şi a-i dărui o bucată de pâine, un pahar
de apă, o vorbă bună sau toate la un loc. Iar a " fi omenit"
înseamnă

a primi cele amintite mai înainte. Dincolo de
dincolo de ilustrarea celei mai autentice trăsături româneşti, cea care leagă demnitatea de
modestie şi modestia de eleganţă, "a omeni" înseamnă o
profundă, absolută înţelegere a rostului de a fi întru fiinţă,
frumuseţea exprimării,

electorale şi reuniunile învăţătorilor, femeilor şi meseriaşilor.
Toate localităţile din Ţara Moţilor au fost bine reprezentate . Peste 50 de delegaţii au fost împu ternicite cu credenţiona
le şi protocoale.
Un rol deosebit în pregătirea afectivă a moţilor de pe Valea
Arieşului pe ntru .Dumfntca cea Mare" l-a avut locotenentul
Dr. Emil Dan dea, care a străbătut localităţile Ţâ rii Moţilor. În

şi trăire ortodoxă cutremur ă toare.Mai dovedeşte această

vorbă că românii sunt un popor nu

vechi, ci străvechi, cu o
identitate şi înţelegere de sine care trece de vremea istorică
şi ne duce "la început".
A "omrmi" înseamnă înţelegerea şi trăirea deplină, conştientă şi pururea " angajată" a stării în care ne aflăm, a
existenţei noastre nu ca " indiviz i", numere socia le şi ec0-

de reculegere sufletească, de adâncă trăire a uno r sentimente
cu adevărat patrio tice, româneşti . Să nu uităm să avem mereu
înain tea ochilo r su fleteşti cuvinte le m e reu actuale scr ise de
m arele cărturar patriot Alexandru Vlahuţ ă "într-o ţară aşa de
frumoasă,

cu

W1

trecut aşa de glorios, în m ijlocul unui popor

a tâ t de deştept, cu m să nu fie o a devă rată religie iubir ea de
patrie şi cu m să nu-ţi ridici fruntea, ca falni cii strămoşi de odinioară, m ândru că poţi sp une:

Sunt român!"

. ... J!( <II

Program catehetic în
Postul Crăciunului
~
~

a fi fiecare an, Arlueptscopia Vadului, Peleaculut şi O ujului, prin Biroul de catehizare parohială organizează în

Postul Naşte rii Domnu lui, o nouă serie de programe
cate hetice destinate credincioşilor din parohiile de pe raza Bparhiei. Asfel, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi
Mit ropolit Andrei, în cele 6 d uminici premergătoare p raznicului
Naşterii, preoţii Arhiepiscopiei susţin la fina lul Vecemiei câte o

xiei, mari Sfinţi ai Bisericii Creştine, cum a fost Sfântul Ioan Gură
de Aur sau cum a fost Sfântul Grigore de Nyssa, însă este o reÎmprospătare a unor lucruri pe care mulţi dintre credincioşii noştri le
ştiu sau cei care nu le-au cunoscut până acum au ocazia să le cunoască. Programul catehetic se va desfăşura după un plan bine
stabilit. Pe 17 noiembrie va fi susţinută prima cateheză cu titlul
Tatăl Nostru - rugăciunea biblică prin excelenţă. A doua catebeză
va fi susţinută pe 24 noiembrie şi va gravita în jurulcererii: "Tatăl
Nostru care eşti în Ceruri sfinţească-se Numele Tău». În această
catehezâ vom încerca să răspundem la anwnite întrebăricu privire
la relaţia dintre Dumnezeu şi creatura Sa. Vom vedea că de multe
ori cuvintele sunt prea sărace pentru a exprima şi explica realităţile
Dumnezeieşti. Pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională, va avea loc cea
zile înainte de ţinerea Adunării . Tim pul er a ne favorabil. Moţii
dea treia cateheză pe marginea cererii: "Vie împărăţia Ta, facă-se
căliţi cu vitregiile timpu lui, cu ie rni grele, cu lupta grea pentru
Voia Ta, precwn în Ceruri aşa şi pe Pământ» . Aici încercăm să exsupravieţuire, mergeau ca la o ma re sărbătoare.
plicăm şi totodată să răspundem la posibile întrebări ca aceea a
Unii au m ers cu căruţele, alţii călă ri pe căluţii de mu nte,
facerii voii lui Durrmezeu, a venirii împărăţiei lui Dumnezeu, înalţii pe jos . Au trecut Dealul Mare cu cântecul pe buze, în ră
trucât în Evanghelia Sfântului Apostol Luca, de exemplu, ni se
su ne tul tulnicelor. Câ ntau " Marşul lui Iancu ", "Deşteaptă-te
spune că împărăţia lui Du mnezeu este înlăuntrul nostru, dar, pe de
române ", "Pe-al nostru steag stă scris Unire", apoi strigau: " Să
altă parte, în Petru ni se vorbeşte despre venirea unei împărăţii cu
trăiască România Mare".
cer nou şi pământ nou . Pe 8 decemb rie 2(1) va fi susţinută cateheÎn Sfatul Naţional Român ales a doua zi, în şedinţa ţinută za ; «Pâtnea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi», din care
în sala Tribunalu lu i, moţii au fost reprezentaţi prin Lucreţiu credincioşii vor putea afla la ce pâine face referire rugăciunea, dacă
Pop şi Alexandru Barza din Abrud, Zosim Chirtop, Gheo rghe este vorba despre hrana de toate zilele sau este vorba aşa cum inMoţii au început să se înd repte spre Alba Iulia cu câteva

1 Decembrie 1918 - La Alba
Iulia - "În fruntea tuturora,
.. '"
m otu....
,
Pr.

'il'

Amintirea şi cinstirea zilei de 1 Decembrie 1918, alături de
întreaga sutlare românească, este şi pentru noi, moţii, un popas

comună, o rostim adesea pe dinafară, nefiind sensibili neapărat la
ceea ce rostim. Nu se pretinde a fi o abordare nouă, cu idei noi,
pentru că de această rugăciune s-au ocupat mari nume ale Ortodo-

. ... J!( < I I
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de a face din România o ţară frumoasă şi fericită .

apostolilor, la cererea lor, atunci când L-au întrebat cum trebuie să
se roage. Sigur că Rug ă ciunea Tatăl Nostru este foarte ClU1OSCUtă,

cei din jur şi, prin ele, se mântui e ori se osândeşte.
Nicicând nu este omenia românească mai la vedere ca
la Naşterea Donmului. Între români se spune nu "Hristos
s-a născut", se spune "Hristos se naşte" . Actul naşterii este
înţeles în veşnicie şi, deci, "acum", în această clipă. .Dmenia" exprimă toa te cele po menite şi le implică pe toate. În
această stare de "omenie" şi în trăirea ei vom putea înţele
ge bine cele spuse în Lu ca 16,9: " Şi Eu vă spun: Faceţi-vă
prieteni prin bogăţia nedreaptă, pentru ca, atunci când ea
vă va lipsi, ei să vă primească în corturile cele veşnice" .

.

Ziua de 1 Decembrie a intr at în calendarul de suflet al istoriei noastre . Ea ne -a dat unita tea naţională şi puterea morală

raportul adresat Comitetului Naţional Cluj (20 no iembrie 1918) catehezâ despre rugăciunea domnească Tatăl Nostru. Suportul
de scri e en tuziasmul cu care a fost primit la Bistra, Cîm pe ni. cate hezelor a fost întocmite de inspectorul pentru catehizare paVidra de Sus , la casa Iancu lu i.
rohială, pr. prof. dr. liviu Vidican Manci.
Mulţime de moţi a întâmpi nat pe reprezentanţii Senatulu i
Pr. liviu Vidican Manci a oferit detalii despre program.: ,,Anul
român cu steaguri t ricolore, prapori-porţi de triumf Hori şi acesta terna programului catehetic din Postu l Crăciunului este, la
brad. întâlnirea moţilor de pe Arieş cu Dr. Emil Dand ea, fiu al fel ca cea de anul trecut, biblică întrucât se concentrează asupra
Apuseni lor, s-a transformat în tr-o mare sărbătoare de trăire rugăciunii Tatăl Nostru. Ştim foarte bine că RugăciuneaDonmească este rug ăciunea pe care Mîntuitorul nostru Iisus Hristos a dat-o
românească.

nomice, dar ca "pe rsoane", existenţe conştiente de sine şi
de cele din jur. "Persoana" este întotdeauna conştientă de
sine, conştientă de relaţia cu Ziditorul şi conştientă că realizarea ei nu se poate împlini decât în .xomuruune", în relaţie cu semenul său. Iar realizarea relaţiei cu semenul, care
înseamnă trăirea creatoare a iubi rii, înseamnă a jertfi; fără
nădejde de recompensă îmediată, alta decât un zâmbet, o
mulţumire, o strângere de mână, o aducere aminte. "Pe rsoana" nu poate fiinţa decât în relaţie mutuală, una de
necesar respect şi, ideal, de dragoste, din adânc în adânc,
până la o cuprindere universală, .joborrucească" . Prin "faţa"
sa şi p rin "cu vintele" sale, persoana stă în comuniune cu

...
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u nt în isto ria poporului român m ome nte de mare
importanţă istorică, de pre~tigiu, pe care n-a ve m

d reptul să le uităm. Un astfel de eveni ment este

1

Decembrie 1918, a nul fericitei împliniri îndelung aşteptate,

de dorul căreia "n e-au răposat şi moşii şi strămoşii".
La 1 Decembrie 1918, în cetatea lui Mihai Viteazul şi a păti

Popescu şi Ro mu lu s Fu rd u i d in Ompeni, To m a Cioara d in
Roşia Montană,

Alexandru G ura şi Tiron Albani.

Un fapt deosebit legat de moţi din ziu a Marii Uniri es te
Rom âne, formată din moţi şi con-

urm ătorul: Gărzii Naţionale

mirii lui Ho rea, Cloşca şi Crişan, prin voinţa în tregului popor

dusă de locotenentul Dr. Vesa Avram din Sohodol, i-a re veni t
român din Transilvania, reprezentat prin cei pe ste o sută de mii cinstea să i se încredinţeze asigurarea pazei - liniştea cetăţii -.
de participan ţ i, s-a înfăptuit m area Unire. Şi-au împlinit visul li se cuvenea ca u nor vrednici descendenţi ai luptătorilor rede aur, pentru care şi-au dat viaţa martirii neamul ui . Rom ânii voluţionari din timpul Ho rea şi Ian cu .

de pretutindeni se în dreptau spre cetatea Ne amu lui românesc,
sub fald u rile tri coloru hri, pentru a se uni cu " Fraţii" de peste
Carpaţi .

Moţii şi-au îndeplinit în m od

onorabil această misiune, fapt

ce merită a fi mai mult ClU1OSCUt, iar locotenentul Dr. VesaAvram
aşezat în tre fiii de seamă ai nea mului, a acelui timp isto ric.

Di n presa vre m ii aflăm că, alături de întreaga suflare

Am încercat, "pătruns de o sfântă emoţie", a aduce în actua-

românească, şi Moţii şi-au adus contribuţia lo r la împlinirea

litate doar câteva aspecte legate de moţi şi ziua Marii Uniri. Poetul
Grigore Alexandrescu spunea: "Gloria străbună! Pe străbuni. cinsteşte". O datorie sfântă avem să nu uităm. marile evenimente ale

acestui măreţ act istoric. Zia ristul Alexandru Lup eanu Melin

- ma rto r ocular - scria: " Iată s-a pornit curgerea sa te lor d in
to t cu p rin su l ţinu turilor româneşti . Ce i d in tâ i sunt «Motii» neamul ui românesc, m arii bărbaţi care au împărţit "isto ria în
lui Ia ncu şi m untenii lui H o rea. Vin în su mane albe , cu că două", care şi-au pus pieptul în calea furtunii pentru realizarea
ciu li ţuguiate, cu pu ştile p e umă r, cu och ii arzători . Ei, m o-

celui mai măreţ act istoric al românilor: Marea Unire.

terpreteeză unul dintre marii sfinţi ai Bisericii,Sfântul Maxim Măr
turisitorul, despre o pâine euharistică . Pe 15 decembrie 2(1) va fi
prezentată cateheza pe cererea: <<Şi ne iartă nouă greşalele noastre
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri» , una dintre cele mai fru moase cereri, dar totodată încărcată de responsabilitate. Oarecum. ne
ob1igăm în faţa lui Dunmezeu să ni se ierte greşalele precum şi noi
iertăm. Fsteo reciprocitate în ceea ce priveşte iertarea şi aceste lucruri
SlU1t puseîn evidenţă. Pe 22 decembrie 2(1), va fi susţinută ultima
cateheză, a şasea: « Şi nu ne d uce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de
cel Rău, că a Ta este împărăţia şi Putere a şi Slava ». Dumnezeu ne
duce în ispită? Durrmezeu îşi doreşte ca noi să fim în ispită? Iată

doar câteva întrebări la care vom atla răspuns dacă vom participa
la această ultimă întâlnire în bisericile de parohie. Catehezele din
aceastăperioadă, o perioadă a bucuriei, ne pregătesc pentru întâlnirea cu Hristos cel din ieslea Betleemului".

Arhiepiscopia Oujului derulează astfe l de proiecte catehetice
în toa te posturile mari de peste an.

A. p.

~

~
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Preasfinţitul Părinte

Episcop
Vicar Va sile F lu ieras, Somesanul
,
împline şte 65 de ani
Pr. A lexandru M oraru
n 30 decem brie 201 ) , Prea Sfinţitul Pă rinte Epi scop
Vicar Vasile F lu e ra ş So meşanul, îm p l ineş te 65 de
ani de viaţă. Prea Sfinţia Sa a văzut lumina zilei la
30 de cembrie 1948, în oraşul Cluj, din părinţii Constantin şi
Rozalia Fluera ş, la botez primind numele Vasile; era o familie de muncitori cins tiţi şi cu frică de Dumnezeu, care îş i
aveau " ră d ă cini adâ nc " în satu l M ănăştur, din vecinătatea
capitalei culturale a Tran silvaniei, az i cartierul Mă n ăş tur,
din Cluj- Napoca.
La timpul potrivit, a urmat Şcoala generală din Mănăştur
(1955 - 19(2 ), după care, Şcoala profesională " 16 Februarie"
din Cluj, între anii 1962 - 11}65; la absolvirea ei s-a angajat la
" Uzina 16 Febru arie", muncind în producţie ca stn mgar, în
metale, vreme de peste şapte ani (1965 - 1972).
Mu nca de fiecare zi a îngemăna t-o cu pregătirea intelectuală, urmând, în paralel, cur suri serale la Liceul nr. 12 d in
Cluj, în perioada 1965 - 1971; la încheierea cu rsurilo r a obţinut şi bacalaureatul; tot în a cea stă etapă a sa tis fă cu t ş i
stag iul mili tar (1968 - 1970).
Cu toate că, din fragedă pruncie, er a un copil cu minte
şi cu frică de Dumnezeu, îndemnul de a se apropia mai mult
de Biserica lui H ristos l-a simţit în toamna anului 1968, în
urma unei vizite la Mănăstiriie de pe Valea Oltului ; era la
vâ rsta maturităţii, când omul percepe şi înţe lege m ai bine
prezenţa lui Du mnezeu în viaţa sa; a cela şi lucru s-a întâmplat ş i în viaţa tânărului Vasile, care, ma i apoi, a fost îndru mat duhovniceşte, de către vrednicu l de pomenire, pe atunci,
preot - paroh în M ănăştur - Cluj, pr otopopul (pens ionar)
Romul Popa.
Vreme de patru ani (1968 - 197z), dialogul cu Părintele
Romul, participările la Sfintele Slujbe, ascu ltarea cuvi ntelor
de învăţătu ră, citirea de cărţi folosito are pe nt ru su tlet, au
dus la sporirea duhovnicească a tânărului Vasile.
S-a ajuns, astfel, în anul 197z, un ul cruci al pentru viaţa
sa de mai târziu; m ânat de " un glas lă untric", după o pe rioa dă de pregătire, s-a prezent at la examenul de admitere la
Institutu l Teologic de grad Universitar d in Sibiu, în urma
că ruia a fost de clarat ad mis.
Cei patru an i (1972 - 1976) i-a petrecut în stud iu intens,
dar şi în urcu ş pe trepte duhovniceşti; la finaliz area cursu rilor a obţinut licenţa în Teologie (iunie 1976), cu lucra rea:
Probleme sociale în scrierile Pă rin ţ ilor Capadochieni, la cated ra

de Bizantinologie, su b înd rumarea di stinsu lui Preot Pro f.
Or. Teodor Bodogae.
Câteva luni ma i târziu, în 27 noie mbrie 1976, a fost hirotonit preot celib, pe seama Parohiei Tureni, Protop opiatu l
Turda, judeţul Cluj, de că tre Pr ea Sfinţitul Părinte Epi scopVicar de atunci al Arhiepiscopiei Clujului, Ju stinian Chira
Maramureşanul. La scurtă vreme, însă, (la 1 ianuarie 1977)

pentru activitatea misionar - pastorală aleasă, Arhiepiscopul
Teofil Herinean u i-a acordat d istincţia bise rice a scă de .jconom", în cur sul anului 1987.
La solicitarea Părintelui rector de atunci, Prof. Alexandru
Mor aru, Prea Cucernicia Sa, Vasile Plueraş, a funcţionat în
anul universitar 1990 - 1991 ca duhovnic - asis tent la Institutul Teologic Univers itar Ortodox d in Clu j-Napoca (az i
Fa culta te a de Teologie Orto d oxă ) , fiind un preot m odel
pentru stu denţii teologi .
Via ţa aleasă ca preot celib a fost un pas important către
îmbrăţişarea trăirii monahale; as tfel că, la 25 ma rtie 1995,
Părin te l e Vasile a fost tuns în m ona hi sm, la M ănă s tirea
"Sfântu l Ioan Botezătoru l " din Alba Iulia, însă pă strându-şi
a cela şi n ume şi avându-I ca na ş de călugărie pe Prea Sfinţi
tul Părinte Episcop Andrei (mai apoi Arh iepiscop), ierarhul
locu lu i, iar acu m Arhiepiscop şi Mitropolit la Clu j-Napoca;
de aici înainte a îna inta t pe tr eptele ierarhiei bi se riceşti :
stareţ la Mănăstirea Nicu la (1991-1994); eclesiarh la Cated rala Arhiepiscopală d in Clu j-Napoca (1994-1gg8);ep iscopvtcar al Arhiepiscopiei Vad ulu i, Feleacului şi Cluju lu i (1998azi ). În re sponsabilitatea Sa de ierarh, Î.P.5. Bartolomeu i-a
încre dinţat Sectoru l Misionar-Social; în misiunea Sa se atlau
o seamă de sarcini legate de coordo na rea activităţilor preoţilor cu slujire speci ală în uni tăţile d in struc tu ra statul ui,
ca arm ată, intern ele, penitenciarele, casele de bătrâni, leagănele de copii, precum şi înfiinţare a ş i or ganizarea un or
instituţii şi activi tăţi bisericeşti, în vederea ocrotirii şi ajutorării persoan elor defavoriza te, colaborare a ş i îndru marea
activităţilor asociaţiilor şi fund a ţiilor bisericeşti : Asocia ţia
Studenţilor Creştini Ortodoc şi

(ASCOR), Liga Tineretu lui
Ortodox, Societatea Femeilor Ortodo xe din Arhiept scopia Va dul ui, Feleacului şi Clu jului, A socia ţia Oastea
Domnul ui, dar şi asociaţii caritabile înfiinţate de un ii preoţi
parohi d in a ceeaşi Epar hie; în ult imii ani P.S. Sa a înfiinţat
Centrul de Îngrijiri Paliative "Sf. Nectar ie" din Cluj-Napoca,
un loc de m ângâiere su flete asc ă pentru cei care î şi trăie sc
ult imele clipe ale vieţii lor pământeşti .
În calitate de preot celib, de călug ă r şi de ierarh, Prea
Sfinţia Sa a slujit zilni c Sfânta Litu rghi e şi Slujba Vecerniei
(de multe ori şi Utrenii), în afară de celelalte slujbe religioase ce se pot ivi într-o parohie:botezuri, cununii, înmormântări, parastase, sfeştanii, masluri, acatiste, paraclise, la care
se ad aug ă nenum ărate cuvinte de zid ire sufletească ş.a. ,
fapte mai puţin obişnu ite în slujirea arhierească .
La îm plini rea celo r 65 de ani de viaţ ă, a 22 de ani de
preoţie, şi 15 ani de arhierie, Vă dorim, d in sutlet, Prea Sfinţite Pă rinte Episcop - Vicar, Vasile, multă sănă tate şi alese
bucu rii duhovniceşti, ca să puteţi, în continuare, să-i mângâ i a ţ i pe cei nevo ia ş i ş i să - i stato rni ci ţ i pe c re d inci oşi în
d reapta cre dinţă .
Întru mulţi şi fericiţi ani, Prea Sfinţite Părinte, Vasile!
Creştin

a fos t de t aşat ca pre ot sluj ito r la Paro hia " Sfinţii Ap ostoli
Petru şi Pavel" din cartierul Grigorescu, Municipiul ClujNapoca.
După o jum ă tate de an de intensă activitate misiona r pastorală a fost numit preot slujitor la Parohia " Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din cartierul M ă n ăş tu r, la biserica d in
apropierea casei părinteşti; era o bucurie împlinită şi pentru
credincioasa sa mamă, Rozalia, care-i putea mai uşor vedea
şi asculta Sfintele Slujbe şi cuvintele de învăţătură, dar şi a
se ruga împreună, pentru cel plecat m ai re pede di ntre ei,
soţul şi tatăl Constantin .
Clericii şi cred incioşii din parohiile în care a slujit l-au
cuno scu t ca un preo t vred nic, de vocaţie, blând, înţele p t,
modest, de o bunătate pil duitoare , coleg de nădej de pentru
confraţii preoţi, echilibrat, mult milostiv şi iertător, duhovnic ales, cu o viaţă m o ra lă exemplară . Aceste calităţi l-au
făcut să fie remar cat în rândul p re oţ i mii clujene şi s ă fie
solicitat, adeseori, în probleme duhovnice şti şi pentru elevii
Sem inaru lu i Teologic Ortodox Rom ân d in Cluj-Napoca:
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Praznicul Sfintilor
Năsăudeni
,

de a-i cinsti pe Sfinţii Năsău deni ca hram al bisericii din localitate.
Proclamarea ofi cială a canonizării Sfinţilor Atanas ie Todoran, Va sile d in Mo cod, Grigor ie din Zagra şi Vasile d in
finţii Ma rtiri şi Mă rturis itori N ă său d eni au fost
Telciu
a avut loc în data de 11 mai zooâ. Evenimentul s-a
-_ _ pomeniţi în data de 12 noiembrie 2013 în Biserica
. Ortodoxă . Tot în a ceeaşi zi, ei au fost cinstiţi în mod
deoseb it în Tara Nă său dului, acolo unde ei au suferit martiriul în urmă cu 250 de ani. Cu acest prilej ÎPS Părinte An drei,
Arhiepiscop ul şi Mitrop olitul Clujului a oficiat Liturghie
Arhierea scă în parohia năsăudeană Bichigiu . Slujba a fost
săvâ r şită de la ora 10 în sobor de preoţi şi diacon i. Au luat
parte la sărbătoare a de la Bichigiu numeroşi invitaţi, profesori, academ icieni şi autorită ţi locale şi ju deţene . Răspun
surile la slujbă au fost date de corul "Psalmodt a Transylvanica" al Facultăţii de Teolog ie Ortodoxă din Cluj-Napoca,
d irijat de pr. prof. uni v. d r. Vasile Stanciu, de canul instituţiei .
În ca d rul Sf. Liturghii ÎPS Pă rinte And rei a a d res at celor
prezenţi un cuv ânt de învăţă tu ră, în care a am intit despre
• ma rtiriu l Sfi nţilo r Năsău deni şi a vorbit de spre sfinţenie :
-; " Cre d inţa dată o dată pentru totdeauna Sfinţilo r trebuie
de sfăşurat pe platoul "La mocirla" d in Salva, unde cei patru
păstrată cu toată stră şnicie. Concluzia pe care o ave m în
urma a ceea ce au făcut Sf. Atanasie din Bichigiu ş i ceilalţi au suferit martiriul.
trei tovar ă ei
, de cred inta
" ai lui si alături de toti
, Sfint.ii este că
Sim pozion dedicat Sfinţilor Năsăuden i
tre buie s ă pă st ră m credinţa pe care şi ei au p rim it-o de la
Un simpozion de d icat S finţi l o r Martiri ş i M ărturisitori
C': înaintaşi . "
Nă
său
d eni s-a de sfă şurat în a ceeaşi zi, 12 noiembrie 201] ,
La final, pre otu l paroh Nicolae Havrileţ. i-a mulţumit ÎPS
Andrei pentru vizita în localitate dar şi pentru iniţierea tradiţiei când Biserica Orto doxă a făcut pomenirea acestora. Eveni -

~

o

mentul a avut loc la Muzeul Grăni cere s c d in Năsău d în
prezenţa ÎPS Părinte Mitropolit Andrei, a numeroşi oameni
de cultură, academicieni şi pro fesori clujeni şi b istriţeni. În
cad ru l simpozionului, ÎPS Andrei, pr. pro f. univ. d r. Vasile
Stanciu, decanu l F a cultăţii de Teologie Ortod oxă din OujNa poca, prof. univ. d r. Ioan Bolovan, pr. prof. dr. Alexandru
Moraru şi mulţi alţii au susţinut co municări pe terna martiriulu i şi a sfinţeniei. Simpoz ionul a fost încununat de lan sarea
unor volu me tematice şi anive rsare, respectiv: "Istoria Transilvaniei" a acad. Ioan Aurel Pop. red orul Universităţii Babeş
Bolyai din Ouj-Napoca, şi ,,250 de la martiriul Sfinţilor Martiri şi Mă rtu risito ri N ăs ă u deru" , a profesorilor un iversitari
Dorel Man şi Flore Pop.

Mo nument în cinst ea Sfinţilor Martiri Năsău deni
Un monument ded icat Sfinţilor Martiri şi Mărturisitori
Năsăudeni urmează să fie ridicat în parcul central al oraşului
Năsău d. Locu l pe care va fi construit grupul statuar a fost
binecu vântat pr intr-o slujbă oficiată de ÎPS Părinte An drei,
marţi, 12 noiembrie zo13, în ziua pomenirii Sfinţilor Martiri
şi Mărturisitori Năsăudeni. Evenimentu l a debutat la ora 14:30
în prezenţa protopopului de Năsă ud, pr. Ioan Dâm bu, a
numeroşi preoţi, precum şi a oficialităţilor locale. Potrivit pr.
Ioan Dâmbu, până în prezent s-a reuşit cons trui rea fundaţiei
acestu i monument , urm ând ca până în primăvară să fie rid icat întreg gru pul statu ar.
A.A.
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Aurel S asu
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ers onaje: el şi ea. Se iubesc. Se căsătoresc. După ~
' h trei ani, el se
grav. E imobilizat la §

II

îmbolnăveşte

~:v pat.Din dragoste şi sentimente creştineşti, ea nu-l §
părăseşte. Un zâmbet al lui, tăcerea suferinţei lui îi erau de g
ajuns. Dar starea lui fizică se înrăutăţeşte. Îi di spare zâm - ~

betul, vocea, emoţiile, orice reacţie a prezentei celorlalţi. ~
Eanu renunţă, îi stă alături, se hrăneşte din frumoase amin- §
tiri şi din speranţă. Boala este, însă, necruţătoare. Ea obo- ~
seşte, trece prin dure roase clipe de îndoială, îşi pu ne întrebări, e tânără, cu un cuvânt, o încearcă u n vag sentiment
~
de nedreptate. Se g â ndeşte că un prieten o va putea ajuta
în această lung ă bătălie pentru viaţă. Îl găseşte . Un om
înţelegător,

solidar cu prob lemele ei, plin de bunăvoinţă.
Sufletul îi rămâne, totuşi împărţit între p rima dragoste şi
ceea ce se năştea acu m, ca o sublimă pro misiune. Are în
sfârşit, un copil, căruia îi dedică zilele cele ma i fericite ale
existenţei ei. Nopţile continuă să le petreacă, împreună cu
primul soţ, în lumea suferinţei. Este din ce în ce mai obosită, însă n-o părăseşte nici nădejdea, nici credinţa. Iisus a
pătimit pentru noi, de ce n-ar pătimi, la rân du-i, pentru
alţii. După mulţi ani de tratament şi medicaţie, soţul se face
bine, în chip miraculos. Îi cere soţiei să se întoarcă definitiv
la el. Ea nu-şi poate părăsi noua familie şi e convinsă că
lunga perioadă de saaificiu o îndreptăţeşte înanevoioasa-i
hotărâre . Primul soţ o terorizează, o acuză, proferează
ameninţări. Adevărata nefericire abia acum începe. Copilul e mare, înţelege totul SUfETă pentru mama lui. Şi, într-o
zi, ajunge să creadă că poate înlătura răul prin crimă. Este
condarrmat. Tatăl, îngrozit, dispare fără urmă. Doar ea,
singură şi învinsă, rămâne netulburată în grija lacrirnilor
sale. Abia de-acum învăţa să plângă.

Londra, 1 octom brie 1996
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, rememorări
Mirce a Gel u Buta

ntre cărţile publicate de În alt Prea Sfinţitul An drei
Andreicuţ, Mitr opolitu l Cluju lui, M aramureşului şi
Sălaj ului, există două volume strâns legate între ele:

"S-au risipitfăcătorii debasme"<şi " Mărtu risitori pentruHristos "',
Primul volum, subintitulat "Amintiri care dor", porneşte de la
experienţa Înaltu lui ierarh, care a făcut studii de Teologie şi
a slujit ca preot celib la o parohie d in Turda în ultima perioadă a regimu lui comunist. Al doilea volum cu prin de 11 medalioan e de p reoţi ortodocşi români, trecuţi prin închisorile
politice sau răposaţi acolo, precu m părintele Dan ii1 Tudor,
mort în pe nitenciaru l de la Aiud. Un alt medalion este consacrat părintelui Nicolae Steinh ardt, care a cunoscut expe rienţa carcerală - fiind, a şa cum se ştie, încre ştinat în temniţă
- înaintea călugăririi sale la Mănăstirea Relua, unde smerenia
l-a determinat să răm ână simplu mo na h; a şa d ar, cleric, dar
nu şi preot.
Autoru l volumului " Mărtu risitori pentru Hristos" s-a document at în Arhivele CNSAS, consultând atât prop riu l dosar
de urmărire informativă înt ocmit de securitate, cât şi dos arele clericilor (de mir sau ierom onahi) Du mitru Stăniloae, Bartolome u Anania, Ioan Iovan, Tom a Gh eras imescu, Daniil
Tudor, Arsen ie Papacioc, Sofian Boghiu, Rom an Braga, Benedict Ghiuş, Felix Dubneac, Adrian Făgeţeanu, la care se adaugă dosaru l lui N icolae Steinhard t şi alte trei dosar e ale unor
intel ectu ali mireni: poe tu l Vasile Voiculescu , fizician ul Alexandru Mironescu ş i fiul aces tu ia, Şerb an Mironescu , con"t A NDREI AxDREICUŢ, S-au risipit ftlcăwrii de basmf- Amintiri can dar, Ed .
Reintregirea, Alba-Iulia, 2 00 1 .
, t A NDIll'JANDREICUŢ, MiirlurisitaripentruHristos t Ed. Reintregirea, AlbaIulia , 2005.
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damnat şi în chis la vârsta de 21 de ani . Este vorba, a şa cum
vedem, de mari duhovnici reprezentân d tloa rea monahi smulu i rom ânesc, de viito ri înalţi iera rh i, de somităţi teologale,
precum părinte le profeso r Dumitru Stăniloae, sau de mari
poeţi ai literaturii noastre - Vasile Voiculescu. .. Cea mai ma re
parte a acestor a au fost implicaţi în aşa - numitul Pro ces al
" Rugului aprins" (acel cenaclu m istic înfiinţat în anul 1943 şi
dizolvat în 1948 ca asociaţie religio asă), care a reunit, la cel
m ai înalt nivel calitativ, cele trei elemente constitu tive ale
Bisericii Or todoxe: laici, preoţi şi călugări. Se cuvine adăugat
că Nicolae Steinhardt fusese inculpat şi închis în ianuarie 1960
într-un alt faimos proc es d in epocă (sfârşitul anilor ' 50), purtând numele de Lotu l No ica-Pillat, având ca ţintă câţiva intelectuali, scri ito ri, publicişti de marcă ce se op uneau p rin
tăcere şi prin opţiuni cărturăreşti specifice regimului comunis t.
În plus, scriitorul Dinu PiUat era şi d in familia Brătienilor, şi
currmat cu Mihail Fărcă şanu, rom ancier, ga zetar, fost lider al
tineretu lui liberal, refugiat d in 1946 în Occide nt.
Desp re Procesul Noica-PiUat s-a scris mult - i s-au consa crat câteva lucrări istoriografice - în cei 24 de ani trecuţi de
la prăbuşirea ocârmuirii instaurate în România de către ruşi.
Despre Pr ocesu l "Rugului ap rins" s-a scris şi s-a vorb it însă
mult mai puţin, aşa în cât meritul Înalt Prea Sfinţitului And rei,
în acest sens, ca autor al culegerii de medalioane "Mărturisitari pentru Hristos", este evident. De altfel, cele două înscenări
judiciare sun t strâ ns legate înt re ele atât ca
cât ca
scop. De aceea, se impun rearnintite câteva lucru ri.
În martie 1953, odată cu moartea lui Stalin, se în cheia în
Rom âni a, ca şi în alte ţări sovietiza- [- - - - - - . .
te, cea mai dură perioadă (1948-1953)
- aşa avea să rămână - de regim comunist. La câteva luni după moartea
lui Stalin, este abandona t criminalul
proiect al Canalului
Neagră, care înghiţise prin exterminare zeci de mii de vieţi omeneşti.
În anu l 1954, în cepe o relaxare a Teror ii, sporită, un an mai târziu, în
1955, de "spiritul Cenevei", adică de
întâlnirea dintre miniştri de Externe
amer ican, sovietic şi britanic d in capitala Elveţiei, unde se vorbise despre destin dere între cele două blocuri
antagonice angajate în Războiul Rece.
În 1956, cu prilejul unui cong res, al
XX-lea, al Partidului Comun ist Sovi efic, Nichita Hru şciov, liderul de
atunci de la Kremlin, a citit un raport
secret, conţinând date de spre crimele, oro rile şi atrocităţile com ise de
Stalin şi regim ul său . Impactul acestui raport, al că rui text a
ajuns şi în Occid ent, a fost deosebit de puternic, producân d
lepădă rile de comunism şi mar xism ale multor intelectu ali.
În spaţiul comunizat, inclusiv la noi, op resiunea cunoaşte o
perioadă de îndulcire, în decursu l căre i a, la sfâ rşitul lunii
octombrie 1956, izbucneşte vio lent insurecţia anticomunistă
m a ghia ră, a sumată ş i de gu vernul condu s de Imre Naghy.
Este un moment fără precedent, de teamă şi constern are, atât
la Moscova, cât şi în ţările satelizate de ruşi . Occide ntul evită
să intervină în cele ce se întâmplă din colo de Cortina de Fier;
în consecinţă, rep resiunea va fi fără milă. În vara anului 1958,
Uniunea Sovietică îşi retrage trupele de ocupaţie din România,
vr ând să arate că regimul poate dăinui aici şi fără baione tele
sale. Şi astfel ajungem la cauzele care au gene rat cele două
procese, înrudite şi asemănă toa re - Procesul No ica-PiUat şi
Pr ocesu l " Rugului ap rins ".
Ele sunt atât expresia, cât şi consecinţa eşe cului insurecţiei anticom uni ste m aghi are, da torat pasivităţii Occidentu lu i, ş i a retragem trupelor sov ietice d in Rom âni a. Atu nci a
fost stâ rnită o prigoană p reventivă, solicitată de ruşi, asumată cu zel de guvernanţii ţă rii, menită să înfricoşeze . Ea
loveş te fă ră m ilă în cei ce încercase ră o solida rizare cu evenimentele de la Budapesta - au existat cazuri de sent inţe
ca pitale - , îndeosebi în s tudenţi, în int electualii neraliaţ i
re gimului şi în oa menii Bisericii. Ne-am îngădu it această
digr esiune pe ntru a ară ta cau za reală a pătimirii celor evo caţi, pe bază de documente de arhivă, de către ÎPS Mitropolit And rei.
Pe unii dintre clericii d in " Mă r t u ris i to ri pentru Hristos"
autorul i-a cunoscut şi personal , cum s-a întâ mplat cu Pă rintele N icolae Steinhardt, că ruia i-a consacrat, aşa cum vom

metodă,

şi

vede a, un portret remarcabil. Iată de ce putem afirma că rememor area se împleteşte cu mă rturia în acest de mers al ÎPS
Andrei, în care există o admirabilă corelaţie între document
şi evocare . Cităm un pasaj mai lun g, care sugerează în autor
un excelent memorialist: " Era toa mn a anului 1967. Student
în anul I la Cons trucţii, m-am dus la Cate d rala Patria rhală .
Patri arhu l de p ioasă amintire, Ju stinian, hirotonea un preo t.
Am fost totalmente bulversa t. Cu lacrimi în ochi am ieşit d in
biserică . Aveam team a că nu voi ajunge niciodată în această
ipostază. Am lua t-o agale pe Aleea Patriarhiei în jos, am int rat
pe la biserica Sfântul Gheorghe, am ajuns la biserica Icoan ei
şi am văzut în spate, pes te ga rd, o b isericuţă mică . Mi-a stârnit curiozitatea şi, ocolind pe stradă, am intrat în ea la sfârşit
de liturghie, când preotu l vorbea. Deşi puţin bâlbâit, spunea
lucru ri extra ordina re . Era părintele Geo rge Teodorescu. La
mi ruit am schimb at câ teva cuvinte, după care m -a dat în
grija dirijorului de la cor, nea Mitică Beleneş, integrându-mă
în comunitatea oamenilor ce cântau acolo. Nu eram un cântăreţ grozav, dar mi-a prins bine atmosfera de la cor. Duminica urmă toa re i-am cerut părintelui George să m ă spovedească . Mi-a spus, cum era şi firesc, că nu puteam face acest
lucru în timpul utreniei. De aceea a fixat în tâlnirea noastră
pe joia următoare. Am ieşit atu nci, joi, de sub patrafiru l pă
rintel ui George cu mintea luminată şi cu sufletul cu rat. Ştiam
ce trebui e să fac. Cinci an i de zile, până ce eu am plecat la
Cluj, iar
întâi la fiul din America apoi la Dumnezeu, a fost pentru mine o perioadă duhovnicească deosebit
de fructuoasă. Orto dox ia mea populară s-a consolidat".
Sinceritatea şi simplitatea, evid ente în acest text, se păstrează în toate
paginile volumului, chiar dacă amintirile autorului n u su nt exclusiv din
registrul bucuriei sau a l împlinirii
sp irituale
Filajul, interceptă rile şi celelalte practici ale fostei
Securităţi ara tă ş i în acest caz, cu d ocumente din propria-i arhivă, că şi în
an ii '80 ai secolului trecut , prigoana
împotriva Bisericii şi m ai ales a elericilo r constitu ia o realitate. Prigoan a
ace asta îi viz a, în p rimu l r ând, pe
clericii cu conş tiinţă ortodoxă şi zel
misionar, tră sături pe care poliţia politică _ trebuie să o spunem - i le recunoştea tânărului preo t celib Ioan
And re icuţ de la biserica di n TurdaFabrici. Fragmentele de rapoarte şi
note info rmative reproduse de ÎPS
And rei din dosarul său de urmărire
constitu ie încă o dova dă că aşa-zisa
" acomodare" dintre Biserica noastră şi defuncta Ocârmuire
atee reprezintă un ne a devăr flagrant, pus în circu laţie, de
altfel, de poliţia politică şi relu at, după prăbuşi rea fostului
regim, de numeroşi şi feluriţi detractori. Există o deosebire,
desigur, în tre to rtura şi experienţa închisorii p rin care au
tr ecut cle ric ii ş i mirenii " Ru gulu i aprins " şi încercările _
acestea echivalân d cu insinuări, ameninţări şi presiuni ps ihice _ la care er a su pus un tânăr preot paroh în ultima deca dă a fostului regim, în să e vorba tot de a cela şi por tativ al
repres iu nii, al ate ismului, al urii faţă de Du mnezeu ş i de
închinătorii Lui .
În esenţa lor, aceste amintiri care dor, privite din perspectiva trecutului recent, postcomun ist, sunt, totuşi, o izb ândă,
nicide cum o înf rângere, întru cât, aşa cum reiese d in carte,
solida ritatea creştinească, calitatea preoţilor şi reacţiile benefice ale unor ierarhi au biru it. De acee a, în e senţa ei, "S-au
risipit făcătorii de basme" este o carte ziditoare, că reia îi putem
găsi anal ogii cu acel bildungs-roman m onahal al părintelui
Paulin Lecca, intitulat "De Ia moarte la viaţă ".
În ambele volume de care ne-am ocupat există amintiri
ale ÎPSAndrei legate de Părintele Nicolae Steinhardt, amintiri
preţioase, red ate cu smeren ie, sinceritate şi simplitate. Iniţial,
ÎPSAndrei l-a zărit pe Steinhardt în anullg68 în biserica unde
slujea duhovnicul său : "Observam mereu în spate o fi gură 2distinsă. Un om slab, cu barbă, nu foarte înalt şi mereu atent
la Sfân ta Liturghi e. Intuiam că e un om al lui Dumne zeu, dar "t
nu-i ştiam nu mele. Abia m ai târziu am atlat că era viito ru l ~
Părinte Nicolae Steinha rd t, legat şi el duhovniceşte de Părintele Georg e Teod or escu : acesta-l miruise după ie şirea din
în chisoar e, unde-l botezase Părintele Min a Dobzeu .// Mai <,
târ ziu, după ce-mi făcusem stag iul în inginerie şi Facu ltat ea ~
'l:> ~

părintele,

şi

;;:;::::::::::::--1

Dunăre-Marea

şi sufleteşti.
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de Teologie la Sibiu, era m preot în Turda. În tr -o după-masă,

ba te la

uşă

un necu noscut: «sunt fratele Nicolae, trimi s de

fra tele Mitrofan». M-a m d umirit imediat cine-i fratele Nicolae :
creştinul

di stin s pe care-l vedea m mereu la Darvari ./I A re ve-

nit adesea . Era tocmai perio ada în care se statomicea la M ă
năstirea

Roma (. ..) Era foarte legat de tine ri şi-şi dădea seama
în acelaşi timp, pe cât era de
erudit, se ştia coborî la măsura credinciosu lu i simplu. Venea
la Rohi a în special pentru a ne însoţi în pelerinaje. De atun ci
s-a legat su fleteşte cu Părintele Vasile, actualul staret de la
Robi ta, care era la liceu în Turda. N u după multă vre me , l-a
urmat la mănăstire la Rohia".
Pentru a sublin ia d arul de mem orialist al ÎPS Andrei, repro ducem această scenă antologică cu N icolae Ste in ha rdt:
"În tr -un rând, pe când o rganiza m un pelerinaj la mănăstirile
d in Olteni a, a m trecut p rin tr-o is pită . Autoearul plă tit, ca re
trebuia să ne aştepte la ga ră, «n-a mai fos t di sponi bil». Reuşise Securita tea să pună la cale acest lu cru. Am p utut face rost
d oar de u n autobu z hodorogit şi m -am necăjit foa rte rău. D ar
Părintele N icolae mi -a zis: « părinte Ionică, a re p atru roţi? Are!
Şi m erge? Me rge! Atun ci nu înţeleg de ce te tulbunâ-".
O altă dovadă incontestabilă a acestu i dar al ÎPS And re i
o constituie şi inte rviu l acorda t d e ÎPS Sa re vi stei "Tab or", în
numărul pe octombrie d in ZOI} . Intitulat "Dinamica despăti
mirii", dialogul aces ta , purtat cu lUl interlocutor inteligent şi
neg răbit, publicistul Cristian Colceriu , ad u ce elemen te noi
legate, d e pild ă, de atmosfera Sch itulu i D ar vari, u n lo c de
efervescenţă duhovnicească d in Bucureştiul anilor '60-'70 ai
secolulu i tr ecu t. În afară de N ico lae Steinhardt, îşi aminteşte
ÎPS Andrei: "La liturghia de duminică îl mai vedeam acolo
pe Nicolae Secăreanu şi încă m ai trăia Lascarov Mold oveanu.
(...) Pe v remea aceea, în Bucureşti trăiau o seamă d e oameni
d eosebiţi. Este vorba d e Părintele Toma Chiricuţă, care, în
perioada interbelică, era paroh la biserica Zlătari din Bucureşti
şi conduc ea o revistă lunară . Era un om deosebit. După ce a
ieşit din închi soare, nu a m ai fos t repu s în preoţie la aceeaşi
biserică, ci la alta , ca preot doi. La Mănă stirea Cernica e ra lUl
om de osebit, Părintele Benedict Ghiuş, duhovnicul intelectualilor d in Capitală . La C ă ld ă ruşani e ra stare t Părintele Ghecă ei sunt viitorul Bisericii. D ar

Când Biserica imbrătisează
, ,
cultura...

lotte Cou1aud. În programulei, lucrări dificile, dar cât de frumoase,
de Beethoven şi Bach. A revenit în Festival, cu distincţia-i deosebită,
după un an

de absenţă, doamna Diana Cazaban, cu vioara-i fermecată, în piese de Brahms şi Enescu. Un alt profesionist de marcă,
Costioll N icole scu clarinetistul Oaude Delangle, profesor la Conservatorul parizian,
a cântat, de astă dată, coordonând, în faţa altarului celebrei biserici
El
Saint-Sulpice, o formaţie compozită, de excelenţi interpreti români
n o rganizarea frumoasei M itropolii Ortodoxe Ro m âşi francezi (Ruxand ra Ibric-Gobanu. - soprană, Mathieu Mariau -.
. .
ne p entru Euro p a Occi denta lă şi Merid iona lă, s-a
clavecin, Vlad Crosrnan- bariton,.Amandine Sigrist - vioară bar0.
. desfăşurat în aces t an cea de-a III-a ediţie a fes tivacă) . S-a cântat muzică din ambele tradiţii: orientală (de sorginte
lu lui " De dragul frumosulu i" (" Pour l'amour de la beau te" ).
bizantină) şi occidentală (Bach). Deosebit de aşteptată şi de bine
Ea s-a desfăşura t pe aceleaşi coo rdo na te cultura l-art istice ca
receptată a fost colaborarea părintelui diacon Oaude Delangle cu
şi p recedentele ediţii, coo rdonate devenite de acum tradiţio
Grigore Leşe, pusă la cale cu prilejul preeedentei ediţii a Festivalu nale: isto rie, teatru, antropologie şi etnografie, muzică clasică,
lui. A fost o cuceritoare surpriză să vezi cum.îşi împleteau sonurile
muzică tradiţională veche, pictură, teolog ie, fot ografie, folclor
sub bolţilebătrânei catedrale saxofonul francezului cu tluierul sau
(le-am enu merat în o rdin ea în al!'ll!'!il'"....-.".-;~
.,.",.-_, cavalul românu1ui, cum.din două
care apare au ele în deosebit de
culturi atât de deosebite ca spaţiu
reuşitul catalog de prezenta re
spiritual şi geografi" ca spirit, se
a evenimentului ). Manifestarea
poate ţese un fuior muzical vala-

II

a beneficiat de oblăduirea ap ro-

p iată, pă rinte ască, con ti nuă,

implicată, distinsă a Înaltpre asfinţ i tu lu i pă rinte

m it ro p olit

Iosif Pop.
"Vedetele" Festi valul ui din
acest an, pe rsoanele cu cea mai
mare notorietate şi rezonanţă în
conştiinţa românilor din ţară şi de
aiurea, au fost, fără îndoială, Grigore Leşe şi Dan Puric.
Cel dintâi a deschis Festivalul, printr-un one man sfur.o, lucru

care i se potriveşte de minune.A imaginat cu mijloace scenog:rafice
minime, dar sugestive, cele trei mari lumi imperiale (ţaristă, austroungară, otomană) care ne-au înconjurat şi a căutat să pună în evidenţă specificitatea culturii ţărăneşti româneşti (din punct de vedere muzical), dar şi influenţele care s-auexercitat asupra ei din partea
acelor culturi imperiale. Este de toată lau da felul în care acest om
excepţional cercetează de-a lungul şi de-a latul ţării pentru a descoperi ultime vestigii de muzică ţărănească autentic veche, întru prezervare şi valo rificare,. ;pe cât se mai poate acest lucru în zilele
noastre.
rasim, viitorul e piscop de Râ mnic, iar la Antim, Pă rintele
La rândul său, Dan Puri" mult dorit şi mult aşteptat, a ţinut una
Sofian Bog hiu" .
dintre binecunoscute le şi inimitabilele sale conferinţe, cu verva-i
O amen ii m ai tineri poate nu au a u zit de mare le cântăreţ
amosrută, cu umorul său cuceritor(bazat şi pe muneroa se bancuri,
de la Opera d in Bucureşti, N icolae Secăreanu, basul consacrat
bogat ilustrate onomatopei c), cu fannecu-i care-I face irezistibil. A
de mai m ulte roluri, în fru n te cu acela al cn eaz u lu i Boris
vorbit despre martirajul din terrmiţele comuniste, zonă spre care s-a
Gudunov, d ar şi d e rolul boie rulu i lu ga d in ecr anizarea roimplicat atâ t de mult şi de lăudabil,. nu numai cu spusa, dar şi cu
m anu lu i " Răscoa la " de Liviu Rebreanu . Cât îl p rive şte p e
fapta prin susţinerea directă a unor acţiuni concrete. Bineînţeles,
Lascarov M old oveanu, acesta e ra u n scri ito r interb elic, care
marele său talent actoricesc a jucat un rol important. Asistenţa a fost
elab orase câte va volum e din " Vieţile Sfinţilor ".
pur şi simplu încântată şi cucerită. A avut plăcuta surpriză să-şi
În acelaşi interviu, ÎPS Andrei evocă Mănăstirea Sihăstria
redescopere în asistenţă una dintre puţinele sale bune profesoare
din judeţul Neamţ, unde a ajuns în an ul 197z : "A colo er a u de şcoală elementară, şcoală despre care, de altfel, păstrează amincâţiva părinţi deosebiţi. Cel care m -a fascinat iniţial pe mine tiri mai degrabă neplăcute. Mai era prevăzut, pentru închiderea
- şi cre d şi mărturisesc şi acu m că a r putea fi t re cu t or icând Festivalului, şi un spectacol de pantomimă cu excelentul actor, dar,
în rândul sfinţilor - a fos t Părintele Paisie Olaru. Era un m a re din motive de lipsă de timp, pe cât se pare, nu a mai avut loc, spre
trăitor, un om al rugăciunii, al interiorizării. Cel care învăţa, marele regretal participanţilor.
şi era foarte cunoscut în toate m ediile româneşti, era Părinte
Dar deschiderea oficială a Festivalului s-a petrecut în cea de-a

bil, ab solut încântător. Cei doi
remarcabili muzicieni s-au simţit
şi s-au intuit foarte bine unul pe
celălalt şi a rezultat un spectacol
unic prin spiritul de rigoare artistică şi de bine temperată im provizaţie, în acelaşi timp.
Secţiunea de antropologie şi

etnografie a bereficiat de prezenţa a doi dintre rorifeii domeniului
în zilele noastre pentru spaţiul
etnografic românesc, anume de doamna Sanda Golopenţia şi de
soţul ei, domnul ConstantinEretescu, veniţi anume de peste Ocean,
pentru a conferenţia în cadru l Festi valului. Doi profesionişti de
marcă, dar de o exemplară modestie. Conferinţele lor, cu caracter
exhaustiv au fost foarte bine primite. DoanmaSanda Golopenţia a
avut o expunere socio-1ingvistică despre "Cuvântul cru ce" în limba
română, privit în paralel şi cu nuanţele lui în alte limbi europene.
La rândul său, domnul Constantin Eretescu le-a ţinut participanţi
lor atenţia trează cu o conferenţiere despre "Crucea şi insemnele
creştine în obiceiurile românilor ", trecând prin toate evenimentele
majore ale vieţii, de la naşterea unui om până la moartea sa.
Conferinţa din acest an a subse mnatului s-a intitulat "Sfânta
Cruce - semn şi însernn".Autorul studiului a vorb it despre universalitate a crucii, despre felul cum.întreaga Creaţie este structurată
de Cruce. Frumuseţea acesteia se datorează şi Crucii. Crucea este
strâns şi intim legată de Hristos. Ea trimite cel m ai simplu şi mai
rapi d şi mai direct la Hristos şi la toate ale Lui . Prin Hristos, cu
Hristos, Crucea este totdeauna legată de Sfânta Treime. Crucea îi
este creştinului identitară . Creştinismul, în deosebi cel ortodox,
vorbeşte despre Cruce în termenii bucuriei. Înserrmarea cu semnul

cru cii însearrmă curăţarea locului, a celui exterior, dar mai ales al
celui interior, înseanmă sfinţire. Precum la Hristos, nici la om nu
există Înviere fără un drum al Crucii, al suferinţei. Crucea schimbă
sensul morţii. Îl inversează, cond ucând la biruirea ei. Crucea este
poarta intrării în Cămara de Nuntă la Nunta Fiului lui Du mnezeu
(totodată şi Fiul Omului) cu mireasa Sa Biserica. Ş~ cum se ştie că
există o mântu ire a neamurilor, se poate vorbi şi despre o purtare
le Cleo p a". Di alogul din ca re a m citat cu prinde şi det alii m ai doua seară a Festi valului, în im presionanta Sală Bizantină a lui
de cruce la scara neamului. În sensul aces ta, Ţăranul român îşi
puţin sau deloc cunoscute despre Părintele Arsenie Pap ad oc, Hotel de Behague, când excelenta sa, donmul Bogd an Mazuru,
asumă atât Crucea lu i Hristos, cât şi crucea existenţei în această
pe ca re ÎPS And re i l-a întâlnit la Mănăstirea Dintr-un Le mn: ambasadorul României în Franţa, şi Înalpreasfinţitul Părinte .Mitrolume, cu tot ce implică acest lucru: jertfă, suferinţă, îndeltmgă-răb
" Părinte le Arsenie a fă cut parte din elita duhovni ceas că a polit Iosif au rostit îndătinatele cuvinte de deschidere şi de întâmdare, în situaţiile cele mai dramatice mărturisirea credinţei cu preţul
Româ ni ei . A fos t şi el închis şi, d upă ce a fost amni sti at în pinare. Mai întâi, Mitropolitul Iosif, cu harul binecunosrut şi bine- vieţii. De asemenea, se poate vorbi de Cruce în termeni de frumu1964, a sluj it î n diferite sătu leţe răzleţe, pe u n de s-a putut. făcător a rostit un cuvânt d uhovnicesc despre rostul formativ de- seţe: o frumuseţe a jertfei şi a mărturisirii, o frumuseţe a senmului
Arhiepiscop ului Teofil Herineanu i s-a făcut milă de el şi l-a tenninant al fru mosului în viaţa creştinului şi a binecuvântat des- şi a înserrmării. Crucea a devenit, prin Hristos, element transfigu trimi s p reo t la Filea, lângă Săvădisla, unde a sluj it ca paroh făşurarea noii ediţii. Apoi, în alocuţiurea sa, donmul ambasador i-a rator sinequa non al unei vieţi. Ea este direct legată d e lucrarea
un număr de ani, şi atunci cân d au ven it vre murile m ai rela- asigurat pe or ganizatori de preţuirea pentru felul în care a fost Schimbării la Faţă. În încheiere, am cons idera t că tmul dintre cele
xate, s-a mutat d u hovnic la Mănă stirea Dintr-lUl Lemn, unde conceput şi or ganizat Festivalul şi de tot sp rijinul ambasadei şi mai importante roluri ale Crucii este acela este acela de a-i face pe
l-am întâlni t eu în 197z".
În scris, aşa cu m a m căutat să arătăm, sau o ra l, precum

re ies e lim ped e d in in terviu l din revi sta "Tabo r", ÎP S Andre i
es te un om ş i u n ier arh ca re dă seamă, în se nsul crorucă resc,
imp licit istoric, al cuvântulu i, despre vremurile pe care le-a
'"

trăit, d es p re ar dentele sale a spiraţii duhovniceşti şi pasto rale şi, nu în ultimu l rând, desp re oamenii de seamă pe ca re

o

i-a cunoscut, iar a ce ştia n u a u fos t puţini . De la un prilej

-;

ev ocator la altul, î n lo c

Z

mai m u lte detalii despre Pă rintele N ico lae Steihardt, des p re
Dumitru
despre m arii duhovn ici din

;;

mănăstirile n oa st re de la sfârşitul secolului trecut, des pre

t

Părintele

să se

re pete, ÎP S And re i a duce tot

Stăniloae,

mireni îmbisericiţi; într-un cuvân t, despre o lume fa scinan~. tă, ca re a b iru it p rin credinţa în H ristos şi Biserica Sa o p re -

©

~

liştile, ameninţă rile,

comun ist.

potriv n iciile defunctului re gim ateo-

pentru viitoarele ediţii. Dar, din partea Ambasadei, o im plicar e
fost de constatat din partea doarrmei Yvette Fulicea,. ministru plenipotenţiar.
Acea seară a fost dedicată secţitmii de muzică clasică. Aceasta
a constitu it mereu, fără îndoială, u na dintre secţitmile cele mai
limpe zi şi cele mai sigure în reuşită ale Festivalului Am reîntâlni.t
cu plăcere şi bucurie pe câţiva din pi lonii permanenţi ai acestei
secţiuni . Mai întâi îl vo i menţiona pe părintele şi m aestrul JeanOaude Permetier, nume de prim rang al pianistioi franceze de astăzi,.
pe care, de altfel, aveam să-l revăd şi să-I reascult în cad rul Festivalului Enescu din acest an . Maestrul Permetier a fost însoţit de tm
excelent violonist, de altfel vechi colaborator şi bun prieten cu el,
directă şi o prezenţă mai aa:entuată la manifestări a

anume Ami Flammer, obişnuit şi el cu mari scene ale Europei. Cei
doi maeştri ne-au încântat, ţinându-ne cu sufletul la gură, inte rpretând de această dată piese de Georg e Enesru şi Bela Bartok. La fel
de strălucitoare ca la precedentele ediţii, doar că un pic mai matură
şi mai şlefuită de vârstă în interpretare, a fost preferata mea Olar-

oameni să intre într-o comunitate de iubire unii cu cei1alţi.
Tot în primitoarea şi intima Criptă a Puţului, s-au ţinut şi o masă
rotundă, în jurul temei "Puterea Sfintei Cruci în rugăciunile liturgice şi în icoanele bizantine". În fapt, au fost două expuneri, fiecare
conferenţiar tratând cu deosebită acnbie despre "felia" lui profesională din temă . .Minunatul şi duhovrucescul părinte Arlriman.drit
Daniil Oltean, de la Galaţi, vicar administrativ la Episcopia Dunării
de Jos, care face un doctorat, în paralel, la Paris şi în Grecia, pe cea
teologică, s-a referit la rug ăciune, iar dorruuşoara Emanuela Toma,
o tânără şi merituoasă specialistă în istoria artei, de la Paris, la icoane, însoţindu-şi expunerea cu bogate ilustrări video.
Deosebit de reuşită a fost şi anul acesta expoziţia antropologică
şi etnog:rafică, având ca principal autor pe doamna preoteasă Alexandra Marinescu-Sav, ajutată, ca foarte adesea de pictorul Constantin Goc. Cea de la această ediţie, dedicată Sfintei Cruci, şi-a
propus să evoce prin stilul şi duhul de abordare personalitatea lui
(omiinuareÎn pagina 10)

OM I LIE • I N M EMO R IAM

Fiica lui Iair, sau despre
moarte ş i inviere

noastră la a doua venire a Domnului. Moartea şi învierea
fiicei lui Iair ne duce cu gând ul, în felu l acesta, la p ropria
noastră moa rte şi învie re şi la faptul că întreaga lucrare a
Mântuito rul ul s-a făcut pentru viaţa şi mântuirea noastr ă .
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Inginerul Ioan Corneliu Oniţiu

(1924-2013)

În Vechiul Testament, gândul la sfârşitul vieţii pământeşti,
P r. I usti n Tira
gândul la moarte era cons iderat a fi su premul act de înţe
lepciune, după cum rezultă d in Înţelepciunea luÎ Isus Sirah7,
38:
" în tot ce faci adu-ţi aminte de sfârşitul tău, şi nu vei
vanghelia de astăzi evocă două. minuni săvârştte de
Mân tui torul lisu s Hristos: vindecarea femeii care păcătui în veac!" Aceeaşi înţelepciune er a exprimată şi în
...._ .. s-a atins pe ascuns de ha inele lui Iisus şi invierea cultura lumii antice prin d ictonul memento mori! - " ad u -ti
de &] de ani, inginerul
fiicei lui Iair, o fată de numai doisprezece ani, singură la aminte că vei muri!" O dată cu noua reali tate intrată în lume
Ioan Corneliu Oniţiu,
prin in vie rea lui Hristos, Care s-a făcut . jncepătură a invipărinţi . A şa cum ne relateaz ă Evangheliile, Domnul şi -a
creştin o rtodox practierii
celo
r
adormiţi",
temelia,
garanţia
şi
izvorul
invierii
n0asînsoţit mereu propovăduirea de vindecări minunate, prin
cent,
om de nădejde al
care alina suferinţele oa meni lor. A vindecat tot felul de bol- tre (1 Cor. 15, 17 - 20), gâ:ndu l nostru se mută de la " sfârşit",
Biseri cii, distins şi pre-navi: orbi, şchîopi, leproşi, peralitici, îndrăciţi, etc. Dincolo de la moarte, la vi ata cea fără de sfârşit pe care o avem, ca
ţuit colaborator al Cend e faptul că prin aceste minuni şi-a manifestat mila şi iubirea anticipare, prin credinţă, virtute superioară înţelepciunii
trului
Eparhi el, în raliSa de oameni, red ându-i sănătoşi \'Î$ şi sensului acesteia, Aşadar, a cugeta la inviere devine supremul act de credinţă.
tatea sa de membru în
vindecănle minunate cons titui au şi o legitimare a tnvătătu în cât anticul mementomori! se preschimbă în creştinism în
Adunarea
Eparhială şi
cii şi a identităţii Sale ca Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorol memento reeureaionis - " a d u-ţi aminte de inviere!". Faptul
în Consiliul Ep a rhia l
lumii. Faptele salvatoare ale lui Iisus, săvârştte până in al acesta l-a accentua t Mâ:ntuitorul în di alogul cu Marta, sora
ale
Arhiepiscopiei Cludoilea an al acti vi tăţii Sale in C alflee a. îşi ating punctual lui lazăr, Înainte de a-I invi a d in morţi. spunând: " Eu sunt
jului,
in mai multe leculminant prin învierea Hicei lui Iair. Prin aceasta El salvea- invierea şi viaţa; cel ce crede În Mine, chiar dacă va muri, va
gislaturi.
ză chiar şi din moarte, er ătârdu-Se Stăpân şi Donm nu numai trăi; şi tot cel ce trăieşte şi crede în Mine, în veac nu va muri"
Dăruit de Dumneal trupurilor şi al su fletelor, ca in cazul vindecărilor minu- (In. l 1,25-26). Desigur, moartea ca despărţire a sufletul ui de
zeu
cu o prezenţă imna te săv ârş tte până a tunci, ci şi ca Domn şi Stăpân asupra trup n u poate fi evita tă Întrucât acea sta ţine de condiţia
punătoare, cu un chi p
vieţii şi a morţii.
noastră muritoa re ca urmar e a căderii (Fac. a.rz). Toţi cei
solemn, armonio s şi seni n. cu ţinută morală şi intelectuală
Faptul ace sta reiese chiar inainte de învierea propriu- înviaţi de Domnul, după ce şi-au încheiat viaţa pământeas
impecabile, a fost preţuit şi iub it de toţi cei care l-au cunoszisă a fetei. Iisus se intorcea din ţinutul Gadarenilor, unde că rân duitâ de Dumnezeu, au murit, în acest sens , din nou.
cut,
în tre ca re mă număr şi eu.
vmdecase u nînÎnvierea cu truÎn
pl an profesional. ca licenţiat al Facultăţii de Condrăcit (Le. 8, 27- ,..-,_ ,....,
I":-~iiiii!!"''''''--''~''~ pu l a pe rsoan ei strucţii a Poli tehnicii din Bucureşti ( promoţi a 1947), a fost
39), şi se îndrep umane individucons iderat unul din cei mai buni specialişti ai ţării în conta sp re ora şu l
ale pentru viaţa
strucţi i de d rum uri şi poduri. Vre me de 40 de ani a lucrat
Său (V.40), însoţit
veşnică nu poate
pe şantierele din: Urziceni, Can alul Dunăre - Marea Neagră,
de mulţime. TOiIavea loc decât în
Deva, Cluj şi C â mpeni- R oşi a Poieni, pornind de la prima
tă lumea se bu soli daritate cu
treaptă profes ion al ă, cea de ing iner, şi ajungând până la
cura de întoarceprefacerea întrecea de inginer şef al Gru pului de Şantiere d rumuri şi poduri,
rea Lui, da r cinegului cosm os în
cu lucrări în t oat ă Transil vania, fiind respectat, apreciat şi
va se bucura mai
" cerul nou şi p ă admirat atâ t de că tre colabora tori, câ t şi de cei din subormult, căci în sumântul nou" a l
dine.
fletullui încolţi
Împă ră ţ iei lui
În calitatea de membru în Consiliul Epariuel, a fost foarse o speranţă,
D u m n e ze u la
te importantă experienţa şi compe tenta domniei sale în Coul tima speranţă.
sfârşitul chipului
misia restrâ:nsă care a coo rdonat şi su pravegheat lucrările
Acesta era Iair,
a ctual al lumii,
complex e de res taurare şi completare a Catedralei rrutropomai marele sine care va avea loc
litane din Ouj Napoca. lucrări iniţiate de către vrednicul de
gogii <lin Caperla a doua venire
pomenire Mitro politul BARTOLOMEU ANANIA. Compenaum. El îl ina D o mn ul u i
tenta şi profesionalismul au fost cele pentru care, în anul
tâmpmă pe Iisus,
(Apoe. 21, 1-2).
1990, deşi pensionar, a fost chemat şi angajat ca director al
pe cale, cu rugă
Mântuitorul
filialei de construcţii. CONIRANSIMEXdin Cerrnerua (Miinmintea fierbinte
.r.a...,:...... ,.Hsu s H ri sto s a chen) până în anul 1993.
să vînă repede în
invi a t s ingur
Căsătoria în anu l 1958, cu UA TODORAN (fiica binecuJ~fi im bli I ..ir, fresd. din Biserica M1 nlstiril Dioo il ioo,
pentru a ne descasa lui fiindcă
noscutului profesor de teologie, părintele Isid or Todoran)
SBorul Munte At hos, oper11 pictorului cretan Twnlis (gr. Tl,WotlJ}:;), sec.. XVI .
singura lui fiică
coperi finalitatea s-a dovedit a fi o binecuvântare a lu i Dumnezeu nu numai
vieţii şi a persoaera p e moa rt e
p rin cei doi copii minunaţi: Ileana şi Ionuţ ci şi prin via ţa
nei
umane,
pentru
a
pune
în
faţa
noastră
perspectiva
invie(v42). Fără ezitare, Iisus s.-a îndreptat de îndată spre casa lui
armonioasă şi pilduitoare pe care au petrecut-o În cei 55 de
Iair, fiind sigur că-i va putea răspunde rugăminţii lui de a-i ri:i şi a vie ţ ii veşnice. dar mai ales pentru a Se face temelia ani de căsnicie. Omul bun. binevoitor şi deschis spre zonele
salva fiica muribundă . Dar imediat a veni t cineva din casa invierii noastre şi izvorul puterii de transfigurare a cosmopozitive şi luminoa se ale vieţii şi-a pus amprenta şi asupra
lui Iair şi apropitdu-se de el i-a zis: " Fiica ta a murit; nu-L sul ui întreg. Cei ce cred in H ristos şi în lu crarea Lui mântu- nepoţilor Ana , Hersil ia şi Alexandru. care au simţit din belm ai supăra pe Învăţător" (v49). Deşi Iisus a auzit acestea, itoare au aici şi acum in cepu tu l Împărăţiei, după cum ne
şug iu bi rea, bunătatea, înţelepciunea. răbdarea şi grija buşi ştia şi El că fiica lui Iair murise, i-a zis totuşi: " Nu te teme. asigură El Însuşi: ..Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în
nicului.
Crede numai, şi ea se va mântui" (v.5O). Iar când a intrat în Cel Care M-a trimis, are viaţă veşnică şi la judecată nu va
A trăit şi a primit cu demnitate, fără să cârteesc ă şi fără
casă le-a zis celor ce o plângeau: " Nu plângeţi; n-a murit, ci veni , ci s-a mutat din moarte la viaţă" (In. 5, 24). O caractesă se plângă, de greutăţile şi încercările vieţii sau de incond oa rm e" (v.52). Luând apoi fata de mână i-a zis: " Copilă ristică esenţială a creştinulu i este aceea că el aşteaptă ceea
venientele pri cinu ite de problemele de sănătate ivite odată
scoal ă-te!" (v.54). În clipa aceea, sufletu l care părăsise trupul ce Dumnezeu pregăteşte ca realitate ultimă, Împărăţia Sa,
cu trecerea ani lor. A răma s acelaşi bărbat demn şi cân d a
fetei s-a în tors în tru p şi ea a înviat. Pentru întărirea evidenţei viaţa care va să vină, în care întreaga creaţie va fi tr ans figufost destituit d in funcţia de conducere pentru " vina" de a fi
că fata a revenit la viaţa normală, Iisus a poruncit apoi să i rată, ridica tă la un nivel su pe rior de existenţă. El ştie " că nu
cumnatu l d octorului Florin Todoran, care a ales sa trăiască
se dea să mănânce (V.55). Prin aceasta Iisu s a arătat că în faţa avem aici cetate s tă tătoare, ci căutăm pe aceea ce va să fie"
în lumea liberă, acelaşi creştin înţelept, când o boală necrului Dumnezeu , şi El es te Dumnezeu, moa rtea nu este decât (Evr. 13, 14) pentru că "c etatea noastră este în ceruri, de
ţătoare i-a răpit de timpuriu nora M ărg ă nta, acelaşi bărbat
o sta re trecătoare, un so mn, care nu intre rupe decâ t viaţa un de-L aştept ăm ca Mântuitor pe Domnul Iisu s H ristos,
demn ş i creştin răbdător cân d suferinţele trupeşti s-au înpământeasc ă . " Doarme", a zis El! De aceea cei care Îl luase- Care va sch imba trupul no stru de smerenie spre a -l face
mulţit.
ră în râs atunci când a spus că fa ta n- a murit, ci doarme, au după chi pul trupului Său de sl avă" (Filip . 4, Zo- ZI ). Celor
Ple carea unui astfel de OM, ca re a fost Nunu Onuţiu •
rămas înm ă rmuri ţ i. Gând irea lor ev ident n u era cea a Dom- ce cred în Hri stos şi Împlinesc cu vântul Lui li s-a deschis nu
cum îi spu neau a propiaţii, lasă în urmă n u n umai inima
numai calea vieţii veşnice, ci au primit şi puterea dumnezenului.
sângerândă a fam iliei, ci şi pământul mai sărac. Pământul
Evangheliile notează trei in vieri s ăvâ rşite de Domnul: iască de a par cu rge cu EI drumul care d uce la via ţa veşnică
ma i sărac, dar ceru l ma i bogat.
învierea fiicei lui Iair (Le. 8, 41-56), relatată în Evanghelia de în comuniune cu Du mn ezeu. Viaţa creştină este experimenSlujba irunonnâ:ntări:i a fost oficiată în ziua de 7 noiemb rie,
astăzi, învierea fiului văduvei din N ain (Le. 7,11-16) şi a lui tată, de aceea, ca un pelerin aj contin uu, marcat de o luptă
în Cimitirul Cen tral al Clujul ui. de către P.5. Epi scop vicar
lazăr d in Betani a (In. 11, 11-45). Moartea acestora a cauzat între stric ă ci une, păcat şi moarte, pe de o parte, şi plinăta te,
Vasile Someşanul împ reun ă cu Pr. Iu stin Tira - vicar epar. Z
multă d urere în sâ nul famili ilor cărora le aparţineau. Dom- sfinţenie şi viaţă veşnic fericită, pe de altă parte. Această
hial,
Pr. Cristian Baciu - cons ilier bisericesc şi Pr. Ioan ţ eler :'
nul i-a redat vii acestor familii şi o data cu aceasta mângâ- lup t ă şi izb ând a e i final ă co nsti tuie « vi aţa în Hristos»,
- protopopul Clujului.
iere a. În acelaşi tim p, aceste in vi eri prevestesc învierea Mân- care se va Încununa in Împărăţia viitoare a lui Dumnezeu,
Dumnezeu să-I odihnească cu d reptii Săi!
tuito rulu i Hristos, şi toate la un loc, prevestesc înviere a î mpreun ă cu El.
•

.
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Pelerinaj în Israel
SărbătoareaBobotezei la Râul
Iordan
:I7 -

23 ian uarie 20 :14

Ziua 1-17ianuarie 2014 Plecarea din Ouj-Napoca al autocarul(
16ianuarie 204 la ora 22.]0 din faţa Catedralei Ortodoxe) sosire la
Bucureşti 17 ianuarie 204 între orele 6.00 şi 7-00. Decolarea din
Bucureşti cu cursa EL-AL ora 11:05 şi sosire pe Aeroportul Ben
Gurion, lângă r ei Aviv la ora 1) :45. Vizită la Ein Karem, patria
Sfântului Ioan Botezătorul-cel mai mare om născut de o femeie,
vizitarea bisericii Sfântul Ioan - cea mai artistică biserică din Ţara
Sfântă şi a fântânii Fecioarei Maria Cazare şi cină la Hotel 4* în
Bethleem.
Ziua 2-18 ianuarie 2014 M ic dejun.Coborâm spre Râul Iordan,

pentru a participa la Ceremonia care se desfăşoară în prezenta
Pal:riarltului Ierusalinrnlui grec-ortodox,în ajunulBobotezei (Aghiasma mare, anmcarea crucii,zborulcelor 3 porumbei. albi) - BElHLEEM - vizitarea bisericii ortodoxe şi a crip tei unde S-a născut
Domnul Hristos. VIZitarea bisericii catoliceSfânta Ecaterina. Grota
Laptelui.Câmpul păstorilor. Continuarea dnunului în deşert cu
minibuze arabe până la Mănăstirea Sf. Seva şi Mănăstirea Sf. I eo-

dosie. Vizită peMunteleSionului la BisericaAdonnirii.Maicii Domnului,Foişorul -Gna Ceade Taină, Monnântul regelui David-Zidul
Plângem, Gnă şi cazarela Betleem hotel4*.

Ziua 3-19ianuarie 2014 Mic dejun. Deplasare în orasul Ierihon
- cel mai vechi. oraş din lume, vizită la Biserica greco-ortodoxă al
du dullui Zaheu şi la Biserica şi Căminul românesc de la Ierihon şi
pustia Carantaniei. VIZitarea Mănăstirii Sf.Gherasim de la Iordan
Continuăm drumul la Hozeva şi vizităm Manastirea Sf. Gheorghe
al moaştele Sf. Ioan Iacob Romanul de la Neamţ. Marea Moart ă
- 400 m. (l'a mai joasă altitudine de pe glob şi scurtă oprire la magazinul cu produse cosmeticela Qumran (vechiul Centru al EsenieniIor) la MareaMoartă. În funcţie de timp, baieîn MareaMoartă
la strandul chibutzului Kalia. Reîntoarcerea la Bethleem. om şi
cazare.
Ziua 4-20 ianuarie 2014.Mic dejun.Începem pelerinajulurcând
pe Muntele Scopus, Vomvizita Mănăstirea rusească ELEON şi vom
vedea de SlI5 panorama Ierusalimului şi a Sfintei Cetăţi. VIZită la
biserica PaterNosI:er (Iatăl oostrn), laBisericaDominus Fle\it{Domm.tI
a plâns). la Grădina Gheţimani al Biserica Naţiunilor, Monnântul
Maicii Dorrmului şi Peştera Gheţimani. Vom intra În cetate prin
Poarta Sf. Ştefan. VIZitarea casei în care a locuit.Mariaîn Cetatea
Antonia. Parcurgereape josa VieiDolorosa(DrumulCrucii) cu cele
4 staţii în careS-a oprit Dorrmulpâna la Sfântul Mormânt, Urcare
pe Golgota,Piatra Ungerii, Monnântului DorrmuluiIisus Hristos,
vizitarea tuturor paracliselor sfinte. VIZită la biserica şi Căminul
românesc din Ierusalim. Cină şi cazare în Betleembotelq".
Ziua 5-2 1 ianuarie 2 014 - Micdejun. Părăsim Ierusalimul şi ne
îndreptăm spre nordul ţării spre Cahleea Vizitareabisericiortodoxe Sf. Gavriil din Nazaret cu izvorul Fecioarei Maria. Vizitarea Bisericiicatolice Buna Vestire, cea mai mare construcţie de cult din
,c Orientul apropiat şi vizită în satul Cana Galileii la bisericaortodoi ; xă ridicată pe locul casei lui Simion Cananitul, unde Iisusa făcut
prima minune a transformării apei în vin. Muntele Tabor cu vizitarea bisericiiortodoxe ridicate pe locul unde s-a petrecut Schim~ barea la Faţă. Cazare şi cină în oraşul Tiberias, hotel 4*.
~
;...
Ziua 6-22 ianuarie 2014 Mic dejun Plecarea spre Capernaum,
oraş denumit şi "Cetatea Domnului" (vizitarea vestitului loc unde
~
Iisusa predicat, casa Sf.Petru), Tabgha unde Iisus a savârşit minunea îmnulţirii pâinilor şi a peştilor, Muntele Fericirilor.Râullordan-

"

Z

Chibutz Yardenit 'locul botezului" Opţional vizită la Caprice -

fabrica de aur şi diamante din Tiberias. Gnă şi cazareÎn Tiberias
hotel q".
Ziua 7-23ianuarie 204 Mic dejun. Plecarea spre AKKO, "capitala crudaţilor ", unul din cele mai vechi porturi din lume, portcetate la Mediterană cu o vechime de patru milenii, în care au popasit faraoni, regi şi mari cuceritori, VIZitarea cetăţii care nu a putut
fi cucerită de Napoleon Bonaparte şi a portului de un pitorescdeosebit.Ne continuăm drumul şi vom ajungeÎn oraşul Haifa,splendid oraş-port la Mediterană atlatîntr-un mare golfla poaleleMuntelui Carmel. Vom privi Templul cultului Bahai, cu grădinile pe
terase, superioare grădinilor de la Versailles. Vizitarea bisericii
Mănăstirii Cannelite Stela Maris (Steaua Mării). Şi apoi spre Tel
Aviv; pe şoseaua de coastă SLlIl1: tur de oraş al celui mai cosmopolit oraş al Israelului VIZită în Cetatea [affa, la Biserica grea>- ortodoxa SI. Mihail şi la Biserica catolică Sf. Petru
VIZită la lida la bisericaSfântuluiGheorghe.
Ora 1740 decolarea aeronavei EL-AL- spre Bucureşti şi sosire
la ora 2HX).
Preţ: 660 Euro
Preţul include:
- Biletele de avion Bucureşti - Tel-Aviv şi Tel-Aviv - Bucureşti;
Taxe de aeroport; Asistenţă în aeroport la sosire şi plecare; Primire
şi transfer de la şi la aeroport la sosire şi plecare în Israel; 6 nopţi
cazare la hotel de 4* în Tiberias (2 nopţi), în Betlehem (4 nopţi) 7
zile demi-pensiune (mic dejun şi cină bufet suedez);Taxa de intrare la obiectivelereligioase şi turistice din program (Capernaum,

....

Chttaevo(moaşele Cuv.Ieoâl, motmântul şi peştera CU\c Dositea);
Mănăstirea Sf. Panteleimon "Ieofarua", izvorul Maicii Domnului
şi Sf. Panteleimon;Mănăstirea Vedenskii (icoana MaiciiDorrmului
"Îndearrmăne la smerenie", moaştele Sf. Olimpiada şi SI.Dimitra);
Excursie prin oraş al autobuzul (parcul Biruinţei, parcul Marinskii,
Parlamentul, Cabinetul de Miniştri, strada şi piaţa principală ),
oprire pe piaţa Sofiei, unde se află cea mai veche biserică - Catedrala Sf. Sofii. Excursie pe teritoriul muzeului "Sf.Sofia" şi în biserică; Mănăstirea Pocrovskii (Cated rala Sf. Nicolae un de se află
moaştele Sf. Anastasia Kneaghfna, întemeietoarea Mănăstirii);
Mănăstirea Florovscki (moaştele sf Elena, icoana cuv Serafimde
Sarav); ana la trapeza Mănăstirii. 84 km.
Ziua 4-18 mai (duminică)- Lavra Pecerscadin Kiev
9.00-liturghia în Catedrala Adormirea MaiciiDonmului (in
limba română - cine este pregătit se poate împărtăşi) . Peşterile
Sfântului Antonie şi a Sfântului Teodosie - întemeietorii Lavrei
Pecerska (unde sunt peste 100 moaşte întregi); Izvoarele Sf. Antonie şi Teodosie; Masa în Lavră, Excursie al vaporaşulpe Nipru
(opţional 5 euro);Timp liberîn oraş pentru cumpărături; Întoarcere
la hotel, cina. 35 km
Ziua 5-19 mai (1uni)- Ceml govujo km de la Kiev) Mirul
dejunIa""'I= Miinil>tirii. CatedreleSI. Treimi <tin Cerrugoct,6)6),
moaşte Sf. Ierarh I eodoste, Sf. Ierarh Filaret şi ale Sfân tului
Lavrentie(1950);Mănăstirea Sfânta Treime a Sfantului Ilie (peştera
şi fântâna Cuv. Antonie de 1000 de ani cu apa tămăduitoare în
special pentru ochi); Casa unde a locuit Cuviosul Lavrentie de
Cemigov.Mănăstirea Adonnirii MaiciiDomnului de Eleţ unde se
află icoana facatoare de minuni; Biserica Sf. Treimi şi alte biserici
din cetateaveche (biserica Sf. Borisşi Cleb, bisericaColegiului din
Cerrugov), plimbare prin vecheacetate; LaÎntorcere din Cerrugov
spre Kiev - Mănăstirea Sf. Gheorghe în satul Danevca (icoana
făcătoare de minuni a Maicii Domnului "Eu sunt al voi şi nimeni
Ierihon, Betlehem, Gradina Ghetzimani şi taxi pentru Muntele
impotriva voastră") Întoarcerea la Kiev cina şi pregătirea bagajuTabor şi Mănăstirea Sf Sava din pustiul Iudeii); Autocar 3"" pentru
lui pentru plecare. 330 km
transport în Israelpe toată durata programului; Ghid evreu vorbiZiua 6-20 m ai (marţi) - lavra Pociaev Mtcul dejun, pletor de limba română în Israel;Preot însoţitor pentru grup: Pr. Man
care spre Pociaev. Pe drum - Mănăstirea Coreţ, icoana făcătoare
Mircea Lucian - Ouj-Napoea
de minuni; lacul SfinteiAna- tămăduitor în speei.al pentru femei,
(se recomanda o camaşă albă pentru a intra în lac); Cazare la PoPreţul nu include:
- Tips-uri (]o €) - (se achită în Israel); Asigurarea medicală de reaev în hotelul mănăstirii, cina . 485 km
Ziua 7-21 mai (miercuri) - Ne închinăm la icoana Maicii
sănătate 35 de lei indiferent de vârstă. - Transportul la Bucureşti
Dorrmului de la Pociaev; Talpa MaiciiDonmului; moastele Cuv.
aproximativ 200-220 lei de persoană dus-întors.
Iov şi Amfilohie, peştera Cuv. Iov; Sfânta Liturghie în Catedrala
Adonnirii MaiciiDonmului sau a Sf. Treimi; Prânzul şi plecarea
Acte necesare
spre Mănăstirea Bânceru. 280km
- Paşaport valabil încă 6 luni de la data plecării din ţară .
Ziua 8-22 mai (joi) - Mănăstirea Bănceni - plecarea spre
Ouj-Napoea. Trecerea la VamaSiret; 422 km.
Preţ 380Euro
Preţul include: Transport cu microbus sau autocar clasificat
3*(m funcţie de numărul de persoane înscrise) Mic dejun şi cină.
15 - 2 2 mal 20:14
Chid ucrainian vorbitor de limbă română (preot)
Preot însoţitor din România

Pelerinaj in Ucraina

Ziua 1 -15 mai (joi) Ouj-Napoca (ora 8.(0) -Mănăstirea
- Mănăstirea Suceviţa - Mănăstirea Bogdana(Rădăuţi)
- Vama Siret- Mănăstirea Bănceni- cazare şi masă (Ucraina). 421
Moldoviţa

Preţul nu

include: Asigurarea medicală 35 de lei indiferent de
vârstă Intrarea la obiectiveaprox. 5 euro

km

Acte necesare:
Ziua 2- 16 mai (vineri) Mirul dejun. Cernăuţi (Catedrala Sf.
Paşaport valabil încă 6 luni de la data plecării.
Duh, Biserica Sf. Nicolae, Mănăstirea Bucovinskaea, clădirea
Universităţii - fosta Mitropolie 2 euro).
Plecarea spre Kiev. Mănăstirea Boian - mănăstire românească
----%"'- de maici, unde se află icoana făcătoare de minuni a MaiciiDorrmului; Cetatea Hotin a lui Ştefan cel Mare, care se află pe malul
Nistruluitopţional a euro) Seara sosirea la Kiev cazarea si cina la
Îns crieri, detalii şi informaţ ii suplimentare puteţi obţine la
Mănăstire. 602 km
Ziua 3- 17 mai (sâmbătă) - Pelerinaj pe la Mănăstirile şi sediul Centru lui de Pelerinaje Renaşterea, d in Piaţa Avram
Bisericile din Kievr Mănăstirea Coloseevo (moaştele Cuv. Alexii, Iancu nr. 2., la Dl. Cri stian Moldovan. Tel: 0723-583822;
mormântul Cuvioasei Alipii) Mănăstirea Sf. Iona, care se află în 0264-431020; e-ma il: pelerinaje®mitropolia-clujului.ro sau
grădina botanică (moaştele Sf. Iona, peşterile Zverineţ);:Mănăstirea moldovandumttrue yaho o.com.

I N MEMOR I AM

Părintele

Profesor Ene Braniste
,
100 de ani de la nastere
,
P r. Cătă lin Pă limaru

I~
~ acă n e referi m la
~7

spaţiul Ortodoxi-

ei româneşti, teolog ia a beneficiat de voca ţii aparte. Există vo ci care
tind să minimalizeze conA

trib u ţia r om âne a s c ă

la

pa trimoniu l teologiei ortodoxe uni ver sale. Se invocă d rep t argume n t fap tul că teologia românească

nu are nume sono re,
rezonanţa

că

lor peste hotare
es te scă zută. Acest cvasian onimat specific teologiei româneşti, cred em no i, nu e cauzat de contribuţiile mod este p e care le-ar avea teo logii rom âni, ci slabei mediatizări de
care s-au învrednicit lucrările lor pe plan internaţional, şi ma i
ales interesulu i redus manifestat de specialiştii străini faţă de
nişte lucră ri scrise Într-o limbă nu foarte accesibilă. Paradoxal,
însă, chiar unii di n propriii noştri preoţi, p rofesori sau cercetători au un apetit de stul de scăzu t pe n tru teologia p romovată în Biserica lor.
Se im pune a stăzi ca o urgenţă şi o priorita te, recupe ra rea
şi revalo rificar ea teologiei ortodoxe rom âne con tem porane,
pe n tru a evita riscul de a învălui în ano n imat contribuţiile
semnificative ale teologilor noştri . Teologia ortodoxă română
a rămas, în mare pa rte , neexplorat â până acu rru , deşi cercetarea teologică românească n u s-a op rit. Foarte m u lte stud ii,
foarte m u lte articole d e u n ni vel şti inţific de apreciat, za c
uitate în reviste, a şteptând interesu l n oilor generaţii.
Teologii români ai secolulu i XXau fost creatorii u nei ep oci în sp iritualita tea românească. Exi stă analize care subestimează potenţialul Bisericii Ortodoxe Rom ân e în timpul regimului com u nist, supralicitâ ndu -se colaborarea umilitoar e şi
acel modu s-vi ven di dintre Biserică şi putere. Cu referire la
perioa da anilor 1947-1989 se uită contribuţia Învăţământului
teologic la vitaliza rea Bisericii Ortodoxe Rom ân e. Susţinut de
m ar i p rofesori, Învă ţă mâ ntul teologic ro mânesc a p ro dus
lucrări ştiinţifice de mare va loare, a făcut cunos cută vocea
ortodoxiei rom âneşti în întâlnirile ecumenice, dar mai ales a
pregătit oame ni, ar hier ei şi preoţi ai Biseri cii noastre.
Părintele Ene Branişte, de la a cărui naştere a trecut deja
un veac, a fos t d a scă lu l unor generaţii întregi d e a rh ierei,
preoţi şi cre dincioşi care îi păstrează vie amintirea şi îi ap reciază la su perlativ act ivita tea şi opera. Pregătirea sa, munca
intensă de la catedră şi din cerceta re se reflectă în impresionanta sa operă, ce nu conteneşte să rodea scă şi astăzi, con tribuind la formarea tinerelor generaţii de teologi.
Părintele Pr ofesor Ene Branişte s-a născut în locali tatea
Sus eni, judeţul Argeş, la 12 octom brie 1913 şi a crescut într -o
familie numeroasă alătu ri de zece fraţi . Dintre cei tm sprezece, trei vo r urma calea preoţ iei: Ene, Marin şi Em anoil. În
teologi a românească s-a remarcat şi Părintele Ma rin Branişte,
d octor în teologie cu o teză despre că lătoriile în Orien t ale
pe lerinei apusene Ege ri a (sec. IV). Du pă şcoa la primară în
satul nat al, Părintele Ene B ranişte urmează cursurile Semina ru lui Teologic "Neagoe Basarab" din Curtea de Argeş, absolvin du-l în iunie 1933. De vine ap oi studen t al Facultăţii de
Teologie Ortodoxă di n Bucureşti şi licenţi at în iunie 1938 cu
teza Liturghierul ortodox. Stu diu istorico-liturgic, foarte apreciată d e comisie. Între timp absolvise şi cursurile Seminarulu i
Ped agogic universitar "Titu Maiorescu" din Bucureşti, stu d ii
care îi vor folos i u lte rior în cariera d i dactică. A urmat timp
de doi ani (1947-1948) şi cursurile Facultăţii d e Litere din
Bucureşti, secţia Limba română .
' iată ce

În u rma examenu lui de licenţă a fost rem arcat de titu larul
cated rei de Liturgică şi Pastorală de la Facultatea de Teologie
din Bucure şti, re putatul Pr. Pr of. Dr. Petre Vintilescu, care-I
propu ne cons iliulu i profeso ral spre a fi numit în po stu l d e
asistent la această cated ră . Faptul se întâmplă la 1 octo mbrie
1938, m om ent în care Părintele Branişte îşi începe lu nga şi
p rodigioasa carieră didactică, derulată pe pa rcursul a apr oap e 45 de ani. În acelaşi an (1938) se îns crie la cu rsu ri le de
doctora t sub îndruma rea Pr. Pro f. Petre Vintilescu.
Timp de 12 ani (până la 31 martie 1950) Părintele B raniş
te va funcţiona pe postu l de asisten t la catedra amintită, sup linind totodată şi alte p osturi: la Catedra de Omiletică ş i
Catehe tică (1943-1945 ş i 1950), la Catedra d e Sectologie ş i
Îndrumări mi sion are (1945-1946), la Catedra de Ped agogie şi
Istoria Pedagogiei (1947). La 26 iunie 1943 susţine cu b rio teza
de doctorat, pe care o şi publică în acelaşi an la Bucureşti sub
titlu l Exp licar ea Sfin tei Litu rghii după N icolae Cabasila. La
15 octo mb rie 1950 a fost numit, p rin decizie patriarhală, p rofesor titular la Cate d ra de liturgică, Pastorală şi Tipi c, răma
să vacanta p rin p ension area Părintelui Profesor Petre Vin tiles cu, cate d ră care d in 1956 se va numi litu rgică, Pastorală
şi Artă creştină, şi în fru ntea căreia Pr. Pr of. Ene Branişte se
va afla tim p d e 32 de ani, cu rezultate remarcabile, obţinute
p rintr-o susţinută muncă.
Pen tru scurte peri oad e de timp Părintelui Ene Branişte i
s-au încredinţat fu ncţii de con duc ere în In sti tu tu l Teologic
U n ive rs itar din Bucureşti . A fos t coop tat şi în comis ia de
editare a colecţiei "Pă rinţi şi Scriito ri Bisericeşti" (PSB), iniţi
ată şi condusă d e PF Patriarh Iu stin Mo isescu . Revista Stu dii
Teologice a In stitutelor Teol ogice din Patriarhia Română a
avut în Pă rintele Ene Branişte u n p reţios îndrumător şi colabo rato r.
Poate cea mai importantă act ivitate a Pă rintelu i En e Branişte a fos t desfăşurată la catedră şi în cerceta re. Catedra d e
Litu rgică , Pa storală ş i A rtă cre ştină cond usă de Părintele
Ene Branişte timp de j a de ani şi-a conturat un p rofil p ropriu,
acce ntu l fiind pus de conducă torul ei pe aprofu n da rea semnifi caţiilor simbolice şi a conotaţiilor dogmatice şi ist orice
al e slujbelor bisericeşti, pe pregătirea temeinică te oretică şi
practică a stu denţilor, v iitorii slujitori ai alt arelor, pe re vela rea p rofu n zim ilor du hovnice şti ale artei icon ografi ce,
iposta zele cultu lu i creş tin, taina p reoţiei, tipicul ortod ox,
cinta rea şi arta bisericească fiind temele for te ale preocupă
rilor sale didacti ce .
A fos t delegat de Patriarhia Română să conferenţieze la
Cursu rile de îndrumare misionară şi pastorală a clerului, tim p
de m ai mulţi ani prelegerile sale gra vitând în jurul unor tem e
p recum : Unifo rmitatea în ritu al şi în cânta rea bisericească în
cultul Biseri cii Ortod oxe Române; Particip area a ctivă a credincioşilor la Liturghie şi mijloace p entru realiz area ei; Cu ltu l
Bisericii Ortodoxe Rom ân e faţă de cultu l celorl alte confesiuni
creştine şi al sectelor din ţara noastră; Comb ater ea inovaţiilor
în s ăvâ rşirea serv iciilo r divine; Cul tu l ortodox ca mijloc d e
propovă duire a dreptei cre dinţe, a dr agostei şi a bunei înţe
legeri în tre oamen i; Tem eiuri b iblice şi tradiţi onale p entru
cân tarea în com un a credincioşilor; Cultu l sfinţilor în Biseri ca Ortod oxă; Sfinţii români şi sfinţii cu moaşte la n oi în ţară;
Despre calen da r ş.a. Regă sim aces te te me în d iferite stu d ii
publicate de Părintele En e B ranişte în de curs u l timpului în
revistele bisericeşti .
Cât priveşte cercetarea ştiinţifică, Părintele B ranişte va
rămâne pentru multă vreme în teo logia românească un nume
de referinţă, gre u de depăşit prin lucrările sale, prin numărul
studiilor, prin bogăţia informaţiilor şi a surselor cita te, p rin
te mele care după zeci de ani r ăm ân actuale. În d omeniul
Liturgicii româneşti, incontestabil, Părintele Branişte deţine
supremaţia. Prin câteva studii el va do mina pentru mult timp
cerceta rea teologică în aces t domen iu. Remar că m în m od
de osebit cele două cu rsuri sa u manu ale n ormative p entru
Facultăţile de Teologie d in ţară: cursul de liturgică generală
şi cel de liturgică specialăz, două lucrări de anvergură, aproap e exhaustive şi alcătuite în urma u nor minuţioase cercetări,
de rul ate în d ecu rsul câtorva zeci de ani.
Pă rintele Ene Brani şte a p ub licat p este 70 d e stud ii de
Liturgică, 14 stud ii de Pastorală, câteva articole despr e Arta
creştină,]8 de predici şi cu vinte de învăţătură, 26 de studii
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articole cu un conţinut variat, 27 de cuvântări, cron ici şi
86 de recenzii şi n ote bibliografice şi câteva stu di i
pub licate în străinătate, toate în sumân d mii de pagini. Dintre
acestea unele rezi stă peste timp şi merită subliniate: Expli carea Sfin tei Litu rghii după Nicolae Caba sila (teză de doctorat,
Bu c., 1943) şi traducerea operei lui Nicolae Cabasila, Tâlcufrea
dumnezeie ştii Liturgh ii, "P articiparea la Liturghie şi metod e
pe n tru realiza rea ei " (ST, 1949), "Teologia icoanelor" (ST,
1952), Rolul Athosului în istoria cultulu i ortodox (1953), "Schisma şi cultul creştin" (Ortodoxia, 1954), "Problema unificării
calendarului liturgic în Biserica Ortodoxă" (Ort od oxia, 1955),
"Un itate şi var ieta te în cultul litu rgic al Biseri cilor Ortod oxe
au tocefale" (ST, 1955), lucrările privind stud iul com p arat al
cultului p rincipalelor confesiu ni creştine, al tipicului bisericesc,
Explicarea Sfintelor Taine de iniţiere (Buc ., 1990) şi nu în ultimul rân d studiile de Pa storală.
Retrospectiv privind întreaga operă a Părintelui Profesor
Ene Branişte, suntem îndreptăţiţi să cred em că ea îşi va păstra
actu alitatea. În plus, va oferi u n pe rman ent punct de p lecare
pentru cercetările u lterioa re. Ar fi interes an t d e evalu at, p rintr-o teză de d octorat eventual, aportul să u la consolid area
teologiei româneşti conte mporane, punâ ndu -l în ecuaţie cu
alţi reputati Iiturgişti ortodocşi ai secolului XX: A. Schm.em ann,
N . Afanasiev, C. Kern, P. Trembelas ş.a .
Ar fi ing rat din partea noastră să tr ecem cu vederea ipostaz a sacer dotal ă a Părintelui Ene Branişte . La 26 octo mbrie
1940 a fost hirotonit diacon pe seama fos tei capele "Sf. Seva"
a Unive rsităţii din Bucureşti, d ar a sluj it prep on derent la
Parohia "Oboru l Vechi" din capitală, u nde an terior funcţio
nase pe post de cânt ă re ţ. La 15 mai 1950 a fost hirotonit p reot ono rific pe seama p araclisului Institutului teologic universitar di n Bu cureşti de că t re PF Patriarh Teoctist, pe atu nci
ep iscop vicar patria rh al şi rector al Institutului teo logic. Doi
ani m ai tâ rziu i s-a conferit rangu l de icon om stavrofo r. La
altar Părintele Branişte demon stra măsura credinţei sale printr -o slujire p ioasă, Izvorâ t ă din convingere. Coordonata pastorală a teologiei sale găsea u n coresp on d ent şi o jus tificare
în sluji rea sa preoţească, fap t pentru care tot ce a sp us el
de spre p reoţie, desp re duhovni c, d espre Sfânta Liturghie
convinge şi astăzi.
Părintele Ene Branişte s-a stins din viaţă la 18 martie 1984.
Am intirea sa rămâne vi e în conştiinţa celor care l-au cunoscu t.
A lă sat posterităţii o operă teologică impresionantă şi care va
servi mult timp învă ţă m â ntului bise ricesc.
p refeţe,
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Proiectul social
«Sfân t u l Ioan cel Milostiv»

ersoa n el e ne voia şe d in paroh ia o rtodoxă " Sfân ta
~ :;:
Treim e" din Cluj-Napoca vor p rimi ajutor din p artea
, bisericii. Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor celor
sărmani p arohia a lansat miercuri, 13 noiembr ie 2013, p roiectu l social-filan tropic " Sfântu l Ioan cel Milostiv", ce p resup une ofe rirea u nei mese gratu ite, celor b olnavi ş i cu venituri
mici . Lan sarea p roiectului a avut loc de la ora 17 în bise rica
parohială de pe strada Bisericii Or todoxe, în prezenţa Părin
telui Mitropolit An drei al Clujului, Maramureşulut şi Sălaj u
lu i, a cre dincioşilor paroh iei ş i a alto r invitaţi . Prezen tarea
proiectului social a fost precedată de oficierea slujbei vecerniei de către Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, înconjurat de
un sobor de p reoţi şi diaconi .
Despre scopul p roiectului, Pr. cons ilier d r. Cristian Baciu
a p reci zat: " Cu binecuvântarea Înaltpre asfinţitu lui Mitropo lit Andrei, la nivelu l p arohiei noastre «Sfânta Treime» d in
municipi u l Cluj-Napoca se desfăşoară proiectul social "Sfântu l Ioan cel Milostiv », proiect care constă în asigura rea u ne i
mese de prâ n z p entru p er soan ele aflate în situ a ţie de dificultate . Pr a ctic aceste pe rsoane p rimesc la d omiciliul lor
masa de prânz prin intermedi u l u ne i firme d e specialita te,
ia r parohia achită cont ravaloa rea me n iu lu i. Scop u l acestei
a cţiuni ar fi dublu: pe de o parte să îi aju tăm p e cei a flaţi în
situaţii fina nciare d ificile, în imposibilit atea de a- şi asigura
ma sa zilnică, iar pe de altă parte să oferi m oca zia comunităţii
2 Despre această lucra re Pr. Prof. Sebastian Otilea scria: "Este o lucrare de
noastre parohiale pentru a concretiza în tr- o fa p tă de m ilosreferinţă pentru întreaga Ortodoxie. Sobră, clară, d e o clarit ate d e cristal,
tenie, aptitudinile vieţii duhovniceşti, mai ales că orice om
ea are un mesaj: să arate creştinătăţii actua le cât de puternic est e adevărul
pe care se întemeiază Ortodoxia şi câtă cerească frumuseţe străluceşte În aflat în su ferinţă este ap roapele n ostru pe care trebuie să -I

spunea Părintele Ion Bria in lucrarea Teologia orwdoxii În România
conumpomnă, Ed. Trini tas. Iaşi, 2003: "Din păcate studenţii de azi sunt
aproape inmormăntaţi sub muntele de traduceri din teo logia străină . Din
suspiciune sau mai degrabă din ignoranţă faţă de teo logia produsă in ţară,
in perioada 1948-1<n8, numeroşi editori. printre care şi teo logi de profesie
şi autodidacţi, au recurs după l ')8<}la tra duceri d e cărţi de teologi e publicate de autori străini, în special de ruşii din diaspora şi de convertiţi la
Ortodoxie. Aceasta... a subminat dezvoltare a unei culturi teologice proprii, evlavia ei şi În toate actele sale liturgice.Opera Părintelui Prof. Ene Branişte
fără de care Biserica locală este lipsită de un instrument de autodeenru re
este, în to tul, un omagiu adus Ortodoxiei eterne şi universale" (Studii
in noi situaţii." (p. 51)
lea/oF , fir. 1-2, 19"\2, p. 146).
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Cân d Biserica imbrătisează
, ,
cultura...

PS EPISCOPUL
VA SII,E SOIIIESANUL

C ostio ll N ico le sc u

PS Va,i!. , Sfânta Liturghu în bUnica Sf M ina - Cluj -Na/ IX" , 11 ""i. mbri•.

"1 n oiembri e: Oficiază Vecemia şi Sfântul Maslu în b iserica " Sfân tu l Andrei " d in Cluj-Napoca.
2 noiem brie: În biserica "CU\i oasa Paraschiva" d in Felea cu, Praf. Cluj I participă la Simpozionul ,,525 de ani de
la în temei ere a Arhiepiscopiei Fel eacu lu i".
3 noiem brie: Sluje şte în sobor de ierarhi la sărbă torirea
a 80 d e an i de la sfinţirea Catedralei Mitrop olitane .
5 noiemb rie: În sala " Nicolae Ivan" a Fa cultăţii de Teologie din Cluj -Napoca participă la susţinerea publică a Tezei
de Doctorat a Pă rinte lu i Pro top op de Târg u L ă pu ş, Florin
Stan.

6 noi embrie: Oficia ză o slujbă

reli gi oa să

în Paraclisul

"S fân tu l Nectane" de la Centrul de Îngrijir i Paliat ive " Sfântul Necta rie". Oficiază Vecerrua în biserica .Pogor ârea Sfântului Duh " din cart . Zorilo r, Prot. Clu j Il şi participă la cina
oferită pen sionar ilor cu venituri mici.
7 no iemb ri e: La Cimi tiru l Centra l în sobor de p reoţi
oficiază slujba înmormântării Ingineru lu i Corneliu Oniţiu,
fost me mbru al Consiliului Eparhial.
8 noiembrie: Sluj e şte Sfânta Liturghie la hramul bisericii "Arhangheli Mihail şi Gavrii l" din Dej . Oficiază Te deum
şi slujba sfeştanie i la Clinica LukMed din Cluj-Napoca.
9 no iembrie: Slujeş te Sfânta Liturghie la hram ul Centru lui de Îngrijiri Paliative "Sfântul Nectarie" d in Cluj -Napoca.
10 noi embrie: Sluje şte Sfânta Liturghie în biserica "Sfântul Nicolae" d in Clu j-Napoca. Oficiază Sfântul Maslu în biserica "Înălţarea Sfintei Cruci " din Cluj-Na p oca - Plopilor.
11 noiembrie: Slujeşte Sfânta Litu rghie în biserica "Sfântul Mina" d in Cluj-Napoca. Cart. Bună Ziua.
13 no iembri e: Slujeşte Sfânta Litu rghi e la hramul bise ricii "Sfântu l Ioan Gură de Aur" d in Cluj-Napoca, Taberei.
Oficiază o slujbă religioasă în Par aclisul "Sfântu l Nectarie".
În cim itirul d in M ă n ă ştu r, Cluj-Napoca, oficia ză slujba Panihide i pe ntru doamna Aurelia Ban ciu .
16 no iembrie : Slujeşte Sfânta Litu rghi e la hramul bise ricii "Sfântul Apostol Mat ei" din Cluj-Napoca, M ănăştur,
17 noiembri e: Sluj eş te Sfânta Liturghie şi participă la
Adunarea O astei Domn ului în biserica "Sfânta Ana" d in
B i striţa . Oficiază Sfântu l Mas lu în bise rica d in Tă u ţi - Pr ot .
Cluj 1 şi ofe ră o diplomă doamnei Ma ria voevod d in partea
CIP "Sfântu l Nectane".
18 noiembrie: Participă la slujba Vecerniei în Cate d rala
Mitropolitană di n Cluj-Napoca ş i ros teş te o med i taţie în
cadrul " Să p tămânii duhovniceşti" .
19 n o ie mb ri e: Ofic i ază slujba Ve ce rniei în biser ica
Studenţilor din Cluj-Napoca şi viz ioneaz ă Expoziţia de fotografie " Părintele Dumitru Stăniloae - omul lui Dumn ezeu"
de faţă fiind M ă icuţele Filofteia şi Rafaela Potcoavă, nep oatele Pă rintelui, care au vo rbit de spr e Părintele Profesor.
2 0 noiemb rie: Ofi ciază o slujbă religioa să în Paraclisul
"Sfântul Nectane".
2 1 noiembri e: Slujeş te Sfânta Liturghie în biserica Mâ; nă stirii " Acoperământul Maicii Domnului" la împlinirea a
('1
19 ani de la s fi nţ irea Pietrei de teme lie . Oficiază Sfântul
';,Maslu în biserica d in Baciu, prot . Clu j II.
23 no iem bri e: Asistă la slujba Vecerniei ş i ro steş t e o
me d itaţie religi o a să în biserica "Sch imba rea la F aţă " d in
Cluj -Napoca.
24 noiembrie: Slujeşte Sfân ta Litu rghie în biserica "Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan din Cluj-Napoca. Ofici a ză
slujba Vecemiei în biser ica "Înălţarea Domnului" - Dealul
Florilor - Dej.

-..

aceleizone transilvane şi cruce. Expoziţia spunea mult şi convingă
tor despre relaţia ţăranului cu Dumnezeu,împlinită pe calea unei
intense şi fnun oase exprimări a credinţei (expoziţia s-a şi intitulat,
de altfel, Fmmuseţea crucii în lume). În completarea expoziţiei, pă
rintele Ionuţ Gânscă a prezentat un film propriu. menit să atragă
atenţia asup ra dramei oraşului Abrud, ameninţat cu pieirea, în
condiţiile căderii industrialesuferite de acest loc după 1990. Vernisajul expoziţiei a beneficiat de cuvinte introductive din partea lui
Costion Nicolescu şi a acadernicianului Răzvan Teodorescu.
În continuare, distinsul profesor avea să participe, în Sala Bizantină a Ambasadei, la un dialog pe teme de istoria Bisericii în
lumea răsăriteană şi în cea occidentală, cu Preasfinţitul părinte
episcop vicar al Mitropoliei, .Mare Nemţeanu1, şi el istoricde pr0fesie.Acest dialog, intermediat UI discreţieşi acuratete de doamna
YvetteFulicea, a constituit, practic, reunirea temelor cu care cele
două personalităţi erau anunţate (Sub semnul Cmcii. Creştinismul
românesc, latinitate şi ortodnxie şi, respectiv; Creştinism ul În Franţa
Înainte de Schismd şi renaş terea Ortodoxieiîn epoca cont emporană) A
rezultat un dialog antrenant, plin de o spumoasă vervă intelectuală, între doi oameni de vastă cultură şi specialişti de primă mână în
ceea ce priveşte istoria culturii, care s-au înţeles şi completat de
minune, spre bucuria spirituală a unui publicînsetat de tot ceeace
ţine de aspectele de credinţă şi de spiritualitate ale istoriei umanităţii, cu atât mai mult atunci când ele se referă şi la istoriacelor două
neamuri pe care le slujeşte Biserica noastră din Franţa. Personal,
l-am descoperit cu acest prilej,UI mare bucurie şi încântare duhovrucească, pe acest părinte minunat şi om de vădită anvergură spirituală, care este preasfinţitul părinte Mare, de altfel cu ani buni
petrecuti la mânăstirea Sihăstria, în ucenicie la părinţii extraordinari,
precum Paisie Olaru şi Cleopa Ilie. Un om cu care se pot câştiga
bătălii duhovniceşti dintre cele mai importante pentru mântuire.
Un moment neaşteptat, absolut surprinzător pentru mine, a fost
cel din finalul Festivalului, când ne-am dus în pelerinaj, spre îndrinare şi rugăciune, la moaştele Sfintei E lena aflate în plin centrul
Parisului, în bisericaSaint Leu et SaintGilles, cam la vreo două sute
de metri de celebrele Hale. Am trecut de zeci de ori prin preajma
aceleibiserici, dar cine să fi bănuit existenţa acelor moaşte acolo, în
lumea aceea atât de tu1bure şi de neglijentă, în mare parte, la cele
sfinte? Nimeni IUl mi le vestise până aUl1IL După aceea,într-o sală
laterală a bisericii, părintele episcop Ignatie Mureşanu1, care îi are
acum în păstonre pe credincioşi români din Marea Britanie, a sust:inutconferinta:
SfintiiÎrnror
,
,"
,
.......... a,ti Constantin ŞIi Elena îmactualitate
dUlCI .
Pled oarie pentru dimensiunea publică a credinţei" . Extrem de
doctă, dovedind o docwnentare extrem de bogată şi de actualizată,
expunerea nu a ocolit unele aspectecontroversate din viaţa Sfântului Constantin celMare, extrăgând, odată cu Biserica, şi din ele învăţăminte importante.
Şi la această ediţie, părintele Emilian Marinescu, consilierul
cultural al.Mitropoliei, a avu t un rol covârşttor atât în organizarea
întregului eveniment (lacarea fost iarăşi secondat cu brio de preoteasa sa,doarrmaAlexandra .Marinescu-Sav), cât şi prin moderarea
cu eleganţă, prestanţă, delicateţe, siguranţă a tuturor evenimentelor
Festivalului, l-a avut. Blând, mereu cu un zâmbet cald pe chip,
mereu însoţindu-se de un umor delicat, în ciuda obose1ii, în ciuda
a tot felul de detalii carte trebuiau mereu puse la punct, în ciuda a
tot felul de probleme de rezolvat care apăreau pe neprevăzute, în
ciuda dificultăţii de a face ca să fie mulţumiţi cât mai mulţi dintre
participanţi. Pe scurt, a fost un factotum, unul care le-a dus pe toate
cu bine la împlinire.
Cheia văzută, dar şi nevăzută a acesteiatât de izbutite manifestări care este Festivalul de la Paris, o constituie Înaltpreasfinţitul
Iosif mereu atent la fiecaredin cei din pre-ajmă, cu un zâmbetluminos pe chip, de un creştinism temeinic aşezat şi încurajator; cu
observaţii şi intervenţii teologice de mare rafinament. L-ai urma
oriunde, oricând, pentru că îl simţi că este un păstor bun. E omul
potrivit la locul potrivit, omul care sfinţeşte locul.Nwnai sub oblă
duirea unui astfel de ierarh se putea naşte un astfel de festival. A
ştiut să se înconjoarede o echipă pe cât de bună, pe atât de eficientă, formată din oameni după chipul şi asemănarea păstorului lor,
oameni fini, cu nobleţe spirituală şi culturală, iubitori de cultură,
slujitori smeriţi ai celor dimprejurnl lor.
Cu mult mai puţin susţinut financiar în acestan de ICR,organizarea unei astfel de manifestări implică şi impune eforturi imense pe diverse planuri: antarnarea colaboratorilor, colaborarea cu
ei şi între ei, logisticanumeroaselor activităţi din cadrul evenimentului, coordonarea acestora... şi, nu în ultimul rând, cele financiare.
Visulmeu este acelaca să văd Festivalul mediatizatîn L'Qbidel
des speetacIes, propus astfel unui public cât mai larg, pentru că me-

(urmare din pagina 6)
Horia Bemea, ctitorul Muzeului Ţăranului Român. În această privinţă, titlul ei a fost explicit şi semnificativ: "Puterea Crucii. In me-moriam Horia Bemea". După ce o dorită şi preconizată colaborare
cu Muzeul Ţăranului Român a căzut datorită hachiţelor birocratice,
slabei deschideri a Muzeului spre eveniment şi implicării directorului general al Muzeului în acţiuni nesăbuite, impietând asupra
spiritului ţăranului, Alexandra Sav a fost nevoită să se descurce cu
forţe proprii, adică bazându-se pe obiecte din propria-i colecţie (este
drept, destul de bogată) şi pe propria-i inspiraţie şi pricepere, bine
cunoscute şi bire apreciate, de altfel, de la precedenteleediţii Această închinare memoriei lui Horia Bernea s-a dorit şi datorită temei
Festivalului, cea generică pentru manifestările din Patriarhia Română înacest an, anume SfântaCruce. Se ştie uunMuzeul Ţăranului
Român s-aredeschisîn zilele de Paşti ale anului 1992 cu Expunerea
"CrueEa", prin careHoriaBemeaa reuşit să uimească frumos lumea
culturală bucureşteană, dar după cum avea să se dovedească, şi pe
cea europeană (lucru probat de primirea distincţiei de Muzeu European al Anului în anu1191».Aveam să atlu în această expoziţie
construită de Alexandra Mannescu-Sav spiritul lui Horia Bemea
mai prezent decât esteel în momentul de faţă la Muzeul Ţăranului
Român. Cripta bisericiiSaint-Sulpice, dacă ştii s-a foloseşti, este un
spaţiu prietenos pentru o expoziţie, asemenea cumva regretatei
Catacombe a lui Sorin Dumitresru, dar mai marte, circulară şi cu
absidiole. Sporeşte taina expunerii Alexandra Manrescu-Sav a atlat
secretu1 punerii obiectelor să convorbeascâîntr-un fericitdialog, a
aşezării luminări.i. astfelîncât ea să ea să te poarte cu gândulla vechi
spaţii edeziale. Tainaspunerii despre ţăran câştiga în profunzime,
dar totodată putea fi mai apropiat intuită, fără a se epuiza în vreun
fel. Desigur această izbutire şi această râzbatere a spirihtalităţii ţă
răneşti până la sufletele şi minţile noastre noi nu se putea fără o
mare dragoste a autoareipentru lumea ţărănească şi fără o cercetare atentă ei. După cum,nici fără o privire implicată asupra duhului
a ceea ce a făcut Horia Bemea la Muzeul Ţăranului şi a însuşirii
acelui duh . Expoziţia nu a constituit în niciun fel o pastişă, a fost o
manifestare originală şi vie, în care lecţia deprinsă de la ctitorul
Muzeului Ţăranului a fost aplicată în duh şi adevăr.
Alte două expoziţii, de mai mică anvergură, au avut locîn paralel cu expunerea principală. Una, "De la semn la simbol", i-a
aparţinut pictorului Constantin Goc, un vechi participant şi colaborator de bază al Festivalului, care a încercat să exploreze şi să
exploateze serrmul Crucii, în felurite înscrieri grafice simbolice. E
voma de un număr de pânze negre pe care erau înscrisecu alb diferite forme pornin d de la cruce şi întorcându-se la ea. Cea de-a
doua, "Prin jertfă, spre desăvârştre", s-a datorat artistului amator
Silviu Batariu c,însoţit şi secondat de fn.unoasasa soţie. 8 a încercat
o sinteză a artelor, creând o manifestareîn care exprimările plastice
s-au însoţit cu celemuzicale şi poetice. În măsura în care va şti să
privească cu atenţie şi folos la arta înaintaşilor (a celor mai buni,
desigur), să fie într-o continuă căutare IUl nu mai a adevărului de
credinţă, dar şi a celui artistic,Silviu Batariucva ajunge la exprimări
tot mai limpezi, cu o forţă superioară a exprimării Cu alte cuvinte
va fi tot mai convingător în demersul său.
Ca la fiecare ediţie, au fost şi la aceasta manifestări la care am
lipsit,îndeosebi datorită atracţii.lor culturale irezistibile ale Parisului.
Principala dintre ele a fost duminica câmpenească de duminică ro
mai, de la sediul Mitropoliei,de la Limours. A contribuit la asta şi
ameninţarea ploii,care până la urmă avea să cadă după încheierea
evenimentului. Sub genericul "CruciiTalene înd1inăm, Hristoase"
s-a desfăşurat un amplu program de cântări bisericeşti din Transilvania, prin colaborarea unui grup de săteni din Bixad (avându-i
coordonator artistic pe prof. Iacob Pop şi ca manager artistic pe
Gheorghe Cârciu), beneficiindde colaborarea acelaşi onmiprezent
şi generos Grigore Leşe. În cadrul manifestării a fost organizată şi
o expoziţie - târg (aşadar, cu vânzare) de artă etnografidi tradiţională,
artă reli gioasă şi obiecteliturgice.
Cum ne-a obişnuit, Festivalul a conţinut şi o secţiune de fotografie. În sălile Institutului Cultural român, doi minunaţi preoţi
(vechi şi buni prieteni, de altfel) Iulian Nistea (de la Paris) şi Ionuţ
Gânscă (de la Cluj) au pus pe simeze o emoţionantă expoziţie de
fotografiide cruci şi troiţe de pe ValeaArieşului. Erau poze făcute
acum 2{J de ani, însoţite cu revenirirecenteîn aceleaşi locuri.Urmele lăsate de trecerea timpului şi de neputinţa sau neimplicarea oamenilorerau adesea răvăşitoare. Descopereai cruci care au fost mai rită.
Nu voi înceta să recoman d această manifestare ca model de
bine sau mai puţin bine întreţinute şi salvate, altele JX5fe caretimpul
trecusenecruţător, până la a fi şterse din peisaj. Era excepţional pusă urmat şi de alte eparhii, fie ele din diaspora sau din ţară. Fiecare la
în evidenţă, cu mijloace diferite (datorită evoluţiei tehnicii fotogra- putinţele ei din punct de vedere al dimensiunii, dar, în orice caz,
fice în acest răstimp), dar la fel de bine stăpânite, relaţia cu totul fără niciun rabat la calitate. Căci frumuseţea vine de la Durrmezeu
aparte, de o inimaginabilă profundă rimare şi însoţire dintre spaţiul şi sporiţi în ea se cuvine să mergem la El!

AG EN DA I E R A RH U LU I
Napoc a, slujeşte Vecernia, rosteşte cuvântu l de învăţătu ră şi
la lansarea proiectu lui filantropi c "Sfân tu l Ioan cel
Milostiv"
. H irotese şte întru duhovnic pe PC Părinte Nicolae
Noi emb rie 2013
Muntean de la parohia Cu tca şi pe PC Pă rinte Ni colae Adrian Sănitariu de la parohia Finişel.
În fi ecare lun i, În tre orele 8 .00 şi 10. 0 0, cond uce
14 n oiembrie: Oficiază slujba de binecuvân tare a capelei
şedinţa Consiliului Permanenţei Ep arhiale.
În fiecare miercuri şi v ineri, între o rele 8 .00 şi 10 .00,
cu hramu rile "Sfân ta Filofteia, Sfântul Ioan Ru su l şi Sfân tu l
predă cursu l de Spiritualitate p ent ru studenţii din anii
Efrem cel Nou" d in in cinta şcolii " Ion Creangă " d in Cluj III şi IV d e la Facultatea de Teolo gie din Cluj-N apoca.
Napoc a. R osteşte cuvântul de învăţătură . Este însoţit de PC
În fie care m ier cu ri, Între ore le 2. 0 . ) 0 şi 21-00, reali Pr. Bogdan Ivan ov, consilierul cu ltu ral al Arhiep iscopiei Vazează e m isiu nea " Cuvântul Ierarhul ui - spiritualitate
dului, Feleacul u i şi Clujului, şi de PC Pr. Ma rian Sidon, increştinii pe u nde hertzi ene", pentru postul d e r adio " Respectorul de religie al judeţului Cluj. În b iserica d in localitanaşterea"
te a Ceaba, protopopiatul Gh erla, ofici ază Taina Sfântulu i
În fie care miercuri şi vin e ri , între o re le 1 0.00 şi 15 .00,
Botez pentru p run cu l Mih ai Andrei, fiul pă rintelui p aro h
acordă audienţe cl erulu i şi credincioşilor.
Mihai Kob licska. Rosteşte cuvân tu l de învăţătură . În capela
În fiecare s âmbătă, între o rele 8 .00 şi 10 .00, predă
Seminarului Teologic din Cluj-N apoca, oficiază Taina Sfân cursul de Spiritualita te pentru masteranzii Facultăţii de
tului Botez pe ntru cei p atru membrii ai familiei De acu: Emil,
Teologie din O uj -Napoea.
Lidi a Claudia, Irina şi Flavia. Roste şte cuvântu l de învăţătu
ră . Este însoţi t de PCu v Arhim . Teofil Roman, eclesia rhul
1 no iembrie: Face o viz it ă pe şantierul Campusulu i Teo- Ca tedralei Mitropo litane .
log ic " Nicolae Ivan ". În Paraclisu l Centrulu i Eparh ial, hiro15 n oiembrie: În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecertese şte duhovnic pe părinte le Vasile Ma rius Ab rudan de la nia, Acatistul Bunei Vestiri şi rosteşte un cuvân t de învăţătu
ră.
paroh ia Bob âlna, protopopiatu l Dej.
2 noiembrie: În b iseri ca mon ument ist oric de la Feleac,
16 noiembrie: În pa rcu l " Iu liu Haţie ganu " , participă la
participă la lucrările Simpozionu lu i ,,525 de ani de la întem e- Fe sti val u l Tin eril or Creştini Ortod ocşi din Arhiepiscopia
ierea Mitropoliei de la Peleac". Rosteşte o alocuţiune . În Bi- Vad u lui , Feleacului şi Cluju lui . Rosteşte un cuvânt de b ine serica " Intrarea în Bi serică a Maicii Domnu lui " din Bistriţa, cuvântare şi vizitează locu rile de desfăşurare a fiecărei secţi
s ăv ârşeşte Taina Sfân tului Botez pentru p runca Maria, fiica uni. Face o vizită la Colegiul Ortodox pentru a verifica stadiul
părintelui Em anu el Vidican, preotu l misionar de la protopopiatu l Bistriţa. Primeşte la reşedinţ ă pe Preasfinţitul Părinte
Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, pe Preasfinţitul
Părinte Visarion, Ep iscopu l Tu lcii, pe Preas finţ itu l Pă rinte
Gurie, Episcop ul Devei şi Hu nedoarei, pe Preasfinţitul Părin
te Macarie, Episcopu l O rtod ox Român al Europei de No rd,
şi pe Preasfinţitul Părinte Andrei P ă g ăr ă şanul, Ep iscop Vicar
al Arhie piscopiei Sibiu lui.
3 noiembrie: Cu p rilejul împlinirii a 80 de ani de la sfinţirea Catedralei Mitrop olitane, împreună cu ierarhii prezenţi
oficiază Sfân ta Litu rgh ie şi parastas ul pen tru ctitorii acestu i
sfâ nt locaş. R oste şte cuvân tul d e învă ţă tură. În Ca tedrala
Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Paraclisul Maicii Dom nu lui
şi rosteşte o ca teheză .
4 n oiembrie: Primeşte la reşedint ă pe domnul Tud or GrinIPS An drei dupii Sfânta L itu rghi, in hiuri<a
dean, comandantul Inspectoratu lu i d e Po liţie al Judeţului
din pa rohia Bichigiu, 12 noi, mhri, 2013 .
Cluj. Face o vizită p e şantierul n ou înfiinţatei mănăstiri de la
Someşul Cald. Este însoţit de PCu v. Arhim. Dumitru Cobzaru , exarhu l mănă stirilor din Arh iep iscop ia Vadu lui, Feleacu- lucrărilor de amenajare a curţii interioare . Face o vizită pe
lu i şi Clujului.
şantie rul Ca mpusului Teologic " Nicolae Ivan". Este însoţit
5 - 10 noiembrie: Cu bmecuvântarea Preafericitu lu i Pă de domnul Sorin Câlea, directo rul eco nomic al Ar hiep iscopirinte Daniel, Patriarh u l Bisericii O rtodoxe Rom âne, face u n ei Vadului, Feleacul u i şi Clujului, şi de PCu v Arh im . Teofil
pelerinaj în Sfântul Munt e Ath os. Vizitează Mănăstiriie Va- Tia, duhovnic ul F a cultăţii de Teologie din Cluj-Napoca. Partope d, Sim on os Petra şi Schitul Român esc Prod ro mu. Este ticipă la festivitatea de premiere a participanţilor la Festivalu l
însoţit de domnu l Acad. Prof. Dr. Ioan Aurel Pop, Rectorul Tinerilor Creştini Ortodocşi d in Arhiepiscopia Vadului, FeUniversităţii .Babeş Bolyai" din Cluj-Napo ca, şi de do mnu l leacului şi Clujului. În Ca tedrala Mitropolitană, asistă la VeEmil Rad u Moldovan, Preşedintele Consiliului Judeţean Bis- cernie şi slujeşte la Litie .
triţa-Năsăud .
17 n oiembrie: Sluje şte Sfânta Litu rghie în b iseri ca "Sfân 11 n oiembrie: Face o viz ită p e şantieru l Campusulu i Te- tu l Dimitrie Izvor âtoru l de Mir " d in parohia Baciu II. Rosteş
olog ic " Nicolae Ivan". La Teatrul Naţional, asistă la concertul te cuvân tul de învăţătură . Hirotoneşte preo t pe diaconul Ioan
maestrului Tud or Gheorghe. Este însoţit de do mnul Valentin Iacob Diţ, pe seama parohiei Apahida 1, şi diacon, pe do mnul
Vesa, secretarul ep arhial al Arhiepiscop iei Vadului, Feleacu- profesor Adrian Au rel Podaru. Hiroteseşte întru iconom pe
lu i şi Cluju lui, şi de domn ul Dan Văscu, d irectorul telmic al pă rintele paroh Ionuţ Pri pon . Premiază pe copi ii din p arohi e
participanţi la festivalul Tinerilor Creştini Ortodocşi, faza pe
pos tu lui de radio " Rena şterea".
12 n oiembrie (Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni) : p rotopop iat. Este însoţit de PC Pr. Iustin Tir a, vicaru l admiS ăvâ rşeşte Sfânta Liturghie în b iserica d in Bichigiu, protopo- ni strativ al Arhiep iscopiei Vadulu i, Feleaculu i şi Clujului. În
piatu l N ăs ăud . Rosteşte cuvântu l de învăţătură . Hiroteseşte Ca tedrala Mitropolitană, sluje şte Vecem ia, Paraclisu l Maicii
icon om stavrofor pe părinte p aroh Ni colae Târ govet . Oficia- Do mnulu i şi rosteşte o cateheză.
ză o slujbă de binecuvântare a tem eliei monumentului în chi18 n oiemb ri e: În sa la de consiliu a Centrulu i Ep arh ial,
nat Sfinţilor Ma rti ri Năsă udeni, ce va fi amplasat în pa rcu l prez idează şedinţa cu profeso rii şi reprezentanţi ai studenţi
cen tra l d in Năsăud . Rosteşte u n cuvân t de învăţătură. În sala lor de la sec ţ ia de Artă Sa cră a F acultăţii de Teologie d in
de conferinţe a Muzeu lui Grăniceresc din N âs ăud, participă Cluj-N apoca. În sala .Auditonm Maximum" a Casei Univerla Simpo zionu l "Martiriu şi sfinţenie", organizat de Bibliote- sitarilor, participă la Festivitatea de premiere a elevilor meca Judeţeană " George Coşbuc' din Bistriţa (director: Pr. Ioan ritu oşi d in ju deţul Cluj, împreună cu p rofesorii lor, de către
Pintea), cu p rileju l împliniri i a 250 de ani de la martiriul sfin- inspectoratul Şcolar Ju deţean Cluj şi de către Consiliul Ju deţilor Ata nas ie Tod oran d in Bichigiu, Vasile d in Telciu, Grigo- ţean Cluj . Rosteşte un cuvânt de bmecuvântare . Este însoţit
rie d in Za gra şi Vasile din Mocod. La hotelu l " Metro p olis" de PC P r. Marian Sid on, in spectorul d e relig ie a ju deţu lui
d in Bistriţa, participă la dineu l caritab il în beneficiul Centru- Cluj .
lui de Tineret de la Sângeorz-Băi, organizat de părintele Tu dor
19 no iembrie: Face o vizită pe şantierul bisericii "Sfân tu l
Mu dure, sprijinit de do mnul Emil Rad u Moldovan, Preşedin Ioan B otezătorul" din Tu rd a. La sediul primăriei din Tritenii
tele Consiliului Judeţean Bistriţa-Nă săud .
de Jos se întâlne şte cu domnu l Valer Saşa, primarul comunei.
13 n oiemb rie: Face o viz ită p e şantieru l Campusulu i Te- Vizitează Schitu l de la Pădureni, cele două biserici din loca ologic " Nicolae Ivan". În Biserica " Sfân ta Treime" din Cluj- litatea Boian (p aroh: Pr. Viorel Feşnic) şi Mănăstirea " Sfânta
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Treime" de la Soporu de Câmpie. Este însoţit de PC Pr. Cris tia n Baciu, con silieru l b isericesc al Arh iep iscopiei Vad u lu i,
Feleaculu i şi Cluju lui .
20 no iembrie: În Grădina Botanică din Clu j-Napoc a, oficia z ă o s lujbă d e bine cu vântare a unui foişor amen ajat de
vol untarii din AS .CO.R. Rosteşte un cuvânt du h ovnicesc.
Face o vizită pe şantierul Campusulu i Teologic " Nicolae Ivan".
În sala " Nicolae Iorga" d in sediul cent ral a Universităţii " Babeş Bolyai", parti ci pă la conferinţa susţinu tă de Pr. MareAn toine Costa de Beauregard şi la lansarea revistei ARTHOS
a studenţilor din Ha şdeu .
21 no iemb ri e (Int rarea Maicii Domn u lu i în Biserică ): Cu
p rilejul h ramului, săv â rşeşte Sfânta Litu rgh ie în b iseri ca p arohiei Gherla 1. Roste şte cuvântu l de învăţătură . Hirotoneşte
preot p e diaconul Adrian Aurel Podaru , pe sea ma p arohiei
"S fân tu l Ioan B otezătorul" d in Cluj-N apoca, şi d iacon pe
t â n ă rul Aurelian Bercea. Acordă părintelui Vasile Săsă rman
d istincţia " Cru cea Arhiepiscopală" . Hirotese şte iconom stavro for pe părintele Vasile Ciciove an . Este însoţit d e PC P r.
Cristian Baciu, consilierul b isericesc al Arhiepiscopiei Vadu lu i, Feleacului şi Clujului. La galeria "Casa Ar telor " participă
la mo me ntul festiv dedicat maestrulu i 'Ieodor Botiş. Roste şte
un cuvân t de binecuvântare . Acordă, maestru lui, d istincţia
" Cru cea Transilvan ă ".
22 n oiembrie: Pa rtici pă la inaugurarea n oul ui corp de
clădire a Liceu lu i .Papiu Ilarian" d in Dej. Oficiază o slujbă
de b tnecuvântare şi rosteşte u n cuvân t de învăţătură . În bise rica cu h ramul " Sfântu l Apo stol Andrei" din De], s ăv â rşeşte
slujba de sfinţire a cru cilor ce vo r fi aşezate p e acoperiş . Face
o viz it ă pe şantierul bisericii " Sfântu l Nectane" din Dej.
23 n oiembrie: Înregistrează un intervi u pentru emisiunea
" Lu mea Credinţei " de la Radio Clu j. În Aula " Iu liu Hossu"
d in incinta catedralei greco-catolic e d in Cluj-Napoca, participă la manifestările d ed icate îm p lin irii a 160 de an i de la
în temeierea eparhiei de Cluj-Gherla. În Ca tedrala Mitropo litană, oficia ză Tain a Sfântului Botez pentru prunca MariaElena , fiica teologu lui Remus Buz gar. Rosteşte u n cuvânt de
învăţă tură . Sluje şte Vecemia şi Liti a în b iserica M ănă stirii
"Sfinţii împăraţi Constanti n şi Elen a" de la Dob ric, protopop iatul Beclean.
24 no iembrie: În biserica d in parohi a Ilişu a, protopopiatul Beclean, sâv ârşeşte Sfânta Litu rghie. Rosteşte cuvântul de
învăţă tură . Hirotoneşte preo t pe diaconu l Aurelian Bercea,
pe seama p aro hiei Tritenii d e Sus. În Cated rala Mitropolitană,
sluje şte Vecern ie, Pa raclisul Maicii Domnului şi ro steşte o
cateheză . Hiroteseşte du hovnic p e PC Pr. Călin Traian Variu,
de la parohia Vu ltureni, p rotopopiat ul Cluj 1.
25 noiembrie: Împ reu nă cu domnul Acade mi cian Ioan
Aurel Pop. recto rul Universităţii .Babeş Bolyai", face o vizită
pe şantierul Campusu lui Teologic " Nicole Ivan". Face o vizită pe şantierul biserici i "Intrarea Domnului în Ierusalim" din
Floreşti (paroh: Pr. Sebas tian Rusu ). Primeşte la reşedinţa pe
Înaltpreasfinţitul Părinte Sera fim, Mitropolitu l Europei Centrale şi de No rd .
26 noiembrie (Sfân tu l Ste lia n Paflagon ul ): Cu prilejul
h ramu lui ins tituţie i, îi vizite ază pe cop iii de la Gră d iniţa
" Sfântu l Stelian", aflată sub patronajul Arhiepiscopiei. Roste şte un cu vân t de btnecuv ânta re. Este însoţit de domnul
Sorin Câlea, d irectorul economic al Arh iep iscop iei Vad u lui ,
Feleaculu i şi Clujului. În foaieru l Casei Universitarilor săvâr
şe şte slujba de înmormântare a Profesorulu i Universitar Octavian Şchiau . R oste şte un cu vân t de m âng âiere.În b iserica
parohiei Boju, protopopiatul Cluj 1, oficiază Taina Sfân tu lu i
Botez p entru pruncul Lu ca Stelian, fiul părintelui p aroh Brian B ancoş. Rosteşte cuvântul de învăţătură .
27 noiembrie: În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia şi Acatistu l Mântuitoru lui .
28 n oiembrie : Face o vizită la Centrul de Îngrijiri Paliative
" Sfân tul Nectarie" din Clu j-Napoca. Face o vizită în parohia
Sânnicoară (paroh: Pr. Viorel Lu ca), protopopiatu l Cluj 1, în
vederea amenajării unui nou cimitir. Face o vizită în protopopiatul B istriţa, în localităţile Cuşma şi Prundu Bârgăului .
29 no iembrie: Face o vizită pe şantie rul Campusulu i Teologic " Nicolae Ivan ". Asistă la Vecernie şi slujeşte la Litie în
Cated rala Mitropolitană.
30 noiembrie: Sâv â rşeşte Sfânta Litu rghie în Cated rala
Mitropolitană . Roste şte cuvântul de învăţă tură. Primeşte la
reşe dinţă oficialităţi, preoţi, monahi şi credincioşi veniţi să-I
felicite cu ocazia zilei onomastice. În Catedrala Mitropolitană,
asistă la vecernie şi slujeşte la Litie .

A consemnat, Arhid. Claudiu Ioan Crama
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Despre timpul liturgic al
cântării colindelor
Pr. B o,<"d all M arian
~

'fi

nul biseri cesc ce începe la 1 septembrie este tmp ăr
, . ţitîn trei perioade: Triodul, cuprinzând 1 0 săptămâni
premergătoare sărbătorii Învierii Mântuitomlui Iisus
Hri stos, Penticoetarui, format din săptămânile - S Ia număr
- di ntre Paşti şi prima duminică du pă Ru sa lii, re specti v
Od oihul, având drept punct de pornire lu nea ce urmeaz ă
prime i duminici după Pogorârea Sfântului Duh şi care se
încheie odată cu debutul Triodului.
Aceste răstimpuri de duhovnicie are fiecare un spe cific
aparte: Triodul este caracterizat de sentimentul pocăinţei ce
cul mine az ă cu Vinerea Pa timilor, Penticostarul irad iază
bucuria izvorâtă din cele mai ma ri sărbători al creştinătătii
ortodoxe, Îm i erea Donmului şi Pogor ârea Sfân tul ui Du h,
ce-l delimitează. În cee a ce priveşte Octoihul, ca re are ca
sărb ătoare centrală Naşterea Domnul ui, urma tă de Boboteaz ă, s-a rânduit ca fiecare zi a săptămânii să aibă în centru
o anumită rugăciune de invocare şi o anumită pomeni re:
lunea pentru Sfinţii Înge ri, marţea pentru Sfinţii Prooroci,
mier curea şi vinerea pentru Sfânta Cruce, sâmbăta pentru
toţi Sfinţii şi cei adormiţi dintre credincioşi, duminica pentru
vestirea bucuriei Învierii Donmului .
Prin urm are, este ceva firesc ca în timpul litu rgic al Detomului să fie cintate acele irrme de laudă numi te colinde, având
scopul de a-L slăvi pe Dtunnezeu Care Se face Prunc, aşa cum
au făcut înge rii şi p ă storii i.le plinirea vremii" (Gal. 4t 4).
Dar de ce se cântă şi nu se rostesc unele texte biblice şi
bisericeşti? Sfântul Ioan Gură de Aur aduce o explicaţie în
acest sens: .Dumnezeu, văzând că cea mai mare parte dintre
oam eni erau nepăsători, puţin dispuşi să citească lu crurile
sp iritu ale şi să îndure cu plăcere oste neala, voi să le facă
munca mai plăcută; El ed ăug ă la cuvintele profetice melodia,
pentru ca, atraşi de ritmul cânt ă rit, să-I înalţe toţi cu căldu
ră imnele sfinte. Căci nimic pe lume nu deşteaptă atât de
mult sufletul, dându-i enpt lfberând u-l de piedi cile din lume
şi desfăcându-1 de cele trupeşti, dându-i râvna. de a se aplica la cugeta rile filosofice, făcându-1 să nu- i pes e de toate
lu crurile ce ţin de via ţa p ământeasc ă , ca o melodie şi o cântare divin ă adaptată ritmului."
Şi totuşi, de cân d şi până când se pot cânta colin dele?
Su nt ele legate de o anumită perioadă a Octoihului? Este
permis să se înceapă cântarea lor la o dată oarecare sau se

1I

aşteaptă

câteva zile, respectiv săptămâni înain te de sărbă
toarea Naşterii Mânt uitorului pe ntru a le interpreta ? Răs
punsul îl aflăm în cărţile de cult, mai precis în "Catavasier"
sau în .Dctofhul Mic".
La slujba Utreniei, premergătoare Sfintei Liturghii , după

poemul ui sau a odei . Astfel, canonul este un complex sau
o înlănţuire de poeme sau od e, care tratează fiecare în pa rte
episoade di ferite ale aceleiaşi teme, iar toate laolaltă o epuizează în canon. Cu alte cuvinte, raportul dintre odă şi canon
este ca cel dintre poem şi epopee. Unele canoane cântă Învierea, altele au ca ob iect adorarea Cru cii, altele dogma
Sfintei Treimi, altele cins tirea Prea Sfintei N ă sc ă toare de
Dunmezeu et c.
Fiecare dintre cântările sau odele canonului, în număr de
9, constă la rân du-i din mai multe tropare sau strofe, dintre
care cea dintâf se numeşte innos. Tot un irmos este şi catavasUI. Poartă această denumire, deoarece "în timp ce troparele
se citeau, stând jos, când începeau să fie cântate Irmoesele,
treb uia să se coboare din strane", iar corurile sau cântăreţii
să se unească în mijlocul biseri cii pentru a cânta laolaltă catavasia. De la această acţiune de coborâre (gr. KllTapaaia, -rrc
= coborâre ) şi-au luat numele unele irmoase.
În cursul anului biserice sc se cântă mai multe catavasii: ale Înălţării Sfin tei Cruci, ale Naşterii Domnului, ale
Botezu lu i, ale Întâmpinării Domnului, ale Bunei Vestiri,
ale Peştilor, ale Rusaliilor, ale Adormirii Maicii Domnului.
Catavasiile Naşterii Donmului se cântă de la 2 1 noiembrie
până la 3 1 de cembrie. Irmosu l cântării 1 ne introdu ce în
bucuria sărbătorii: "Hristos Se naşte, slă viţ i-L! H ristos din
ceruri, întâmpina ţi-Li Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi
Domnului tot p ă mântul, şi cu veselie, l ăudaţi-L, po poare,
că S-a preasl ăvit," Irmosul ul timei cântări vine să ne rid ice
şi el duhovniceşte, ducân du-ne cu gândul la evenimentul
petrecut în Betleemul Iudeii: "Taină minunată şi neobişnu
ită văd, cer fiind peştera, scaun de heruvimi Fecioara, ieslea
sălăşlufre, întru care S-a culcat Cel Neîncăput, Hristos-Dumnezeu, pe Care, Iău dându-L, Îl mărim."
Prin urmare, după cum se cântă catavasiile Peştilor între
Învierea Mântuitorului şi Înălţarea Sa la Cer, auz indu-se în
această perioadă şi "Hri stos a înviat din morţi cu moartea
pe moarte călcând şi celor din monnânturi viaţă dăruindu 
le!", tot astfel, prin an alogie, colindele se cântă în răstimpul
Odoihului, începând din 21 decembrie (Intrarea în Biserică
a Maicii Domnului) şi până în 3 1 decembrie (odovarua sau
încheierea praznicului Naşterii Donmu lui).
Cunoscând aceste "date tehnice", vom înţelege mai bine
că în rândutala slujbelor bisericeşti totul se face după o loN afff'Te(l D omnului , Icoană portabilă din sec. XVII , provenit ă din O soi,
gi că dumnezeia s că . Depinde doar de noi d a că dorim să
judeţul Cluj. M uzeul M itropoliei Clujului, Maramureşului fi Sllajului.
împlinim "obiceiul din bătrâni" . Ne referim aici la .b ă trânu
frumoşi" , adică la " călugării" care au alcătuit texte le bisericitirea Sfintei Evanghelii urmeaz ă citirea Psalmului 50. Apoi ceşti, ca urm are a rugăciunii stăruitoare şi a vieţii lor îngeîncepe aşa numitul canon, reprezentând forma dezvoltată a reşti.
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Foaie editată de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, filiala Cluj-Nap..,o_c,.a...._ ..
Patru seri cu şi despre Părintele
Dumitru S tăn ilo ae
T a ti ana

ani lav

fJ
ilJ~ţj n penoada rx-aa noiembrie, Asociaţia Studenţilor

~ ~ Creştini Ortodocşi din România (ASCO R) şi comu~L~'

r utarea Bisericii Misionare a

Studenţilor din Cluj-

Napoca au organizat mai multe evenimente de com emorare
a marelui teolog român, Părintele Dumitru St ăniloae . Întâl-

nirile cu oamenii care l-au cunoscut pe Pă rintel e Dumitru
Stăniloae şi care i-au contur at cât se poate de bine profilul
teologic, dar şi pe cel uman s-au desfăşurat pe parcursul a
patru seri. În acest mod, şi clujenii au marcat cei 1 10 ani de
la naşterea şi 2 0 de ani de la trecerea la cele veşnice a celui
care a fost numit celde-al patrulea teolog al Bisericii Ortodoxe,
având şansa să-I redescopere şi să il cunoască mai b ine pe
revigoratorul scrierilor patnstice.
Organizatorii evenimentului au vrut să creioneze portretul
Parintelui Dumitru Staruloae nu doar prin prisma scr ierilor
teologice asupra cărora a lu crat ani în şir, dar şi prin prisma
calităţilor sale ca om, prieten, sfătuitor, îndrumător şi duhovnic. Iată de ce, imitaţii acestor seri au fost pe rsoane care I-au
cunoscut îndeaproape şi care au putut spune luc ruri minunate şi înt âmplăn din viata cotidiană a teologulut român.

Teologia ca pia ţa sau viaţa ca teologiI'
În prima seară , renumitul etnograf, publicist, jurnalist şi
cercetator, Costion Ntcolescu, a depanat amintiri personale
despre clipele petrecute alaturi de Părintele Dumitru Stăniloae.
Prim a întâlnire, aparent întârnplătoare, avea să-i descopere pe
atunci t ânarului Costion Ntcolescu, un chip al bl ândeţii . al
delicatetii şi al consacrării omului adândt intru totul în tr ăirea
cu şi pentm Dumnezeu. " Parin tele Dumitru Stăniloae era familial cu Dum neze u şi oricine ii călca pragul era absorbit in
acea atmosferă familiala . Te molipseai de bu cu ria şi arderea
care domnea în casa Părintelui Dumitru", a spus Costion Nicolescu, încercând S,1 îşi asume ro lul celu i care ar fi fost în
stare sa deschida inimile ascultătorilorşi 5..1 îi fac,l 5..1 se îndr âgostească de Părintele Dumitru St ăniloae, aşa cum i s-a întâmplat lui cu mulţi ani În urmă .

...

' - - - - - - - - - ----.

"Iisu s, pâinee care s-a color ât din cer", .Liturghia este urcuşul
comunitar spre Î m părăţia lui Du m nezeu , Î m p ă ra ţ ia iu birii
veşnice" , "Biserica ca mg aprins" su nt doar câteva dintre Li.1getările teologice de un mare calibru ale Părintelui Dumitru
Stăniloae, comp ara bile cu vorbele de duh ale apostolilor 5<1.U
ale sfinţilor prin care Dumn ezeu transmite mesajele Sale umanităţii . Costion Nicolescu afirmă că în afar,l de putere şi adevar,
despre teologia Parintelui Dumitru se mai poate spune că este
una poetică, metaforică, nuanţată şi descopentoare de sensuri
noi.
Trenspunând în viata personală adev ărurile pe care le-a
conştientizat, Părintele Dumitru St ăruloae trăia o teologie foarte concretă, o teologie a experienţei, una asumată şi responsabilă . Ceea ce îl caracteriza cel mai mult era atenţia şi delicatetea
faţa de interlocutorul sau. Era interesat atât de bucuriile, reu şitele, cât şi de grijile, necazurile 5<1.U întri stă rile celui cu care
dialoga. " Prin vorbe simple te mângâia, dar te putea ridica în
acelaşi timp spre Dumnezeu " , a su bliniat distinsul invitat,
spunând că Părin tele Dumitru a rămas în ad âncul sufletului
ţ ă ra nu l român ataşat de oameni, familie, sat, neam şi ţară.
Costion Ntcolescu crede că titanul duhovnicesc din secolul
trecut a apărut ca un m ângâietor din mai multe generaţii, care
a sintetizat toată teologia, lăs ând posterităţii scrieri de o mare
valoare. Iar in acest context, despre Părintele Dumitru Stăniloae
s-a spus că este un om ce a transmis o moştenire atât poporului
român, câ t şi intregii lumi. A stfel, conferenţiarul din prima
seara considera că putem 5..1-i vorbim lumii prin Parin tele Dumitni Stăruloae.
Costion Mcolescu a mai " orbit despre îndru m ă torul 5..1U pe
calea cred inţei ortodoxe şi ca despre un om al mulţumirii ne sf ârşite, al propovâduitorulut unei Ortodoxii care reprezintă o
sumă de "Da"-uri, al omului asistat continuu de Duhul Sfânt
În orice lucrare pe care o desfăşura. "Când erai lângă Parintele
Dumitru Stăruloae simţeai o descărcare teribil,'! de har, o mi reasmă a oamenilor deosebiţi. Te copleşea sfinţenia şi transparenţa tzvor âte din cunoaşterea vie, adevărat ă a lui Dumnezeu.
Prin felul lui de a fi, prin activitatea sa, Părintele Dumitru Stă
niloae a infrumuse ţat firea", a mai spus Costion Nicolescu. La
final, publicistul a spus că românii sunt datori 5..1 vorbească şi
5..i.-1 vestească pe marele teolog al po porulu i nostru, acesta fiind
u n p rivile giu şi u n prilej unic de a "orbi despre oameni cu
adevărat vrednici.
Pă rintele Dumitru Stă n i l oae - omul lui Dumn.ezeu
O expoziţie Li.1 fotografii ed ite şi in edite din viaţa Părintelui
Dumitru St ăntloae, întâlnfree m t>.faica Stareţa Filofteia de la
Mănăstirea Buneşti şi :\faica Rafaela, nepoatele teologului
român, premm şi prezenţa Prea sfinţihtlu i Vasile Someşanu la
Biserica Studenţilor au fost e"enimentele care s-au desf,lşurat
În cea de-a doua seară.
Într-un cad m prietenesc, la demisolul Biserili i Studenţilor
din cam pu sul H aşdeu, loml unde a fost vemi5..1tă expoziţi a de
fotografii, monahiile octogenare, Filofteia şi Rafaela, au e"ocat
fragmente din "iaţa scriitomlui filocalic român din perspecti"a
nepoatelor care i-au fost aproape m,li ales în ultimii ani ai " ie-

ţii p,1m,mteşti.

Povestitorul din prima sear,1a Ilki.rturisit c..1 pentru el int,1lnirea cu marele teolog a fost o minunată petrecere în juml unui
"nucleu de foc arz,uor", experienţa asellk\rki.toareîntr-o oarecare
măsura cu cea a apostolilor care nu se mai puteau desp,hţi de
1tmtuitoml. De altfel cei prezenţi la conferinţ,l, au puh lt afla c..1.
Părin tele Dumitru Stăniloae, deşi a scris multe c..i.rţi dogmatice,
cu înţelesuri proftmde, În discuţiile Li.1 oamenii care îl "izitau
" orbea despre DlUlmezeu în termeni simpli şi de bumrie. "Nimic
nu era m emfaz.1.Totul era aşezat. Vorbea despre DUlImezeu ca
despre Tatăl lui, despre Iisus Hristos ca despre Prietenul 5..1u, iar
despre Maica Domnului ca despre :\fama lui . Desp re Sfânta
Treime \'Ofbea doar în tenneni de bucurie, propun.md o alt fel de
teologie", a relatat m muM delicateţe Costion Nicolesm.
Dismtând despre teologia Parintelu i Stăniloae, publicistul
a spus că aceasta era una îllloitoare, a ducătoare de lumin.1.,
care se axa pe dogmele iubirii , exprimând ade"amri ce ca p,l M
o dedicaţie umat"1. "Sf,m ta Treime 5..1ula În ceput a fost Iubirea",

Astfel asmltatorii au aflat c..1. P,l rintele Dumitru St.1.ni..loae scria
ne5..1ţ, folosind cantit.1ţi enonne de cerneala şi
petrec..md Ilkljoritatea timpului printrec..i.rţi. Noaptea donnea c..î te
) -4 ore, iar C:md îi \'enea o idee se ridica neap.1rat din pat }1E'1ltru
a o nota. La sfârşitul \ieţii a\'ea o mare dorinţ,1 de a transmite tinerilor tot ce a aaunulat, ce a scris şi ce a înţeles. Primea sute de
tineri in casa lui, semnificati" fiind momentul câr.ld m ocazia
Împlinirii a 88 de ani, toată strada Cenuca din Bum reşti a fost
Împânzit.1 de tineri din ASCOR care \Toiau 5..i. îl "ada şi 5..1 il asm lte pe Parintele Dumitru Stăniloae. Pentm c..1 nu putea s,l îi
primească pe toţi in ca5..1, le-a "orbit de l.1 geam, gestul fiind de o
nobleţe aparte, foarte apredat de studenţii de atunci. :\Iaica Rafaeb , cea care era În Ca5..1 Părintelui a spus că distinsul teolog regreta faph tl c..1. nu era m 2 0 de atU 1lk1Î tân..i.r ca să poat,l ieşi în strad,l
şi 5..1 le "orbeasc..i. tinerilor despre "alori, despre credinţ,1.
Credinţa Parintelui Du mi tru Stăniloae " ine dintr-o familie
m răd,kini putemic ancorate în " alorile Ortodoxiei. "Din bu-

in continuu şi m

ni ca noastra, mama unchiului, au ieşit patru p reoţi renumiţi.
Iar bunicul era un om atât de credincios şi de pătrunzător, încât
oamenii veneau la el ca la un duhovnic pentru a-i cere sfatul şi
veneau chiar şi de la o di stanţă de 60 de kilometri . Buni cul îi
înv ăţa să spuna Tatal nostru, îi povăţui a şi îi înd ru ma spre biserică ", a povestit Mai ca Rafaela, subliniind că Părin tele Du mitni St ăniloae a moştenit din plin aceste tr ăsături. Mai mult
decât atât, nepoata teologului spune că prin delicateţea 5<1., prin
grija faţă de semeni, p rin dorinţa de a nu supara pe nimeni,
prin cumsecădenia şi cuviinţ a care îl caracter tzau. Parin tele
Dumitru Stăniloae ducea un mod de viaţ ă călugăresc fiind În
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.Părintele

Dumitru St ăntloae a fost omul care a purtat În
fericirii. Era un om senin, mulţumitor,
niciodată nu Întorcea cu vân tu l, nu a vorbit de rău nici condu cerea acelor vr emuri, deşi a făcut inchisoare politi că, nici popomi şi nid ierarhia", a mai adăugat monahia care a stat patnl
ani lângă .unduul" ramas singur la vârsta b ătr ânetii. PArintele Dumitru Stăniloae a petrecut alături de soţia sa, Preoteesa
Maria, 62 de ani, iar Monahia Filc tteia spune că erauun trup
şi un sutlet, se înţelegeau foarte bine şi se cunoşteau unul pe
altul În cele mai mici amănunte. I ată de ce, despărţirea părn ân
teasc ă de soţia sa a fost mai greu de suportat, iar dragostea
nepoatelor şi grija manifestată faţ,1 de PArin telui Staruloae p,Î1k1
în ultima clipa a vieţii sale s-a dovedit a fi cea mai mare mângâiere. La rândul lor, nepoatele considerăcă vremea petrecută
alături de soţii St ăruloae reprezintă una dintre cele mai mari
bucurii din viaţ a lor. De asemenea , Maica Filofteia simte o
împlinire la gândul că a reuşit să amenajeze la Vlă d eni un
muzeu in incinta casei unde a copilărit Parin tele Stăruloae.
permanenţ ă cămaşa

Un preot ortodox frallcez

crei onea ::: ă

portrt'ful Pă rin te l u i

D Ull1itl1l Stăn iloa.e

Un alt im i tat, "elut din Franţa, care l-a GUlOscut foarte bine pe
Părintele Stăniloae şi a tradus numeroase c..hţi teologice din rollkî-

11..1 în 1Tancez...1 a fost P,'irintele Marc-Antoi,meCosta de Beauregard
prtopop În c..l dn tl :\fitropoliei Ortodoxe Romul{' a Euro pci centra le şi Meridionale. Tim p de datL.1 seri, imitahtlle-a \'orbit clujenilor
despre rolttl P,1rintelui Dumitm St.1.niloae in viaţa 5..1, despre impartanţa lucrărilor dogmatice scrise de teologul român, dar şi despre
viaţa sa persom1.1 şi mis ionară pe c..1re o desf,1şoar,l într-o ţara din
ce in ce 1lk1Î laicizata, pn'lliffi este Fratlţa.
Parin tele :\Iarc-Antoine Costa de Beauregard, p rO\i ne dintr -o familie ca to lică de origine nobilă, o familie de preoţi şi
călugări, m un profund cult al sfinţeniei şi al rug,1ciunii. Cu
toate acestea, a existat in viaţa c1erimlui un moment de cotihtr,l, câr.ld şi-a pus mai multe întrebări \iza\i de dreapta credinţa şi, prin Proni a lui Durrmezeu, .1 înţeles că ade"ăra ta cale, cea
mai completă şi cea mai împlinitoare care duce spre H ri stos
este Ortodoxia. ;-.Ju a trecut mult timp de la conştientiz a re a
adev,lmlui pân..i. la conw rt ire a la Ortodoxie În cad m l Bisericii
Ortodoxe Române a Părintelui Marc-Antoiane Costa de Beauregard. Fiind un om căut,Hor şi dornic de a atla mai multe, a
început s,l se interese ze de unde poate atla mai multe despre
mv,lţ.Hurileşi dogmele credinţei pe care şi-a asumat-o. La Paris,
teologi premm Olivier Clement l-au direcţionat instantaneu
spre P,1rintele Dumi tru Stăniloae, care prin ani i '70 - '80 ai secolului tremt era deja cunoscut în Franţa .
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Parintele Marc-An tom e Costa de Beeurega rd nu a stat mult

pe gânduri şi a venit în România. L-a căutat pe Dumitru StArUloae şi, după ce 1-.1 g,l.sit, nu s-a mai despărţit de teologul român
timp de mai mulţi ani. Aceasta a fost o vr eme când a reu şit 5..'1
înveţ e limba română, să studieze în România, dar şi 5..\ lucreze
în colaborare cu PArintele Dumi tru Stăniloae la elaborarea unei
cărţi cu totul deosebite, intitulată ĂJiCi! dogmaticil vorbit. Dialoguri
la CemiciI. Ca rtea es te rodul convorbirilor zilni ce între actualul
preot francez şi Parintele Dumitru Stăniloae care au avu t loc În
cursul verii lui 19811.1 Mănă stirea Cerrdca. Spre d eosebire de
celela lte scrier i dogm atice ale teologulut român, în J.Jica dogmaticil 1'Orbitll. DialogurilaCernica sunt expri m ate Într -un limbaj
simplu, "în registru d talogtc şi în cheie exi stenţială, re alocuri
lirică, a temelor Dogmatiâ i".
Vorbin d de spre personalitatea Părintelui Dum itru Stăniloae,
invitatul fran cez a spus că cea ma i ma re calitate a povă ţ uitoru 
lu i său era sm erenia, iar di scursu l său era un d emers teologi c
smerit . Cu toate aceste a, potri vit Pă r in te lu i M arc-An totane
Costa de Beeurega rd, teo logu l român era în acelaşi timp foart e
conştient de valoarea sa, pe care însă nu o etala, ci o lucra pentru po steri tate. De asemen ea, în m emoria fostu lui ucenic, Pă
rin tele Dumitru Stantloae rămâne a fi un om al curajulu i, al
amabiiităţii şi al blândeţii. cu lU1 umor plin de viaţă pe care îl
transmitea şi celor din jurul său .
În cadrul eveni mentului omagial, Părintele Marc-Antome
Costa de Beeurega rd a trasat câteva din tre caracteristicile scrierilor şi învăţăturilor PArin telu i Dumitru Stăruloae cu referire
la Sfântul Dull şi persoanaumana în Biserica, subliniind că teologul român a vo rbit despre o teologie profetică . lucrătoare şi nu
doar una academică, fără continuare in Biserica cea vie . Iar una
dintre datoriile de astăzi a Bisericii Ortodoxe de pretutindeni,
in op inia preo tu lui d in F ranţa, este cea de a se tace cre dibilă
atât pentru cât pentru cei credincioşi, cât şi rentru cei care ind
nu sunt în sânul ei.

" Ku vre m o revistă care să im presioneze, ci una prin
care îi 11s..1m loc Donmului sălucreze în inimile altor oameni",
a afirma t red actorul şef, Bogdan Herţeg.
ÎnARTHOS cititorii vor avea posibilitatea să descoperechipuri
duhovniceşti dernn e de privit, modele tr ă itoare ale căror cuvinte de foc trezesc la \iaţA, vor găsi tâlcuiri la Psalmi, texte exp licative la Facere , interviuri cu pe rsonal it ă ţ i marcante, vieţi de
Sfinţi şi abordări ale unor subiect e duhovniceşti, dar şi sociale
actuale. Mat presus de toate, revi sta Îşi propune s..\ fie una conceptual ă. temele numerelo r fiind concept e-cheie în Ortodoxie.
Iar pen tru a avea un cons truct mediatic autentic, cuvintele sunt
dublate în majo ritatea cazu rilor de im agini originale.
Invitaţii seri i, Părintele Cătălin Fâlim aru , directorul Edi turii Ren a şterea şi al revist ei Taror, a Încurajat apariţia revist ei
ARTHOS şi i-a sfătuit pe tineri să fie constanţi în scr ier e, să nu
piardă ritmul, s,\ pă streze de-a lungul tim pu lu i calitatea arti colelor şi să manifeste lU1 inte re s viu pe ntru activitatea pe care
au d emarat-o. Publicistu l Costion Nicol escu a spus că revista
arată prieten os şi îmbie spre lectur ă . ,,;"Ii-a plăcut foart e mult
titlul publicaţiei . Trimi te la un anumit tip de asceză", a afirmat
Costion Kicolescu, subliniind faptul că in zile le noastre este
foa rte im por tant că ex istă o agora unde se pot înt âlni şi scr ie
tinerii care se străduiesc să aibă lU1 filtru al valorilor. În opinia
celui care a stat în ani i '90 în spatele renumit e! revistei A ~fa şi
Omega, noua revist ă trebuie să a tingă scopul maximal, cel de
a-i face re cititori s..\ aştep te cu nerăbdare următorul număr. De
asemen ea, Costion Nkolescu a afirma t că vede pentnt ARTHOS
lU1 viitor foart e fru m os, deoarece revista apare dintr-o pornire
înteme iată re d ă ruire şi iubire.

Tradiţii populare ş i voie bună

ilJ~j;j n ultima duminic ă d e d inaintea postului Cră ciunu-
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Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi di n

lu i,
Rom âni a (A SCO R), filiala

Cluţ-Napoca, împreun ă

cu m embrii

şi

comunităţii

H a şdeu,

e datina, au fost imbrăcaţi în costume tradiţionale. Înain te de
programul arti stic, Dana. R,l luca 8.\il\, \icepreşedinta ASCOR,
a explicat foarte d etaliat şi tnllnos semniticaţi a cos tum ului
po pular, a d escifrat simbolurile care se în tâlnesc ma i ales pe
costu mu l popular din zona Maramureşului, care şi pân.\ în ziua
de azi şi-a păstrat denumirea de "C1le ptar cu Raiul " s..U1 "cosh lm
cu R,l iul", acesta fiind un model muc, spedfic doar acest ei zone
din România .

Explicaft'a simuolurilor de pe costumul popular

Ap,\mtă cu binenlvântarea Înaltpreasfinţihilui Andrei An-
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tot pa rcu rsu l anului universita r. Toamna şi iarna, doritorii au
posibilitatea să p art icipe la atelierul de colin de, la cel de crest ături în lemn şi, de anul acesta , la cu rsu l de d ansuri po pul are.
În timpul postului Faştelu i Dana Raluca explică şi demonstreez ă Ulm pot fi încondetat e cu motive tradiţionale ouăle pentru
masa d e sărbătoa re . A tunci când are ocazia, t â nă ra iu bitoare
de tradiţii vorbeşte despre ob ârşie datinilor rom âneşti, desp re
modul sim plu d e viaţ ă al ţ ăranulu i român. "Ţ,\ ranu l român,
or icât de simplu era, în tot ce făcea, În primul rând s-a înconjurat de fru mos. Şi acolo unde există o \iaţ,\ ancorată În frumos
e im posibil să nu fie şi Du mnezeu . Ca şi cu m frumosul sunt
urmele lui Dumnezeu lăsate in lume", cugetă Dana Ralu ca. Ea
ma i spmle că ţ ăranul român trăia o vi aţ,\ cu gândul m ereu la
Du mnezeu. " Chi ar dacă viaţa lu i nu era prenlln cea a unui
călugăr, cu rugăciuni neîntrerup te, dar, p rin faptul că a ştiu t să
se Înconjoare d e frum os, aceasta l-a ajutat să -şi amintească
m ereu d e Du mnezeu . Tot ul avea eleme n te simbolice , d e la
patul de lemn cu încrustări, de la lada lui de zestre UI fru moa se cioplituri şi simboluri, la lingura cu care mâncau sau la fu su l
care torcea lân,\ pentru alte ob iect e deo sebite. Casele colorate
vioi, ţe s ă turile de o nobl eţe şi o fineţe deoseb ite, totul înălţa
su fl etul sp re o altă lume", subliniază Dana. Ralu ca.

T a tia n a Oniloy

Bisericii Stu denţilor d in campusul
aidoma vremurilor d e od in ioară, au
.•
tru
a avut loc un eveni m en t semnificativ
organizat o seză toa re . Ceea ce s-a H Ut a fi agapa de l ă sare
~,,..,~~ . im portant pentru comunitatea Biseri cii 'x 1isionare a a secului in ainte de postul Crăciunu lui, s-a transformat Într-o
Stu denţilor dUl C1uj-Napoca: a tost lansată revista ARTHOS.
În tâlnir e frumoasă ancorat,\ in t ra di ţiil e populare rom ,l ARTHOS este rodul muncii tinerilor din cadrul comunit,\ţii neşti .
Bisericii Stu denţilor şi, aşa cum spunea PArin tele Ciprian 0Je~[asa d e sărbătoare a tost bogat,\ şi cop ioas..1. Dup,\ ospăţul
greanu, preotu l misionar al acest ei comunit,\ţi şi coordonatorul şi d eliciul pa p ilelor gustatiw , a unnat un a devărat spectacol
noului produs med iatic, revi sta este o expresie şi un dar pentnt de dan suri popula re, desf,\şura t d e parti ci panţi i la cursul de
c..\utătorii de cuvânt trumos şi de sensuri ma i p rofunde.
d,illSuri populare organizat de ASCOK Toţi dansatorii, aşa mm

dreicuţ,

lor frumuse ţ ea şi importanţa portului popular, dar şi să orga nizeze mai multe ateliere tradiţionale. Acestea se desfăşoară pe
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Stăniloae,

Atl'liere tradiţ i o nal e desfa ş u rate de ASCOR pentru redescoperirea l'alorilof poporului româ"
Dana Raluca 8.\ilă este cea care pe parcursul a ma i multor
ani, de când e memb ră ASCO R, a reuşit să le d escopere tin eri-

la agapa de dinaintea postului

~~tl n cadrul celei de -a treia seri dedicate Parintelui Dum i- universitar

~ ~ ~:J.

locul unde a fos t ad u s Adam după căde r e . Toate lu crurile
aces tea nu au fost tntâmplătoare, ci VUl d in tr-o experienta şi
d intr-o trălrea in şi cu Du mnezeu a ţă ranulu i român" , mai
completează Dana Raluca.

Crăciunului

Lansarea revistei ARTHOS
în cadrul se rilor dedicate
Părintelui Dumitru Stăniloae
T a tiana

Adevăr.

i\Iitropolihilui Clujului, All-rei, Crişanei şi t\faramureşu
lui, re\ista vine s..\ propună lm suHu nou. În cadmllans..\rii, redactorul-şef, Bogd an Herţeg, a trasat câteva dintre caracteristicile, dar şi dezideratele publicaţiei . Potriv it lui, ARTHOS este un
proied care se Ya de fini în tim p, dar care se Hea a fi mai în tâi de
toate o prellU1gire a tr,\irii duhovnic~ti p rin cuvânt şi prin gândire. Aşa cum spune şi editori alul re\istei lansate, în spatele
art icolelor slmt perso.me care, în pofida tinereţii lor, caut,\ s..\ aib..\
ca tlmdament şi dl1tiL.1 valorile ortodoxe, in\'ăţătura şi pred,mia
Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe, prem m şi încerc,\rile autentice de tr,\ire în şi pentru Dumnezeu . Discu rsu l propus nu
este lU1ul teologic, ci m ai degrabJ unul trecut prin filtrull--rersonal
al au torilor articolelor care folosesc lm limbaj \iu, coreti şi firesc.
~Iaterialele propuse \in s..\ IămureascJ nedumeriri şi s..\ răspun 
d,\ la întreb ,\ ri ca re apar la majoritatea oam enilor î nsetaţi d e

As tfel, potrivit celor spuse d e Dana Ralu ca, pe p ieptar,
este stilizat şi redat Raiu l. Există un loc al Altarului , in mijlocul p ieptam lui fiind cusut Pomu l Vieţii st r,\juit d e doi Arhangheli . Pe costum, Arhanghelii sunt reprezentaţi de do u,\ p,\s..1rele care p,\zesc acest Pom. Reprez en tare a dată este sihtat,\
În mo d intenţiona t pe piep t, în preajma ini m ii, fiind ca o recete pe centrul omului. În wrsu rile u nui cotind, reci tate de
Oana Raluca, sunt redate şi alt e Înţelesuri biblic e care pot fi
decrip tat e la o analiz,\ ma i am,\nunţit.'\. a ms..1htrilor şi omamentelor d e pe un cos tum popul.1f. "Jur p re jurul poalelor
scr is,\-i marea hllbure. J(...] JLa mâneci şi la chiotori scr ise-s
sfint e s..\rb,\tori, / La gât şi la m,lneci scr ise-s sfint e dumineci."
O ana Ralu ca spune că in zona maramureşeană se pAstrea z,\
zadiile vi ne te, ca re acum nu se mai poartă . "Zad iile, şorţurile
din faţ,\, au mloarea dnăt,\ şi această culoare reprezin t,' ma rea tul bure, aşa cum se spune şi în colindă . Versurile du c m
gându lla texhil b iblic, la Facere , ahmci când Du mnezeu a
desp,\rţit apele d e usca t. Şi ex act aşa este reprezenta t şi p e
costumul maramureşean : piep tarul cu Raiu l, zadiile \'inete,
ad ic,\ apele, iar d ed esubt, în josul zadiilor, la poale, exist,\ o
tâşie de ţesătură re care este broda tă o câmpie cu Hori, adic,\

Saft'le m aramu reşt'1lt' - tn:aure de tra diţii ş i foldo r
Şi rentru că ştie c,\în satele maramureşene ma i sunt oameni
ca re p,\ st re a ză obiecte pr eţioase lucrate manual, inclu si\' şi
costume l-1Opulare d e o \'aloa re incontes tabil.\, din anul doi de
facultate Dana Ralu ca a d emarat activitatea de dutare şi d e
adunare a straielor tradiţiomle strămoşeşti . Pe timpul verii,
împre u nA cu mai mulţi tineri iubi tori de t radiţ i i, merge în
dutarea zad iil or, pieptarelor, dm,\şilor populare . A ş a s-a
întâm plat s..\ gă seascJ p iese foarte rare, pe cale de dispariţie,
la femei care pAstrau aceste com ori în l,\zile d e zest re. " Un a
d in tre căm,\ şile mele cele mai tmmoase şi m,li valoroase este
cămaşa cu p,\s..\rele. Cele dou ă p,\sărele care st r,\juiesc Pom u l
Vieţii . E xi stă pi ep tar cu păs,\ rele, sunt zad ii cu păs..\rele, da r
cJmăşi UI păsărele nu mai văz usem pân,\ atunci. Am putut
să o cumpărăm şi este una dintre achiz iţiile cele ma i \'<110roase", relate,lz,\ UI bucurie Dana Raluca. De la inceput, tin erii
au reuşit s..\ ad une 10-12 costume. Acu m, in p at rim oni u l comunit.'\.ţii di n H asd eu exist,\ în jur d e 30 de coshlme.
Straiele i-1Opul are SlUlt îmlmkate nu doar în zi de s..'I.rb.\toare, ci şi cu prilejul org,lnizării pelerinajelor, a procesiunilor şi a
ewni m entelor d eoseb ite, aşa mm a fost agapa de dinaintea
îIKe}-rerii postului CrăcilUlului. Tine rii au purtat UI mult,\ mândrie iile, cJm,\ şile, zad iile, pi eptarele tra diţional e, au dansat
hore şi trop..1ite in costumele păstr,\toare de da titu şi au încercat
s,\ readucJ, re cât a fost cu putinţă, ahnosfera s..\rbătoriior din
satele rom,lneşti, când pentm tete şi băieţi nu era bucu rie mai
mare decât a se înt,llni re lU1 t,\ râm fmmos al î mpărtăşirii bucu riei .

Edlipa : Tatiana Onilov, Andrei JIitrică, Gabliela BuIgmu ,
Ana-Maria Kea g, Dana FilaropoI, An dreea Micu,
Iulia Anam aria Mureşa n , Oana L'mra Diigă , Ramina Sopoi an.
Adr esa ASCOR:
Biserica din H a şdeu 45
Cluj - Kapoea
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