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t Andrei
Ae hie piscop al Vad ul u i, Peleaculu i şi Cluj u lui .

Mitro polit al C luj ului . Mammure şul ui ş i Să laju lui

Să începem Anul Nou cu Hristos-Dumnezeu

m- 1este Pantocratorul ce şade pe scaunulcel în chipulfocului. Şi ~e pe tronul slavei
~. Sale proniază toate lucrurile. Troparul Praznicului Tăierii Imprejur, când în

- . cepem Anul Nou, afirmă lucru l acesta: Cel ce şezi pe scaunul cel în chipul focu lui,
întru cele de sus, împreună cu Părintele Cel fară de începu t ş i cu Dumnezeiescui Duh, aibi
nevoit a Te naş te pe pămân t din Fecioara, Maica Ta, care nu ştie de bărbat. Mântuitorule Iieu
se. Pentru aceastaaişifast tăia t împrejuraopta zi ca unom. Slavă Sfatului Tău celui preabun;
slavă rânduielii Tale;slavă smereniei Tale, Unule iubitorulede oameni'.

La Crăciun am învăţat că EI este Soarele dreptă ţii. EI revarsă căldura şi lumina spi
rituală, pe lângă cea materială, peste toată făptura. Şi după cum pământul are echilibru
şi este covâ rşit de căldură şi de lumină, rotindu-se în jurul soarelui natural, tot aşa şi

omul nu poate duce o viaţa normală decât gravitând în jurul Soarelui dreptăţii. De la
EI primeşte căldură şi lumină spirituală . Drumul vieţii lui are o traiectorie normală

doar învârtindu-se în jurul Său.

Însuşi Domnul Hristos precizează faptul că EI este sursa de lumină şi căldură spi
rituală : Eu sunt Lumina lumii; cel ce îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci vaavea
lumina vieţii (Ioan 8, 12). Cu EI şi în lumina Sa dorim să umblăm şi în anul 2014 . De
fapt, pe tot parcursul vieţii dorim să fim cu El. De aceea, şi în cântecul duhovnicesc se
precizează că noi călătorim cu EI pân' la sfârsitul vietii.

Însăşi Ortodoxia este, după afirmaţia lui Sergiu' Bulgakoff, viaţă nouă în Hristos şi
cu Hristos, condusă de Duhul Sfânt'. Cel ce are sufletul rănit de dragostea lui Hristos
trăieşte frumos: Dacă este cineva în Hristos, estefăptură nouă; cele vechi au trecut. iată,

toate s-au făcu t noi (2 Corinteni 5, 17).
Primul lucru pe care trebuie să- I facem în 2014 este să ne rugămDomnului Hristos

cu stăruinţă şi vom birui toate încercările şi necazurile. Îndemnul Părintelui Toma
Chiricuţă este sugestiv în acest sens: Cât de târziu, în noapte, mt de singur şi os te;nit, cât
de tulburat şi nesigur, cât de deziluzionat deoameni, dacă în preajma încheierii zilei Il chemi
pe Iisus cusimplitate, El vine şi-ţi mângâiefaţa şi teadoarme spunând u-ţi: nu te teme, nu vei
naufragia, căci Eu veghez).

AI doilea lucru pe care trebuie să- I facem este acela de a participa la Sfânta liturghie
în toate duminicile. EI este acolo şi ne aşteaptă la Ospăţul Credinţei. Iar noi să ne pre
gătim pentru ca, destul de des, cu sufletul curăţit prin spovedanie, să ne putem în
frupta din acest Ospăţ .

Iar al treilea lucru, Liturghia de după Liturghie, care înseamnă a da dovadă, prin
faptele noastre, că suntem ai lui Hristos. Sunt mulţi oameni necăjiţi, bolnavi, săraci,

dezorientaţi, încercaţi de nesiguranţă, care aşteaptă ajutorul nostru. Sfântul Iacov este
foarte limpede în această privinţă : Ce folos, fraţii mei, dacă zice cineva că are credinţă, iar
fap te nu are? Oare credinţa poate să- I mântuiască ? Dacă unfra te s~u o soră sunt lipsiţi de
hrana cea de toatezilele,si cineva dintre voile-ar zice: Mergetiînpace! Int:ălziti-vă si vă săturati,, , . , '
dar nu le daţi cele trebuincioase trupului, care arfi folosul? Aşa şi credinţa: dacă nu arefap te,
emoartă în ea însăsi (Iacov 2 , 14-17).

Mântuitorul ne îndeamnă să-L imităm pe cât ne stă în putinţă. Învăţaţi-vă de laMine
că sunt blând şi smerit cuinima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre (Matei 11, 29), ne spune
Domnul, iar Toma de Kempis adaugă: Cinevoi~te să priceapă întru totulş i să gustecuvin
tele lui Hristos, acela trebuiesă se trudească să-si indrepteviatasa după viatalui Iisw;+,, , ,

Or, cu ce ne cucereşte inimile persoana dumnezeiască a Mântuitorului? Cu smerenia
Sa cea desăvârşită. Cu ce ne mai cucereşte dumnezeiescul chip al Domnului Hristos?
Cu desăvârşita iubire faţă de oameni . Şi cu ne mai cucereşte încă chipul evanghelic al
Domnului nostru Iisus Hristos? Cu desăvârsita curăţie a sufletului Său.

Să ne rugăm Lui, să participăm la Liturghie, să facem filantropie şi să Îi imităm ~
măcar cele trei virtuţi amintite: smerenia, iubirea şi curăţia . Dacă vom face aşa, anul ' ;:;
20 14 va fi unul încununat cu realizări duhovniceşti şi materiale. ~

~

I Minriul pelanuar~. EffiMBOR, Bucureşti, 1997, p. 7.
, Sergiu Bulgacoff Ortodoria,Sibiu, 19)0, p. 1.
l Fântâna Daruriwr. Noiemb rie 19)2, p. ) 16.
4Urmarea lui Hristos. Timişoara, 1991. p. 1).
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Cuvânt la inaugurarea noului
sed iu al Facultăţiide Teologie
Ortodoxădin Cluj-Napoca

(6 dec. 2013)
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" De n-er zidiDomnul casa, în zadar s-ar osteni cei ceo zidesc;

de n-er păzi Domnul cetatea, în ZlII1nr arpnveghea cel ceo păzeşte "

(Ps. 126, 1)

Inaltpreasfin ţite Părin te Mitropolit Andrei,
Aşa cum vrednicul de pomenire episcop N icolae Ivan,

numit de profesorul Ioan Lupaş .jerarhu l instituţional", a

mers pe urmele marelui mitropolit Andrei Şaguna, canonizat

de curând de Biserica noastră, tot aşa Înaltpreasfinţia Voastră

aţi păstrat tradiţia şi aţi înnobilat-o, mergând pe urmele celui

ce a ctitorit reînviata eparhie a Vadului, Feleacului şi Clujului,

ca un alt Andrei al Transilvaniei. N-am fost contemporanii iU
[acto ai lui Nicolae Ivan, dar ctitoriile sale ne-au dat d reptul

ş i onoarea de a fi de jure con temporan ii săi. Iar Facultatea

noastră de Teologie este onorată să facă parte din Campusul

Universi ta r ce poartă nume le acestui mare ierarh al Clujului,

al Transilvaniei. De multă vreme, cel puţin generaţia noastră,

nu a mai trăit sentimentul că un ierarh poate fi atât de apro

piat şi implicat în destinele unei instituţii de învăţământ teo

logic.Ne-aţi dăruit azi, de Sfântul Nicolae, nu o clădire oare

care, e adevărat, foarte frumoasă, modernă şi funcţională, ci

mai mult decât o clădire, o CASĂ, pe care a dorit-o şi zidit-o

mai întâi Du mnezeu, în care V-aţi pus toată nădejdea, convins

fiind că, dacă "n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei

ce o zidesc" ; o CASĂ în care aţi pus mult suflet, chia r tot

sufletul: o CASĂ în care profesorii şi studenţii să simtă bu 
curia comuniunii, a împă rtă şirii buc uriil or şi încercărilor

acestei vieţi, din ce în ce mai exigente, necruţătoare şi Impla

cabile, a împlinirilor şi neîmplinirilor noastre, a căldurii unui

cămin "de acasă" , în care să nu mai trăim sen timen tu l şi

Inaltpreasfin ţiile Voastre,
Preasfin ţiile Vostre,
DomnulePrim Ministru,
DomnuleRector,
Distinse oficialităţi,

Prea Cucernici ş i PreaCuvioş i Părinţ i.

S tima ţi colegi,
Dragi studenţi şi onoraţi invitaţi,

IJIJ
e-a bfnecuv ântat Dumnezeu să fim martorii unui1~ eveniment ce ne umple sufletele de o sfântă bucurie

şi de o nezdruncinată speranţă : inaugurarea noului

sediu al Facultăţii noastre de Teologie, eveniment ce marchea

ză în mod solemn începutul unei activităţi de apostolat mi
sionar, la temelia căruia s-a aşezat cea mai ziditoare vi rtute a

vieţii creştine şi umane deopotrivă, ce nu cade niciodată:

IUBIREA, dublată de speranţă şi încredere.

Într-o fericită împrejurare, la un an de la sfinţirea Cate

dralei, în anul 1934, episcopu l Nicolae Ivan spunea : "p rin tre

preocupările de căpetenie şi mai arzătoare, am considerat de

la început: zidirea Catedralei şi înfiinţareaAcademiei Teolo

gice. As tfel gândind, am pus la contribuţie tot sufletul şi

toată energia mea, ca să le pot duce la bun sfârşit. Am consi

derat mai ales Şcoala Teologică pentru viaţa Eparhiei ca inima

dintr-un corp, fără de care nu se poate trăi" .

La data de 23 mai 2011, la doar două luni de la înscăuna

rea IPS Mitropolit Andrei la Cluj, bunul şi neobositul nostru

ierarh punea şi sfinţea piatra de temelie a Campusului teolo

gic " Nicolae Ivan", cu dorinţa de a crea şi o bază materială

corespunzătoare pentru Facu ltatea de Teologie Ortodoxă a

Universităţii .Babeş-Bolyat", demnă de menirea sfântă ce o

are în spaţiul spiritual al Transilvaniei. Atunci, noul mitropo

lit al Clujulu i spunea: "Cel ce va face şi va învăţa, mare se va

chema în Împărăţia cerurilor ", şi con tinua aşa: " noi, cei care

avem o anumită vârstă, suntem datori să-i formămpecei tineri.

Şi pentru o lmne mai bună, mai echilibrată, care nu se secu 

larizează, nu se face rea , egoistă, ci o lume mai duhovniceas

că, mai altruistă, mai milostivă, e nevoie ca oamenii să fie

apropiaţi de Dumnezeu. Or, lucrul ace sta îl fac slujitorii Bi

se ricii, ia r pentru ca aici să se poată pregăti bine e nevoie de

o facultate de teologie modernă, care să răspundă tuhtror

provocărilor lumii contemporane" .

Il
I Il!

I

La încheierea Sfintei Liturghii, Mitropolitul Clujului a adresat

un cuvânt de mulţumire celor care au sprijinit construcţia sediu

lui Facultăţii şi a îndenmat la asumarea misiunii formăriiduhov

niceşti şi intelectuale a tine rilor:"Pentru toate dăm slavă Cerului

şi le mulţumim sprijinitorilor. Suntem convinşi că o instituţie

puternică trebuie să aibă ctitorii pe măsură, în care foarte multă

vreme să se poată face misiune. O asemenea ctitorie este acest

Campus Teologic. Nădejdile ce se leagă de această şcoală sunt

mari. Pe lângă eforturile dascălilor în formarea tinerilor, Îlrugăm
pe Dumnezeu să lucreze ca un Atotputernic şi să le deschidă

tinerilor inimile şi minţile, să-i învredniceascăa pricepe puterea

legii Lu i şi să sporească în cunoştinţe folositoare" .

Mesaju l Preafericitu lui Părinte Patriarh Daniel a fost citit de

către pr. Ionuţ Corduneanu, vicar patriarhal. În mesaj se arată,

printre altele : "Ctitorul, profesorii şi ostenitorii Facultăţii de Te

ologie Ortodoxă din Cluj-Napoca trăiesc momente binecuvân

tate de a vedea un edificiu nou, util şi elegant, care, prin însăşi

prezenţalui, îi îndeamnă să intensifice activitatea lor academică

şi spirituală. Astfel se va reînnoi etosul misiunii Bisericii în soci

etate, susţinut de un învăţământ teologi c deodată academic şi

practic, orientat pastoral-misionar şi social, care să răspundă

astăzi nevoilor şi exigenţelor spirituale ale credincioşilor noştri.

Cu aleasă preţuire şi părintească btnecuvântare, felicităm pe

Înaltpreasfinţitul Părinte şi Mitro

polit Andrei, cti t o rul a ce stui

aşezământ", se arată în mesaj . Din

partea Patriarhiei Române, Mitro
politul Clujului a primit o icoană a

Sfântului Apostol Andrei, Diploma

de onoare şi medalia "Sfântul Apos
tol Andrei", iar Facultatea de Teo

logie din Cluj a primit diploma şi

medalia omagială "Sfinţii împăraţi

Constantin şi Elena". Deasemenea,

pentru paraclisul facultăţiia fost

dăruită o cruce de bmecuvântare şi

mai multe cărţi litu rgice.La propu

nerea IPSMitropolit Andrei, Patri

arhia Română i-a oferit directorului

economic al Centrului Eparhial Cluj,
ec. Sorin Augustin Câlea - coordo-

natorul proiectului de construire

a Campusului - ordinul "Sfântul
Ştefan cel Mare" .

IPS Părinte And rei a oferit

distincţia "Cru cea Transilvană"

prim-ministrului României, Victor Ponta - prezent la eveniment

- , pentru contribuţiaimportantăpe care Guvernul României a

avut-o la ridicarea clădirii Facultăţii. Încuvântul său de mulţu

mire, premierul a arătat că românii au nevoie de simbolurile

fundamentale ale unităţii : Biserica şi Armata.

Din parteaArhiepiscopiei Clujului au fost oferite diplome de

aleasă cinstire persoanelor implicate în derularea procesului

educaţional şi în cel de ridicare a noii clădiri, clerici şi mireni,

reprezentanţi ai Universităţii, ai Facultăţii, ai administraţiei lo

cale şi centrale.

A fost tăiată apoi panglica inaugurală de la intrarea în sediul

instituţiei. Sărbătoarea a continuat în Aula Magna a facultăţii,

unde IPSMitropolit Andrei, premierul Victor Ponta, rectorul Ioan

Aurel Pop şi pr. decan Vasile Stanciu au transmis mesaje de feli

citare şi de mulţumire.

În cuvântul său, prim-ministrul a subliniat: "Era o obligaţie

din partea oricărui Guvern al României să sprijine această lucra 

re, aşa cum este în continuare o obligaţie pentru noi şi pentru

viitoarele Guverne ale ţării să sprijine orice lucrare ce vine în

sp rijinu l elevilor, al studenţilor şi al Bisericii Ortodoxe. Nu în

tâmplător, în momente în care multe lucruri ne des part, există
două instituţii, Biserica şi Armata, care ne unesc".

RectorulUniversităţii Babeş-Bolyai,Acad. praf.univ. dr. Ioan

Aurel Pop, a exprimat bucuria celor42.CXXl de studenţi., masteranzi

şi doctoranzi din cele 21 de facultăţi ale universităţii pentruridi 

carea şi darea în folosinţă a noii ctitorii.

Şirul cuvântărilor s-a încheiat cu prelegerea pr. decan Vasile

Standu, care este redată integral în continuarea acestei prezentări.

Momentul festiv dedicat inaugurăriiCampusului Teologic

"Nicolae Ivan" a continuat de la ora 18:00, în Aula Magna, unde

a avut loc un moment artisti c, în prezenţa IPSPărinte Andrei, a

PS Părinte Vasile Someşanul, a părintelui decan Vasile Stanciu,

a profesorilor şi studenţilor teo logi . Au susţinut recitaluri de

colinde şi cântece tradiţionale Grupul "Icoane" alAcademiei de

Muzică "Gheorghe Dima", coordonat de prof.univ. dr. loan Bocşa

şi Corala .Psalmodta Transylvanica", dirijată de pr. prof. univ.
dr. Vasile Stanciu .

--

Pl. Ştef~ 1l Iloaie

Campu sul Un;f)u sitar .N;co!a~ I f.!an". Clădirea Fa cullăţi; de

Tulogie Ortodoxă II Uni". rJ;tă,t;i Baht / -B olyai

di n Cluj -Na/o,,, , ;naugu ratJ în data d, 6 decembrie 2013.

Inaugurarea Campusului
Universitar "N icolae Ivan"

a sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae din 6 decembrie
2013 a fost inaugurat noul sediu al Facultăţii de Teo

logie Ortodoxă a Universităţii "Babeş-Bolyai" - Cam-
pusul Teologic "Nicolae Ivan". Situat pe strada Episcop Ni

colae Ivan din cartieru l Mărăşti, imobilu l a fost ridi cat la
iniţiativa şi cu deosebita purtare de grijă a IPS Arhiepiscop şi

Mitropolit Andrei. Piatra de temelie a Campusului a fost pusă

la data de 23 mai 2011. Noua clădire a Facultăţii de Teologie

Ortodoxă din Cluj-Napoca este la ora actuală cea mai moder

nă din ţară, fiind dotată cu săli de curs, bibliotecă, laboratoa

re de restaurare şi pictură, Aula Magna, amfiteatre şi birouri.

Proiectul clădirii este realizat de arhi tectul Cristina Spin, iar

lucrărilede construire se datorează echipei de specialişti con

duse de inginerul Vasile Bercan.

Campusul este ridicat pe un teren oferit de Primăria şi Con

siliul Local Cluj-Napoca, în memoria episcopului Nicolae Ivan,
ctitor al Eparhiei OujuluidupăUni-

rea din 1918 şi ctitor al Academiei

TeologiceOrtodoxe dujene. Alături

de noul sediu al Facultăţii, vor fi

construite două căminepentru stu

denţi, cu o capacitate de 250 de

locuri, în prezent fiind începute

lucrărilede construcţiela primul

dintre acestea .

Inaugurarea Campusului a de

butat cu tâmosirea paraclisului pur
tândhramul .St.Ierarh Nicolae" din
noul sediu al Facultă ţii de Teologie

Ortodoxă. Altarulparaclisului a fost

pictat de pictorul Nicolae Bălan din
AlbaIulia, icmostasul în lemn de fei

a fostrealizat de sculptorulDumitru

Gârea din Vaslui, iar icoanele care îl
împodobesc sunt opera pictorului

George Romi1ă din Piatra Neamţ.

Sfinţirea Sfintei Mese din pa

raclis, a picturii altarului şi a icoa

nelor primului registru de pe ca

tapeteasmă a fost săvârşită de un sobor de ierarhi,preoţi şi diaconi

Au slujit următorii ierarhi: IPSTeofan - Arhiepiscopul Iaşilor şi

Mitropolitul Mold ovei şi Bucovinei; IPS Laurenţiu - Arhiepis

copul Sibiului şi MitropolitulArdealului; IPS Andrei - Arhiepi

scopul Clujului şi Mitropolitul Clujului, Meramureşului şi Săla

jului; IPSlrineu - Arhiepiscopul Craiovei şi .Mitropo litul Olteni

ei; PS Petroniu - Episcopul Sălajului: PS VasileSomeşanul -. Epi

scop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi PS

Iustin Sigheteanul - Arhiereu-vicar al EpiscopieiMaramureşului

şi Sătrnarului. Arhiereii au fost înconjuraţi de un sobor de preoţi

şi diaconi, din care au făcut parte pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă

- preşedintele Senatului Universităţii .Babeş-Bolyai",pr. prof.

univ. dr. Vasile Stanciu - decanul facultăţii clujene, pr. Ionuţ

Corduneanu - vi carul administrativ patriarhal, decani şi repre

zentanţi ai facultăţilor de teologie din ţară, cadre didactice, con

silieri eparhiaIi.

În cuvântul de la încheierea slujbei de târnosire, IPSAndrei

remarca următoarele "Dăm slavă lui Dumnezeu că aproape s-a
finalizat această ctitorie în care am dori ca, multă vreme, dască

Iii noştri să poată picura în sufletele tinerilor şi cunoştinţe, dar şi

râvnă şi har; de asemenea, am dori ca, tine rilor, Dumnezeu să le

lumineze mintea, să le încălzească inima şi să le întărească voinţa

pentru a fi buni misionari în lumea în care trăim" .

Soborul de ierarhi, preoţi şi diaconi a oficiat apoi Sfânta li
turghie, la care au participat profesorii şi studenţii facultăţii, sute

de credincioşi, reprezentanţi ai autorităţilor centrale, judeţene şi

locale . Răspunsurile liturgice au fost date de coru l facultăţii

dujene condus de arhid. drd. Daniel Frumos. Încuvântul său de

"T" învăţătură, IPSI eofan, .Mitro politul Moldovei, i-a înderrmat pe
~ profesori şi pe studenţisă fie purtători ai luminii lui Dumnezeu

în lume, plecând de la cuvântul Evangheliei - adevărată teologie

a fericirilor - şi avându-i ca modele pe Sfântul Ierarh Nicolae şi

pe Sfântului Apostol Pavel:"TI rugăm peDomnul Durrmezeu să

binecuvinteze acest aşezământ, să-I umple de harul slavei Casei

Sale, să se propovăduiască aici Evanghelia Păcii. Spaţiul inaugu

rat astăzi să fie unul al luminii, în care cei care vieţuiesc să devi

nă oameni ai Lum in ii şi purtători ai luminii lui H ristos în
lume" .
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Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanci u ..:::.....
•,
~
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La PTil:.niculSf IerilTI, Nicolae

spirit al comuniunii îl expenmentăm peviu, chiar acum, cu toţi

cei ce ne sunt şi ne vor fi al ături . Cu sentiment e de aleasă recu

noştintă ne adresăm Universităţii .Babeş-Bolyat", al cărei. distins
mesager es te Domnul Rector Academician prof. univ, dr. Ioan
Aurel Po p. Stim ate Do mnule Rector, Facultatea de Teologie

Ortodox ă este de osebit de onorat ă de a face parte din corp ul
academic al celei mai prestigioaseUniversităţi din România, care
şi-a asumat recen t caracterul de Universitate de cercetare avan
sată şi educaţie, ia r Facultatea noastră Îşi va aduce contribuţia

specifică menirii
ei, în a creşte exi
genţele referitoa

re la activi tatea
ştiinţifică, dar şi

la o câtmai bună

vizibilitate în di
alogulintercultu
ral şi ecumenic.
Generaţia , d e

profesori şi stu 
denţi, contempo
rană ro N icolae

Ivan şi Nicolae
Colan nic i n -a
visat cJ. Teologia
academică d cjea-

nă va pu tea vre
odotă să fie part e Integrant ă a vestite i Universităţi d in capitala
cultural ă a Transilvaniei. Şi pentru aceast a V.1 suntem recunos

cători. Împreună cu celelalte trei facultăţi de teologie ale Univer
sităţii noa stre, as igurăm conducerea Universităţii, reprezentată

de Domnia Voastră şi de preşedinte le Senatu lu i, PC Pr. prof.
univ, d r. Ioan Chiril ă, că vo m face posibilă această viz ibilitate În

teologia academică românească, europeană şi, de ce nu, mondi

ală.

Mulţumim distinş i lor Ierarhi ai Sfântu lu i Sinod al Biseri cii

Ortodoxe Române prezenţi la bucuria noastră, precum şi deca
nilor şi prod ecani lor Facultăţilor de Teologie, care-i însoţesc, care
au conferi t sărbă torii nimbul cornuniunii euharistice al Sfintei

Litu rghii in iubirea lu i Hristos Mântuitorul nostru. Mulţumim

Prea Cu cernicului Părinte Vicar Ionuţ Corduneanu. delega tu l
PF Părinte Patriarh Daniel, şi PC Pr, prof. univ. dr. Ştefan Buchiu,
de canul Facultă ţii de Teologie "Iustinian Patri arhul" din Bucu

reşti Il'S Pă rinte Mitropolit Teotan al Moldovei şi Bucovinei, şi
PC Pr. prof. univ. d r. Devtdescu, prodecanul Facultăţii de Teo
logie . Dumitru Stăniloae" d in l aşi, IPS Părinte Mitropolit lau

renţiu al Ard ealului şi PC Pr. prof. univ, dr. Aurel Pavel, decanul
Facultăţii de Teologie ...Andrei Şaguna" din Sibiu, IPS Părinte

Mitropolit lrineu al Olteniei, Preasfinţitului Părinte Episcop
Petroruual Sălajului, Preasfinţitului Părinte Episcop-vi car Iustin

al Maramureşulul ş i Sătmarului, Preasfinţitului Pârinte-vicar
Vasile al Cluju lui, PC Pr. pret, univ. dr. Emil ţurcan, decanul
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din AIba Iuli a, şi îi asigurăm de

toată dragostea şi preţuirea noastr ă .

Alese mulţumiri aducem PermanenţeiConsiliului Eparhial
al Arhiepiscopiei Vadului, Peleacului şi Clujului, sub tutela că

roia funcţionează Ca m pusul Uni versitar ...Ni colae Ivan", sluji

torilor Ca ted ra le i Mi tropolitane, PC Părinţi Proto popi şi PC
Pă rinţi din municipiul C hn-Napoca pentrubuna colabo rare, Prea
Cuvioşilor Părinţi stareţi şi Prea Cuvi oaselor Mai ce stareţe din

cuprinsul Arblepiscopiei,Semina rul ui teo logic din O uj-Napoca,
repre zen ta t de PC Pr. pret. dr. Liviu Vidican, seminar de pe
băncile căruia vo r fi recrutaţi şi viitorii noştri studenţi.

Cond uce rea Facultăţ ii de Teologie Ortodoxă, decanul şi c0

laboratorii s.!i: PC Pr . prof. univ. dr. Ştefan I1oaie, directo r de
depart ament, şi PC Pr. lect . univ. d r. Cristia n Sem ea, prodt'Can,
Şcoala doctorală " Isido r Tod oran", al cc'l.rei director este Pc. Pr.

p rof. univ. d r. loan Vasile Leb, profesorii, studenţii, masteran zii,
doctoranzii, secretariatul şi toţi ostenitorii Campusului Uni ver
sita r " Nicolae I" an" sunt recunoscători tuturo r celor care au

con tribu it Într-un fel sau altu l la realizarea acestui măreţ obiec
tiv ş i care n-au fost pomeniţi şi îi asigurăm de tot respectul şi

recunoştinţa noastr.!.
Fie ca Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca se'!.

ono reze încrederea investită in ea şi să aducă în lume lumina
cunoştinţei şi a dreptei credinţe spre Slava lui Dunmezeu Cel in
Trei me I<'i.udat ş i preasl.!vit!

Ftm l'itatt a inaugurala .li" 6 .1«. 2013. Auld Mdgt'a a "oiiFa<..lrari
Jt Tto/ogieOrroJo.xă d in eadr..1Campusului Universita r ,.Ni(.,wt Iva" : O ..j·Napoea.

il

Distinsa asistenta.
Nou l sed iu al Facultă ţii noastre de Teologie, pecare il inau

gurăm azi , este ş i og linda sau icoana spirituală a istoriei ei,

trecută prin multe Încercări, uneori chiar martirice. Psamistu l
David, in Psalmul 65, îşi revă rsa amarul încercărilor aşa: "Ne-ai
trecu t prin cuptorul defoc ca argintul. Pnnsu-ne-ei pe noi in laţ şi

put'arl1 grea aipus pe umerii noştri. Pus-ai oameni pe capul nostru.
Şi am trecut prin foc ş i prin apa. Dar ne-ai scos Iti odihnil ", Ctitorii
şi dascălii de odinioară ai aces tei şcoli, Preotul profesor Liviu

Galaction Munteanu, Preo tul p rofesor Florea Mureşen şi Preo
tul profesor llari on Felea. morţi in temniţele comuniste ale
Aiudului şi aruncaţi in goapa comună, ce a devenit altarul de
jertfă al unei biserici, sfinţite de IPS Mitropolit Andrei, atunci

Arhiepiscopul Alba Iu liei, şi de Mitropolitul Bartolomeu, el
însuşi întemniţat la Aiu d , au fost primii care ne-au indemnat,
pe cei patru pro fesori: Pr. Alexandru Moraru, Pr. Valer Bel Pr.
Stelian Tofan ă şi subsemnatul, şi ne -au ins pirat, indată dup ă

anulllJB9, să purcedem la demersurile necesare reinfiin ţ ării

Institutului Teologic Universitar clujean, desfiinţat în mod abu
ziv de regimul com unist ateu în anul 1952. Aces to r dasc ăli

martiri, a căror icoan ă pilduitoare ş i tnsângerat ă o purtăm în
taini ţele sufle tu lu i, li s-au ad ă ugat alţi iluştri înaintaşi de-ai
noştri: Preoţii profesori Alexandru Filipaşcu (întemniţat), Ioan

Bunea (întemniţat), Andrei Buzdug. loan PascaOrest Bucevscht
Ioan Vască. Gheorghe Stănescu, Vasile Petraşcu, Isidor Tod oran,
Nicolae Belea, Ioan Zăgrean Petru Deheleanu ş.a., toţi fiindu-ne
pildă de probitate morală şi profesională . Alături de episcopul

acade mician, ajuns mitropolit, Nicolae Colan, alături de Arhi
episcopul Teofil Herineanu şi IPS Arhiepiscop Ju stini an , pe
atund episcop vicar la Cluj - cei care au binecuvân ta t reîn fiîn

ţarea acestei şcoli -, şi alături de vrednicul de pomenire Mitro
polit Bartolomeu, de PC Pr. Ştefan Liviu - vicaru l de atund al
Arhi epi scopiei Clujului şi un sincer susţină tor al reînfiinţării

Instituhtlu i Teologic, alc\turi de bravii pro fesori sibieni, cei ce
cu d rago ste şi frăţietate au pus umărul în anii ' 90 la de mararea
cursu rilor noului Institu t Teologic recent reinfiinţat - , alăhtri de
înaintaşii mei decani - PC Pr. Prof. univ. Dr. Alexandru Moraru ,

PC Pr. prof. univ. dr. Ioan le.!, PC Pr. prof. univ. d r. Ioan Vasile
Leb, PCPr. prof. univ. d r. loa n Chirilă - , pe toţi îi facem părtaşi

azi la bucuria noastră, ca unii ce au fost trecuţi prin cuptorul de

foc ca argintul, dar care au ajuns la bucuria împlinirii unui vis
ce devenea tot mai îndepărta t şi irealizabil.

Dacă spiri tu l de comuniune cu înaintaşii noştri ce nu mai
sunt are dimensiunea unei experienţe mistice, dar reale, acelaşi

umilinţa chiriaşu lui, ce poart ă pe umerii inimii frica, angodsa,
nesiguranţa ş i incertit ud inea că mâine poate fi dat afară, În

stradă, ci al proprietarului, ce-ţi conferă stabilitatea sufletească

şi certi tu dinea continu ităţii, a durabilităţif o CASĂ in care să

vibreze entu ziasmul tineresc al studenţilor şi in care să se plă

mădească aluatul viitorilor sluj ito ri şi apostoli ai Bisericii şi

Neamului; o CAs A în care să pulseze inima Eparhiei şi Mitro
poliei Clujului. Nu ne rămâne de f ă cut decâ t un singur lucru:

să punem in prac

tică cuvântul Mân
tuitorului Hristos:
"Cel ce va face şi va

învă ţa, mare se va
chema în Împărăţia

cerurilor" .Cu sigu
ranţ ă , zelu l profe

sional al dascălilor
se va intensifica şi,

alături de elodnta
şi pregătirea lor ire
proşebil ă , vor Îm

părtăşi de la eate
dră şi multă iubire,
iar râvne studenţi

lor va fi pe măsura

increderi i şi a iub i-
rii noastre investit e în ei. Trebuie să recunoaştem: este o mare
şi istorică provocare, pe ntru întreg corpul academic al Facu ltă

ţii clujene de Teologie ortodoxă, asumarea vocaţiei de a fi inima

Eperhiei şi Mitropoliei noa stre. Nădăjduim cJ. îi vom face faţă

şi nu vom dezamă gi .

Mulţumire de la cer p â n ă la p ământ şi aleasă recunoş

tinţă, Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit An drei. Veţi rămâne

în Isto rie şi în Ca rtea veşniciei lu i Dumnezeu şi un ctitor de
şcoală ortodoxă ş i rom â neasc ă , În care s ă domnească dragostea

faţă de Du mnezeu şi de oameni.

an a Banatului ..mun tos" il avut o

istorie deosebită, ca racteristica ei
principală fiind independenţa şi li

bert atea locuitorilor ei. Din cele mai vechi
timpuri. sub conducerea fruntaşilor locali, il

cnezilor, locuitorii acestei zoneau avut rosturi

nobiliare. adică libertate individuală şi drep
tul de a purta arme. În schimb. ei trebuiau să

apere zona de năvălirile din afară. Aceste
rosturi s-au perpetuat în tot cursul vremii, in
vremea ocupaţiei otomane prin nesupunere,
prin . jom e", iar În vremea dominaţiei habs

burgi ce sub şi în sistemul "graniţei militare" .
Foarte multe dint re amănuntele istorice au
fost prezentate În studii, articole şi lucrări

beletri stice. Ceea ce aş vrea să am intesc aici

sunt câteva amănunte, care pot fi ilustrate
prin cazul Văi Almaju lui şi al "casei" Boldea
din Borlovenii-Vechi.
Aceşti locuitori au rosturi nobilia re, după

statutele m edievale, nu au de-a face cu de 

co rul ro mantic care însoţeşte construcţiile

im aginare. Aceşti oameni erau ţărani, şi cel

mai adesea ţărani săraci. Da r această im pre

jurare nu îi făcea m ai puţin nobili . Circum

stanta că erau liberi, că aveau d reptul şi vo

inţa de a apăra ceea ce e ra al lor ro arma, la

ca z de nevoie, faptul că resturile m ilitare ii

purtau în locuri şi împrejurări diferite îi făcea

să fie mental pregătiţi să accepte şi să înfrun
te . moul". Ei acceptau ...noul" istoric, dar

rămâneau incrâncenaţi în rostul lor existen

ţial, in tradiţia lor românească şi a . Jocului".
inveacul al XIX-lea,.această deschidere men

tală s-a manifes ta t prin grija de a da ...inainte"

şi încă, m ai vâ rtos, prin trimiterea, măcar a

unora dintre copii, la ...carte" ,Aşa a fost cazul
~CiIsei'" Boldea din Borloverui Vechi . Dascălul

Pa vel Boldea şi-a trimis copiii la şcoală, şi

unul dintre ei a devenit fruntaş in rând u l

preoţimli militare ortodoxe din armata im

perială chesaro-crăiasă . Colonelu l Pavel 801
d ea a devenit fruntaş, dar, in sufletul lui, a

rămas ceea ce fu sese din naştere, un ţăran

din Borloveru. cu grija pentru fraţii şi rude

niile m ai m ici, cu g rija pentru sa tul şi "ţara'"

lui, Almajul.

Cazuri similare au fost numero ase intre

românii banato-ardeleni in vearul al XIX-lea.

Oameni ca re de la starea de fruntaşi săteşti

au devenit fruntaşi prov ind ali, profesionişti

care ştiau să funcţioneze în lumea "nouă" şi

oameni ca re păstrau intacte va lori le morale

ţărăneşti. Ei sun t ce i ca re au fărut al putinţă

trecerea in tregii " ro mânim i" banato-ardele 

ne pe o t reaptă nouă a Înţelegerii poli tico

sociale, şi ei sun t cei care, in esenţă, an onim,

au făcut cu putinţăMarea Unire d in Decem 

brie 1918. Nu p rin acte "eroice" personale, d
prin sta to rn icia În va loare şi tradiţie româ

nească moşteni tă d in generaţie de ţăran în
generaţie de ţăran, p rin valorificarea a m ii

de ani de "vigoa re ţărănească".

Marea Unire:

câteva gânduri

T a b le ta lunii ianuarie

Alexandru N emoian u

Jad:son., Mic1ligan.
(Statele Un.ite)
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~
a iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în şe

. . ' dinţa de lucru din 29 octombrie 2012, Sfântul Sinod al
BisericiiOrtodoxe Române a aprobat ca anul 20 14 să fie

dedarat .Amd omagial euharisti c (a l Sfintei Spovedanii şi al
~fintei Împărlăşanii) şi Atlul comem orativ al ~finţilor

M artiri Brânconeni În Patriarhia Română. Înacest sens, Can
celaria Sfântu lui Sinod a elaborat un program-cadru naţional bi
sericesc, care se va desfăşura sub următoarele coordonate:

Înprimul semestru al anului 204 , tema va fi tratată sub gene

ricul " Sf âllta Sponedanie şi ~fânta ÎmpărlăşallU> sub aspect
bihiico-patristic, dogmatic-moral, liturgic şi pastoral".

În al doilea semestru al anului 2014< tema va fi tratată comple

mentar sub gene ricul Allul comemorativ a l Sfill ţilor Martiri
Br ăncoteni; la împlinirea a }OO de ani de la martiriul lor.

La Conferinţa pastoral-misionară semestrială din primăvara

anului 204 se va trata tema ,,Atlul omagial euharisti c (al Sfin
tei Spovedallii şi al ~fifltei Împărtăşanii), iar conferinţa pas
toral-misionară semestrială din toarrma anului 2014 va avea tema

,,Anul comem orativ a l Sfinţilor Martiri Brăncoteni",
Înanul 2014, Patriarhia Românăva organiza un congres euha

risticintemasionai. un simpozion naţioruI1 şi oexpoziţie naţiona

li:i dedicate ,,Anului comemorativ al Sfinţilor M artiri Bvân
C011eJli" , cu scopul valorificăriimoştenirii istorice, sp irituale şi

culturale a epocii brâncoveneşti . Eparhiile şi instituţiile de învăţă

mânt teologic ale Bisericii Ortodoxe Române vor organiza în anul
2014 dezbateri, colocvii, seminarii şi expoziţii de icoane, fresce,

mozaicuri cu tema ,,A llul omagial euharistic (al Sfintei Spo
vedanii şi al Sfintei Împârt âşanif)" şi ,,Anul comemo rativ
al Sfinţilor Mllrtiri Brânco oeni" în Patriarhia Română.

Agenţiile de pelerinaj ale Patriarhiei Române vor organiza pe
Ieriruljeîn ţară şi străini1tate la locurile undeau trăit mari duiuro
niciai Ortodoxiei, precum şi la locurile legate de trinta, martiriul
şi moştenirea cu lturală a Sfinţilor Brşncooeni.

Înluna octombrie 204, la Palatul Patriarhiei va avea loc şedin

ţa solemnă a Sfântului Sinod, în tim pul căreia se va prezenta o

sinteză a evenimentelor dineparhii privind Anul omagial euha

risti c (al Sfintei Spoue âanii şi al Sfintei Împărlăşallii) şi

A md comemoratin al Sfinţi lorMartiri Brâncoreui în Patri

arnia ROfnâIlă. Manifestările organizate în 2 0 14 - A nul oma
gia l euluui stic (al Sfintei Spovedallii şi al Sfintei Împărlă
şanii) şiAnul comemoratin a l ~fiflţilorMartiri Brâm:ollf'ltiîn
Patriarhia Românăvor fi mediatizate de către Centrul de Presă

BASIU CA al Patriarhiei Române, mass-media bisericeascăepar

hială şi presa laică .

Nicolae Ivan, Nicolae Colan, Teofil Herineanu şi Bartolomeu

Anania. No ul Mitropolit al Clujului revenea acasă şi îşi va face

simţită prezenţa la Cluj în modul cel mai concret cu putinţă .

Se impunea vizibilitatea tot mai crescândă a Mitopoliei Cluju

lu i, Maramureşului şi Sălajului, cu sed iu l în capitala culturală

a Transilvaniei, Cluj- Napoca, sub aspect social, spiritual şi

cultural. Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii clu

jene a fost luată sub tu tela directă a noului Mitropolit, iar recent,

de Sfântul Nicolae d in anul 201) , s-a inaugurat noul sediu al

acestei instituţii, în care Părintele Mitropolit Andrei a investit

multă dăruire de sine .

Viaţa duhovnicească a eparhiei s-a învi orat. Este încă mult
de făcut şi de învă ţat . Noi mulţumim cu recunoştinţă lui Dum

nezeu, Cel ce a voit ca Părintele Arhiepiscop şi Mitropolit

Andrei să vină la Cluj, şi-L rugăm cu stăruinţă să-I păzească,

să-I ocrotească şi să-i dea pu tere şi sănătate pentru a duce la

bună împlinire proiectul pastoral-misionar propus. Clu ju l,

Transilvani a de Nord şi întreaga Biserică Românească îşi oma 
giază păstorul, acum, la îm plini rea frumoasei vârste de 65 de

ani, vârsta maturităţiiduhovniceşti. Cu adevăra t, Părintele

Mitropolit Andrei este un Ierar h al lu i Hristos, pentru Dum

nezeu şi oame ni . Îl asigurăm de în treag a nostră preţuire şi

împreună-lucrare pentru Biserică şi Neam.

La mulţi şi binecuvântaţi ani , Înaltpreasfinţia Voastră!

Biroul de presă al PamamieiRomâne

2014 - Anul omagial euharistic
(al Sfintei Spovedanii si al. '

Sfintei Impărtă şanii) şiAnul

comemorativ al SfinţilorMartiri
Br âncooeni in Patriarhia

Română

2 . IPS Mitropolit Andrei - Ie rarh al lui Hristos pentru

Dumnezeu ş i oameni

Ca student în teo logie am avut multe discuţii cu părintele.

Făceamîmpreună proiecte pastora le şi încercam să le şi ptmem

în practică . Devenea tot mai cunoscut şi, pe cât creştea popu

laritatea sa în Turda, pe atât intra mai adânc în dizgratie auto

rităţilor. Rep rez enta pentru regimul corrunu nist de atunci un

real pericol social. Erau proaspete evenimentele de la Braşov

din 1l}85, şi la fel de apăsătoare, pentruregimul ateu, rezisten

ţa diz identului preot polonez Popirusko. Părintele îl imita se

rios, la nivelul curaju lui, aproape singular la acea dată, al unui

tânăr preot celib din Turd a, ce nu avea nimic de pierdut, even

tual preoţia... Şi au venit, rând pe rând, şi privaţiunile şi umi
linţele de tot felu l. Dar r âvna părinte lui era aceeaşi, ba mai

intensă . În plină perioadă comunistă pleacă din Turd a, după

7 ani de pastoraţie de neuitat, la Alba Iuli a, unde desfăşoară o

activitate pastorală pe măsura entuziasmului şi curajului său.

Ajunge cunoscut şi iubit de credincioşii bălgrădeni şi, uşor,

IPS AJldrriAndrd,uţ, Mit ropolit al Clujului. Maramu l"eluluj fi Sillajului.
51ujiMd dumn=ia5C<l Liturghie ill Catedrala M itropolitmui diMCluj-Napoc~

este infiat şi acceptat şi de autoritatea bisericească a vre mii . Vin

evenimentele din Decembrie 10/19, care -l găsesc pe Părintele în

mijlocul credincioşilor şi al preoţilor confraţi, ieşiţi să demon

streze împotriva unui reg im to talitar şi ateu. După zeci de ani,

tradiţia alegerii unui ierarh în Biseri ca Ortodoxă este revi taliza.

E cerut la unison ca episcop, de către preoţi şi credincioşi şi nu

impus, şi Biser ica răspunde acestei cereri, ia r Părintele va fi

hirotonit episcop la Alba Iu lia şi va rectitori venerabila eparhie

atât de văduvită de vit regiile ist ori ei . Primul gând va fi cel

legat de misiunea preotului în vremuri de totală libertate. Nou l
ierarh îşi dorea o preoţie misionară, combativă , credibilă, apro

piată de tunnă şi implicată în socia l. Şi a creat-o după chipul
şi asemănarea sa . Al doilea g ând era legat de învăţământul

teologic seminarial şi academic, convins fiind că un învăţământ

telogic de calitate va oferi Bisericii o preoţie responsabilă şi

conştientă de misiunea ei . Ctitoreşte un sediu modem pentru
Facultatea de teo logie din Alba Iu lia şi aşază pe temelii traini

ce Seminarul Teologic "Mitropolitu l Simion Ştefan" . Al tre ilea

gând era legat de problemele administrative ale eparhiei: tipo
grafie, centre sociale, noi biserici, noi mănăstiri. Dar, mai presus
de toate acestea, râvnitorul Ierarh al lu i H ristos îşi dorea o

viaţă duhovnicească aleasă în eparhia sa . Catedrala Reîntregi
rii devenea o citadelă a spiritualităţii Transilvaniei.

După 2 1 de ani de pilduitoare arhipăstorirela Alba Iu lia,
Bunu l Dumnezeu şi Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Româ

ne l-au chemat la Cluj în calitatea excepţională de Mitropolit

al Clujului , Albei, Crişanei şi Maramureşului, ca successor al

unei p leiade de ierarhi ce au făcut istorie pe aceste me leaguri:

împrăştiat pe la case, părintele apare în uşa bisericii spre ieşire.

Un tânăr ca la 30 de ani, cu barbă netunsă, cu ochi jucăuşi, cu
u n surâs discret, cu o reverend â destul de uzată şi prăfuită d e

cimentul care te urmărea la tot pasul, m-a întâmpinat şi mi-a

urat bun venit la biserică . Colegul m-a recomand at, şi părinte

le m-a binecuvântat sfios pe creştet. Bisericu ta de pe strada
Armata Roşie a devenit şi pentru mine un loc al rugăciunii

curate, în care un tânăr preot, cu barbă şi reverend a uzată şi

cu o dragoste imensă faţă de oameni şi Dumnezeu, îşi consuma

vocaţia. Era părintele Ioan Andreicuţ .

1. Vocaţia unui tânăr

iubitor de Dumnezeu şi

Biserica Sa
L-am cunoscut întâia

p JrjMlele A MdrejA MJrei<uf IM perWaJ~

prealiei'" TurJ" F" br i<j, pe b~",a impreuMă

CII viitarlll P.l r jMte Vmile. ~dll~rlll nartţ ~ 1

MaMăJljr jj Rohif~, M~r"m llrel

dată pe Părintele Arhiep i

scop şi Mitr opolit Andrei
în timpul studenţiei mele
la Sibiu, iar dânsu l era
atu nci tânăr preot în cea
mai izolată şi năpăstuită

parohie din Turda, a cărei

bisericuţ ă se găsea pe str a

da Armata Roşie . Era Intr
un început de toamnă, în
anu l 1979- Picasem la exa
menul de admitere la insti

tutul Teologic de Grad
Universitar din Sibiu împreună cu alţi colegi de seminar, des

tul de mulţi, şi intrasem Într-o derivă spirituală aproape ne
controlabilă. Aveam două variante: să mă căsătoresc (la doar

20 de ani), şi apoi să-mi găsesc o parohie, sau să mă angajez pe
orice post inferior la o biserică şi să urmez la fără frecvenţă anul

1 la Sibiu. Am optat, ca şi alţi colegi, pentru a doua variantă.

Am fost angajat pe un post de cântă ret bisericesc la o parohie

din I urda. iar bunul meu prieten şi coleg Ioan Ctungu la o alta,

tot în Turda. Preluasem şi conducerea corulu i acelei b iserici şi

eram foarte fer icit . Slujeam lu i Dumnezeu şi eram şi recom

pensat pentru aceasta. La fel, colegul şi prietenul meu. Locuiam

împreună şi mâncam împreună. El venea "acasă" mereu destul

de târziu , când la biserica un de fusese angajat se termina sluj

ba, care uneori ţineapână la ora 20. Îmi povestea zilnic despre

atmosfera ce domnea acolo . "Ştii, atâta lu me vine, fie că e du

minică, fie o zi de rând de peste săptămână. Se face cateheză

cu tinerii şi copiii. Cântă toată lumea. Părintele e mereu printre

oameni. Îmi pare rău că se termină atât d e reped e slujba" .

Ascultam şi îm i puneam întrebări. Cu m e posibil să se ţină

cateheze? Nu îi este frică părintelui? Dar parohia aia e atât de

izolată şi săracă! Cegăsesc acolo oamenii, de sunt atât de atrasi

de bisericuţa de peArmata Roşie? La aceste întrebări, colegul

şi prietenul meu îmi dădu răspunsul scurt şi cuprinzător: "vino

şi vezi!" Am ezitat la începu t. Ap oi, parcă o forţă irezistibilă

mă împingea înspre acolo . Ştiam că există posibilitatea să fiu

urmărit unde me rg după ce se termina slujba la biserica mea.

Şi, d e aceea, am ezitat. Domnea în atmosferăun aer de dizi

denţă tăcută, dar reală, vie. Într-o seară, mi-am făcut curaj şi

m-am dus în recunoaştere, cu gândul sincer de a mă convinge

de cele auzite. Se terminase slujba Vecemiei şi înce puse Para

clisul Maici i Domnului. De d ep arte se auzeau răspunsurile

însufleţite ale credincioşilor : " Prea Sfântă N ăscătoare de Dum

nezeu, miluieşte-ne pe noi!" Nu era chip să intru în biserică .

Lu mea stă tea ciorchine la in trare. Erau prezenţi oameni d e

toa te categoriile sociale: muncitori (biserica era amplasată pe
platforma industrială a Turzii, unde tronau ren umitele turnu ri

ale fabricii de ciment, azi d emolate; însăşi parohia avea denu

mirea Turda Fabrici), ţărani simpli, medici, profesori, elevi şi

studenţi, copii şi pensionari, şi toţi cântau din tot su fletul Pa

raclisul. Era un tablou incredibil. O bucurie luminoasă iradia

de pe feţele oamenilor. Grijile de zi cu zi erau date uitării. De

data aceasta, oamenii stăteau nu la cozile interminab ile pentru

lapte, pîine şi făină, ci pentru " pâin ea cea spre fiinţă" . Autobu

zele se goleau de oameni la staţia din aprop ierea bisericii . Şi

"T" veneau din toate colţurile oraşului.Bisericuţa de pe Armata; ,
.. Roşie era ca un magnet irezistibil, ce te atrăgea . Intr -un colţ,

aproape nevăzut, străjuia un miliţian, care se făcea că are sub

control to t ceea ce se petrecea. M-a trecut un fior şi din nou am

ezitat. Miliţianula simţit ezitarea mea, dar era prea târ ziu. Ştia

că aveam intenţia de a intra în biserică şi m-a asigurat de dis

creţia lui. Se termină slujba, iar părintele rămase în biserică

pentru discuţii în particular cu oame nii necăjiţi care-i cereau

ajutorul. Eu îmi aşteptam tăcut, nevăzut de nimeni, decât de

miliţian, prietenu l şi colegul. În tr -u n târziu, când lumea s-a

~
cum, în p ragul aniversării a 65 de ani ai Înaltpreasfin

~. ţitului PărinteArhiepiscop şi Mitropolit An drei, aşter
nem în scris câteva gânduri ca expresie ca preţuirii şi

dragostei filiale.

P r. V asile Stanciu

Părintele Mitropolit Andrei,
la 65 de ani
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volum de amintiri, ap ărut sub semnătura reputatului jurnalist

francez Bemard Gevoty, maestrul George Enescu mărturiseşte

cii insăş! naşterea sa a fost un da r divin H...Şaptefraţi şi surori
s-au născu t inaintea mea. Doiau muritdemici, iaranginadifteri
ca i-Il rapus ş i pe ceilalţi cinci... Pilrinţii mei. careproveneau fieca
redin familiede preoţi ortodocş i, se rugau cu ardoare şi plecau
âeeeorila milnilstiri pentrua-Icere Domnului să le trimitacopilul
mult dorit. Ruga lor s-a Împlinit În anul 1881... Iata-ma dedoua
orip«etJuit, ca om alglieişi ca mistic. Pământu l şi religiaaufost

ale două dWinităţi ll1e copilăriei mele. le-em
rămas credincios tot restull'ÎeţÎi H

).

Aspectul acesta al credinţei şi al im
bisericirii multor personalităţiromâneşti,

ocu ltat nu numai in cei peste patruzeci

de ani de regim politic ateu, poate că ar

trebui cercetat sistematic. Pen tru că in

..Lumea de mâine", George Enescu nu

este singurul mărturisitor al propriei

credinţe. Iată ce spunea sub acest aspect

Tudor Vianu: ..Am 1lVlIt. desigur. o criz ă

refigioasă, dar nu În sensul că mi-am pin
dut credin ţa. ci printr-o lărgire a elanului
religios difu:. pe care l-am trăit În copililrie.
Nu amfost nit:îodată ateu sau ind!ferent În
materie religioasă . Am avut inţelegere, emo
ţie, mişcare pentru acestfapt esen ţial n

t . in
"Lumeademâine", au cuvinte frumoase

despre credinţă şi religie pictoru l Fran

cisc Sirato şi deja menţionatul Petru

Comarnescu, fără să. fie singurii.

Şi ca să întăresc cele afirmate ma i
sus, reproduc urmă toarele cuvinte ros-

tite de Alice Voinescu şi consemn ate de
Ion Biberi în volumul "Lumeademiine": nAcolo, Ia Oxford, am
avut maicla ră ca n idodlllă conş ti in ţa ortodoxiei mele. E un lucru
ciudat. Am putut pllrticipa la profundareculegere religioasă a unei
imense asistenţe de peste 7 0 0 de persoane, lor:.i, şoferi , oameni
simpli. Erau toţ i scufu ndari În acelaşi exta.:.. Eram cucerită defiorul
ş i adâncimeamomentului, darplângeamÎn minededorul Bisericii
Ortodoxe. Desigur, in Biserica noastră poatefi dezordine, neglijen
ţă . dar e a noas tră; Biserica noastră are căldură, deşi la slujbă nu
Întâlneşti ordinea şi solemnitatea catolică; Biserica rwastră rorbeş

te maimult sufletului nostru. De atunciamderrnit ortodoxă prac
tiC/m tă şi nu amlipsit de la nicio slujbă ... "5.

Povestea vieţii lui George Enescu incepe pe plaiurile Mol
dovei şi se sf â rşeşte în inima Parisului; o cale anevoioasă,

străjuit ă de copaci ce se pierd în zarea îndepărtată, pe care,

cum singu r m ă rturiseşte, nu ar fi putut-o pa rcu rge Urii

credinţă : nCum cred În mu:.ica pe care am iubit-oatât.cred şi În
Dumnr..eu, care m-a creat. După umila mea părere. trebuiesa fii
cu adeviJtat naivC4 sa declariserioscă Dumnr.-eu nu exista. Însuşi

,.. , faptul cae inPi:.ibil ne

f ace sa -I, adoram. Ma
Î n spăim ânta Î nsa

mulţimea şi I'arietatea
cailor pe care le urmea
:. ă oamenii. pentru a
ajunge pâna la El.
Anu mite credinţe mi
se par amare, pline de

dcrnldeidr. "'tftl. Mi>
sa lui Ernest Bloch se

termină Iăsându- ţi o

impresie de nelln!, in
timpceliturgllia ... este
plină de iubire ş i

frumuseţe. Deoarece
totsunt pe calea mărtu

risiriigusturilor şi credinţelor mele, vreaucel puţin să mă spovedesc
in totul. Înll intedea temlinll , voifi drept cu mine, mărturisind că

nu am căutat gloria ş i deşertăciunile ei. Când suntem copii, părinţii
noştri ne dăru iesc un cerc. MIIi târ:.Îu . o femeie ne pune În deget
un inel deaur. iarpentrua neconsola cil Îmbătrânim , prietenii ne f?'
oferă ocunună de lauri.Jucării - rotunde toate - simplejucări i ! ::
Eu /lU am dorit decât inelulde aur. S-a sfârşit! '''o .~

O

~
} B[llNAilD GAvot"I'. AlIlIlltinIe lui Gro1gc E1II:5CU, traducere din limba h an-
ceUi de Romeo DrAghici şi NkoIae Bilciurescu. Ed. MuzicaLt Buct1I'eŞti. '"f
1')82. pp. 2)-24·

t ION BIDtIll. "1" al.. pp. In·tu.

}1brdmI. p. t )O-

6Bu,,"AIlD G.o.\'on. "1'. at.•p. 14 .

1 Ios BTI,tlll. Lu=tk /lllÎi~, EdJţld a dOUd,. cu un cuvânt inainte de Adri.m
Cior<n.m.u. EdItura Curtea Veche, BUCUfl"Şti, 2001 (tita.tele sunt date după
.aet'.a5U ediţie).

1 lI:ridmr. pp. 4 t ' 42.

care nu a fost reeditată, proba bil în mod de liberat. Deşi ziua

de 6 marti e 1945 este considerat ă ast ă zi de istorici drept in

ceputul comuniz ării României, odată ro inst alarea Guvernu
lui Petru Groza, libe rtatea cuvân tului şi, intr-o bună mă sură ,

libertatea presei Încă mai constituiau realităţi, deşi cenzura

ocupantulu i in cepuse să se s imtă într-o formă incipient ă .

Dovadă este că un interlocutor altui Ion Biberi, fost bursier

in Statele Unite şi au tor a două cărţi despre această ţară, Petru
Comamescu, face un elog iu frenetic cu lturii americane şi

modului de viaţă

am erican. La rân 

dul său. Petre Pan
d re a, sc r iitor ş i

publicist de stânga

şi cu mnat a l lui
Lucreţtu Pătr ă şca

nu. ii pomeneşte in
termeni elogioşi pe

Nal' Ionescu şi Pe

tre Tutea. dar de

creteeză. n" • nu mai
m d În posibilitatea
de renaştere a Apu
sului, nici Î" etica
lui. Decade"ta ies

tica edefinitiva... ",
În mod surprinză

tor, prinţul Anton
Bibescu, aşadar un
aristocrat, se de

darii polt ticeşte a

fi om de stânga.

Volumul "Lu-
mea de mâine" este su ma unei culegeri de dialoguri-portret,

care, invar iabil, au ca ultimii în trebare adresată interlocuto

ru lui perspectiva sa asu pra climatului postbelic internaţional

şi intern . Sfârşitu l celui de-al Doilea Război Mondial, da torat

a lianţei dint re dou ă democraţii occiden tale (SUA şi Marea

Britanie) şi un stat tota litar cu ideolog ie radi calii de stânga

(URSS), reprezenta o indubitabilă răscruce istorică. Chiar dacii

trei di ntre repondenti i lui Biberi consideră că în România

economia şi societatea se vor îndrepta -spre socialism", există
intre ei alţii care cred că viitorul va fi dominat de un fericit

altoi intre libertate şi democraţie.. .

Am schitat câteva din motivele evidente care au impiedi
cat retipăriree volumului nLumeade măine" în decursul regt

mului pr ăbuş it la 22 decembrie 1'}&). Cartea a cunoscut o a

doua ediţie, la aproa pe o jumătate de secol de la prima apa 

riţie', insă f ă r ă să se bucure de ecoul binemeritat. În ce mă

priveşte. HLumea dtmâineHare o componentă aparte, în sensul

că autorul încearcă să chestioneze interlocutorii despre cre

dinţa lor în Dumnezeu . Peremptoriu

este cazu l lui George Enescu, dialogul

purtat cu marele muzician fiind şi cel

aşezat în deschiderea cărţii şi incheiat

cu aceast ă m ărturisire de credinţă:

nSunt un om religios. dar ascund faptul.
Repudie: ostentaţUl . Credinciosul nu are
nevoie de Îndmmurile ra ţ iu nii. Ca şi În
Ilctul creaţiti, introducerea rllţiu nii anu
led forţa pecare odA credinţa. În momen
tul Încare credinciosul Începe sa raţionr..e,

totuls-a sfârşi t! Nu-miteoreti:.e:. credinţa.
Nu vreau şi " u pot. Crezi. pentru că tre
buie să crezi. Trebuie să fii sincer cu tine
Însuţi. Scer tidi sunt in rell /itatevictimele
unei i/u:.ii. Rictusul permanent, denigrareJl
sis tema t ică sunt po:.e careÎnşeală in primul
rând pe cel ce le practică . (...> Sunt ortodox şi tolerant faţă de
credin ţa altora "l.

într-un alt articol, am c"utat să arăt legătura strânsii, or

ganică din tre Constantin Brâncuşi şi Biserica Ortodoxă a ţiirii

sale, amintind ca. acesta a fost, rând pe rând, clopotar, corist,

diacon. latii că un alt artist român de geniu, George Enescu,

cu o indiscu tab ilc\ notorietate universalAcontemporană, îşi

mc\rturisea cu francheţe, in anul 1945, credinţa in Durrmezeu

şi apartenenţa la Ortodoxie. De alt fel, in preambulul unui

- _ t....._

George Enescu,
mărturisindu-sicredinta, ,

Am ascultat, Într-o zi, un cântec. Era acolo o

propozitie, o rugăminte care fi -el făcut atent:

ne1ibE'rem -mA de mine însumi"_Superbă idee!

Dragostea este ciudata. Te apropii de celălalt, facieforturi
să te identifici cu el, cu gându rile lui, al emoţiile, trăiri

le şi cu slngurătărăe lui . Dacă reuşeşti sau nu, este o alt ă

problem ă . Uneori e suficien t Sol le poţi bucura de utopia

acestui vis, a lteori s,'i-l accepţi doar ca probă de bună

intenţie, de o parte şi de alta. Numai că poate veni o zi

când. pierdut în admiraţie şi certi tudine ori in su perla

tivele cuvintelor cu iz taumaturgic, sa. ai o surpriză. Eşti

dăruit cu intregul sutl etu lui t ău iubirii, trăirii zilnice el

ba smului, eşti. vorba poetului, o simplă prelungire in
vis din nevoia respirăril împreună. Şi, totuşi, ai impresia
că parte din tine el fost uitat ă pedrum, că ispita dăruirii

tale nu este deplina, că, exaltând clipa, o pângăreşti prin

depărtarea ta, cu amin tirile, prejudecăţile şi obsesiile
destrămării tale. Şi atunci făr ă să te aud ă , strigi celuilalt

.elibereeză-m ă de mine însumi". bprovoci, il intristezi,

îl acuzi, ţi-I faci adversar, aşteptând să n posteze, să se

imol eze în neliniştea ta, să plâng ă pentru suferinţa ta,

să-ţi ofere proba neputinţei tale. Îl priveşti confuz pe cel

de l ângă tine. Nu te bucuri de lacrimile lui, dar nici nu

vezi gtng ăşia privirii lui, uiţi că durerea şi întunericul

sunt sinonime, te cauţi doa r pe tine în disperarea pro

vocată celu ilalt. Apoi, aşa, deodată , trăieşti minunea

compasiunii, a intelegerii. a recuncştinţei, a gratitudinii,

a remuşcării, într-un cuvânt, a eliberării din confuzia de

a-ţi fi sing ur ţie însuţi. Ai vrea să locuieşti in durerea

celuilalt, să-I înveţi uitarea răului, să-i fi alături în drumul

spre moarte, cu alte cuvinte , să-i fi un fel de retle xiv al
trece rii prin lume. Şi-ţi aduci am inte că nu te poţi elibe

ra de tine însuţi, decât în clipa in care auz i totul din tine,

strigând către to tul celuilalt . Semnul deplinătă ţii, dintr

un celebru vers al lui Valeriu Anania. Fireşte, la meto

dica intimid ării. Îi vorbeşte, cinic, despre şanse pie rd u

te, carieră compromisă şi regrete târzii. În decorul de

noapte nesfârşită, ard ea pe masă o mică lampă de petrol
Tânărul Întinde braţul şi, fulgerător, acoperă cu palma

flacăra p âlpâitoare. Un fel de rug al purificării. Carnea

i se topeşte ca o lumânare şi lnâoreşte ca o lumină in

atmosfera de oroa re şi spaim ă. Omul in uniformă sare

in ajutoru l celui care, din disperare şi mândrie, tocmai

se eliberase, cu conştiint ă nemitamică, din robia groazei
şi a fricii. Tân ărul in cumetat al acelor zile de coşmar

trăieşte, ast ă zi. fericit în r ă splata curajului de altădată.

Îmi arată stigmatul. E un rotund alb, ca o petală de crin.

I at ă preţul alipirii de bine, şopteşte cu zâmbetul sfios al
u nui co pil matu r. fiindcă, n-am spu s, in terlocuto rul

meu este preot, de-o viaţă credincios sluji tor al porun
cilor lui Dumnezeu.

Mircea ca, Buta

Aurel Sasu

Visul lui suntem

Breviter

El

U
·. n anu l 1945 a apArut o carte singulară în felul ei,

. . - intitulală "Lumeademâine", conţinând 22 de dialoguri
;, cu tot atâtea personalilc\ţi ale artei, ştiinţei şi culturii

d in România de atunci , unele atlate încă în devenire, precum

poe tu l Geo Dumitrescu sau eseistul Ioan D. Gherea. Autoru l

acestui volu m, Ion Biberi, născut În anul 1904, era medic,

speci alizat În psihiatrie, şi scriitor de notorie tate, care îşi pu
sese numele pe coperta câtorva romane .

in timpul defunctului regim comunist, HLumea de mâine ~

a fost o carte citată adesea ori la care s-a făcut trimitere, dar
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Punti intre generatii:, ,
Sezătoarea din Postul,

Crăciunului

I . Ţ. . *muta lnll~

rI
olegiulNaţional Pedagogic"Gh. Lazăr" elinOuj-Napo
ca, în partene riat cu Asociaţia Şcolilor Păstrătoare de

Tradiţii, cu Asociaţia Meşterilor Populari Oujeni şi cu

Parohia "Sf. Dumitru celNou" C lcj-Napoca, a organizato activi
tatede sufletpentrusufletulcelorcene-au transmis valoriperene,
carene caracterizează ca neam pâstrător de tradiţii. Această acti
vitate a adunat 15 meşteri populari din generaţia vârstnică şi

aproximativ 50de elevi din mai multe şcoli d ujene. Coordonato

rul acestui proiect este profesoara Ioniţa Timiş de la Colegiul

Naţional Pedagogic"Gh. Lazăr" în colaborare cu meşterul popu
larPălăguţa Hadar, ambelepurtând acelaşi sângenobilde mara
mureşence. Acţiunea sadorit a fi o rememorare şi practicarea ceea
ce a fost odinioară şezătoarea la români, fiind intitulată .Promo

vareavalorilortradiţionale româ
neşti prin Şezătoarea din Postul

Crăciunului. Punţi între genera-

ţii."

Concepută cao activitateme

todică laniveluloraşului, acţiunea
s-adesfăşurat în Sala culturală a
ParohieiOrtodoxe"Sf. Dumitru

CEl Nou" din Cheorgleru,arâtând
prinaceasta temeliaspiritualităţii
româneşti, care nu este străină de

valorile tradiţiei, împletindu-se

strâns cn arta tradiţională şi care

ne descoperă ca identitate.Avân

du-l în mijlocul nostru pe pr. Ia
cob Cismaş, ca de altfel la multe

alte activităţi, acţiunea a împletit latura spiritualăa vieţii, repre

zentată prin interpretarea colindelor de către toţi participanţii la
şezătoare, cu latura materială, exprimatăprin realizarea produse

lor textiIe din lână, şi nu numai, pe care le-au mânuit cu dibăcie

atât elevii, cât şi meşterii populari .Activităţile meşteşugăreşti

desfăşurate de elevi la această sezătoare au fost următoarele :

torsul, ţesutul (la trei războaie de ţesut), scănnănatullânii, foşăla

tul lânii, îndrugatul, cusutul, confecţionatul "ţevilor" la sucală

pentruţesut (activitate realizată de cea mai tânără participantă la
şezătoare, Serena Raza în vârstă de 4 ani), depănatul de pe vârtel
niţ ă desfăcutul porumbului, acţiune realizată de feciorii veniţi în

şezătoare (11elevi de la SeminarulTeologic au călcat pragul şe

zătorii, coordonaţi de pr. prof. Daniel Mocanu). Cele mai multe

fete din sezătoare au fost de la Colegiul Naţional Pedagogic "Gh.

Lazăr" . Având în vedere că ele vor fi viitoare învăţătoare, se pre

gătesc de acum să ducămai departe, prin tinere le vlăstare, tradi

ţiile poporului român. Ni s-au alăturat şi grupul de fete de la

Colegiul Naţional "G. Bariţiu", coordonate de doamna prof. Ma
ria Leşe, care a interpretat colinde tradiţionaleautentice, de o rară

frumuseţe. Alte şcoli implicare au fost: Şcoala "liviu Rebreanu"

cu elevii coordonaţi de praf. Alina Iomotagă, Şcoala "Al . V. Voe

vcd", Şcoala de la Chintenietc.

Obiectivele acestei activităţii au fost: practicarea unor obiceiuri

la sezătoare prin interferenţa activităţiivârs tnicilor cu cea a tine
mor, transmiterea tradiţiilor meşteşugăreşfi practicate în cadrul

şezătorilor, interpretarea unor colinde tradiţionale, realizate atât

de generaţia vârstrucă a meşterilor populari, cât şi de grupuri de

elevi din diverse şcoli clujene, iniţierea tinerei generaţii în tainele

meşteşugunlorartistice tradiţionale.

Această manifestare tradiţională, autentic românească, deşi

realizată de elevi din zona urbană, s-a do rit a fi o " scoatere din

lada de zestre" a ob iceiurilor şi tradiţiilor poporului român din

zona rurarlă,pentrua nu ne uita rădăcinile. Deşi a fost o şezâtoa

re la oraş, mulţi elevi sunt prelungiriIe pe sub pământale celor
care ne-au transmis un alt mod de a trăi, mul t mai liniştit, mai

tilmit şi mai de dorit.

Obiceiurile şi datiniledin şe:.iitorile deiarna
După terminarea muncilor agricole, când lumea satelor intra

"'" într-o perioadă de repau s relativ, d ar mai ales după Lăsatul Secu-
Z lui de Crădun (15 noiembrie), începea sezonul şezătoriIor. Şeză
~ torile erau întâ lniri comunitare cu caracter lucrativ, dar şi distrac
~

;... tiv, lumea satelor îrnbinând în mod plăcutlucrul cu distracţia. Erau

locul în care se învăţau deprinderi practice, dar se derulau şi nu
~ meroase obiceiu ri. În Postul Crăciunului,principala preoL"Upare

• Profesoară la Colegiul Naţional Pedagogic "Gh. lazăr " , Cluj-Napoca.

T I NER I I Ş I B IS E R ICA

casnică era legată de industria textilă, iar torsul cânepii, a inului

şi a lânii se făcea cu mai multă plăcere, cu mai mult spor şi în

condiţii mult mai bune în cadrul unor întâlniri comunitare.

Şezătorile puteau fi organizate ad-hoc, în zilele lucrătoare, la

una sau mai multe case, şi erau de mai multe feluri. E e puteau să

aibăun caracterde întrajutorare, când mai multe femei sau tinere

participau la to rsul cânepii sau a lânii unei gospodine, operaţia

repetându-se, apoi, la casa fiecărei participante, sau puteau să fie

întâlniri. în cadrul cărora fiecare participantă îşi torce a propriul

material Şezătorile aveau loc în serile tuturor zilelor lucrătoare.

locul de desfăşurare fiind anunţat din timp. Gospodina în a cărei

casă căreia avea loc întrunirea se pregătea cu băutură şi mâncare

frugală şi anunta t1ăcăii, în. cazul în care aceştia nu se informau

singuri de mersul şezătorilor.Casa era dereticată şi se pregăteau
mai multe laviţe sau scaune necesare torcătoarelor,

Odată cu lăsarea intunericului, femeile porneau cu furca de

tors către casa în care avea loc şezătoarea. Încazul în care şezătoa

rea avea dreptscop întrajutorarea după sosirea tuturor invitatelor;
acestora li se distribuia în mod egal canti tatea pe care o aveau de

tors în acea noapte. Când şezătoareaera doar un simplu prilej de

întrunire comunitară, fiecare îşi aducea de acasă ceea ce avea de

tors . Şezătorile se organizau nu numai pentru tarsul fibrelor tex
tile, ci şi pentruscărmănatullânii,

scărrnănatul penelor etc. Nicio
dată în şezători nu se coseau că

măşi, această operaţie făcându-se

în mod indi vidu al, de către fie

care gospodină sau tânără fată,

în casa proprie.

După ce parttcipantele îşi

primeau.portta", pentru crearea
unei atmosfere plăcute, ele erau

servi te cu u n păhărel de ţuică

îndulcită, de obicei, cu miere de

albine. Şezătoarea, odată începu

tă, participantele făceau schimb
de informaţii referitoare la viaţa

cotidiană din sat şi comentau
evenimentele cele mai importante petrecute în propria comunita

te sau în localităţile învecinate. Apoi se ros teau ghicitori, zicale,

proverbe, se cânta, se colinda sau se rosteau balade, nestemate

folclorice păstrate până în zilele noastre transmise în modul cel

mai lesnicios pe aceas ta cale. În cadrul acest a instituţionalizat,

fetele erau integrate şi consacrate în colectivitateafemeilor. începând
să-şi însuşească, cu această ocazie, dep rinderi practice şi spiritu

ale.
În şezători se dezvăluiau aspectele şi înţelesurile ritualice ale

sărbătorilor populare şi se învăţa comportamentul individual. În
şezâtorile ce aveau loc înaintea Crăciunului şi a Anului Nou, se

în~auşise~auco~d~şimăturneşisedisrutaînamID~t

d espre buna pregătire a ace stor sărbători. La un moment dat,

lucrul înceta, participantele fiind servi te cu diferite preparate de

cătregazda, în funcţie de starea sa socială sau de posibilităţile sale

materiale . Flăcăii, ştiind din timp locul de desfăşurareal şezători

lor, cutreierau în grupuri însoţite de muzicanţi pe la toate casele

unde aveau loc astfel de întnmiri. De mul te ori, ei se organizau

de cu seara, repartizându-se pe case, în aşa fel încât, către sfârşitul

şezătorii, ei să apară cu muzica pentru a înveseli atmosfera .
Laintrarea acestora în casă, munca era abandonată. Muzican

ţii, buni cunoscători ai obiceiurilor locale, îşi ocupau locurile pre

stabilite şi începea u sa interpreteze melodii de joc Fetele, şi chiar
femei le erau unitate la joc de către flăcăi, unele dintre fete jucând

acum pentru prima data, iar cele mai tinere dintre ele învăţau

paşii de joc. Atmosfera creştea în veselie şi bună dispoziţie. Cu

aceastăocazie jucau chiarşi bătrânii din vecini, invitaţi la şezătoa

re .Aceştia, pentru a nu-i deranja pe cei tineri, se urrau şi dansau

pe laviţele late şi masive ce înconjurau pereţii. Aşa a apărut în

Bucovina melodia dejoc numită "Ca pe laiţă" sau "Babagrasă" .

Jocul era alternat cu multă dibăcie cu perioadele de pauză, când

cei prezenţi erau serviţi cu mâncare şi băutură, şi cu cele de lucru.

când se spuneau glume şi snoave. Şezătorile, desfăşurate în toată

p lenitudinea lor până tâ rziu, prin anii '60, se constituiau într-o

adevărată instituţie socială şi erau o formă de întrajutorare comu

nitară, dar şi loc de petrecere plăcută a timpului în. nopţile lungi

de iarnă de derulare a unor obiceiuri şi de învăţare a deprinderi

lor de viaţă şi de muncă. Chiar dacă se desfăşurau în perioada
Postului Cră ciunului, aspectul distractiv era tolerat deoarece în

cadru1 lor erau învăţate colindele şi urăturile ce unnau să fie r0s

tite in timpul sărbătorilor de iarnă.

Pe lângă partea practică a muncii în comun - munca făcută

mai cu spor şi roade mai bune, clăcile şi şezătorile constitu ie un

cadru ideal de desfăşurare a unor bogate şi variate manifestări

folclorice, un mijl oc eficace de conservare a datinilor şi tradiţiilor

moştenite din străbuni Producţiile orale şi arta populară găsesc

în şezători un mediu prielnic pentru păstrarea şi conservarea lor,

dar şi de îrnbogăţire a comorilor spirituale ale poporului cu noi

valenţe. (d . Lenghel Petru Izanu, .Datna mândră prin Bârsana",
Baia-Mare, 1979 şi wwwcreştinortodoxro ).

Festivalul de colinde si traditii, ,
de Crăciun

«E piscop Nicolae Ivan»

Alexandra Andereş

pjj
eci de cop ii din judeţele Cluj şi Bis triţa Năsăud au

. ~ în cântat in imile clu jenilor cu co linde şi t radiţii de
Crăciun, în cadrul celei de-a tre ia ediţii a Festivalului

con cu rs de colin d e ş i tradiţii de Crăciun " Ep iscop Nicolae

Ivan", desfăşuratîn d ata de 14 decembrie 2 0 1 ) , la Cluj-Ne

poca . Evenimentul a avut loc în sala Auditorium Maximum

a Universităţii Babeş-Bolyat, în prezenţa ÎPS A n d rei, a pro

fesorilor coord onatori ai grupurilor participante, precu m şi

a părinţilor şi membrilo r de familie veniţi să susţină elevii.

În deschider e, in sp ect orul de religie al judeţului Cluj , p r.

Marian Sidon, m oderatorul evenimentului, a prezentat pe

sc urt obiectivele ac estui fe stival -concurs a juns la a ) -a

ediţie .

Pe scenă au urcat 14 cete de colindători d in judeţele

Bistriţa-Năsăud şi Cluj , îmbrăcaţi în costu me tradiţionale .

Tin erii au p rezentat în faţa p ub licu lui, da r şi a juriului de

specialitate colinde tradiţionale şi diferite ob ice iuri şi tradiţii

s trăvechi d e Crăciun. De schiderea reprezentaţiilor a fost

făcută de un grup de elevi a i Liceului Tehnol ogi c special

.Bamus" d in Cluj-Napoca, care au emoţionatpublicul prin

interpretarea unor co linde de Crăciun în lim b aj mimico

gestual. Ei au fost coordonaţi de profesorul de re lig ie Vasi

le Gorcea .

La finalu l manifestării, ÎPS Mitrop olit Andrei i-a felicita t

atât p e elevii participanţi, cât şi pe profesorii coord on atori

şi le-a vorbit despre importanţa păstrării tradiţiilor străvechi :

"Merită la ude ş i dascălii, tinerii, copiii noştri, care astăzi

s-au manifestat frum os aici. Avem nădejde că ei vor crea o

lu me mai bună, m u lt mai bună . " Pe durata deliberări i

câ ştig â tonlor celei de-a treia ediţii a fes tivalului. Corul Se

mina rului Teologic O rt od ox din Cluj-Napoca, d irijat de pr.

prof. Petru Stanciu, a susţinut un recital de colinde tradiţionale.

După aces t moment, a urmat premierea c â ştig ă tortlor. Pe

locul I s-au clasat grupul de colindători din Spermezeu şi

grupu l Belciu garilor d in Ilva Mare, care au prezentat Jocu l

Caprei.

ÎPS Andrei i-a btnecuvântat p e toţi participanţ i i şi le-a

oferit d aruri tuturor. Tot în cadrul acestui momen t, ierar hu l

a prem iat şi un grup d e elevi rromi, o limpici la diferi te

concursuri şi olimpiade naţionale ş i internaţionale şi pe

p rofesorii acestora .

Festivalul Concurs de Colinde " Ep iscop Nicolae Ivan" a

fost iniţiat în urmă cu doi ani. cu binecuvântarea ÎPS Mitro 

polit Andrei. Prima ediţie a fost organizată în 2011, în data

de ) decembrie, cu ocazia împ linirii a 90 de an i d e la reacti

varea Arhiepiscopiei Vadului, Fel eacu lu i şi Clujului.
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Iisus Hristos,
Icoana implin irii umanului!

Arllim. D umitru C o6zaru

ml
aşterea Domnului Iisus Hristos la "plinirea vremii"<

~. • reprezintă reconsiderarea potenţialuluium an, de a

deveni "asemenea lui Dumnezeu"!
Colindul românesc învaţă că "strămoşii iară, prin Sfânta

Fecioară, s-au înnoit"! Ceea ce înseamnă că, datorită ei, exis

tă şansa izbăvirii, dar şi a înnoirii, a regenerării ...!
Această însuşire a Maicii Domnului trebuie să devină lU1

deziderat pentru orice creştin adevărat . Responsabilitatea
umană trebuie să se răsfrângă asupra întregului Adam. Mai
ca Domnului este rezultatul generaţiilor anterioare ei şi, în
ace laşi timp, regenerarea arborelui genealogie ş i, nu mai
puţin "începutul mântuirii noastre:", a generaţiilor de după
ea, dacă plUlem la socoteală timpul, deşi ea transcende orice
dimens iune limitată.

Revenind la potenţialul şi idealul creştin, orice om bote
zat în numele Sfintei Treimi trebuie să aibă în vedere împli
nirea u manului realizat de Mântuito rul Hristos - Fiul lui
DUIIU1ezeu, de Maica DOIIU1ului, de Sfinţi - şi să nu uităm

că primii creştini se numeau aşa - şi, de ce nu, de Monahi,
care iau în serios acest dez iderat.

Aşadar, Praznicele Împărăteşti care ne stau în faţă ,

Naşterea, Tăierea împrejur şi Botezul DOIIU1ului, ne redes
coperă dimensiunea - dacă vreţi, "raiu l cel închis , (ce) azi
iar s-a deschis" - , în care, asemenea protopărinţi1or Adam şi

Eva, trebuie să viem spre a se implini în noi voia primordi
ală a lui DUIIU1ezeu în ce-l priveşte pe om, hotărâtă în comu
niunea de iub ire a Sfintei şi de Viaţă Făcătoarei Treimi: "să
facem pe om după Chipul şi Asemănarea Noastră! ">,

În acelaşi timp şi în aceeaşi măsură, să nu-i uităm pe
înaintaşii noştri care se înnoiesc prin noi, care cu "suspine
negrăite"! imploră această lucrare; Îl imploră pe DUIIU1ezeu,
dar şi pe noi, care putem fi şansa regenerării lor.

În acelaşi timp şi în aceeaşi măsură , să nu uităm generaţiile

de după no i, datori fiind să naştem fii ai lu i Dumnezeu,
devenind astfel .mâscăton de dumnezeu"; să naştem sfinţi;

să naştem monahi; să naştem oameni adevăraţi, aşa cum şt-I

doreşteDUIIU1ezeu! Să încercăm uimirea Maicii Domnului
din stihira Şi acum... a vecemiei Duminicii Sfinţilor Părinţi

după trup ai DOIIU1ului: .Jzb ăvttorule al meu şi DuIIU1eze
ule, cum Te-ai semănat şi ai rodit întru mine, şi cum ai odrăs
lit din mine?">, măcar atunci când ne împărtăşim cu Trupul
şi Sângele Domnului!

În lumina acestor adevăruri eterne, în numele tuturor
monahilor şi monahiilor din mânăstirile Arhiepiscopiei Va
dului, Feleacului şi Clujului, nevoitori în lucrarea mântuirii
personale, dar cu responsabilitate pentru generaţiile anteri
oare şi cele viitoare, Vă îndemnăm să vă alăturaţi nouă în
rugăciune, în lupta cea duhovnicească, sub aripa Duhului,
ca împreună să izbândim, ajungând să cunoaştem şi să trăim

experienţa comuniunii de iubire a Sfintei şi de Viaţă Făcă

toarei Treimi, asemenea Fratelui nostru mai mare, născut în
Betleemul Iudeii, Care a aşezat făptura omenească de-a dreap
ta Tatălui...! Iar timpul vieţii pământeşti, atât cât ne -a mai
rămas de trăit, să-I facem dar de mare preţ Domnului Iisus,
asemenea magilor de la Răsărit bunăvoire faţă de semenii
noştri şi rug aprins de iubire pentru Cel de Sus, a Căruia fie
slava în veci. Amin!

'Gal. 4-4.
, Minfi ul ;x martie,Ed. Reintregirea, Alba Iulia, zcor, p. 187.
J Fac. 1, 26.
4Rom. 8, 26.
5Minfiul ;x ikcemmu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1991, pp. 24S-249.

În cel care dă cu piatră,
dă cu pâine!

Pr. Bo~d all M ariall
~

11
ântuitorul Hristos, în cunoscuta-I Predică de pe mun

',. te aminteşte print re altele : "cereţi şi vi se va da ; că
, utaţi şi veţi atla; bateţi ş i vi se va deschide; că orici

ne cere, primeşte ; cel ce caută atlă; ş i celu i ce bate i se va
deschide. Cine este oare omul acela dintre voi căruia fiul său
îi va cere pâine ş i el îi va da piatră sau de-i va cere peşte, el

îi va da şarpe? Deci, dacă voi, ră i fiind , ştiţi să daţi daruri
bune fiilor voştri, că cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri
va da cele bune celor ce cer de la El!" (Mat. 7, 7-12) .

Legat de aceste cuvinte, un proverb arab spune urmă 

toarele: " În cel care dă cu piatră în tine, tu dă cu pâine." Nu
ştim dacă acesta exista înainte de rostirea minuna telor cu

vinte de către Domnul Iisus sau a luat naştere după. Cert
este faptul că ambele sintagme sunt îndeobşte cunoscute.
Dar sunt ele aplicate? Sau mai bine zis, aplicabile? Vom
încerca să oferim un răspuns concret în cele ce urmează .

S-a întâmp lat la sfârşitul toamnei lui 1990, ma i exact în
11 noiembrie. Era o zi de duminică . Dar nu ca ori care alta.
Ci una specială: înscăunareaPrea Sfinţitului Justin ian Chi
ra Maramureşanul ca episcop titular al reînfi.inţatei Episco
pii a Maramureşului şi Sătmarului. În mod firesc, o zi de
bucurie, o zi aşteptată cu emoţie de locuitorii meleagurilor
din această parte de ţară şi nu nu mai. O zi la care au parti
cipat mulţi elerici şi mireni. ÎPS Andrei, pe atunci Episcop
al Alba Iuliei, nu a putut fi prezent în mod fizic, din binecu
vântate pricini. Şi-ar fi dorit să fie acolo ... Dar pentru unii
nu a fost o zi de bucurie..

Cei care au fost de faţă cu acest prilej la Sfânta Liturghie
săvârşit â în faţa Cate dralei din Baia Mare de către ÎPS An
tonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, înconjurat de un
sobor de ierarhi, preoţi ş i diaconi îşi ad uc aminte cum că,

înainte de începutul dumnezeieşti! slujbe, s-au produs anu
mi te altercaţii între fraţii de acelaşi nea m. Uni i n -au fost
lăsaţi să int re în biserică pentru a se pregăti de s ăvârştrea

Sfinte i Liturghii. Până la urmă, se aud cuvintele .Binecu
vântată este împărăţia Tatălui ş i a Fiu lui şi a Sfântului Duh,
totdeauna acum şi pururea ş i în vecii vecilor ..." A început
slujba! Dar, se aude ceva... Hu iduieli, tluierături? Ce să fie?
Chiar ş i în timpul citirii Sfinte i Evanghelii? Într-un final ,
producătorii de zgo mot se liniştesc sau mai bine zis sunt
liniştiţi de către forţele de ordine şi, după .Heruvtc", fru
moasa rânduială bisericească îşi continuă cursul firesc. Ast

fel, unii au ştiut să ofere hrană duhovnicească ("pâine"), în
timp ce alţii au aruncat cu "piatră", având un comportament
neadecvat.

După mai bine de 20 de ani, istoria se repetă . În alt oraş,

cu alte personaje, dar cam in aceleaş i împrejurări . Tot la un
moment festiv. Şi tot între fraţii aceluiaşi neam . De această

dată n-au mai fost motive religioase, ci de altă natură . fie
care le numeşte cum vrea: interese economice, politice, so
ciale...

Tot o sărbătoare era pe 6 dec embrie 2013, de această

dată vineri: prăznuirea cunoscutulu i Sf. Nicolae, da r şi

inau gu rarea Camp usului Teologic din Cluj-Napoca. Şi de
această dată mulţi ierarhi, printre care 4 mitropoliţi . Prin
tre cei prezenţi şi prim-ministrul Rom âniei. Dar şi mulţi

credincioşi ş i oameni cu difer ite interese . Nu dorim să

acuzăm pe nimeni în ceea ce priveşte participarea sau nu
la anumite evenimente. Important este cum reacţionezi la
ce se întâmplă acolo!

La acest moment de bucurie pentru unii, s-a produs un
lu cru mai puţin obişnuit sau mai bine zis neaşteptat, pentru
a nu folosi cuvântul surprinzător. De această dată, după

săvârştrea Sfintei Liturghii în capela Facultăţii de Teologie,
se iese în faţa clă dirii pentru a fi inaugurată în mod oficial.
Lum e multă, îmbulzeală ... Şi aici fluierături, huiduieli... Din
nou ... Şi, spre surprinderea celor ce au văzut, asupra ÎPS
Andrei, de această dată Mitro polit al Clujului, Maramure
şului şi Sătmarului, se aruncă cu un pumn de bani (monede
de 0,10 lei]!'! Să fi fost cel vizat? Nu credem. Şi de această

dată, forţele de ordine îi calmează pe cei care au conturbat
bunul mers al sărbătorii .

Arhiereul nu schiţează nici cel mai mic gest de nemu l
ţumire sau de revoltă. Îşi păstrează calmul şi continuă cele
trebuincioase. Nu ştie cine a săvârşit aceasta. Nu caută f ă p

tuitorul să -I dojenească . Este important? Nu se uită în stân
ga, in dreapta, înapoi. Numaiînainte! Cum îi stă bine un ui
om al lui Dumne:.eu! Hristos spune la un moment dat: "Nici
un ul care pune mâna pe plug şi se uită îndărăt nu este po
trivit pentru împărăţia lui DUIIU1ezeu." (Lc. 9, 62)

V1ădica An dre i oferă "pâine", adică căldura calmului şi

a cumpătării celui care a aruncat cu " p iatră", arătând înc ă

o dată, dacă mai era nevoie, că cele duhovniceşti sunt supe
rioare celor materiale. Un adevărat exemplu pentru cei care
sunt pe calea spre împărăţia lui DUIIU1ezeu!

Îna lt Prea Sfinţia Voastră, dacă ajungeţi in Rai, puneţi o
vorbă bună pentru no i păcătoşii! Să ne trăiţi întru mulţi

ani!

Mircea Păcurariu, O

viaţă Închinată Bisericii ş i

Neamul ui . Sfâ lltul Ierarh

Andrei Şaguna, Mitropo

litul Transiloaniei, Editu

r a An d r ei ana , S ib iu ,

2012, 508 p .

~
tât au toru l, cât şi

~ ~: subiect~~ acestei
p rezentan sunt ar

hirunoscuţi în mediul bise
ricesc, cultural şi academic
român esc. Cel dint ăi, pă

rintele academicia n Mircea Păcurariu, a marcat în mod
d ecisiv generaţiile de teologi ş i cercetător i ai istor iei
ecleziastice româneşti din ultimele decenii prin ine gala
bila sa sinteză dedicată istoriei Bisericii Ortodoxe Româ

ne, publicată în trei vo lu me şi reedi ta tă în trei ediţii re
vizuite şi completate. Ajuns la o venerebi l ă vârstă a se

nectuţii, părintele Păcurariu a revenit asupra unui subiect

pe care l-a mai abordat pe parcursul carierei sa le acade 
mice, oferind p ubliculu i interesat de trecutul Ortodoxi
ei ardelene o amplă m onografie desp re cel m ai faimos
ierarh al român ilor transilvăneni : Sfâ ntu l m itropolit
Andrei Şaguna . Gândul în tocmi rii acestei lucrări, măr

turiseş te au torul, a odrăsli t cu mulţi ani în urmă, însă

evenimentele canonizării mitrop olitului au dus la mate
ria lizarea acestu ia ş i la publicarea cărţii, considerată de

părintele magist ru " o ofrandă, o cinstir e a memoriei"
şaguruene şi, astfel, o împlin ire a unei datori i de conşti 

inţă pe care a simţit-o a-i reveni datorită calităţii sa le
didactice.

Efortul octogenerului profesor trebuie salutat deoarece
apariţia u nei noi lucrări despre mitropolitul Şaguna era
imperios necesară, avâ nd în vedere că ul tim a contribuţie

autohtonă de anvergură des pre marele arhiereu i se dato

rează lui Ioan Lupaş şi datează de la începutul perioadei
interbelice, lucrările istoriculu i american Keith Hitchins şi

ale teologului gennan Johann Schneider, traduse şi publica
te în româneşte în 1995 şi în 2008, au abordat pe rsonalitatea
lui Şaguna din perspectiva activităţii sale naţional-politice,

respectiva gândirii şi acţiunii sale eeleziologice. Or, pe lân
gă va loarea istoriografică intrinsecă, conferită de efortul
remarcabil de sintetizare a impresionantei bibliografii şagu

niene existente în momentul de faţă şi respectiv reuşita por 
tretizării vieţii, activităţii. operei şi moştenirii sfântului ierarh
Andrei Şaguna, monografia de faţă este o lucrare care se
deschide unui cerc cit mai larg de cititori : elerici şi mireni,
oameni de rând, tineri studioşi, in telectuali, cercetători şi

profesori consacraţi din spectrul ştiinţelor umane şi nu nu
mai, depăşind ast fel cercul restrân s al isto ricilor de profe
sie.

Din punct de vedere tematic, volumul prezintă urm ă 

toarea structură: mitropolitul And rei Şaguna în istorio
grafie; viaţa acestuia până în anul 1846; pe rioada vicari
atulu i şagunian: activitatea naţional-politică a lui Andrei
Şaguna; reînfiinţarea Mitropoliei Ardealului; organizarea
bisericească şaguniană; Andrei Şaguna , îndrumător al
culturii româneşti ; Şaguna ca ierarh şi păstor de su flete;
legăturile arhiereului Andrei cu ierarhi şi patrioţi din Ţara

Românească şi Moldova; ultimii an i ai vieţii mitropo litu
lui; o serie de concluzii; un tabel cronolog ic; aprecieri ale
unor personalităţi culturale, ecleziastice şi po litice de spre
mitrop oli t; un rezumat în limba engleză; un in dice de
persoane , locuri şi lucrări; o serie întreagă de ilustra ţi i,

fotografii şi portre te reprezentându-I pe Şaguna, pe cola
boratorii şi apropiaţii săi, obiecte şi coperţile p rinci pa lelor
sale opere bibliofile, o serie de biserici construite în peri 
oada păstoririisale şi imagini de la canonizarea sa, tablo

uri care întregesc şi completează în chip frumos volumul,
oferindu-i lectoru lui contemporan o re trospecţie icono
grafică în viaţa şi epoca şeguruană. Apărutăîntr-o elegan 
tă ediţie grafică la editura Andreiana din Sibiu, mo nogra
fia şaguruenă a părintelu i Mircea Păcurariu repune în faţa

och ilor noştri person ali ta tea complexă şi luminoasă a
celui pe care Lucian Blaga l-a caracterizat atâ t de frumos

şi metaforic drept "întru parea dumineci i printre noi" .

"sMircea GheorgheAbrudan .L.,
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Pelerinaj la ISTANBUL, fosta
capitalăa Imperiului Bîzantin

(17-22 mar tie 2014)

1 6 -19 martie:Vizită laMânăstirile depeSfântul MonteAthos
(Vatopedi, Grigoriu, Prodromu, Dionisiu, SchitulLacu, Schitul SI.
Andrei,Sf.Pavel,Iviron,Caraca1u, Fiioteu,Stavronichita,Pantocra
tor, Schitul SI. Ilie, Cutlumus, Chilia Pr.Paisie Aghioritul);

20 martie: Ieşirea din Sfântul Munte Athos (Dafni) - Thesalo-
nil-,

21 martie:Sosirea la Ouj-Napoea;
Preţ: ... Euro*
Pretul include:

• Transportcu microbuzclasificat 3""
• 1 cazarela hotelj", demipensiune
• 3 cazări la mănăstirile din SfMunte Atos
Ghidaj şi asistenţă religioasă

Pretul nu include:
• Intrarea la obiective turistice
• Viza de intrare în Sfântul Munte (Diamonitirionul - 25

EURO)
• Taxade vaporperuta Ouranopoulis- Dafni- Ouranopoulis

('5 EURO)
transportul prin SfântulMunte (aprox 60 EURO)

Ziua I: Plecarea de la Ouj-Napoea(ora 10.00) pe următorul

traseu:AIbaIulia- Giurgiu- Svilengrad- Edime-Istanbul.
Ziua II: Pelerinajul nostru începe cu vizitarea celormai repere

zentativeobiective din Istanbul: BisericaSI.Sofia,BisericaCisterne,
Moscheea Albastră, Hipodrom, Coloana Million, Coloana Ser
pente, Fântâna Cermanâ,Mănăstirea Cora (cazareşi cină) .

Ziua III: Atreia zicontinuămvizitareafostei capitale a Imperiu
luiBizantincubiserica românească Sf. Paraschiva (ctitorie Constan
tin Brâncoveanu), zona imperială Vlaheme: BisericaViaherne, Pa
latul Viaherne, PalatulluiConstatinProfirogenetul După amiază,

vom vizita Palatul Topkapi (Biserica SI. Irene, Piaţa Yoli Kosku
loculmartiriuluiSf. ConstantinBrâncoveanu). Seara, opţional de
plasarecu vaporulpeBosfor. (cazare şi cină).

ZiuaN :Contimtămpelerinajul nostru vizitând PatriarhiaBcu

"'~~~...,.~ ~......... menică, MânăstireaPantocrator,Apeductul lui Valens, Biserica Iz
1'" vorul Tărnăduirii, Poarta de Aur; după amiază - Marele Bazar

(cazareşi cină).

ZiuaV: Dimineaţa . (10:00) - imbarcare înautocarşi plecare spre
Ouj-Napoea.

Opt ional şi în functie de timp, vizită la Caprice-fabrica de aur
şi diamante. Cazare şi cină Hotel a" în Tiberias.

Ziua III: Mic dejun .Deplasare la BethleemVizitarea biseri
cii ortodoxe şi a peşterii unde S-anăscut Domnul Hristos, apoi
a bisericii romano catolice SI.Ecaterina şi Grota Laptelui. Con
tinuarea drumului în deşert cu microbuze arabe până la Mânăs
tirea Sf. Sava şi Mănăstirea Sf. Teodosie, Zidul Plângerii. Vizită
la Biserica ortodoxă românească din Ierusalim.Ouă şi cazare în
Bethlehem la Hotel 4~

Ziua IV: Mic dejun. Începem pelerinajul urcând pe Muntele
Măslinilor, pentrua vedea de sus panorama Ierusalimului şi a
Sfintei Cetăţi . Vizitarea Mănăstirii ruse Eleon, a Bisericii Pater
Noster (Tatăl nostru ), a Bisericii Dominus Flevit (Domnul a
plâns), Biserica ortodoxă rusească SI. Maria Magdalena , cu în
chinare la mcaştele Sfintei Ecaterina, ducesa Rusiei, şi a Sfintei
Varvara de Smolensk, Grădina Gheţimani cu BisericaNaţiunilor,

Biserica Mormântului Maicii Domnului şi Peştera Gheţimani.

Vom intra în Cetatea Sfântă prin Poarta Sf.Ştefan. Parcurgem
pe jos ViaDolorosa(DRUMULCRUCII) cu cele14 locuriîn care
s-a oprit Domnul până la Sfântul Mormânt. Urcare pe Golgota,
îndUnarelaPiatraUngerii,intrare şi închinareîn MOR11ÂNTIJL
DOMNULUI HRISTOS, vizitarea tuturor paracliselor sfinte de
lângă Sfântul Mormânt. Cină şi cazare Bethlehem Hotel a"

Ziua V: Mic dejun . Vizită pe Muntele Sionului, la Biserica
Adonnirii Maicii Domnului, Foişorul -Om cea de taină, Mor
mântulmarelui n'ge David. Vizită lamănăstirea ortodoxă SFÂN
TACRUCE (unde a crescut copacul din care s-a realizat Crucea
Răstignirii Domnului Hristos). Continuăm drumul la Hozeva
şi vizităm Mănăstirea cumoaştele Sf. Ioan Iacob Românul de la

Pelerinaj în Ţara Sfântă

ISRAEL
(20-26 Februarie 2014)

Arhiepiscopia Vadulu i, Feleacului ş i Clujului, prin
Centrul de pelerinaje "Renaş terea ", organizează în
perioada 20-26 FEBRUA RIE 2014 , un Pelerinaj În
Israel. Pelerinajele îşi propun să refacă geografia locului
în carea predicat ş i învăţat Mântuitorul Hristos, ca un
drum iniţiat ic pentru fiecare creş t in, care se angajează

În descoperirea rădăci n ilor profunde ale credinţei .

Preţul întregului pachet se ridică la valoarea
de 670 Euro.
Preţul include:

Bilete de avion Bucureşti - Tel-Avivşi Tel-Aviv - Bucureşti;

Taxede 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), Betle
hem (4 nopţi) - categoria hotelurilor este cea oficială pentru
Israel şi Palestina 7 zile demi-pensiune (mic dejun şi cină bufet
suedez);Taxade intrare la obiectivele religioase şi turistice din
program (Capernaum, Ierihon, Betlehem, Grădina Gheţimani

şi taxi pentru Muntele Tabor şi la Sfântul Sava); Autocar 3~

pentru transport în Israel pe toată durata programului; Ghid
evreu de naţionalitate română în Israel; Preot însoţitor pentru
grup: Pr. Marţiş Ciprian Ovidiu - Cluj-Napoca

Preţul nu include:
Tips-uri (30 f) - (se achită în Israel); Asigurarea medicală

de sănătate:35leiindiferentde vârstă; TransportulOuj- Bucureşti
- Aeroport Henri Coand ă (aproximativ 200 lei/persoană dus
întors)

Ade necesare: Paşaport valabil încă 6 luni de la data ple
cării din ţară .

CaleJl daru l Pelerinajului:
Ziua 1: Plecare din Ouj-Napoea cu autocarulla ora 23.50 în

data de 19 februarie 2014 din faţa Mitropoliei (Catedrala Orto
doxă) şi întâlnire în Bucureşti (obligatoriu) laora 8.45(20februa
rie 2014). Decolare la ora 12.00 şi sosire pe Aeroportul BenGu
rion, lângă Tel Avivla ora 14.35.Deplasare pe coasta Meditera
nei la Haifa, splendid oraş-port la Mediterana, al treilea oraş ca
mărime din Israel, anat într-un mare golf la poalele Muntelui
Carmel Vizitarea Mănăstirii Stela Maris (Steaua Mării), cu al
tarul deasupra peşterii Sfântului Prooroc Ilie 'Iezviteanul şi apoi
vom privi Templul Cultului Bahai, cu grădinile pe terase sus
pendate - sit Patrimoniu UNESCO, superioare grădinilor de la
Versailles. PărăsimHaifa şi ne îndreptam spre Tiberias.Cazare
şi cină Hotel 4"" în Tiberias.

Ziua II: Mic dejun . Deplasare la Cana - vizitarea bisericii
"T" ortodoxe-greceşti unde a avut loc prima minune din GaIileea:
~ transformarea apei în vin. Nazaret, vizitarea Bisericiicatolice

-::- Buna Vestire, cea mai mare construcţie de cult din Orientul
Apropiat şi a bisericii ortodoxe SI. Gavriil cu izvorul Mariei.
Continuăm cu Muntele Tabor. Vizitarea bisericiiortodoxe ridi
cate pe IOL"111 unde s-a petrecut Schimbarea la Faţă a Domnului
Hristos. Deplasare la Muntele Fericirilor, vizitarea bisericii.
Tabgha unde Iisus a săvârşit minunea înmulţirii pâinilor şi a
peştilor. Capernaum, oraş denumit şi ..Cetatea Domnului",
(vizitarea vestitu lui loc unde Iisus a predicat, casa Sf.Petru).

Neamţ. Cină şi cazare Bethlehem Hotel 4"".
Ziua VI: Mic dejun. Deplasare la Ierihon. Intrăm în oraşul

Ierihon,apoi urmează vizită la bisericaortodoxă-grecească unde
vom vedea dudullui Zaheu, Biserica şi căminul românescde la
Ierihon şi privire asup ra Mănăstirii de pe Muntele Quarantani
ei. Coborâm la Râul Iordan, unde vom fi botezaţi simbolic cu
apă din Iordan de către preotul grupului, vizităm Mănăstirea

SI.Gherasim de la Iordan.Trecempe la Qumran (vechiul centru
al Esenienilor), cu o scurtă oprire la magazinul de produse cos
metice de la Marea Moartă . Programul zilei se încheie cu intra
re gratuită la ştrandul Chibutzu1ui Kalia şi baie în apa sărată a
Mării Moarte dacă apa mării este la o temperatură potrivită

pentrubaie. Cină şi cazare Bethlehem Hotel a".
Ziua VII: Mic dejun. Vizită la Ein Karem - patria Sf.Ioan

Botezătorul - cel mai mare om născut de o femeie, vizitarea
bisericiiSf. Ioan şi a Fântânii FecioareiMaria.Deplasare la Lida,
unde se află biserica şi mormântul SI.Mucenic Gheorghe.Con
tinuăm drumul cu o deplasare la TelAviv (cu oprire la princi
palele obiective turistice), vizită în Iope la biserica ortodoxă

Sf.Mihail. Deplasare spre aeroportul Ben Gurion, decolare de
la Tel Aviv ora 17.40, aterizare Bucureşti ora 20.35.

Pelerinaj la Sfântul
Munte Athos

(14-21 martie / 15-22 septembrie 2014)

14martie: Ouj-Napoea(10,00) - Bucureşti - Giurgiu- Ruse;
15 martie: Sofia- Seres - Thesalonik (Biserica Sf. Dimitrie 

Izvorâtorul de Mir, Arcul lui GaIerius, Turnul Alb Veneţian, Bise
ricaSI.GrigorePalama, Biserica Sf. Sofia, Bazarul) - Ouranopolis
<cazare;

Preţ . .. Euro"
Servicii incluse în preţ:

• Transportul cu autocaruIclasificat3""
• 3 nopţi cazare la hotelde 3""
• mic dejun şi cină incluse;
• ghid şi asistenţă religioasă

Nu sunt incluse în pret:
• taxelede intrare la obiectivele turisticeşi religioase

• Aproximativ 70Euro
• programeleopţionale;

asigurareamedicală 35 de leiindiferentde vârstă
• Paşaport valabilîncă 6 luni. de la data plecării din ţară.

- - %"'---

În scrieri, detalii şi informatii suplimentare puteţi obţine la
sediul Centru lui de Pelerinaje Renaşterea, din Piaţa Avram
Iancu nr . 2., la Dl . Cristian Moldovan. Tel: 0723-583822;
0264-431020; e-mail : pelen nejee mi tropolla-clujulut.ro sau
moldovandumttrueyahoo.com,



Părintele Ioan Bunea
(1906-1990)

şi problema catehizării

Pr. Fabiall Seiclte

[1 completare stârnită d e emoţionantul articol al p r. En-

. '. gen Gaia d espre p reotul şi profesorul Ioan Bunea', o

. aducem prin câteva rânduri ale generaţiei tinere de

teologi şi preoţi.

"Cel maiiubit profesor pecare l-a avut Seminarul TeologicOr
todox din Cluj" (pr. E. Gaia), părintele Bunea a fost şi lector de

limbă greacă la Institu tul Teologic din Cluj (1948-1952), profe
sor la Şcoala de cântăreţt şi Seminarul teologic din Cluj (1952

' 959).
Odată cu reorganizarea învăţământului religios din 1948,

acesta a rămas nu ma i în Institutele Teologice, Seminarii Teo

logice şi în şcolile de cântăreţi bisericeşti. Educaţia religioasă

a credincioşilor trebuia să se facă exclusiv în Biserică şi legată

de cultu l divin, prin predici şi cateheze. Mirenii au pierdut
orice posibilitate de a participa la un învăţământ re ligios siste

matic şi organizat.

Catehizarea se făcea doar după slujbele religioase şi cu toţi

credincioşii (în grup). Or, condiţia elementară cere ca aceasta

să se facă după gradul d e înţelegere, vârsta, pregătirea, mediul

social et c. al ascultătorilor. Este su ficient să am in tim de sufe

rinţele preoţilor profeso ri Ioan Bunea şi L.G. Munteanu de la

Cluj care au întoanit un plan de catehizare a copiilor în anul

1958' , sau de zeloşii preoţi cateheţi Dumitru Purdea din Dej,

Gavril Zob din Gherla ori Liviu Brânzaş de lângă Cluj.
Majoritatea credincioşilor nu ave a posibilitatea procurării

unui Catehism sau a unei cărţi de rug ăciuni pentru hrana

sufletească. Politica regimului era marginalizarea Bisericii,

scoaterea din viaţa publică şi desfiinţarea ei.

Totuşi, nemulţumiţi de naţionalizarea şcolilor şi de laici

zarea învăţământului, mulţi preoţi con tinuau să-i atragă pe

tineri la cursurile d e catehizare şi chia r să încurajeze părinţii

să repun â prin forţă icoanele în şcoli. Aceste cursu ri (lecţii)

erau "ade1'ărate frâne pentru activitatea depionieri UTM şi a Că

minelor Culturale", cum se arată în notele Securită ţii'.

Ca urmare a Conferinţei cu protopop ii din 29 oct. 1948, la

3 noiembrie Ep iscop ia Clujulu i a emis o circulară und e se

preciza despre catehizaţie : "preoţii să Înceapă imediat caiehiza
ţiil. Cumse va putea:fiepeclase,fie pecicluri / inferior şi superior
/. În cele maimultelocuri În şcoală nu seva putea. Decipreoţii vor
face catelzuaţie În biserică, la casa parolzialil sauÎn vreo altă sală a
parolziei.

Catehiu/ţÎil sevaface în timpul În care elevii nu au ore la şcoală.

Părinţii vorfi invi taţi / la biserică sau în particular / să-şi trimi
tă cepiii la orele decatehi:.atiesi la slujbele săvârşite În biserică în
Duminici şi silrbiltori - şi sil-i crească şi în familie în duh religios "~.

Această Conferinţă cu hotărârile ei vor fi fost şi urm area

unor memorii şi sesizări adresate Ep iscopiei, în genul memo

riului Protopopiatulu i Târgu-Mures (nr.284/1948). Acesta cerea

informaţii de la Cen tru asu pra procedurii. Propunerile proto

populu i erau foarte îndrăzneţe, pen tru care risca arestarea .

Astfel: "prapun punerea la îndemânil a manualelorde religie, apoi
tipărirea uneipagini În Renaşterea « pentru popor» cu un ma
terÎilI catelzetic, În modsistematicşi apoi răspândirea acestei gaz.ete
În toate familiilecu capii de şcoală. Ar fi potrivit să seaclzi:âţione:.e

la Centru şi material de colportaj ca: cruciuliţe, iconiţe etc.
Amfi bucuroşi să cunoaştem în ce măsură avem dreptul deane

ocupa de educaţia religioasă acapiilor şi (...)să luăm apoi dispoziţi

ilenecesare" (14 sept. 1948).

O altă adresă : raportul preotului Iuliu Drăgan din Corvi

neşti (Bistriţa-Năsăud) despre cum s-a făcut catehizarea în anul

şcolar 1948-1949.

Cuvinte le sale sunt crudele realităţi ale acelor ani. "Cei
neînvăţaţi sunt cei mici, capiii. Introducerea copiilor în Învăţătura

roanglzelică, formea:.ă cateclzi:.area - Titlul acestei teu, cum amca
teclzizat, s-ar putea reoto« simplu: că arroape nu s a catelz i::.at în

' a .&naşterea, 10/m13, p. IL
, Amănunte la pr. prof. Valer Bel Dogmă şi prapovăduirf, Ed. Dad a. OU}
1994,p.16.5-166.
J a .Cristina Păiuşan. Radu Guceanu, Bisaial Orlodox.li Romiină sub rfgimul
comunist. 1945 - 1958. vol.I, IN ST, Bucureşti 2001. p. 148.

4ArhiVfleArhiqnsropiri CluJului (AA C).Dosa r Consiliul Plenar şi Ad. Epar
hială .
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anul trecut şi aceasta din următoarele motive; la începutul anului
şcolar ni s-a interzis să mai mergem în şcoală. iară la exprimarea
dorinţei deacaiediiza. în alt loc, ne-a fost rilspuns decătre notar şi

Învăţător «că n u ti-e b ine de vre i să catechizezi». Cum atunci
toate se terminau cu in teroenţia Securitătîi. cred că cei maimulţi

preoţi aufost intimidaţi, iar caieneza s-a redus, în cele maimulte
cazuri, la câtn'a oreş i acelea ţinute cufr icil. Superioritatea biseri
cească aordonat catelzi:.area, dar mijloacele oricare s-ar fi folosit. nu
erau potrivite, în şcoală nu e permis, copiii încontinuu ocupaţi de
program. În biserică frig şi eventualsuspect. Dealtă parte. în şcoală

nu mai există icoanA, nu semairosteşte numele lui Dumnezeu, nici
rugăciuni; atunci copiii s-au În trebat şi auÎntrebat, pentru ce? Ce se
putea răspundefără pericol? Datefiind acestea caiehizareas-afăcut
în câtroa ceasuri. S-afăcut maiales prinpărinţi, În biserică. iar aici
prin er>idenţierea datoriei primordiale dea creşte pefiii lor În legea
creştină . S-amaifăcut direct co.piilor tot în biserică în cadrul predi
cilor, atunci când permiţân du -le programul. puteau asista la slujbă.

S-a mai catehizaiprin convorbirile ţinute cugrupuri decapii sau cu
capii singuratici. când În modsintetic şi papular s-au preâat punc
tele fundilmentale ale credin ţei . Indirect în scaunul mărturisirii s-a
insistat asupra datoriei creştine dea creşte pefiii lor...

Superiori tatea bisericească nu ne-alămurit dacă această datorie
sfântă, de-acatehi::.a. neestetolerat să oprofesăm decătre legea civi
lă. neesteinterzis, sau neestedirect permis să ofocem.

Estedecea mai mare importanţă aÎmplini această datorie, pentru
că după cum seştie. în structura socială şi În consecinţă În fonnarea

tinerilor dea:;. i, este la ba:;.ă doctrinastrictmaterialistă. care exclude
spiritul, iar dacă instruirea dîdactică seface şi seface Întocmai. atunci
latura spirituală , credin ţa, rămâne în afara instruirii şi preocupilrii
capiilor"5.

Catehizaţia a con tinuat în acea perioadă, după ce la înce

p utul lui octombrie 1950 Sinodu l a fixat programul acesteia,

de sâmbăta (ora 14:(0) până duminica (ora 14:00)6.

Din ianuar ie 1952 Sinodul a trimis în în treaga ţară "Progra
ma analitică cu subiectele cateuezelor, ciclul1şi II" (ordinu l 22

606/95 1)7.
Ca tehezele aveau loc cu toate opreliştile şi cu fru moase

rezultate . Pe p rot opopiate situaţia era în 1955 astfel: Turd a 

cateheze sâmbăta şi du minica; Yvm- miercuri , vin eri, dumi

nică; H uedin si Gherla duminica: Cluj, Dej. Bec1ean, Aiud

sâmbăta şi duminica;~ - sâmbăta şi duminica .

Majorita tea preoţilor şi-au făcut datoria sfântă de a predica

şi catehiz a, astfel că generaţiile tinere nu au fost lipsite de no

ţiunile creştine elem entare. Arhiepiscopul Alba-Iuliei şi apoi

mitropolitul Cluju lui Andrei Andrelcuţ. mărturiseşte cum

făcea catehizaţia cu tineretul când era preot la Biserica d in

Tu rda Fabrici, prin anii '80 . Duminica la Vecernie, după înche

ierea slujbei începea cateheza, în biserică r ămânând toţi cre

dincioşii, iar cei activi erau copiii şi tinerii . Securitatea, susp i

cioasă, nu o dată interpela pecopiii ce participau.Aceştia erau

invitaţi cu orice p rilej să vină, iar adeseori preotul le oferea mici

atenţii (cruciuliţe, iconiţe), un mijloc efic ien t de pastoraţie

pen tru copii".
Părintele Bun ea a fost condarrmat în 1959 alături de pr. prof.

dr. L G. Munteanu (uds la 8 marti e 1961 în închisoarea Aiud)

pen tru întocmirea planu lui de p redare a Religiei (cateh izarea

cop iilor si a adul tilor) şi închis până în 1964 1a Gherla şi Balta

Brăilei. Între 1964-1969 a fos t p reot paroh la Someşeni şi între

1969-1981 la b iserica "Schimbarea la Faţă" din Cluj-Napoca,

paralel profesor la Seminar. În urma celor înt âmplate cu vica-

5idml. Dosar IV~ 6 - 939.
-c Păiuşan, op.cit.• p .22{.

7AAC, IV- 6 - 939'
8 t Andrei Andreicut, S-au risipitfăâltorii de busl1ll:, Alba-Iulia 2001. P.46.
48.
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rul L. Munteanu şi cu Ioan Bunea în 1958, episcopul Teofil

Herineanu al Clujulu i a trecut prin mari şi zbuciumate stări

sufleteşti, fiind marca t de cele întâmplate şi d e fap tul că era

acuzat că este lipsit de loialitate faţă de Biserica Ortodoxă, din

această cauză gândindu-se să se retragă din scaunu l de episcop

şi să-şi con tinue viaţa la o mănăstire. Numai cu ajutorul celor

apropiaţi care l-au înţeles şi încu rajat, a reuşit să depăşească

aceste încercări.

"Părin te aldragostei", un om "bun de tof. mereu înţelegător"

cu elevii, părintele Bunea va ieşi marcat de suferinţa închiso

rilor şi poate tocmai de aceea ne-a lăsat nestematele predici la

diverse ocaz ii. Manuscrisu l integ ral şi necenzurat s-a p ublicat

după 1989 şi constitu ie o .roetuue agapică"9 mereu actuală şi

plină de învăţăminte .

Necunoscută publicu lu i larg şi chiar celui teo logic, înc er

carea disperată a episcopu lui Teofil de a-i salva pe cei doi

profesori d in ghearele securităţii a fos t un act de ma re curaj şi

derrmita te creştină.

O publicăm mai jos .. .

Programa de catehizare dill1958
Prea FericitePărinte PatriarhJustiniall,

Am cetit cu a tenţie memoriul pecare l-au înaintat doamnele
SilviaMunteanu şi Maria Bunea, În cauza soţilor lor: preot L.G.
Munteanu şi preot Ioan Bunea.

Într-adevăr, În conferinţa pe careamavut-ocu protapopii din
eparlzie în ':= 0 august 1958. pe lângil alte mijloace de ase lucracu
folos în cauza consoli dării unificării . şi În problemaapărării noastre
faţă depro:.elitismul noo-protestant. s-aconclzis că este şi catelzi=area
credincioşilor în spiritortodox şi - în special - deprinderea lorcu
cântarea ortodnxă. folosindu-se terminologia de"Duh" şi "Doamne
miluieşte".

Adevăra t esteşifaptul că protopopii au cerut un Îndrumător

după care prooţii să seerienieze în lucrareadecatehi:.areşi că acest
glzid afost Întocmit la indicaţ ia mea depărintele vicar Munteanu.
În calitatea sade rei ereni al Secţiei Culturale, materialul fiindu-i
fum i::.at - Iacererea sa- de ciltre Păr. Prof Bunea.

Cumeupeacea vreme administramşi eparlzÎil Romanului, n-am
fost acasă dÎnd programaafostdiscutată în Consiliul eparlzial şi aşa

seface că şi circulara cu care afost difu:.ată această programă, afost
semnată depărintele vicar şi de către secretarul eparhial.

Necazul avenit deacolocă doi preoţi din protopopiiltulNăsăud,

înţelegând cu totul greşit rostul programei, audus copiii de laşcoa

lă cu consimţământul învăţătorilor, într-osâmbătă după masă. în
gI!!J! Ia biserică ca săfacă caiehizare.

Îndată ceamconstatatcă programaafostînţeleasă greşit decătre

unii preoţi amdispus retragerea ei de la absolut toate parolliile din
eparhie. Mai mult. Prin mijlocirea tovarăşilor împuterniciţi ai De
partomentuluiCultelor, amluat personal legătura cu organele con
ducerii politice şi de stat locale şi am Iămurit condiţiunile şi gândul
care au diltnaştere laaceastă programă. Urmare [al acestui fapt, În

recurs s-a acordat inculpaţilor o reducere simţitoare a pedepsei şi

sclzimbarea calificări i infracţiunii .

Prea FericireaVoastră.

Elucru ştiut că în Ardeal romano-catolicii şi toate cultele pro
testante. Ia fel sectele neo-protestante, dau mare importanţă catelzi
:.aţiei.

Neaprotestanţii desfăşoară cu toateoca:.iile un foarte intens pro
:.elitismjiJlosindu-sede toate mijloocele inclusiv instructajul doctri
narreligios. Drept mijloc defensivfaţil decultele conlocuitoare şifaţă

de combativitatea sectanţilo r. protopopii noştri În conferinţa din ':= 0

august 1958 au indicat ca foarte necesaril catelz i:.aţÎil ortodocş ilor

amenin ţaţi cu defecţionarea [trecerea] laalteculte.

Prea Fericirea Voastră.

Aş fi deosebit defericit ca odată ajunsacest ca::. Ia Procuratura
Generală. cu sprijinul Prea Fericirii Voastre să fie Înţeles pedeplin
faptul că Preotii Munteanu şi Buneaau avut in tenţii curate de ser
vire a Bisericii Ortodoxe Române care.faţă de regimul democrat
popular dinţatria noastră, secomportă cu lauduate şi ataşament.

Restituind memoriul în cau:.ă Vă rugăm să primiţi PreaFericirea
Voas tră asigurarea înaltei noastre consideraţiuni ş i salutări întru
Hristos Domnul.

Episcop, Teofil.'°

9Pr. prof. Ioan Chiri1ă, pretaţă la cartea "Prfdici la boia, cununie ~i Îmnor
miintari'. reed. 200). 2013.
ro AAC. Dosar 6/1959, vol II, nr. 5642/959.
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găţie lăuntricăşi de o rară fineţe şi sensibilitate sufletească. Aceas

ta am simţit-o tot timpul studenţiei noastre. El i-a iubit pe studenţi

şi se simţea bine în mijlocul lor. Lucra cu studenţii cu multă

răbdare şi Înţelegere, dar nu tolera indiferenţaşi indisciplina,

care în muzică sunt extrem de dăunătoare.

Modul deschis în care se prezenta uneori la cursuri, cerind

iertare pentru faptul că din pricini bfnecuvântate n-a reuşit să se

pregătească cum ar fi dorit pentru cursul pe care-I avea, a lăsat

o dâră luminoasă în sutletele studenţilor teologi pe care i-a avut.

O notă constantă a părintelui prof. Gheo rghe Şoima a fost aceea

de a se adresa studenţilorîn orice Împrejurare cu apelativul
.Domnule student" . Îţi impunea respect. Întreaga viaţă i-a fost

o lecţie de omenie Împărtăşită studenţilor. Aprecia modestia,

cinstea şi punctualitatea. Studenţii l-au iubit. Îi datorează iniţie

rea lor în tainele muzicii, a educaţiei lor În sp iritul omeniei,

hămiciei şi al cinstei .

De asemenea, la orele sale, profesorul Şoima insista foarte

mult asu pra recitalulu i liturgic, subliniind permanent că: "Este
biflt' şi Ilt'cesar ca preotul să aibă şi voce, dar că el nu este un
artist de operă, ci rugător şi îndemuiitor la rugăciullt'. Preotu~

ca şi diacOflul, SUt I t purtători decuvânt ai obştei LTeŞtitlf' care,
împreună, se roagă, obşte care IIU se regăseşte î ll modul teutra

lizat de slujireal unor derici. Dacă ai voce, s-a încălzeşti, să

vibreze, căci vibrând tu, ca şi sluji tor, vei face şi pe cei carete
ascultă să lribreze."

O altă latură importantă a activităţii sale a fost aceea de diri

jor. Printre corurile care i-au simţit puterea dirijoraIă se numără

corurile: Reuni.tmi.imeseriaşilcr din Sibiu, Flamura roşie, Intre
prinderea Poligrafică, Învăţământ şi corurile din Răşinari,Săliş

te, Alămor ş.a .

Cea mai lungă activitate de dirijor a avut-o la corul Catedra

lei Mitropolitane din Sibiu, unde a continuat să activeze până în

ultima zi, cân d a ţinut şi ultima repetiţie. Aceasta s-a întâmplat

la 26noiembrie 1985.A iubit mul t corul Catedralei Mitropolita

ne din Sibiu şi i s-a dedicat cu toată fiinţa lui.

Din lucrările sale amintim doar: Despre rugăciune, Sibiu 194.2,
Funcţiunile muzicii liturgice 1945; Mu=.irnelement de înfrăţire li p0

poarelor, Sibiu 1947, Folclond mu=.icalreligios, Sibiu 195°, Scrieri de
teologie şi mu::.icologie, Sibiu 1985, şi alte articole apărute în Revis

ta Teologică, Mitropolia Ardealului, Telegraful Român, Îndru

mătorul bisericesc, toate la Sibiu.

Din compoziţiile sale, de o paletă variată, compoziţii corale,

religioase, colinde, simfonii, amintim: Liturghia în "La major",
Podoaba casei tale, Înbiserica măririi Tale, Rugâdune pe versuri de

Mihai Eminescu, Fluierul cel păstoresc Odă în memoria lui Ghe

orghe lazăr, Tatăl Nostru, Cuvine-se cu adevărat, Rugăciunea

SfântuhUEfrem Siru.

A compus şi cântece laice: in munţii Cibinului şi alte lucrări,

în care sutletul bogat se revarsă în acorduri

şi imagini de-o rară frumuseţe artistică .

Părintele prof. Gheorghe Şoima a fost

preot, compozitor, dirijor şi un eminent pro

fesor, un apostol al cântecului românesc care

a sădit în studenţiisăi dragostea pentrucân

tecul religios şi popular. A compus mul t, a

compus frumos şi curat pe texte religioase şi

laice.Aparţine generaţiei muzidenilor Ghe

orghe Dima, Ion Vidu, Iacob Mureşanu. care

au militat pentru dezvoltarea culturii muzi

cale în Ardeal.

Părintele prof. Gheorghe Şoima a fost o

mare personalitate muzicală completă, care
a făcut cinste Bisericii şi Şcolii noastre teo

logice şi poporului român din care se tra

ge.
Şi-a zidit, prin muncă, un monument nepieritor în sutletul

studenţilor teologi, în sutletul celor ce s-au bucurat de realizări

le sale muzicale.

Afost un om bun, bun de tot... Poate mai ales datorită acestei

bunătăţi părinteşti, în sufletul multor studenţi se reaprinde dra

gostea noastră recunoscătoare.

Acesta a fost părintele prof. Gheorghe Şoima: "un om decare
s-au vucumt oamenii".

Spre folosul nostru sufletesc, în semn de recunoştinţă,să-i

cântăm cântările, curatele şi frumoasele sale cântări bisericeşti şi

laice. EI va rămâne pildă vie şi de ceea ce a însemnat chezăşia

unui prestigiu demn de nobleţea idealurilor sale de frumos şi

adevăr, pe care le-a cultivat întotdeauna.

Părintele prof. Gheorghe Şoima şi-a Încrustat numele, cu

cinste şi smerenie în pantheonul veşnicieicântecului pământului

românesc.

Sufletulsău iJun seafliiîn Împărăţia lui Dumllt'UU, în ceata
celorcare l-au lăudat peDumllt'uu prin c-tÎntareşi mgăt.'iune.

Şi apoi răsare SO/Irek.

(Nicolae Iorga)

P.r. Eu~ell G aia
c

LA noi laromâni întâi se audeciintecul.

"Muzica fSte un graialsufldu/ui. Ea stlÎmqte în noi

nu instinctele,cigândurile cele maiprofuruk '

(Ludwig van Beethoven)

PărinteleProfesorGheorghe Şoima
- Un apostol al cântecului religio s şi popular -

.... *....

2 1 decembrie:Oficiază Vecernia În biserica "Sch imbarea

la Faţă" din Cluj -Napoca.

2 2 decembrie: Slujeşte Sfânta Liturghie în biserica "Tu tu

ror Sfinţilor" din Cluj-Napoca, Mănăştur,

24 decembrie: Oficiază slujba vecerruei în biserica .Pogo
rârea Sfântului Duh" din Cluj-Napoca, Prot. Cluj II, şi parti

cipă la p rogramul de Crăciun susţinutde copiii din parohie.

25decembrie: Slujeşte Sfânta Liturghie în biserica "Schim

barea la Faţă" din Cluj-Napoca. oficiază Vecemia în biserica

"Înălţa rea Sfintei Cruci" din cartieru l Plopilor, Cluj-Napoca.

26decembrie : Slujeşte Sfânta Liturghie şi binecuvântarea

subsolului bisericii din P ă get, prot. Cluj II.

27decembrie: Slujeşte Sfânta Litu rghie în biserica "Sfân

tul Apostol Andrei şi Sfinţii Br âncoveni" din Bec1ean. Ofici

ază slujba Vecernie i în biserica "Sfinţii Arhangheli" din Ciceu

Giurgeşti şi ia parte la p ro gramul de Crăciun susţinut de

elevi i Şcolii din localitate.

28 decembrie:Oficiază Vecernia În biserica "Sch imbarea

la Faţă .

29 decembri e: Slujeşte Sfân ta Liturghie În b iserica d in

Sălicea, Prot. Cluj 1.
30 decembrie: Slujeşte Sfânta liturghie în Paraclisul "Sfân

tul Vasile" de la Centrul Misionar Social "Sfântu l Vasile cel

Mare" din Cluj -Napoca.

31 decembrie: Slujeşte Vecerrua în biserica "Schimbarea

la Faţă" . Oficiază slujba la trecerea dintre ani în biserica .Po
gorârea Sfântu lu i Duh", cart. Zo rilor.

PS EPISCOPUL
VASILE SOIIIESANUI.

Decembrie 2013

Sf dnta L it urghie în Capela Ş,olii ·Christia na"tepoartă hramu/ "Sfdntul

Vasile ..1Mar. ", situatăp. Alua M oldofu anu nr 3, 30 du. mbrie, 2 013.

1 decembrie: Slujeşte Sfânta Liturghie în biserica parohi

ei "Sfântul Lazăr" Pomet, Prot. Cluj 2 , cu participarea cena

clului literar-patriotic " Lumină lină" din Sibiu. Oficiază

Slujba Vecemiei în biserica "Adonnirea Maicii DOIIU1ului"

din Cluj-Napoca, Mănăştur.

4 decembrie: Slujeşte Sfânta Litur gh ie în Paraclisu l "Sfân

tul Ierarh Nectarie " de la CIP "Sfânht! Nectarie" Cluj-Napo

ca şi inaugurează activitatea Centrului de zi din acest
aşezământ.

j decembrie: La Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj-
Napoca participă la festivitatea organizată de Casa de Cul
tură a Municipiului Cluj-Napoca pentru omagiile distinsului

pediatru Pro f. Univ. Of. Nicolae Miu.

6 d ecembrie: În sobor de ierarhi slujeşteSfânta Liturghie ~ xistă în tradiţia bisericească practica popasurilor cultu-
şi participă la festivităţile organizate cu ocazia sfinţirii noului li. rale, religioase şi artistice, în care sunt aduse în memo-

sediu al Facultăţii de Teologie În " Nicolae Ivan" din Cluj- ria prezentului viaţa şi realizărileunor personalităţi a

Napoca. căror contribuţiela îmbogăţirea patrimoniului cultural, artist ic

7 decembrie: Oficiază Slujba Vecemiei în biserica .Bdum- şi religios , este de necontestat.

barea la Faţă" din Cluj-Napoca. Prin tre aceste personalităţi se numără

8 decembrie: Oficiază Sfânta Liturghie În biserica .Bfân- părintele profesor Gheorghe Şoima, care a

tul Ierarh Nectarie" din Năsâud. Slujeşte vecemia şi partiei- lăsat în urma sa nu numai lucrări de o ineg

pă la Festivalul de Colinde româneşti în biserica din Chiuieşfi, alabilă valoare muzica lă, dar şi discipoli

prot. Oej. credincioşi, care au încercat să se apropie de

1 0 decembrie: Participă la Concertul Caritativ al Maes- u rmele paşilor săi.

trului Bogdan Ota, susţinut În sala Au ditorium Maximum Evo carea profesorilor noştri dragi, des 

din Cluj-Napoca în beneficiul Centrului de Îngrijiri Paliative tinaţi de Dunmezeu să fie "creatori de 0<1.

"Sfân tul Nectane" din Cluij -Napoca. meni" ne umple sufletul şi inima debucune,
13 decemb rie: Oficiază Sfântul Maslu În biserica Mănăs- îmi trezeşte sentimente de mândrie. Ori de

tirii "Sfânta Treime" de la Soporu de Câmpie, Prot. Turda. câte ori îmi amintesc de părintele prof. Ghe-
orghe Şoima, de anii de studenţiede la In

14 decembrie: La Cimitirul Central, în sobor de preoţi,
stitutul Teologic din Sibiu, îmi răsar înaintea

oficiază slujba îrunormântăriiartistei dujene Maia Kaufmann.
ochilor chipurile venerabile ale profesorilor

Oficiază slujba vecemiei în biserica "Schimbarea la Faţă" din
noştri, oameni de cultură şi de inimă. Ei au

Cluj-Napoca.
fost modelele noastre de viaţă . Sufletul nostru, în intimitatea lui,

15 decembrie: Slujeşte Sfânta Li tugh ie în biserica d in
îi păstrează neîntinaţi. Icoana lor este ceva sfânt pentrunoi .

parohia Peleacu, Prot. Cluj I. Oficiază Sfântul Maslu În bise- Dintr-un colt al inimii , o şoaptă de rugăciune şi o lacrimă de

rica. perohiei M.ăguri -R.~c~tău ~i parti.cipă la Con:ertul .d~ reamoştinţăsefudreaptăpentrufiecareprofesorînparte.Modeşti,

~olinde ale elevilor Şcolii dm MargăuŞI al Crupului "Mar ta . cinstiţi, corecţi, cu suflet mare. dascăli de vocaţie cu o cultură

In Catedrala Mitropolitană participă la slujba vecerniei şi ţine enciclopedică au fost profesorii noştri. I-am iubit. I-am stimat.

o meditaţie. ~ Am. încercat, acolo unde Dumnezeu ne-a rînduit, să ne îndepli-
16 decembrie: In sala Auditorium Maximum din Cluj- nimmisiunea încredinţatăşi să le urmăm exemplul.

Napoca, participă la Concertul de Colinde. Cu stimă şi recunoştinţă, cu modeste şi slabe cuvinte dorim

18 decembrie:Rugăciune şi meditaţie în paraclisul .Bfân- să-I aducem în actualitate pe părintele prof . Gheorghe Şoima.

tul Nectarie" de la CIP "Sfântul Nectane" din Cluj -Napoca. S-a născut în oraşul Sibiu la 1} februarie 1911, într-o familie de

OficiazăSfântul Maslu în Paraclisu l "Sfântul Ierarh Pahomie" muncitori. Termină liceul Gheorghe lazăr din Sibiu, Academia

de la Piatra Fântânele, Prot. Bistriţa . Teologică Andreiană şi Conservatorul de muzică din Bucu-

19 decembrie: Slujeşte Sfânta Liturghie la Piatra Fântâne- reşti.

le şi participă la serbarea Crăciunului a elevilor şcolii din În anul 1941 este numit profesor la Academia Teologică din
localitate. Sibiu. Aici va realiza cea mai lungă, mai stabilă şi fertilă activi-

20 decembrie: Oficiază Sfânta Liturghie în Paraclisu l "Sfân- tate de p rofesor, unde timp de 35 de ani va pregăti tot atâtea

tul Ierarh Pahomie" de la Piatra Fân tânele, Prot. Bistrita. generaţii de studenţi, viitori preoţi .

, Părintele prof. Gheoghe Şoima a fost un om de-o mare bo-
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Inaugurarea CampulUlui Univusitar "N icolae Ivan"

din Cluj.N apoea. 6 decemb rie 2013.

participă la concertulcaritabil pentru susţinerea Centrului de Îngri
jiri Paliative"Sfântul Nectarie", ,,Artă pentru suflet", susţinut de
Bogdan Ot:a şi prietenii lui. Rosteşte un cuvânt de binecuvântare.

11 decembrie: În clădirea "Casino" din Parcul Central, par
ticipă la vemisajul expoziţiei de icoane şi la concertul de colinde
organizat de Seminarul Teologic din Cluj-Napoca. Rosteşte un
cuvânt de binecuvântare. Primeşte la reşedinţă pe maestrul
Tudor Gheorghe.

1 2 decembrie (Sfântul Spiridon al Trimitundei): Cu prilejul
hramului, săvârşeşte SfântaLiturghie în bisericaMănăstirii Strâm
ba, protopopiatul Bistriţa. Rosteşte cuvântul de învăţătură. Hiroto
reşte preot pediacorm1 CheorgheAurelian Ilovan,peseama pam
hiei Cătina, protopopiatul Gherla şi diacon, cu binecuvântarea
Preafericitului PărintePatriarhDanielpetânărul Ioan Iulian Şanta.

Esteinsotit de PCuv Arhim Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstiri
lor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Oujului. În Casa de
Cultură din CâmpieTurzii, împreună cu PC Pr. Prof.Alexandru
Moraru de la Facultatea de Teologie din Clcj-Napoca, participă la
o seară duhovnicească organizată de Primăria municipiului.

13 decembrie: Primeşte la reşedinţa grupuri de colindători.

În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vercemia şi Acatistul Bunei
Vestiri. Hiroteseşte întru duhovnic pePCPr.Aurelian Berceade
la parohia Tritenii de Sus, protopopiatul Turd a.

14 decembrie: În sala .Audttorium Maximum" a Casei Uni
versitarilor, participă la Festivalul de colinde "Nicolae Ivan",
organizat de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Oujului. Ros
teşte un cuvânt de bmecuvântare . Slujeşte Vecemia şi rosteşte

un cuvânt de învăţătură în biserica parohiei Geaca (paroh: Pr.
Horia Nicolae Baciu), protopopiatul Gherla. Oficiază slujb a de
binecuvântare a casei parohiale.

15decembrie: Săvârşeşte o slujb ă de binecuvântare a lucrări

lor de renovare a bisericii şi Sfânta Liturghie în parohia Gceu
Cristeşti, protopopiatul Beclean.Rosteşte cuvântul de învăţătură.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,hiroto
neşte întru preot pediaconul Ioan Iulian Şanta, peseama parohi
ei Poienile de sub Munte IIL judeţul Maramureş , parohie aparţi

nătoare de VicariatulOrtodox Ucraineanşi diaconpetânăru1 Paul
Valer Ziman. Hiroteseşte iconom stavrofor pepărintele paroh

Asistă la Vecernie şi slujeşte la Litie în Catedrala Mitropo 
litană .

8 decembrie: Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica "Sfântul
Nicolae" din Pnmdu Bârgăului (parohi: Pr. Vasile Turc şi Pr. Ioan
[auca]. Rosteşte cuvântul de învăţătură . Hirotoneşte preotpedia
conulVlad Valentin Mare,peseama nou înfiinţatei mănăstiri de la
Pădureni (prot. Turda) şi diacon petânărul Gheorghe Aurelian
Ilovan. Este însoţit de dorrmulprofesor Adrian Lemeni, de PC Pr.
GavriilVârva, consilierul economical Arhiepiscopiei Vadului, Fe
leacului şi Oujului şi de PC Pr. Liviu Vidican Mana, directorul
Seminarului Teologic din O uj-Napoca. Oficiază slujbade binecu
vântare a noului sediu al Centrului Catehetic.Btântul Ioan Rusul"
dinPnmdu Bârgăului. ÎnCatedralaMitropolitană slujeşte Vecernie,
rosteşte o catehezâ şi asistă laconcertulde colindeal CoruluiSemi
narului Teologic din Ouj-Napoca.

9decembrie: ÎnAula"Nicolae Ivan" participă la examenul de
grad a unui număr de 10 preoţidin Arhiepiscopia Vadului, Felea
cului şi Oujului. În biserica .Adornurea Maicii Domnului" din
cartierul clujeanMănăştur (paroh: Pr. Dan Hognogi), participă la
festivalul anual de colinde susţinut de elevii şcolilor de pe raza
parohiei. Rosteşte o rugăciune şi un cuvânt de binecuvântare.

10 decembrie: Vizitează peeleviiGinmaziului Ortodox. Este
insotit de PCuv.Arhim. Samuel Cristea, duhovnicul Seminarului
Teol~c din Ouj-Napoca. Înholul BiblioteciiAcademiei Române,
filiala Ouj-Napoea,participă la vernisajul expoziţiei ,,5~de ani de
textbiblicîn tipografiile Europei". Rosteşte o alocuţiune. Inbiserica
dinVânăton, protopopiatul Huedin, oficiazăTainaSfântului Botez
pentru pruneu1lustin Arsenie, fiul părintelui paroh Radu Daniel
Mureşan. Însala .Auditorium Maxtrnum"a CaseiUniversitatilor,

ÎPS ARmEPISCOPUL
SI MITROPOLITUl. ANDREI

Decembrie 2 0 13

În fiecare lu n i, În tre orele 8-00 şi 1 0 .00, conduce

şedinţa Con siliului Permanenţei Eparhiale.

În fiecare miercuri şi v in eri, între orele 8 .00 şi 1 0 .00,

preda cursul de Spiritualitate pentru studenţiidin anii

li şi N d e la Faculta tea d e Teolo gie din Cluj-N apoca.

În fiecare m iercuri, între orele 2.0 . ) 0 şi 21.00, reali

zează emisiunea " Cu 'Vdllt ul Ierarhului - spiritualitate

creştină pe unde hertziene", pentru postul d e radio " Re

rraşterea".

În fie ca re miercuri şi vin eri , între o rele 1 0.00 şi 15_00,

acordă audienţe clerulu i şi credincioşilor.

În fiecare sâmbătă, între orele 8 _00 şi 1 0 .00, pred ă

cursul d e Spiritualitate pentru masteranzii Facultăţii d e

Teologie din Ouj-Napoea.

1 Decembrie (Ziua Naţională a României): Săvârşeşte Sfân
ta Liturghie în Catedrala Mitropolitană. Rosteşte cuvântul de
învăţătură. Hirotoneşte diacon petânărul Vlad-ValentinMare.
Cu prilejul Zilei Naţionale a României, în prezenţa autorităţilor

locale şi judeţene, militare şi civile, slujeşte slu jba Te-Deum.
Rosteşte lU1 cuvânt duhovnicesc. În Piaţa Avram Iancu, participă
la manifestările dedicate ZileiNaţionale. La Muzeul Etnografic,
participă la dezvelirea plăcii comemorative dedicată Procesului
Memorandiştilor. Rosteşte o rugăciune de btnecuvântare. În sala
de festivităţi a Muzeului Etnografic,participă la spectacolul.Vtn

Lăturenii dinMonor"şi la lansarea cărţit.Lăturenii dinMonor". r...-----------= ~....::: :;;;'f;;;
Rosteşte un cuvânt de binecuvântare. În Catedrala Mitropoli
tam, slujeşte Vecemia, rosteşte o catehez ă şi participă la con
certul de colinde al Corului Armonia din Baia-Mare.

2 decembrie: În Palatul Patriarhal din Bucureşti, participă

lamanifestările dedicate comernorării Părintelui Arhimandrit
Ilie Cleopa. Rosteşte un cuvânt evocator.

3 decembrie :Prezideazâ comisia de evaluare a candidaţilor

pentru ocuparea postului de preot paroh la parohiile Vermeş

(prot. Beclean) şi Cătina (prot. Gherla ). Prezidează şedinţa

pentru organizarea festivit ă ţ ii de inaugurare a Campusului
Teologic "Nicolae Ivan". Face o vizită pe şantierul Campusului
Teologic "Nicolae Ivan". La Templul Memorial al Deportaţilor,

participă la festivitatea de Hanuka - 5774, organizată de Co
munitatea Evreilor din Ouj-Napoea.

4decembrie: Înbiserica din Viişoara, protopopiatul Bistriţa,

oficiază slujba de înmormântare a părintelui Viorel Alexandru
Stanciu.Rosteşte un cuvânt de mângâiere. Este însoţit de PC Pr.
Iustin Tira, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Vadului,
Feleacului şi O ujului şi de PC Pr. Cristian Bad u, consilierul bi
sericescal Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Oujului. Faceo
vizită pe şantierul Campusului Teologic"Nicolae Ivan". În Ca
tedrala Mitropolitană, slujeşte Vecemia, Acatistul Mîntuitorului
şi rosteşte un cuvânt de învăţătură .

5decembrie:împreună cu domnulCheorgteVuşcan, Prefectul
Judeţului Ouj, faceo vizită peşanti~Campusului Teologic "Ni
colaeIvan".Primeşte la reşedinţăpeIPS Teofan,Mitropolitul Mol
dovei şi Bucovinei, ÎPS Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, ÎPS
Irineu, MitropolitulOltenieişi pePSIustin Sigheteanul, Arhiereu
Vicaral EpiscopieiMaramureşului şi Sătmaru1ui.

6decembrie (Sfântul Ierarh Nicolae): Însobor de arhierei,din
careau făcut parte ÎPS Teofan, MitropolitulMoldovei şi Bucovinei,
ÎPS Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, ÎPS Irineu, Mitropolitul
Olteniei, PSPetroniu, Episcopul Sălajului, PS Vasile Someşanul,

Episcop VicaralArhiepiscopiei Vadului,Feleacului şi Oujului şi

PSIustin Sigheteanul,Arhiereu Vicaral Episcopiei Maramureşu

lui şi Sătmarnlui, oficiază slujbade sfinţire a parac1isu1ui"Sf. Ierarh
Nicolae" din incintaCampusului Teologic"Nicolae Ivan". Acordă
domnului Victor Ponta, Primul Ministru al României, distincţia
"Crucea Transilvană". Fiind prezent la sărbătoare, ca delegat al
Preaferi.citului Părinte Patriarh Daniel, părintele vicar, Ionuţ-Ga

briel Corduneanu, acordă din partea PreafericiriiSale, "Diploma
de onoare" şi medalia "Sfântul Apostol Andrei", ÎnaItpreasfinţi
tului Părinte Mitropolit Andrei, "Diploma de onoare" şi medalia
"Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena", Facultăţii de Teologie din
O uj-Napoca şi Ordinul "Sfântul Ştefan cel Mare", domnului
economist Sorin Câlea, directorul economic al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului şi Oujului.Prezidează festivitateade inaugu
rare a noului sediu al Facultăţii de Teologie din Ouj-Napoca.
Rosteşte o alocuţiune. În Aula Facultăţii de Teologie, participă la
spectacolul de colinde susţinut de Ansamblul "Icoane" şi maestrul
Ioan Bocşa şi de corul .Psalmodia 'Iransylvantca".

7decembrie:Primeşte la reşedinţă peCardinalul Kuth Koch şi

pePSHorentin, Episcopul greco-catolic de O uj-Gherla Vizitează

CatedralaMitropolitană şi Muzeul Eparhial.
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Simion Cismaş

cf> Preşedintele Consiliuhti Judeţean Bistriţa-Năsăud, faceo vizită re
şantierul Centrului de Ilreretde la Sângrorz-Băi. Slujeştevecemta
în biserica "Sfântul Ştefan" din Maieru (paroh: Pr. Dan Gsmaş),

protopopiatul Năsăud. Rosteşte un cuvânt de învăţătură. Oâcază

o slujbă de blrecuvântare a lucrărilorde renovarea casei parohtale.
LaCentrul Social de pestrada Sobarilordin Ouj-Napoea,oficiază
o slujbă funebră la căpătâiul credinciosului Constantin Asăvoaie.

Rosteşte un U1VIDt de mângâiere.Este însoţit de PCPr. Iustin Tira,
vicaruladministrativ al Arhiepiscopiei Vadului, Ieleacului şi Ou
jului Participăla ernisiunea .Jocun de putere"moderată de domru.tl
Rareş Bogdan la postul "Realitatea IV".

27 decembrie:Săvârşeşte Sfânta liturghie în bisericadin satul
natal, Oarta de Sus, jud Maramureş. Rosteştecuvântul de învăţă

tură. Face o vizită la Mănăstirea "Sfânta Maria Magdalena" din
Oarţa de Sus. În localitatea FinteuşuMare, jud. Maramureş. parti
cipă la emisiunea "Jocuri de putere" moderată de domnul Rareş

Bogdan la "Realitatea IV".
28 decembrie Înbisericadin Iărcaşa, jud.Maramureş, oficiază

slujbaParastasului pentru Silviu Pop, fostul profesor al Înaltprea
sfinţiei Sale, în timpul anilor de liceu petrecuţi la Cehu Silvaniei,
jud. Sălej . Rosteşte un cuvânt de învăţătură. LaCăminul Cultural

din Fârcaşa, jud. Maramureş, participă la lansarea cărţii "Buni ca,

farmec şi durere" a scriitorului Viorel Pop. Rosteşte un cuvân t du

hovnicesc. Face o vizită în localitatea Someşul Cald .

29 decembrie: Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei

GiIău I (paroh: Pr. Ştefan Sebastian Popa), protopopiatu l O uj 1.
Rosteşte cuvântul de învăţătură. Esteînsoţit de re Pr.Nicolae Buda,

inspecto rul eparhial alArhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Ouju

lui În Catedrala Mitropolitană slujeşte Vecernia, Paraclisul :Maicii

Domnului şi rosteşteo catebeză

30 decemb rie:Prezidează comisia de examinare a candidaţilor

pentru ocuparea posturilor de preotparoh pentru parohille Ouj

Dâmbul Rotund (praf.Ouj lI),Vtişoara (praf. Bistriţa), VrileDejului

şi Jichişu de Sus (pret. Dej). Îl felicită pe PS Vasile Someşanul cu

prilejul împlinirii a 65 de ani de viaţă.

Jl d ecembrie: Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica din

Viile Dejului (p ro t. Dej). Rosteşte cuvântul de învăţătură. Hi
rotoneşte diacon pe tânărul Paul Ilie Nemeti. Hiroteseşte iconom

stavrofor pe părintele Ioan Creminea. Participă la ceremonia
de instalare a noului preot în persoana părintelui Călin Prunean.
Oficiază o slujb ă funebră la căpătâiul credincioasei H ortensia

Marchiş, mama părintelui Iu stin, d uhovnicu l Mănăstirii Sta

vropoleos d in Bucureşti. În p arohia Dej-Triaj (p aroh: Pr. Ema

nuel Banc), protopopiat ul Dej oficiază slujb a de binecuvântare

a capelei p ro vizorii în care se vor desfăşuraSfintele Slujbe.
Rosteşte un cuvânt de învăţ ătură . Face o vizită la clinica Medi

cală III din O uj-Napoca. Este însoţit de PC Pr. Nicolae Bu da,

inspectorul eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi

O ujului .
A consemnat, Ar/Ud. Claudiu Ioan Crama

Simion Cismaş (1909-1981),
Iătureanul-cronicar din Monor

P r. Iustill Tira

n var a anulu i 2013, editura A rgonaut din OUj-Na

poea, în seria Bthnologtca, a scos de sub tipar un volum

cu to tul. aparte cu titlul : ,,IĂ1URENII dill MOllor" de

SIMION CISMAŞ.

Volumul este special şi cu un

p arfu m aparte, mai ales prin auto-

ru l său, car e este un ţăran din lo

cali tatea Monor, judeţul Bistriţa

Năsăud, născut în ziua de 1 decem

brie 1909. Pregătirea lui şcolară s-a

încheiat odată cu absolvirea celor

patru clase primare, dar a adăugat

acestora o întreagă universitate de

înţelepciune şi bun simţ, peste care

a aşezat şi a păstrat toată viaţa cre

dinţa în Dumnezeu şi iubirea pen

tru neamul românesc. În anul 1935

s-a căsătorit cu IomaTomuţ, împre

ună cu care a întemeiat o familie

foarte frumoasă, care a însemnat :

5 copi i, 12 nepoţi şi 18 strănepoţi .

De foarte tânăr a avut adevăra

te preocupări intelectuale, fiind

interesat de tot ceea ce se întâmpla

în comunitate, în ţară şi în lume.

Consemnarea Obiceiului culilturenii
este doar una din preocupările sale

cărturăreşti. Piesa de rezistenţă este

Jurnalul, pe care l-a ţinut vreme de

44 de ani . Începe jurnalul în anul

1937, când se naşte primul copil, şi

îl încheie în an ul rcăr, în ziua de 2B martie, când se naşte ulti

ma nepoată, consenmân d toate aspectele reli gioase, so ciale,

politice, economice şi familiale care i-au marcat existenţa. La

două zile de la u ltima însemnare avea să treacă la Dorrmul, în

vârstă de 'J2 de ani .

În ceea ce priveşte cartea desp re care vorbim, scrisă in iarna

anului 1967-1g68, eu nu am nici calificarea şi nici calitatea de a

mă pronunta asupra textului sau conţinutului ei .

Mi-aş Îngădui totuşi câteva observaţii ale unui simplu cititor.

Mai intâi, obiceiul cu )ăturenii" sunt convins că s-a născut

acolo în sat din înţelepciunea, inima şi iubirea de fru mos a ţă

ranului român. De aceea găsim aşezat în el ceea ce este mai

frumos, mai armonios şi de bun simţ, şi nu în u ltim ul rând de

folos, educativ şi re lig ios, el fiin d îm pletit cu Liturghia din
zile le Crăciunului .

Cred că este foa rte importantă inspiraţia lu i Simion Ctsmaş

de a conserrma în scris, cu lux de amănunte, un obicei pe care

el însuşi l-a organizat şi l-a practicat ani la rând . Şi nu ca )ă

iurean" obişnuit, ci ca "vătar Conserrmarea în scris înseamnă,

pe de o parte, salvarea unui patrimoniu cultural, iar pe de altă

parte, furnizarea de materie primă, de cea mai bună calitate,

specialiştilor în etnografie şi folclor.

Ş i pentru că pomeneam de

"bu n u l simt", dacă parcurgeţi

, te xtul cărţ ii, veţi constata că în
r

toate momentele desfăşurării lă-

tureniei, este prezent mereu bunul

simţ. Eu v-aş serrmala doar două

momente: colind atul primarului

şi colindatul. preotulu i.

Ca să vă faceţi o idee despre
ceea ce însemnau zilele Crăciu

nului cu ob ice iul .Jăturerulor",

vă proplUl lUlexerciţiu de imagi

naţie: încercaţi să priviţi cu ochii

minţii interiorul bisericii din Mo
n or sau din Gledin sau din Şieuţ

sau d in oricare din cele 10 sate în

care era viu ob iceiul, în ziua d e

Cr ăciun, la Sfânta Liturghie, cu

50 sau 60 de feciori îmbrăcaţi în
ţinuta solemnă de lâturean. Sunt

convinscă era un tablou care-i era

drag şi lu i Dumnezeu, nu numai

oamenilor.

Meritul punerii în lumin a ti

parului a operei lui SIMION OS
MAŞ, îi revine nepoatei lui, au-

'- .:kd LlAOSMAŞ, editorul cărţii, care,

din iubire pentru Moşu şi preţuire pentru frumos, şi-a asumat,

moral şi material, întreaga trudă pe care o presuplUle o astfel

de lucrare. De aceea, cred că i se cuvin toate mulţumirile şi

laudele noastre de aici, pentru că pe cele ale Moşului le pri

meşte de acolo de su s, din cer, unde el astăzi se bucură împre

ună cu noi şi lăturenii lui.

Lectura unei astfel de cărţi te întoarce cu mintea şi sufletul

la origini, in comunitatea satului românesc necontamfnat, cu

credinţa şi ob iceiurile păstrate cu sfinţenie, cu omenia şi bunul

simţ nealterate şi p rezente în toate componentele vieţii . De

acee a o recomand cu căldură iubitorilor de autentic, ca pe lUl

medicament reconfortant.
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Foaie editatăde AsociaţiaStudenţilor Creştini Ortodocşi Români, filiala Cluj-Nap';,;;o;,:;c~a:...__

La trecerea dintre ani, sub
semnul frumusetii,

Maria~Ma~d alella G aia
c

fi
ricine alege să nu se înşele, să-şi păstreze luciditatea,

: es te conştient că începutul de an nu e numai un prilej
. ... de bucurie şi de a ur zi noi aşteptări şi speranţe. Mai

adevărat e că Revelionu lmarchează un moment dinaintea unei

noi perioade de încercări, probleme pe care le vom avea de
rezolvat şi ispite de birui t. De aceea, primele zile ale anu lui vin
şi cu un indemn tăcut, dar acut de a nu u ita să Îi cerem cu
stăruinţă lu i Dumnezeu să ne izbăvească din cele ce ne stau

îna in te, pentru ca la sfârşitul anului care începe să ne găsim

tot în curţile Sale .

Petrecerea primelor zile din an la o mănăstire se face, astfel,

prilej de Întărire ş i odilmă sufletească, prin participarea la
Sfintele Liturghii, prin cugetarea la felul în care ne găsim noi

înşine înaintea lui Dumnezeu şi prin cuvintele de folos pe care

le primim de la părinţi încercaţi în viaţa duhovnicească . Tine

rii d in filiala din Cluj-Napoca a ASCO R-ulu i, alături de mem

brii altor filiale ale organizaţiei din ţară (Timişoara, Oradea,

Sibiu, chiar Bucureşti) au avut în u ltimii ani ocazia de a con

stata ei înşişi cât folos aduce să poposeşti de Revelion la mă

năstire, adunându-se în zilele Sărbătorilor de iarnă pe lângă

obştea Mănăstirii Oaşa, din judeţul Alba.

Astfe l, în u ltima zi a anului trecut, J8 de ascorişti clujeni şi

prieteni de-ai noştri am luat calea mănăstirii amintite. A fost

pentru a treia oară, consecutiv, când am ales să fim la Oaşa în

ziua de Anul Nou sărbătorit confo rm calendarului civil (laic) .

Ne -a readus aici de fiecare dată duhul de rugăciune şi tărie în

credinţă, bunăvoinţacu care am fost primiţi şi faptul că nu

ne-am întors la casele noastre lipsiţi de folos. Pe lângă toate
acestea , Mănăstirea Oaşa es te aşezată într-o zonă foarte fru
moasă, aproape de lacul cu acelaşi nume, înconjurată de piscuri

de munţi şi de păduri şi, unde la trecerea dintre ani, am găsit

încă zăpadă .

La Oaşa, de sărbători, portul tradiţional

est e pus în valoare me reu

Pentru a trece fru mos din anul vechi în anul nou, am îm
brăcat straie tradiţionale, costume populare moştenite de la

bunici, primite în dar de la ru de sau cunoscuti, ori pur şi sim

plu împru mutate de la prieteni, sau din depozitul mănăstirii.

Mai mult, ne-am străduit să ne îmbrăcăm şi sufl etele frumos,

în haina rugăciunii, participând la slujba de pnveghere care a

durat de la ora şapte seara, până aproape de miezu l nopţii .

Aceste ceasu ri petrecute în biserica afundată în întunericul

nopţii în care luceau doar flăcările câtorva lumânări au fost

prilej de a ne strădui să stăm ma i mult ru privirea aţintită la

Durrmezeu, de a-I mulţumi, de a ne întări nădejdea în El, dar

şi de a cere ajutorul Sfântulu i Vasile şi de a încerca să ne prin

dem în duhul SărbătoriiTăierii îm prejur a Dorrmului, în cinstea

cărora se făcea privegherea . Trecerea dintre an i ne-a prins

colindând în biserica mănăstirii şi înaintea chiliil or părinţilor,

îmbrăţi şându-ne şi bucurându-ne să fim împreună uni i cu

alţii, sub cerul înalt, pe care străluceau cu lumină clară o mul

ţime de stele.

La Liturghi a din ziua Sfântul ui Vasile, biserica s-a umplut
de fete cu ii, cămăşi, zadii, catrinţe şi broboade din zona Sibi

u lui, a Timişoarei, a Aradului, a Clujului, dar şi din alte părţi

ale ţării, de băieţi cu iţari, cămăşi lungi , b rodate la gulere şi la

m âneci, brâie şi bundiţe . La Oaşa a devenit ceva obişnuit ca

mi renii să se îmbrace astfel. Părintele Iustin, stareţul mănăsti

rii, avea să ne povestească a doua zi că este vorba de ceva ce

s-a întâmplat firesc, tot ul pornind de la una dintre doarrmele
care obişnuiau să vină mai des la mănăstire şi care , auzindu-l

pe părintele spunând în predici despre cât de frumos este

costumul popular, a început să poarte stra ie populare atunci

când venea la Oaşa să participe la Sfânta Liturghi e. Aceasta a

fost scânteia care a aprins şi în. alţii doru l după portul românesc,

ca parte a unui fel de a fi care Îl cuprindea mai mult pe Dum
nezeu în viaţa de zi cu zi şi în care se încerca prin toa te o în

toarcere spre cele duhovniceşti .

După Sfânta Liturghi e, am luat masa la trapeză alături de

părintele stareţ şi de ceilalţi părinţi, monahi şi alţi vieţuitori ai

mănăstirii. De o frumuseţe aparte este mi ca p rocesiune care

are loc în zilele de sărbătoare după ce se ia prânzul: părintele

st aret, monahii şi toţi cei care au servit masa ies în ordine şi

duc înapoi în biserică icoana praznicului acelei zile, care a
rămas la trapez â în tot timpul cât oamenii au mâncat.

După ce am prânzi t, pentru că frumuseţealoculu i era îm 

bietoare şi vremea senină, cei care au dorit au u rcat pe munte,

călăuz iţi de câţiva d intre părinţii de la mănăstire şi păziţi de

un câine mare şi prietenos. Am urmat o cărare făcută prin

omătul îngheţat până am ajuns la capătul ei, apoi urcuşul a

devenit mai greu, pantele abrupte şi drumul lunecos. Pe vârful

Muntelui Fetiţa am ajuns după o oră şi jumătate, cu preţul unui
efort fizic cu care nu ne întâlnim în fiecare zi şi al câtorva că

zături . Dar priveliştea care se deschidea de aici, de la 1700 de
metr i alti tudine, r ă splătea deplin toată strădania: în vale se

vedea lacul Oaşa scăldând poalelemunţilor împăduriţi, in ju r

erau p iscuri acoperite de zăpadă şi în aerul tare al înălţimilor

gândul te ducea lesne la sentimentul de libertate pe care îl vor

fi avu t dacii , care vieţuiau altădată pe cres te montane ca aceas

ta. Capătul traseului a fost o troiţă ridicată chiar în vârful mun

telui, în jurul căreia ne -am adunat cu toţii, cântând colind e şi

cântece car e să ne amintească de faptul că suntem români.

Aşezaţi pe omăt, cu soarele luminându-ne feţele, ne-am bucu

rat de toată frumuseţea care ne înconju ra şi unii dintre noi au

făcut fotografii. Seara, împreună cu ceilalţi fraţi, care aleseseră

să rămânâ la sinaxa la care le vorbise părintele .MarcelHancheş,

am participat la privegherea pentru Sfântul Serafim de Sarov

şi în ziua următoare, de la 6 dimineaţa - Ja Sfânta Liturghi e.

Tinerii se bucură de ascultări la fel de mult ca şi de

slujbele ş i sinaxele de care au parte

Nu au lipsit d in programul nostru nici ascultările, la care

am lua t par te după preferinţe, dar şi în funcţie de activităţile

pentru care era nevoie de mai multe persoane. Unii au ţesălat

vitele, alţii au crăpat lemne, alţii au fos t la înd reptat cuie, la

călcat haine, la spălat vase, câţiva au făcut curăţenie în camere

şi pe hol uri sau au ajutat la pangar. Toate acestea au fost pri

leju ri de a ne aprop ia unii de alţii, de a ne ajuta recip roc, de a

ne împărtăşi impresii şi întâmplări d in vieţile noastre şi de

vedea încă o dată cum hărnicia aduce uşor după sine voio

şia .

De spre realism, frumuseţe şi statorn icie în credinţă-

sfaturi de la s tareţul Mănăstirii Oaşa

Nu am plecat de la Oaşa fără a p rimi cuvânt de folos de la

stareţul mănăstirii, părintele Iustin Miron. Sfinţia sa a cobo rât

cu noi la marginea laculu i ş i ne-a vorbit despre reali sm şi

frumuseţe. Părintele ne-a învăţat că frumuseţea o vede ochiul

curăţat de patimi, că acesta es te crite riul care apreciază jus t

frumuseţea şi că măsura realului o dă supra-realitatea - adică

pentru a pu tea evalua corect lumea ce ne înconjoară es te ne

voie să ave m o rapor tare cât ma i vie la Durrmezeu. De aseme

nea, stareţul mănăstirii Oaşa ne-a îndemnat să fim hotărâţi pe
calea credinţei şi, ar ătându-ne peştii mărunţi din apa lacului,

cu care se hrănesc păstrăvii, ne-a atras atenţia că dacă răpitorii

peştilor mici ar fi scoşi din lac, şi aceşti peşti mici ar deveni

slabi, vlăguiţi, lipsiţi de rezistenţă . Porni nd de la această pildă

pe care o vedeam sub ochii noştri, părintele ne-a f ă cut să înţe

legem că nu trebuie să evităm sau să ne temem şi noi, la rându

ne , de pericole le şi greutăţile lumii, ci să ne întărim şi să fim
mai hotărâţi în credinţă . Stareţul Mănăstirii Oaşa ne-a vorbit

apoi ş i desp re cât de importantă es te relaţia ucenicului cu

duhovrucul său, sfătuindu-ne să nu ne despărţim niciodată de

părintele nostru duhovnic, pe care trebu ie nu doar să îl ascul

tăm, ci să îl şi protejăm de rău, după puterile noastre .

Laun început de an, în drum spre casă, tinerii au simţit din

pl in bucuria şi plinătateadaru rilor duhovniceşti primite de la

vieţuitorii Mănăstirii Oaşa

Am plecat de la Mănăstirea Oaşa cu bmecuvântarea părin

telu i Iustin, mulţumind pentru to t ce am primit în cele două

zile cât am stat aici. Pentru că mai era încă vreme de colindă,

tot d ru mul până acasă am cântat în autocar aceste cântece

închinate Naşterii Domnului şi am încercat să învăţăm şi alte-

le noi. Mai mult, ne-am oprit să îi colindam şi pe sfinţii din

înc hisorile comuniste ale căror oseminte se găsesc la Aiud şi

unde nu reuşisem să ajungem înainte de Crăciun. Ca şi în anii

trecuţi, la Schitul "Înălţarea Sfintei Cruci" ne -am întâlnit cu

părintele Augustin Varvaru c, care ne-a întâmpinat în bis erica

nouă construită aici, unde pentru prima dată s-a slujit la sfâr

şitul anu lui trecut. Sfinţia sa ne-a mângâiat cu cuvinte p line de

bunătate şi ne -a atras atenţia că trebuie să rămânem până la

capăt credincioşi în slujirea lui Du rrmezeu şi a semenilor noş

tri.
Cu toate sfintele slujbe, rugăciunile, învăţăturile primite,

încărcaţi de tot ce ne bucurase din natură şi d in felu l de a fi al

oam enil or printre care am petrecut, ne-am întors cu toţii să

luăm iarăşi de la capăt serviciile, studii le, grijile şi problemele

noastre de fiecar e zi, care în perioada de la Naşterea Domnu

lui până la Bobotează par să îşi piardă importanţa şi r ămân

"într-un p lan îndepărtat al atenţiei noastre. Ne-am întors însă e
L.
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Acest fapt nu a fost sesizat doar participanţiila eveniment,

ci şi de Oana Băilă, vicepreşedinte filialei din Cluj a ASCOR şi,

totodată, organizatoarea ieşirii, care a exclamat cu bucurie că

aceasta a fost "data în care s-a stat cel mai mul t în picioare!"

În curând începe seisun.ea de iarnă. Cu toate acestea, pen
tru. a petrece timpul tot împreună şi tot cu voie bună, volun

tarii ASCOR vor desfăşura în contin uare toate atelierele spe

cifice timpului de iarnă, la care îi aşteaptă pe toţi cei care vor

dori sa facă o pauză între examene sau să se bucure de timpu

rile de filmă de după sesiune.

Astfel, studenţii sunt aşteptaţi la cursu l de dansuri popu

lare, la atelierele de toacă şi chitară, de cioplituri în lemn, la

cursurile de limbi străine, dar şi la toate activităţile cutural 

filantropice organizate de ASCOR Cluj-Napoca

fi
u dor de ducă pe patine şi de a u ita pentru câ teva

minute de cum e să mergi cu papuci normali, 2 0 de
. tineri a.scorişti clujeni şi-au dat întâlnire pe patinoarul

de lângă supermarketul Cora duminică, 12 ianuarie, pentru a

intra într-o "horă alunecoasă" care s-a lăsat, în unele cazuri, şi

cu mici căzături, tip ice " jocu lu i" .

Ne-am bucurat să avem printre noi membri noi, studenţi în

primul an de facultate, dar şi adevăraţi "veterani" ai asociaţiei .

De asemenea, am avut plăcerea ca grupul să fie completat de

buni cunoscători ai "jocu lu i", care i-au ajutat şi îmbucurat cu

"câte o tură" şi pe cei mai timizi şi să vedem cum, spre diferenţă

de anul trecut, cei care erau începători, s-au lansat în "horă"

cu mai multă pricepere şi perseverenţă.

I uli a A namariaMureşall

Echipa : 'Iatiana Onilov, Andrei Mitrică, Gabriela Bulgaru,
Ana-Maria Neag, Dana Filaropol, Andree a Micu,
Iulia Anamaria Mureşan , Dana Laura Dâgă , Remina Sopo ian.

A dresa ASCOR: Reda cţia FILDCAIlA:
Biserica din Haşden 45 Piaţa Avram Iancu, nr. 18 ,
Cluj-Napoca Cluj -Nap oca

Fax : 0 264/ 595 300
ISSN: 1224-0567 revista.filocalia@yahoo.com

ciunea celorlalţi ne-a ajutat. Când tata era într-o stare gravă,

noi eram în tabăra de varăASCOR, iar spre sfârşit, mama ne-a

sun at şi ne-a chemat acasă . Seara am aflat că a murit. De fapt,

el muri se chiar în timp ce noi, împreună cu alţi tineri, spuneam

"Tatăl nostru" pentru el, după exegezele de seară.

A.N .: Ceafost cel mai greu la început când aicunoscut viaţa

Bisericii?
Nicoleta: Mi se părea ciudată rânduiala din Biserică : Săru

tarea Păcii, felul în care se îmbrăcau fetele ... Dar una dintre

bucuriile mele este legată de chipu rile huninoase din Biserică .

Asta m-a atras:bucuria cu care am văzut că trăiau. Şi astfel am

început să-mi ptm câte u n semn de întrebare. Vedeam că nu e
numai câte un om feri cit, ci toţi sun t fericiţi.

A.N.: Cee cel mai greu acum?
Ni coleta: Partea cu tristeţea . De multe ori, ne întristăm din

at âtea lucruri mici.

A.N.: Ce i-ai spuneuneipersoane tinere sau unui omobişnuit

despre ce ţi-a descoperit DumneZRu aici, în Biserica Sa ?Mă refer la
opersoană care e::.itil să creadă.

Nic oleta: Aş prefera să tac . Mai bine să vadă bucuria cu

care vin la Biserică, decât să încep eu să ţin predici. Mai mult
chemămp rin faptă decât prin cuv ânt .

Un alt tip de horă...
ASeaR la patinoar

lnteroiu realizatdeAna-Maria Neag

A.N .: Ce afost diferit când ai ajuns în Biserica Studenţilor?

Ni colet a: De când am venit aici, mi se pare că viaţa mea
s-a schimbat foarte mult. Înainte credeam că sunt foarte feri

cită, ave am împlini ri la facu ltate, în mare parte îmi mergea

bine, dar, de fapt, cred că eram printre cei mai trişti oameni de

pe pământ.Au intervenit rupturi cu foştii prieteni, cu antura

jul în care eram. Nu mai puteam să fac aceleaşi lucruri, dar

toate au decurs de la sine.

A.N .: Nu maiputeai pentru că simţeai o presiune, îţi impunea
ceva Biserica. aşa cum spun unii, sauera o opţiune personală?

Nicoleta: Nu, pur şi simp lu, nu ma i d oream eu să fac ace

leaşi lucruri. Mi se părea atât de inutil ceea ce am făcut înain
te ... Acum, zilele sunt atât de pline, mi se pare că de d iminea

ţă până seara se întâmplă atât de multe lucruri...

A.N.: Ce înseamnil cântarea pentru tine? Te odihneşte , îţi dil.
nildejde?

Nicoleta: Poţi găsi un fel de cân tare pentru. fiecare moment,

şi pentru când eşti trist, şi pentru. când eşti vesel. De pildă, din
stările de fericire exagerată muzica psaltic ă . prin sobrietatea

ei, te mai aduce cu picioarele pe pământ, te face să te vez i aşa

cum eşti.

A.N .: Înumă cu un an aiavut parte de o mare suferi nţă. Ti-ai
pierdut tatilI, după o perioadă mailu ngă de boală . Cum teraportezi
acum la acestă experienţil?

Ni colet a: Nu ştiu dacă l-am pierdut. Poate l-am câştigat.

Suferea de leucemie, dar la aceasta s-au adăugat şi altele. A

avut o fractură de şold şi după aceea tot mai multe complica

ţii. Oricum, a lucrat Dumnezeu viu in viaţa lui. Nu putem şti

ce a fost în sutletul lu i, dar din ce am văzut noi, aş putea spu

ne că s-a apropiat de credinţă . Am avut odihnă că a reuşit să

se spovedească şi să se împărtăşească înainte de a muri. Au

venit la înmormântare niştep rietene de-ale surorii mele şi una

din tre ele a zis că slujba a resimţit-o cumva ca o slujbă de În
vi ere. Şi cam aşa a fost şi pentru noi . Credem, însă, că şi rugă -

ele, le pot repovesti ei după ce le-au ascultat. În ziua Prazni

cu lui Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena am încercat să le

spun câteva din viaţa acestora pentru că u rma să me rgem la

Litu rghia de dimineaţă . Le-am arătat şi imagini printre altele.

Când am ajuns la Capela Seminarului Teologic, pe un vitraliu

era icoana ÎmpărăteseiElena . Unu l d intre cop ii a zis: "Uite,

regina d in poveste!" . Eu nu observasem, dar iată că ei n u

uită .

A.N .: O Împrejurare în care te-au amuz.at..
Ni coleta: La începutul primăverii, într-o zi, toate educa

toatele eram în plină agitaţie înainte de o inspecţie neanunta

tă . Ne gândeam : "Vai de mine! N-am făcut aia, n-am făcut

cealaltă". Aveam documentaţie de pregătit, toate trebuiau să

fie la zi. Stăteam la masă, lipeam nişte muguri pe o crenguţă

desenată şi am incercat să le explic "Cop ii, vine inspecţia. Când

intră, salutărn, zâmbim. Nu vorbim, trebuie să fim cuminţi!" ...
Ei se uitau la mine cu ochi mari. La un moment dat un copil

mă întrerupe şi zice: " Hai să ne băgăm sub masă şi să facem:
«Baul-' ...Aşa m-am mai destins şi eu. Până la urmă, n-a mai

venit nici inspecţia .

A.N .: Ştim că ai un dar deosebit de la Dumnezeu. Ai primit
ascultare ca uneori să conduci strana Bisericu ţei noastre(Biserica
Studenţilor din Haşdeu ). De la ce vârs tă ai început să cânţi şi

unde?
Nicoleta: Cânt din clasa 1, am făcut Şcoala de Muzică. Îna 

inte să vin la facu ltate mergeam în corul bisericii împreună cu

sora mea. Am vrut într-o vreme să renunţăm, dar părinţii nu

ne-au încurajat să facem asta... Acum nu ne pare rău.

Intervi u cu Nico lt'ta-Silviana SacalÎş, membră a comuni

tăţii acestei mserici şi una dintre educatoarew de la grădiniţa

~tântu l Stelian din Cluj-Napoca

A.N.: În ceconstă dificulta tea meseriei tale?
Nicole ta: Am constatat un lucru: e greu să lucrezi cu ma i

mulţi copii deodată. Pare foarte frumos, când vezi cât de drăguţ

e câte unul singur. E greu să-i înţelegi...

A.N.: Se împacă serviciul custudiile? Cum facifaţă, mai ales În

sesiune?

poate mai întăriţi şi ma i puţin temători de cele de vor urma,

înţelegând că fără ispită nu este nici mântuire şi că tot ceea ce
ni se cere este doar să fim hotărâţi şi deschişi să descoperim

frumuseţecurată în tot ceea ce ne înconjoară .

a discutie in turnul,
Bisericii Studentilor,

I§J, icoleta-Silviana Sacalîş are mult entuziasm. Dacă te

\ cucereşte prin ceva , aceea e faptul că te găseşti la loc

. larg în inima ei . În prezenţa ei, te simţi cop il pe dea-

lurile cu greieri şi cieori din satul btmicilor. Nicoleta are 2) de
ani, este studentă la Drept, anul IV, lucrând cu normă întreagă

la Grădiniţa Sfântul 5telian din Cluj-Napoca. E înaltă, are bucle
aurii, ochi albaştri . Îi place să cân te. Dimineaţa o mai vezi
aranjând cand ele la Biserica Studenţilor din Campusul Uni
versitar Hasdeu. Tot aici, împreună cu sora ei, Lorena Anca

Sacalîş, cântă în strană, iar de sărbători este una d intre coor

donatoarele repetiţiilorde colinde. În taberele de vară organi

zate de ASCOR Cluj-Napoca stă pitită pe sub vreun stejar sau

prin podul Bisericii şi învaţă spete. Greu o opreşti din plâns

când se întristează, dar un zâmbet al ei cu siguranţă îţi descre

teste fruntea... Mai jos sunt d oar câteva cadre din via ţa aceste i

tinere.
Ana-Maria Neag: Cereeste motivul pentru. careaiales eălucrezi

cu copiii? Care au fost împrejurările prin care ai început această

slujire?
Nicoleta-Sil vi ana Sacalîş: Cred că me seria m- a ales pe

mine. La sfârşitul anului doi de facultate, în sesiunea de restan

ţe, venisem la Cluj. Una dintre fetele de la Bisericuţă, m-a che

mat la ea acasă pentru slujba de Sfeştante.Mă gândeam: .Dh,
e sesiune. N-am timp... Cum o să le la s pe toate? .. Şi până la

urmă, nu ştiu cum, d ar am primit să merg . Am zis simplu:
«Haib," . Acolo am întâlnit-o pe Emilia, educatoare la Grădini

ţa Sfântul Stelian; în curând, ea u rm a să intre în concedi u de

maternitate. Mergea la părintele ei du hovnic şi îi spunea cu

multă fervoare: "Părinte, părinte, rugaţi-vă! Avem nevoie de o

educatoare, de cineva cu liceul pedagogic absolvit" . Şi eu eram

pe-acolo, prin preajmă... Am început să discut cu Emil ia: "Ştii,

eu am făcut liceul pedagogic..." . Însă n ici nu mă gândeam la

posibilitatea angajării, ştiam că vine anul trei , an greu pentru

orice student la Drept. Dar Emilia a zis: " Gata! Tu eşti!" . Şi a

început o veritabilă muncă de con vingere. Până la urmă, tot

gândindu-mă, consultându-mă şi cu părinţii, am acceptat.

Nicoleta: Am pus totuşi pe p rimul plan munca la grădini-

ţă . Recunosc că am ajuns mai mu lt studentă de sesiune, atunci
':f
l; simt ma i concret că su nt studentă ... Dacă e vreun secret în

modu l în care fac faţă, mărturisesc că mă ridică rug ăciunea

celorlalţi . Apoi, m- am legat de Sfântul Efrem cel Nou şi de
Sfântul Nicolae, i-am chemat cu mine la fiecare examen.

A.N .: Poves teş te-ne o experienţă inedită prin care copiii te-au
suprins prin evlavie?

Nicoleta: Ce am remarcat eu e bucuria cu care ascultă mi

nunile sfinţilor. Ai terminat o minune, abia o aşteaptă pea doua:

"Mai vrem, mai vrem, cu Sfântul Nicolae!". Şi îşi amintesc de

,
Z
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