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Întocmai cu Apostolii

m

e 22 mhe o pomt'niIII pe Slanta Maria Magdaleno, pe care trilliJio. Biseriai o ronsiderl in.~
tocmmCII Apo>Wii. f ikând parte din grupul nuronoslţ.lor, dup.i Cf' L-agiistt p. Mântu1toruL
l-a slu,.r ro multi dănure piiol la sfârşIt
Ne spune Sfântul Evanghelist Malei el, fiii". a I IT""t SlÎm""lIi. ciiJld ~ I~m i .. <It: zi... intii A 'oiptămoi>rii, .......it MAriA MlgIWtM ii tfAlallii MA1it CA să l1/ldii ,"",m",,1II1 (MAtti 28,1). Mormântul era
gol şi ingerul le-a spus veslea cea mare: a învia~ Ap<>i L-au înt.ilnit chiar pe Mânruitorul care le-a
zis: B.CII'oţi-W! Iar tit, "I"opilJldJI-..."" CIIprins picwA,tI. b; şi 1 s-IlII ÎIIdllJlat. Ah",/i IlS.' It-.. zis: N.
"" temeţi. DIlctţi-VIi şi ""tiţiJroţiIm Mti (Matti z8, ')-10).
Cei trimişi de Domnul ... numesc apostoli. Maria Magdalena, prima care L-a văzut dup.i invi.....,
est. un trimis a lui Hrist os să b in.vest.a scă. !cosul sărbătorii ZIC. cl h miTll I~mii, Hrulos, nellllcr m~
tii t'llztiruI diJd. 'A crnIillţti tol. ii i.lnnA drAgostti U!A ....u::!ipltA,. itlţtl""l'OI.
ţit S-.I ATiitAt i"""'l oii"
mormiiJlt. <>ind <It: nOAplt AthIctAi mi",,; CII lacrimi Cth4i ""' .".. ~.
Sfântul Evanghelisl Luca, '.ferindu..... la INru tul ei, ne spune cii-L ÎnS<>ţwu pe hsus şi .ntltfrmti
CA,. !"sest'ii lTÎII//t/:Iltt d. d~"~ri rtlt ii <It: !roIi: MATiA. nmitii Mog<LtJenA. oii" al" itşiMro ŞIlptl: demoni
(LIICA. 8, 2).
in .maxatul zi1ei citim cii, d.pi fiIIm~şi sJiinIAÎniilţ;trt, mtrgtirul lA Efrs lA SjiillhIl Apostol 1""",
C~VIÎ "tii lonl l <It: DIImn...
...... A roipos4t oa>Io CII Clluiinţii'. Maria Magda1ena nu ... te singura în istoria
Bisericiicare ilustreaza pull'fea extraordinară pe care o are pocăinţa in convertirea omului lăuntric.
mai t.irriu riimiiniind paradigmatic şi cazu1 Mariei Egipteanc•.
Analiz ănd viaţa Bisericiivom vedea al aposlOlatul femeii <'Ste unul de mare 'moare, şi în istorie
şi in actualitate. Meditănd la rolul femeii creştine in anii 5tăpiinirii comuniste, Paul Evdolimov a
scris o carte intitulatii: F"""iI! şi "'nt~irtA him"'. AltlfIci când, in mod oficial, nu se putea face o catehizare sislematiel, femeia ca mamă şi soţie a sădit în su1Ietele copiilor şi soţil or credinţa creştinii.
În istoria neamului nostru sunt Cf'lebre mamele voi..'OzilorŞtefan cel Mare şi Slâm şi Mihai
Viteaml. Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna îşi datoreaza a~ernul faţii de Ortodoxie tot mamei.
iar Nicolae Titulescu avea pentru mama sa un ad" 'Mat rult.
Biserica creştină a adu. întotdeaum. o mare cinstire femeii Mânruitoru l lisus Hristos le-a tratat
pe femei cu aceeaşi iubire şi consideraţie ca pe bărbaţi. Maica Domnului, 'eprezentantii a genului
feminin. ",ti: mii cinstit. drif Hmluimii şi mAi sUluitii fiiroi /It ..""""ar. droit Saofimii
Atunci dind femeia accepti să d",ină colaboralOa,e ro Dumnezeu şi să dea 'iaţă, un nimb i ...
aşează pe frunte, iar ",' lavia faţă de taim. Cf' se lucrează in ea creşte. Pentru aCf'astă slujbă, Maica
Domnului a /O" numi ti lris<:rit;ii 'jiJ!ţit ii ii rAi ""t'Ii"Oit.,. iar Sfântul Proclu, Patriarluil Constantinopolului. exdamii: BIIl"IlTi- tI: Cllftd1«1ii in cart Filll!lIi Dum........... ~ hirctiJlltltl: p'ect.
Lucrarea lui Dumnezeu se ,evelează prin femeie nu numai datorită faptului că biologic colaborează <li B, ci şi pentru el, plmii fiind <It: ""', are mişcări spontane spre lumea nevăzută, spre tainic,
spre Dumnezeu. Un picto' inspiraţ imortaliz.iind intr-<l fresdi momentul în care este creati femeia,
îl reprezinti pe Adam dormind la ,ădăcina unui pom'. Zidilorul a toate pliismuieşte din coasta lui
ceea ce lipsea Edenului ca să tie desiiviirşiţ o pliismuieşte pe Eva. fiinţA necesară pentru ca singură
tatea lui Adam să nu pa' alizeze lumea spiritului. Evo implinită ie... din neant la viaţii şi ... ridică
spre Dumnezeu. Mâinile îi sunt imyreunate in ru găciune şi dăruire. Ea este fiinţA care dăruieşte şi
... d,iiruieşle, lemeia care se roagii. In " Cf'asta stă loală măreţia femeii.
In aceasta sti şi măreţia Miron<>:s1ţei Maria Magdalena, pe care Biserica o consideră ÎJltocmAi CII
Ap"'Wii. Ziua. sa de priirouire este 22 iulie. În spaţiul românesc .xisti puţine biserici sau miiniistiri
ro acest hram. Este însă foarte runosrută Mănăstirea Sfinlei Ma.ria. Magdalena de pe Muntele Miisliru1or, de la Jerusalim.
Dar, anul !n'rul. in data de 22 iulie, o-a pus piatra de temelie pentru o mănăstire ro acest hram
la 0aJ1a de Sus, in judeţul Maramureş. De fapt, pe acel plai frumos unde o-aînfiripal mănăstirea, ...
intiilnesc trei judeţe: Maramlll'l'Şui, Saru Mare şi SiilajuL
Zona este frumoasă, dar salele îmbiitrânite. Nădăjduim ca Mănăstirea Sfânta Maria Magdalena
să cr...., .. o emulaţie duhovniceasci.in arealul respectiv şi să le aducă credincioşilor din împrejurimi
îmbărbătare şi mângâiere. Deocamdată, cei cinci vieţu itori rii"nitori ne fac să fim optimiJ;t~ Pe 22 . ;:;
iulie 2(1) vom siilbiirori din nou hramul noii mănăstiri.
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ou.cum pe fOIlf aceste.. Ct intimpli CU noi? Sfintul Ap.
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TH EOLOGICA

SinaxaMonah al ăMitropolitană

la M ăn ăstirea Nicula
inan monahală. MitropolieiCluiului, Matam~i
!i Sălajului . 'VUI?, joi, 20 iuru. 2013, 1. Mănăstirea
Ntrula. în pr.zenţa Inaltpreasfinţitului Părinte Athiepiscop şi Mitropolit Andrei, • Preasfinţitului Pelrol\iu. Episcopul
Sălaiului,. Preasfinţitului Vasili> S()m~uL Episcop-vicar al
Arltiepisropiei Vadului, felearului şi Oujului, şi • Preasiinţitului
lustin Sighete,,:,uLArhiereu ,icar al Episcopiei Maramu~
!i Sătmarului lntrunire•• început la ora 8 cu ofici. rea Sfintei
l iturghii, în biseric. a!" ziimânrului monaha~ de către I'S Vasile
Som~nuL înconjurat d. un sobor formal din exarhii mănăsti 
rilor din Mitropolie ~ de stareţul Mănăstirii "'icula, Prolosinghelul "'iro1ae Moldovan. l.linalul Sfinteil iturghii ÎI'S Părin -

~

a

t. Andrei ••d11's.I1un cuvint d. bun venit stareţilo~ stl11'ţelor
!i duhovnicilor miinăslirilor din Mitropolia O ujului. De la ora
10 • debutat sinax. propriu-zisă, d.. fâ~urată la Centr ul de
Conferinţe ,~fintul Voievod Ştefan cel Mare". lucrările au fost
deschise de IPS Pări nte Mitropolil Andrei care • pr.,.ntat
participanţilor tema amlerinţei şi celelalte punctede pe ordinea
de zi. Mai . poi, Arhimandritul Trolil Roman. I'clesiarhul C'le-dralei J.litropolitane din Ouj-Napoca a susţinut o prelegere pe
tem. ,,sfânt. liturghie - izvor d. har şi bucurie pentru dllugă
ri". Au urmat discuţii ru privire la problemeI. duhovl\1~ 'fi
administr.tive ale mănăstirilo< din cadrul Mitropoliei, moderat. de exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, ArIUtrumdrituI Dumitru Cobzaru.1n finalul sinaxei, ierarhii prezenţi
au adresat cite un cuvint dtthovnicesc 'fi . u <lat sfaturi părin~
monalulor prezenţi la sina'" monahalii• Milropoliei.

AIlIl,U11 P<igltŞlI1l

•

n '9 la Caransebeş , preotul Va,i l.
'L
Popovici publica, pe spe'" propni, Mo, nografia Comunei Pătaş.1n 2.O<YJ, Societatea culturală ..Ţara Almaiului" a republicat
volumul în <,<brura Worldl""'s, din Timişoara.
sub îngrijir.a llenei Craşovart Această apmţie
publicistică are o valoare excepţională nu numai
pemru Ţara Almajului,ci pentru afirmarea id<.'l\tilăţii locale romineşti, a ,.specificului" rom.lnesc.
în g....... a1.
Părint ele Vasile Popovici, aut<>rul monografiei, a păstori t în sarul Păt.(' din ultimul sfen al
veacului. al XIX-lea p.ină în '929. Era coboritor
dintr-un iir de preoţi ..grăni.ceri", tatii şi bunic
d. preot şi Î1wăţător. Păt~ esl. un saI aşezat
în Valea Almajului. din Banarulmuntos, o "ţară"
romineil'lCiI. " un mezat de val.", al cărui început
nu poat. Ii aşezaI altund e decit în vremea iffie.diat posl-<.'denică. De altf.L aut<>rul ar .tă limpede că satul, pomeni! în documenll' încă în v.acul
al XV-lea,""" alcătui! din aşezări anterioare,care
au ..roit" după mod.lul satelor 1'01lIâneşti. Urmele acelor aşezări anlerioare erau vizibile la
data cănd părin tele Vasile Popovici îşi alcătuia
monografia.
l ucrarea abord.ază aspecte di\·.......: islorie.

9

statistică, viaţa economică, 'uţă socială, viaţă
rulturală.

Numeroaselestatistici, inlOl1IY.ţie eM<tă (nume d. familie. d.locuri), informaţiil e despre port, obiceiuri culinare . Ic. fac din această
lucrare un document istoric cu valoare şi semnificaţie cărturăreasdi wşoică. fără îndoială că cele
mai emoţionant. SI1l\t paginile care cuprind descrier.a obiceiurilor locale la nait. r. , nuntă.
moarte şi la difer it. ocazii: Crăciu n. An Nou,
Paşte, Sfăntul Gheorghe, Sânzien. e1c.
Monografia mmunei PăI",! est. un document
istonc .xcepţional. Ea este, d. fapt, o cronică de
sat realiza tă cu smerenie şi cu o dragoste şi înţe
legere • vieţii româneşti pe care puţini o mai au
azi Împr"iurarea că monografia. fost scrisă în
supert>. şi eroica limbă a intelectualităţii ardealo-banatice de dinainll' d. ,,Marea Unire" îi conferă o ditnensiune special.i. Preotul Vasile Popoviei nu. făcut istori. , . l a făcut c..... c. doar
marii poeţi pot înfăptui: " ru _n fir pe care-l tr.g
din sl. lel ei leagă vremiJe.-n111' .1. ...

Sfânta Liturghie - Izvor de har ~ i
bucurie pentru c ălugărA"bimand,-it T.ofil Rom.an
n monah . spuscind"a; ,.Nu el11'aba mea să construiesc
case sau să le vărui"",,. Nu .treab. m.a să scriu ii să
citesc. Care . chemarea m.a? E aceea. dacă e cu putmţă.
d. a muri în Dumnezeu. Atunci voi trăi şi voi li mişcat d. o altă
putE.'lt'. Atunci voi putea face toat. htcrurile - să sap, să fac ordilII', să cill'S< j i să scriu - in chip liber, fără . mă alipi de nimic.
Pot merge oriunde. însă oriînmtro merg. trel>uie să merg ciutind
. singurul lucru de care e n.voi• • (d. Lc. 10"'2). Pot să las să
treadl prin mine tot f.luI d• • distracţIDo câtă vrem. caul în .le
acel singur lucru care dă seama de .Ie. Cind coostruieşt:ipentru
a mnstrI1i, îţi lărg eşti mormântul. Când scrii penlrU . scrie îţi ţeşi
giulgiuLDar cănd trăieşti şi respiri cău tind înrotdeaun. mila lui
Dumnezeu, .tunci un veşmânt nestricăci ()S ... ţese în JUrul tău şi
găseşti dulce.ţa unei încredinţări cereşti ţişrlind înăuntrul tău.
Ce anll1lli' construi eşti sau ce anume scrii. cu torul secundar" '.
Am găsit acesl. ruvim. foart. polttvite, să 1. pun îrulint.a
celor câte". ginduri, pe G111' aş dori să vi le împărtăşesc, legate
d. tema propusă de către Înaltpre,.,linţltul Părinte ArlUepiscop
şi Mitropolit Andrei pentru .ceastă struIXă moruohală: Sfii_ta Ii IlITgJtit - i."W1 dI: lui, şi OIlCllri< ~ln/ OOMgQ"
Nu.stI' cu putinţă . muri ÎlI Dumnezl'U, dec ăt în măsura în
care trăim tol mai deplin în Biserică, prin Siănta şi Dumnezeiasca l iturghi.la G111' ne hriinim ru Trupul şi Sing.1e Mintuitoru lui nostru Iisu. Hrist05 - poiJl.. ct!II uit: un ... rot"'iil din CD <ii
""<It. ~'" "" h<mri (d . fn. 6, 33).
făgăduinţ ele VIeţii monahale, d. regulă, se depun În cadrul
Sfintei liturghii, în faţa SfinteiMese, ariitindu.... prin aceasta că
monaliul nu caută şi nu dore;te alIce... decăt să stea mereu la
picioareleluiIisus, să ascult. cu,il\t.le lui şi să le pună îninim.
sa. dăruindu -I.... cu lot sufletul şi cu roată putere. şi Iepădind
d.la sine tot ce l-ar put.a despărţi d. dragostea lui Acesta este
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motivul pentru care, în centrul vieţii monahale 5-a aDat dintotdeaun. Sfinta liturghi e. "Din punct de vedere arhi teclUfol,
mănăstirea e construită pentru slujirea Durnnezeieşlii lilUfghii.
Intregul edificiu este o l iturghie ciintată în piatriiln jurul bi,...
ricii. galeriile şi chihile. trapeza ~i bibliol<'C' .. adunii co nişte
hetmimi ii serafimi, pentru a alcătui un singur În111'g. spaţiul
în care liturghia'" celebrează în douăzeci şi patru de 011' pe zi"'.
Aşadar. loate dau mărturie despre HrisIOS cel Inviat - Izvorul
Harului, şi toate ne dI.""'" la E1 - Viaţa şi Bururia noastră .
Cu toate acestea, sunt mulţi monahi ai timpu lui nostru care
mărturisesc lipsa harului şi • bucuriei din viaţa lor şi negăsind
nici un răspuns, ... ispita d. a abandona această cale, filcăndu
li.... urită viaţa cea îmbunătăţită. Sfânt. liturghie şi .lujbele în
general au devenit pentru ei obositoare şi plictisitoare iar via!'
monaiială lipsită d...ns. Nu.m soluţia pentru o asem<.'l\. '
criz.ii dar încerc să vă împărtăşesc citeva gănduri în G111' cred.
Slujirea Sfintei lilUfglui .'1. dl'OS<'bit d. gr e. pentru noi
pentru că .a . st. în fapt slujirea lui Hrist()S P<.'l\tru mântuirea
întregii himi Trebuie să 111'acă aui îndelungaţi pănă să .. prindă
d. 5U1Ietui nostru cev. din duhul iubirii jertf.lnice a Mănruito
rului nostru hsus Hristos. Nu I11'bui. insii să lII' desrura;ăm! BilII'CUvântatui şi filocalirul părinte Sofroui. de la 1'5...", mătturi
seşte: "Bun. Pronie mi-o îngăduit zeci d. ani să slujescliturghia
şi de fiE'Gllt' dată, într-o măsură sau alta. am simţit bunăvoire.
lui Dumn.zeu asupra acestei slujbe"'.
Gqo noastră d. căpătâi cred că ar!11'bui să fi. ' Cl'<'a d•• nu
lăsa să fie transformată Sfinta liturghie ÎlItr-<> Obed niţă'. Să nu
venim la biserică doar pentru a . 5Cu1ta Sfinta liturghie ci, ţ;
ţ; îmf'lt"U"l ru preotul slujitor. întreaga comunitat. să tie prt"gătită pentru. sluji cu ad",·ămliturghia. adică să ... dăruiască
în întregime lui Hristos-inclusiv ru păcall'le - pentru ca mai apoi
să primească de-viaţă-fiicătoar el. Darnri. nu spre ;udecată sau
osiindă, ci spre sănătat., bucurie ~ veselie.
Împărtăşania la fiecare Sfântă liturghie ' ""venit. din nefericire, 1ffi subiect con!r<>ver.Mlt dar cred cu roată t ăria că ritmul împărtăşirii nu ar trebui. să fie altuldecit oridecăll' ori slujim Iiturghia.
In .cest sens, în programul liturgical unei mănăstiri, Sfint. lilUfghiear trebui să ... săviirşeascii doar .tunci cind mmunilall'a esli'
pregătită să se împărtăşească, excluzind duminicile şi sărtlătorile .;
când S\ll\!l'm obligaţi canonic să slujim şi să ne împărtăşim (Cart ..
8 şi 9 Apostolic;CalL 2 Antiohia 43r)'. Că111' . ceasta n.

.,
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f? Î<ICUr~ tOi1lU"uIt Slintul Nicol.ae Cib...!, in hKnn>a ..
n..pr. NţllJl HnslM: .~I i<\I"'lr111 ÎOCtUI\;trf ~ Qum.
nezl'Il

iMNmn.l. supunm. iSCIIItm şi împbnirt il to.ote.
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nu ~logdnd lIf'am putN 001 su~ mii bmt lw Dwnnolf'1l. dfCif arunci cind !It filmll ll\Idulimf l UL Clei cui lJ
pulN apul $.l ~ llW bme d«iT mlduU:rl'ior? t..
~.Iui Hri<toJN ckpbn d«iI oncm ~ Imll ...
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şi ~ ....
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~dopusrN1aNSt.wuluiAh. 1N1Unt

oin<ttir.oro blnfpU<'utihu Duml>mu. dedI"'lIl.bn"ano
... 1dIim ro EI" doobindJQIlOI Ni cIfpIIn iOIPINnm. ro D.
Lan.ar. Ltrurpe. Hnstos III!' âlNInI pr \tiţi " III . . Iii~ în ~ liodruI.I înp..-.lnbNlma ..... dfdt
IlI'daom"';"llf~CII
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SdumbuN swvmitii în LihIJ"gll""MI rnm.ine.c a f<><l dftft·
minati. de apariţia. în &serir.t Romano-CaloJic.i, a unor .....
pecte noi al. invăţ.i.rurii d espre Ma ia Domnului. La 1 110iembne 195", Pal'" Pins XII proc1amj. prin Const>ru\'olaposMiel Mnifiullrnsi.... n••s. dogma Înilţiirii Feci04llri
Muia cu tru pul şi mlIetuI Lo. cer (UjllttD lm.. rns OI"!"'....
ftci!M~tI...iJnIM ~pr;o. _..,_).10 laSl
!eL s.1ItătOU1' a Ad ormtrii Maicii Domnului Il ) a USIUI) a
d.....rnt. penllU catoli<i lnălI;amo Ff'O<Wei cu trupul l' $\1.
llelUl L1 ~. P...tru ortodoqi. o Jorm..ur. do gma!lCl de
ICUst.l.IWtIlri. era hpsilă de temei bibbc ti. ele asemenea. de
d......zi d= ale Trldiţil'i in ~ pn~ 1mnogt.a.6.1 şi
iconogrm. Ilismcii munt~ de îrImorminwu trupulw
M mei in Ierusalim.. _O , p.e....mt.l min ......! - _
1.0
W<'eI1IiI mmo de 1iI Adonntn'a M lirii DomnaJui-llvoNl
VW!'i in monninl se pune ~ sarl diM ( f t ~tul.
J.:e_~. l.uIrunOndI. de Lo. ~ Adormn ~ [)om.

ne ~ d_ doo da- nuIui ~ de asemerw. ingroparN Fecioam ltUn.I.
-"P"""'bb de Lo. -..rgini. acIunindll-ri Iici in wtul (;M.
p.I nomu ti şi de dusW ta.. DiClIO(uŞ. _1.1 SlWi
mnmi.~ trupullnell şi TIIFIUle fi Dwnnr~_
lJIurgtw ti ~ -.dQI, t k t _ --'1uauI KetI
di "'-M': de..-. lO;I ~sI

p'woq« duhul m",,". l i ~de se ci:nt:i:..... adoonir'N tlI
<W. lirl d . moo:rte_ lIOrii au ripll pe Apooloâ prut ri.Zdllh
cintlPano
"" dfparte ele NInI MftnnrI.
~ pe cei. nsiP'fi prut lwne intru o a'ati '-au P'" in.oJnlN
SUnu l.JrurPe nu
6 ll\'O( de tu:unt" II. ponlnl
~ll.1IJatlllwtilltrup, pe ~ ingropindu-t tii amte_...
lIIIlNh, docil în lI>oI$uQ in ano" ~ la twart tilI1fIIW cu in'and tbfulta "II Bucunei - TI1If"Il ,,~
~~y

~ti(U~.~$.l~~

ro-

jl tracllţlel dogmaln OItodoxe d~ Fl'cio.tIa M aria. Sdnm bUl!a form ulei hrurgice a fost p tegi tila !i C<>IlIwUrată de
P"'O!' atdmCJOŞllor . mtrM\d ilStIe~ firi tuTln11iri, in practica bturgtclCele d od dogme ratoli<e K himba u, in concepţia
OI'1Odoqllot. rolul F!'C>OaIt'i Mana in .aportcu M...UU1lOruJ.
fiind in ~ ttmp fi în dtsorwnţl cu ~ biblri, CID'
dlrma ci ~prutll·ull om Imllll p;iarul în lume - ~ prin
pk;It mGU1N,.-1OI Mel I11Oo111N a lft<"Ut in roţi 0llIII0mii J'rin
~incaA' lOţI au pk1lWr (RJo: 12). Uriirila1Nm.inIutni pnn hsus Hnstos me, de asemmN,. sublinW.i de K oul
TestID>mt. .Oo unul ..... Dumnez.... unul ~e şi ~
tonLI in ~ Dumnezeu l' 0IIrIerU: omul hsus HmIos. Cft ce
H dai pe'" prfţ de rbcwnphmo penlI11lOţi....- lI ThI. Z.
~-6). Om la'5t 1l'IOlIV, ~a fi:ri piUlUl str~ a FeCIOIm Muu. dtdllltl de B..ma R<>IIUIIO-C.o.tolid esIe
pentru or1lldoqI Slrhnl, SltUindu-<> in "J""Z111" tIIldevinil
tf"riat.1'm ~ cIogtne. !dACI Domnului a foQ sin:w:i in
prmn!I1l'\.ÎntwnI inlz-<> pnWLi tii ).tinlUltoruL <rI'W o
SlI\WţIe wlOlUi ~ În ~ timp inol. ldm DommllIIi
a bt desp1rţIU.pm - . . tonnuari dogtnat>ce. ti d. null1lII 0IlI«ll'S(. pentzu e- lIIOIr!N a foR <u&<iI '!" J>iaruhIi
Iw Adam. FfOOIrl M.... I pnmd o ~autorlllmie l~
de Mir<IUItonil1'- in ~ tmlp. o desobdariure b.ţ.i de

s.

_ . ~

IUspoIIISllI B...n:ii ClI'to*'u ~
SctoDtt.irN lmnulei wda in ~ pe m " Sol
hntnl arobci, dogm.o.~fe<>omot u... cu trupul tkut tkl pobleulIl! deooebt te f""ltIIl d."';: <1' psaJmcdi .,
i ... $O. . .'
- . SJ"l1lUiIt. "'llIOd "Stat- ci ni'
1.0 cer era in strmsa legărwi
.;'1:. fintl~de
im~ pontra i
Iluenci " Trup il lui Hnsto.. <II d o S ma imHlIl u ei
Duau_~
pomru i 'Iim\i........... d nr _lIIidWm _ olIon
<oncep' ii. prodomatl de
P'" nor lHU mirturisiI ni" pmtttl i l'Nhu '"' tnlrie - . . . . ir\s.işl ~ _ 1 - 1'ap.11'1us1X. in8 deaombne
<iod.&I. a NiI ~ ci """'-a
To.o.~ rugiciunolo brtup:e IW P"fllbfloc lft'ptM
tIMdu<: 18 ).4. prut are se susţinea
Mnw n li mimuit....... ci
dM a<I;;( ot.crI.. ~
~ feciomoI.!d.m..Jm
III ~ 1.0. N "' S.Î imern~lIIl.~AmbeIIo
"!\;-...e-... Do,ot_ ..- . U. 1IlMIICa. .......... _
rW.
in ~, pe W!g.i.
lonnullri dogmatice er oII
w_
fiul';" uni<:ul MmIuiror. in
str.... Tr~ tomUI"Il' C0"~ uWmririi RMSln'.
lor doua Biwriri. Biseria
hntru ortodoc~ Maia
Ortodod RomW a pririt
000wtuIui
a f<N1OIdNuIu.
{"II ~II'I' acl5l\' lIOI .....
D ~e.. ~ adus N
pech' ale marioiopl. moli" P reasfâ n t ă N ă sc ă toa re de
gkiuni1e
...-ln' 1.0. pl<:iNa' ~ a leacţional. în mod
me trtn1lui. fiulu:i ei. hwt;.Du mnez eu, m ilul eşte-ne p e n o i" o6ri.oL printr-un Comunicat
al SI. Stnod. pubhcat in Orti crt'dinţl 5-a b u at pe
1odoxi.o Il<. 4119jO, .....ruri de
intenomţi.J. plină de 5U<n'S
al" mxvIe pe ~ teN,
pe Ia:ng.I hsus la Ntalt1 din
d. PI. Profesori D .
C;au Galik>ii (In Z, 3). în~.L SUn şi P. ~
demnul M.ai cii Domnului
ct'St ril<puns iI'l50lt1te mvoeuei:"Pe P' N.lmtil.
R..ista eu mmită ... ...a.,Fa<Pţi orice","
B~
.~
mma, PCUblllKUv.inlili. minti. stJpw m-trl,
m int eucl pr,olilo . ~i
(I":z,..:il nu permit" nici o
do> DumnOl.... Nbdt~ ?i purum f eaou a M. ,
Cle<f incio~ilo. Înviilăluu
;m tonomie fală de Fiul, ci,
na, cu toţi obnţU u: o pOllumlll1. Pe nOI inŞIIlf " unii p" ~i1
ortodocl in legătură cu Feşi t<>atl viala noaotd lui HnSlos Dull\lWzeu !oi o dhn~. Pm ·
d in contră, o supunen' (ii o
cioH a Maria !i. d e asemeIru primt d atl, un'tatu aeeSlO1l tefffi. aşa cu m ap u e In tex'
trâul' în tain.1 Fiului
n ea, .ii puncteze dif erenla
tuI grec, a IMt despl1ţlU in ltmba tOll1 ~ nl în l tf1l .S"i..... 1
dogmalicii a celor două dogedilat 1.0 Bu ~ în 190Z. Pau n d upl ~ ... cu tOli .linţii sJ: o
M.>iaIlJ1:murului mijlocim e ca tolice. p recum ~i
pom mim" dJlI Lihllghiecul rominesc a ll cul. In mod logic.
consecinlele ce dl'CllIg d in
loc rug1ciunii .,J'mstânr.l N1sc.ltove de DumneMi milUl<?t'Rolul d e m ijloritoare a
noile formulări .
n e pe noi ... lilul ghi~1e gl~ ata CUm am lnmţlomt nu
1
,_
1'0<_ .. _ . M . ~ . D.--l- ...._
"""_
n~trl
pe Lîngă Iisus "'l\'
in <eu ce prive~le
"'/1<"'0" ......... ..
~ " lJ"-""
cunosc ...,.astl5<'f';u~ Ş1. oliciaL nici rlspwuul"Pruo/inwbIini.lt şi în ~ l\OllStIt'
Îl'J.J.ţID'a FI'Cioanoi Maria ro
u.• • IZ .....
LI N..dtoare..... nu ~ loc. În Ollce cu. 1.0 rombll ace..l l
liturgiC\'.
l i AntiJonui l se
tru pul la <ee. Comuriic.otul
inVOUle nu poate li mcuLi cu vt<l('fN pentzu sunplul fapt
SI.Siood mmţion;t ci, d"'ii Iici a""'" .,o credinll scumpI fi clrd. inll~ CU _edin pr.aImi. inn.iI de inspiroţil'
el N se repet( în tN" JeJV1Cule d,vme. 1.o stiJ1rtul anumItor
d e <irrulaţie g.....nil.. in lli5mcll Onodod fi ,""1.0,,.. popa- ~: .Pmtru rugkiurul. N15dloarei de Dumnezeu,
ecIenii, pnn cererea ~ll l'ruSMlel Nbdtom de Dumnitui ei dreptCZl'dinrios, lOl'l1~ Biserica OnodOJ<1 RomâILI M.intwlOrWe. lI'Wl~ ........ pe noi". În tracliţi.1 liturgid
~~ .
~. ci nimic nu un pune deJiruţia el ca dogm.l. AcelSla ~ ~ DllI\" cinll d<>ar 1.0. ~orile mari, dai
N>ml» ~ in bpbam 1..durgfuei. cmso:leri -pcro atat mii mull ro <it in Si. Scriptura li in primele fIW in lIad1ţ11 hturglclllltor Biso.orici ... JoI~e mult mai
mertitN" F«ilwei M~ in «ll\~ m inlll CI fimd egală
~1CIlri =?ID" iipsesc cu toNl1l'llU'1unle caA' ... oJefte.... ~ ~ Iu= il .x-d m ti in rOnhziaJ.a. apdisului.
cu m''<larN. ..... "f""tll tmoSIerlllil ~ MaK'Ji Doautului'.
menl\'1e unei deJini:ţii lipsrte de ~h şi de uniLo.leraliLttl'.
sunt IIw oa tl' dat nou in!l'r'l'l'l"l\iile Fecioarei Mnw
Se ~ Lo.IEI>loSln"lrN ~~ N1scI_ de DwnnrZ01l
Oei. înll-<>d~ dogm..ot:icl cum e cea de laţi 11<I se po.I'
de aolP ale sIirţllor.
ti a 'lbnţllor de a duce ruglaul>iW ~ in laţ.;l tzmulw
"16nn.1
nwna:i
un
~ ci tr1'buJIo ..... nlle fii tetnelunle fi
~rugba1ide~}egHn uîn imnogr..
MinNirorulut. AceilSLI ruglaune eu CO!I\pWtali apoi. de
sensurile Iw. Iar st. Scripturi ti st. Tracllţ>e, pOnl in VNCUl iii slrWtonIor Mmi 00anIiui. cii li in <:N a Ao tiq,.kw
ofortuI _
"pe nai înşine fi lIl'IIipe aIţa l' -.1 vwţI r<NS1. neolerind aoem ......a temeiuri ~ semllfi pentru kUStl
111 lui HmIos Dwnnrzeu s1 o cLlm", de I ne dlrui l"Yţ;l1w
fi P;U"~ incfla'IIte feocioIm. MmL J'ettru a.cNSU.
dogmi. ele au trebuiI si lie inlocui" OI remfturi fi seI\$Ufl
Hmms.. EsIe im~ iruosl""!l1' II'I1ftISmtel _
SUlgIlll dtre dans.&: IOIgI pe fiul g", li I>uan=u'" ~
proodIIse pe l1tl ale. caA' ca mre f"'lli ~ fii in onao cu
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BREVITER '

Breviter

Parabole

., Pl."eas fâ ntă N ăs c ăro are

de Dumnezeu,

miluieşre -ne pe
(aJ1f. ~ lOOUt li1n

noi"

alIllC. DolIUllil-..... dăruit cu
har, a scris, acum câţiva ani, un v<>lum de predici L-am ritit încântat
să întâlnesc inteligell\a născută, iar

llU Llcutii a atâtor comentatori de
to ată mâna. O doctorandă, cuc..,,;tă la rându-; de î nţe lepciullea pă 
rimelu~ i-a dedicat o cronică plină
de elogii Intr-una din revistele la
ca.... instituţia îşi obligă angajaţii
să fad abonamentul cuvenit supravieţuirii culturale. Surpriză: la cii!eva luni. tiinărul !ilujitor al Domnului ...a străin de receptar..a cărţii
in, să spun astfeL propria publicaţie periodică. O priveşte, probabil
o pune pe un ralt şi trăil"jle ferici!
cu sentimentul <ial<>riei im plinite.
Mu/atis mutamlis, mă gândeam la
ziarul LuminII, oI Patriarhi<.'i Româ ne. La viaţa lui dandl."itină ~i umilă, în pridvoare de b iserici, nebăgat
in seamă, alături de rozarii, lămiiie,
pomelnic>' şi lumânări. ştie cineva
că există? Aproape nimeni! Că e un
ins trument de credinţă popularizatii? Do.unne fereşte! Că e susţinut
din banul săracului? Cine să ne-o
spună? Cite enigme nu trăieşte
omul în pacea lui neîmpăcată! O
soţie iubitoare se întoarce de I~ biserică, într-<> mat'!'

zi de f>ărbăto.1re,

N-<> m<ti lntâlnisem de căliva alli.
Se rugase, cred, pentru ea. pentru
familie şi pentru soţuL de decenii,
trăind apt""l'" singur iri împărăţia
m untelui. Unde. fiiră voi~ lui, I-~
ajuru; din urmă m illU!lea unei vârste. ~ltive rsate public. Aminte""
evenimentul impovărat de vina
Ullei depărtări neaşteptate. An iversa",. '" panid>ează doamna? Nu-mi
~mint5C! Sigur, bo lboroseala desP'" iubiri'. fii' şi într-un colţ de bi serică, llU înseamnă că. obligatoriu,
vorba lui Rilke, "'spirăm acele~şi
spaţii. A dou~ zi de Paşti.. privesc
pe ge...... Doi cerşetori caulii iri gunoaie bucat~ de pâine zilnicii. Au
găsit-<>. probabil Se ~Ş<'ază pe bordur~ străzii. E.o. alăpteazii un prunc.
EI rup" lirimituri şi hrăneşte un stol
de porumbei. Sunt fericiţi? Îi lumine~ză ac"".şi lumină şi-i poartă

prin lume acl'<'aşi Înviere • lui Hristos. Am deschis geamul şi i- .....
strigat. Am luat un CMto~ l-am despic~t şi-am pus în acel împtovîzat
loc de siguranţă Zl'<P lei, Apoi l-am
arunc.t. Omul l-a prins. mi-a mulţumit şi s-a întoro 1. bordura sără
ciei lui. Abi. în acea clipii mi-~m
dat ........a că fericirea !.'Stecăştigui
unei aptopieri pierdute ,

pe Sfân t u l Ioan de RUa

(p elerinaj î n B ulgaria, }o i unie - } i ulie .lOl } )

întru adormi", lumea nu ai părăsit . de
Dumnezeu !'.'"ăscătoare, mutam-te-ai la viaţă, fund Maica Vieţii şi
cu rugăciunile tale î2bă~ din moane sulletele
Legă
tur. nedl.'Spărţită dintre Maica Domnului şi opera mântuitoate.
Fiului este subliniată şi în alte imne~. Maica Domnului!.'StI>
pentru noi ,,izvorul milei", iar ooi!le rugăm insistent să devmim.
",,,,dnici "milosti\irij ei".
Nu pul<'m.lrece îns.ă cu Vl'derea nici faptul că în W'O'le texte oau
expresii s-ar păn>a că Maica Domnului l.'S1e şi rnântuitoarI' " ...să ne
!'băvimprin tir"O' din N.'VO:i ci tu eşti măntuirea neamului omer<'SC".
In astfel de texte lrI'buie să fim toane atenţi la eonte>:rulliterar şi
liturgic. Apoi, nu peste tot, sensulcuvâmului lIIânlutre şi deriv.otele lui are ace~ Îrl\eiI.'S ca cel car<' apare iri legătură cu lucr""'. de
mântuire a lui Iisus Hristos. " A mântui", în greacă, poate .vea o
mulţime de senswi Pe lângă cel care redă opera Mântuitorului.
descrisă în Noul Testament, t<.>rrnemtl poate semnifica şi • sdlJll, •
păstr.. • <1I1ISt1tlI, • flUM !lI1lI1J1pos1, • t~bo. etc. De fapt, şi in limba

A.:hid. Claudiu Ioan Gr:ama

păzit,

noast"'·...

m
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""ite'" feci""a ai

a târguI de <arte din aprilie,
amîntâlnit un pfl'Ot. V<'Chi

,

CRO NICA

[~ uminid i. 30 iunie 201],. după Sfâma lirurghie ohciată iri C.~':" . tedrala MitropohtarIă din Ouj-Napoca, deleg"\i!AthiepîsropIE'Î Vadulu~ fele.rului ŞI OujulUl, condusă delnaltpreasbnţitul Părinte Arluepisrop ~ Mitropolit

Andrei, din care .u mai făcut
parte PC Părinte 11lStin Tira, vicarul administr.tiv al Arhiepiscopiel,
PCm·, Arlum. Teoiil Roman. edesiarhul Caledralei Milropolitane şi
subsemn.tuI, a pomit înt.-un pe lerinaj iri Bulg.ri•. Această mită
fiăţe.oscil a fost efectuată drep t răspuns la im~taţia Preasfinţitului I'ilrintl' Evloghie.. Episoop de Adrianopol ~ st."'! al SfinteiMănăstiri RiIa,
de. participa la hramul mănăstirii CI' o păsroreşre. I'e dat. de 1 iulie .
fi<ciruî an l'Sle prăznuită întoarcere. moaştelor Siântului Ioan de Riia
acasă, în mănăstirea lui, iri .propiere. căfeia . \"ieţuit

"""""'" aria semantică • cuvămului !.'Ste mult mai largă decăt "'a
"'ligIoasă. car<' exprimă marrtuirea prin Iisus Hristos. UnJucru este
îns.ă sigur: niciodată lliserica Orrodoxă n-a atribuit F<.'CÎl>afl>i Maria

rolul de mântuitoare, care l'Sle t<'zervat, conJorm rewlaţiei Noului
Testament şi Tradiţiei. Fiului ei .
Ern/lIţli

lllIII<IJID-Gltoh",

,=te

Biserica Rotnano-Utolică lUl s-a mărginit doar la cele două formulări dogmatice amintile. În 19'>+ acel~ Piw; XII • promulgat
l'fridica Ad G1di ~ subliniind faptul ci Maica Ihnnului, prin

Dumro>zeu, .;wut o dI'asebiti participare la "1"'" rnantuirii noastre ('i"iJl. a IXi volunllltt in Ild= sduhs "",trIU: IJf'Ut
ai"""" IrJIbuit ptU1t:s). E.o. este ro-mântuitoare şi aşa rum Hristos Care
"!""" mântuit este împăratul nostrn, Maica Dom.1lui poartă şi ea tillul
"impăriiteasanoastră". Coocil iul Vatican Il a l'l'Iuat, iri capitolul8 al
Constituţiei <iogmatice despre Biserică l1mIm gml.WIl, din 21 0ctombrie 19% învăIăNradesp'"Maica Domnului.Acest capitol. a format
obiec!ul unor aprinse discuţi~ fiind aprobat doar cu " o mică
majoritate"'. Aici au fost preluate dogmele mariologice mai \'I'Chi,
dar expre;ia de ro-miin.tW.1lJtln a fast evitată în mod expres, ca şi alte
formulări ce au stâmit discuţii Are;tea au fost cu grijă înlocuite ro
al te le, care n -au diminuat cu nimic sensul celor care au st",nit
voinţa lui

nemulţumiri. subliniim,

iri ford,

acele~ aspecte aii'

mariologiei.

Cmrduzii

Din acl.'Ste motive, o reirurodu""" a invocării "Preasfântă Năs
Dumro>zeu. mân~ 1'" ooi", ~rum ", întâineşte
în unele locuri, l.'ste egală ro crearea unei confuzii dogmatice, Glft'
poate conduce o la îndepărtare de învăţătura ortodoxă,. după Glft'
Maica Domnului nu !.'Ste ro-mântuitoare (cortd.""mu), ci mi~oci
toate (mediIIlTiI). O astfel de lt"I'eftirI' ar în.sernna, de -.nenea, o
dI.'Solidarizare şi o lncălcare a Cormmicatului Si. Sinod dat al urmat<'. irlvăţăturiicatolice de la lllOÎl'lI1brie 195"Argumentul învocat, de ~ ne întoarce la textul grec, llU !.'Ste
eon'lingător. Grecii, ~ rom;un amintit deja. nu au despărţit textul
N ••• ro toţi sfinţii să o pomenim.'de conlinuam1 ,,1'" noi înşine şi unii
pe alţii şi toată viala ooastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm", ~
că, în mod oficial, lUl ' " ptactică irwocarea în cauză. Acolo unde
pietatea unor cântăreţiiraarcă să introducăîn~ aceasta llU
cătoare de

l.'ste o problemă oficială. Tlt'buie menţionat îns.ă şi faptul că o partP
din cei ce introduc această invocare folosesc formula "roagă-te
pmtrn noi" iri loc de ,,1IlântuiI"Ite-ne". Voci autorizate aii' ll'Ologil'i
~ti consideră enunţul "mântu ieşte-ne p" noi ", irllegătură rn
Fl'Cioar~ Maria, ca nepotri\~t. A,,"ând în wdere ... le de mai sus, argumentul Întoarcerii la textul grec este II<.'COfI'lingător. Formula
,~R' 1'" noi·' corespunde. ca şi ",ade .,roagă-te I""'tru noi",
a.I mai biR' in\"ăţăturiiortodoxedespre Maica Domnului. Ori mai
fl.'Spectăm adevărul că învăIătura dogmatică este re6ectată şi trăită
liturgic, atunci ar trebui să fim mai atenţi cu schirnbiirile liturgia>
p" care. in ultimul timp, le operăm ro dl.'Stui de multă ~rinţă.
Sdlimbarea unui text liturgic'" ar putea provoca erori dogmatice
1I<'buie evitată.
' O<k>o1l, ;o",, _
' 1:. ~ ti

v"""""'.....1Jmn ~ p . ""

SfiintuJ 10IIIl dt: RiIA, puţin cunoscut de majoritatea credincioşilor.
~ trăit aproximativ nure ami S67-<J46. El este ocrol1lorul poporului
bulgar şi unul dintre cei mai reprezentatiri sfinţi <ti Bisericii Ortodoxe Bulgare, fiind fI'CI1lloscut ca fă<ător de minuni. Este întemeietorul
monalusmului bulgar şi al primului aşezămănl monahal din această
ţară, Mănăstirea RiIa. Cooform sinaxarului Bisericiinoame. aiungând
la 25 de ani. tănătulloan, a ales să trăiască în singurăwe. în post ~
rugăciune. Tre<iind prin mai multe locuri. irI ...1e din urmă a ajW\S să
'" stabilească într-o peşteră iri .propiere de acru.l. Mănăstire RiIa.
Se pare cii în,," din timpul rieţii i s-a dus v!.'Stea dl.'Sptl' sfinţenia iri
car<' îşi trăia viaţa. Se opune că ÎllSu~i Ţarul l'etru 1, .uzind de el, 1-.
căutat pentru a primi povăţuiri duhovniceşti. Imediat după moarte.
trupul său ~ fost duola Sofia, unde au .ămas pănă în anul 118],. când
regele magluar!lella alll-Ie• •cucerind Sofia,Je-a muW la Esztergom.
După numai p.tru ani Sfintele Moaşte au fost readu... Ia Sofia. de
unde. în anull19'J,'u fost mâmutate la Velilo Tiimovo. După m<ti
bine de 2.50 de ani. irllf69. trupul nepulrezil al Siăntului Ioan • fost
re.dus în mănăstirea .. din Munţii RiIa. EIl'Sle sărbătorit de trei ori
1'" an: 18 .ugUSt ziua de prăznuife a Sfântului. 19 ocrombrie. ziua de
prăznuire a strămutării moa~telor fui de la Sofi~ la Tiimovo (sămă
roare preluată. şi în calendarul nostru) şi 1 iulie, când ... săIDătOf"'ite
adu""". moaştelor Sfântului Ioan de la Velil;o Tamovo la miînăstirI'.

"'.

Ştiind

fiind că
lui în Mănăstire.
RiIa, am străbătut drumul piinii aoolo trl'Ciind irlBulgaria p' noul pod
'" leagă CaWatul de V1din,punctând astfel o nouă premieră.
Ca ori", I"'leriui serioşi, ....-. m făcut şi un plan al călătoriei. propunându-ne să ajungem la destmalie iri jurul orei u n u din noaple.
Deşi ro.te au decurs conform planului ~ puţin după mieml nopţii
am ajuru; la numai câţi\·a tilomelri de Mănăstire. voia lui Dumnezl'll
• fost alta. Probabil ai pentru a nu "" încrede iri putffi'~ noastril de
• pUnui ceva (lUCIU de Glft' m-am coovins şi cu alte ocazii~ din cauza faptu lui cil • plou.t foane mult. un mic păriiiaş, CI' în mod oormal
tH'CI' foarte lin 1'" sub ~ ... aua de munte, a Cfl'SCllt atit de mub încăt
drumul a fost blocat de pie1t<-'1e .du'" din munle. fiind astfel ""voiţi
să rămănem o noapte iri Mttocul mărWlirii din !ooIlitata RiUl.
Adoua zi, deşi nimeni nu debloca... drumul, Sfântul Ioan de RiIa
....-a trimis un cii1iuzitor în persoana unui localnic c..e, cunoscând
locurile. ocolind puţin drumul, ne-. ajulat să trecem. Astfel am reuşit
să ajungem la timp la mănăstire.
"
.ceste lucruri d!.'S1"" Sfântul Ioan.

pentru întâia oară urma să slujim de

entuz iasmaţi

.săIDătoarea

,p
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MbtAslll lll /Wl, SlflLOtl. la o a1lltudm. d. 11~7 1II.m. ~
vHN. riului RJ1s4 dm Munţa cu ~ lII1IM, • Iust" ' _
..ti dup.llUUl,. WI Sf(Qhd X. P"1'" după mom•• pwtnKuIw
!om. DupI ~ ~ CtdII ..... .ominlItm.oi. ..... .. pm d Nuşi
Slinl\lllNn ar fi P'" b,uN tmUi ~t IEIorWW ilO.
CrIt ~ d. i$i CUllI ..m ati, dupO:"'. _
<iN lunpI
'TmUI pm _
şi ............ şi m.o:i gnoIo. P5W' o apo-

MOf'. EgN, am aJltrIS în !o<;ilit. ttol S~""". \Ill s.>llIlic d.
Illunte. în W ' H nk"ul şi • <op>lmI Slintu11o.>n M RilL
Urcind un ~ SI'rios, inlr-Wl Ioc lniDlos, <1$ol C\IflI . . şi.
N_a. in _ oM XIX, s-a nd,COI O lI'.\nblue îndun.all
~ Airi, !<ltIII_
lIIir>uNI: d.1.I bumcuţi anluLi şi
dopotraţl. p.w.1o ccrpuI dt duIa , , ~ ~
el qa cum .. rid. ................ Iust _ ; l C < I l l I . in lJI,r. Do aprm.t _ topN!ci ... tic fteI. 4.a' 4up.i.....
dapod ' 5bhaha.arb.~ din Z<ICI.i. c.u.. ;'lIri a a'ICIIlIi, It _
mi H ~te si "'" ~ şi si mi rimW Il!wt M modul pLon tro.1I' " - gindi!.. in ~
lO5l' pnovInole ZIduri M
1IUJItIIW' Îll (~ se implHeo< ~ şi C<IIoInrIo.lnItIII1 ŞI ~.~ ~ Yn'
1OIt ~'"' UidJni
pwlR SIa ruJonl,r in c_ f f t zagrimi. EsIlI' sub lonn1 eSt
atllI'cu anOlltqn, in ~ cirei.J. .. olli bssImcil 0I!'rItREsIlI' O ~ in ~ in_onaI ... boUt'i1 si ..
Il CIlrISlnIIll iI'ltteanii lin - 1B}7. binf.inlftn pf looaI Îll t-'.i rândwoLI eSt la 5UnNJ. MlIJlft' AlhoI,.RndIu.oIl pf (Jft
~. flJSUt uN ...... ftdw. ~turWuI m=dt chIhI""..".. ai doi vioţuiIori o pimNzi " IZI cu stlrlţfNf.
ti !It... NrtutW . bpMui ci in .....m\IP ~ • nJSDo otti. dupi "" _ ....
",gll in \>i$enQ. dup.!.
~~ln~.N. """I ~ ~
ce ....... ri«lrir cu un ~ eSt "1'1 ~"_CI' inUnl cu
Asttfl. fund ri\Iol hu mului. slujha• ~t ...... timu O hnţnrl M g_ dt ciPJUf'l. ..... un:lt nu Uri doft. prin
dodt dt obocft. La001 9JIO • n'Uf b:: inQmf'l'..-.l tl'Rrtolol, ~ pW la MW" (lII1 . dur ~) undr
dupi care. înjwul 0f'0i9-4j, ' ÎnCI'J'UI stom. Ulurpe. iCe<lS- ropiIfund. uma şi .. rug.. Est. WlIox IlUI'lW\llt un loc in ati'
ti fund s.I"îrşld M un sobor d. ;'u rhi,. f""011l" dWcooi. în CffUI înt~e pimOntul (l i poote el aslil îl illfigeil p ~
micullom), un Joc 11 coo.llUfn\il il tn1 munţi
!lUCi, dup;icum ;om;ol};,,1d.lI \'UdlCll Evloghit
(daci ilŞ fi 10:51 m;u ilffil. ilŞ fi ~ut ŞI numelt
fiteiirui.I) SilU un loc d. b<oh'tdm, dilcl if fi ...
folosim un limb aj 5lrid tu mtlC.
Nosun mlou li MlnlslUllil RI1i, unde illll
răm... peslt llOilplt. somnul bll'odu-nt ilC01l\pt
ni.lt dedntl'Culr~ RIIs4 CiIl! ........ o:;n!lnUu
su b g.mluI nostru.
Dis-<le-<IiminPo;l. dup' CW ilIl\ _
11 stOr>tllirw ~. JIf'-ilIn d ~ de stanlulloin,
<It ~il RiLJ.;i d. m CW nHu l<IIlI gilZde
bune.PSErloghit şi Plnnlftt M.K.lnt (om mi~ . orbihll de hInN rorn.Îl\.i ŞI, de orom,
bun pri«ml;i '"'" ponut 11dNm.
Am llltra"s.;iom.au,xClI'KI"d M i '"'"
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lrunlt CII ~ Pinnlt Andrts. Alinm de lnu·
~
$lupi I'rt..nnţltul I'bmte E.-JosIut,
Epcso::op de Adn.lrupol şi ~.11 stintti.~ Rib, J'tM.
.hnţ1tu1 Ptnnl. Stf.l1lm, .p;.eop d. M. lml ŞI!iObotuI d.
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s.. ... ....

randllLill1 tIf'ICOl'WlA tosr lin llIOmtfll d. in1lţm' dllhovniCI'UC1 pt' cm nil

Mct«!I'.

dmC\ll'ttI ~ ~ " - " ;
__

1""

toc ntl! lIWlIţIOlI.IlJ pen!r1I

pruru. d.oti in mut

dor~~.oiri _ .re.tm
iN dm llUI ~ h ~ _ mrl,. d.ot.ind

,..

-

"'" teC'OIuI XV. I I " f""L'Iii in intrtgm>e. I'x.
tun iIC1UU d.1nlJ dm mal .86}. dor !Ul> ...
H drieClptlIl II "" stf.. <It pOcturi dln oecoIuI
XIV. U nil est. A'SuuutJ ptntnl ci. spune'

l'tNstm\I!uI Evlogh>t, <ti. ut1' R ocup' de mo.... numtflt' " is«lcice PII ştiu are din1ft .It t5fe
m:.- <It nloift. A.sU:l, ;ocPSt memr. ..... o soo-_ podiine-u. sIupndu_ in bisfrici loartenr,

Z
1:

:';;.

•

;t

in spewl " lI\I.llrmllllui.
~ a.ci, trte.iind ~ reUloIl m.oI .11 văii. pnn
c:..-e curge Riul ~ .,iu ce striiNt. Bulg....
şi Grf<:l.l (111 greceste SlrimOllOlS) Ji .. vrn;.i în

.ur.

trilm

V ~ nosInIinBlI1pnI.~ T~ wmtJ pm lrum""-'\til e, pnn """"'" ticlloon de lPnmI ilMacilDomnuluicw_ ~"tuPna~ŞI,m.a

pe ;octst p.im>nl

000
Proiect educaţional Ia Biserica

impuNtewN CIt«r.u..AkuMn' No-

Iti -, prtetmI şi BtstnaL. _....' iJtIrir. .5_~
!li SofK-, pe con. pmtru inlhlOilfi O gbon
inimos ftSQUriltl.
Flodnd m.oi ~ mI..,s 1I11!tanu1 pg>d d e _

Sfântul Ilie din Ouj-Napoea
D

e

n.penood.o opnbe - ilOl}. i'mJbr,i.5bNul1be"'
dJII GIIbt!uI cM,Nn ltUrqr,.1l1IţW în pmm..-W
cu GridIruţlI J>eseţn8, ;r.ft.otJ in vtCIlIiUIt. bIseo-

- . pnn t.apNI că h1rimruI BuJgmtl. de ...-.dnd pomt'- cii p=ltWe. un pI.-t ~ ""'tuW .De nu ""li li
GI pnmcii... 8. S-w ""plIC." in ktsI prooeet prnt. D.meI.lI
rure, MllDn,1I dorinţ.o h:i. il foot ina>onn-irolil il>Ci.
~ 11-".,., il1ftl.l GI mtrurolo dJII Bulgoll'i.l, $O ilU More în ro1Ibor.... <li pr. piJOh VoISIlt Istule, VUori.I Mih.o11 poo1tlt Munţilor Ilil<ani. pt' uWuI rlulw Clwml05u>. .. . Ii G.idiilem - dlll!<1O<rro Gridinilti ..Degeţ;c.I" p tdllalirntdi.lIil ilprop;mo il lOGl!itjţi1lJrti1W;. loablillt 51ru.ttJ 11 tlWtle B!gU Herm;al ~ Mlhitll J=m. O implicilredfOSIL
10b10mttri de OfilŞlll Troym.
Am fost înlimp-inOţi d. 1'r.... lilll'tuJ Pinnlt Gngori.,
stmţul m.in1sIirii, un om = 1 . ptWltoot şi O gud.ll>unl,
an! lIt-<I condus în bi"-'tid pl\t'-il dot cl lt\'l lIlIonnil\ri dapre bmteU\'iintotulloc in are n e oOom. N.,.m închin.t în
SfanN I Alrn, l1lroon.1 lo.l;ucii DomnulUI Ji mi rostll Orugieiuee pt'fltru sulIetul Potri.orhuJui Muim. il! c1rui mormint
" It fOilJ1...... plu, .coperit CII plmanl. lŞil cum ~H dorit, 11
dpoitiiul dnli.o striplU irod. <nK1'1 de ltmn pres.ltltJ în nu.o

~ vom wll niciod.olt l --ilJtl "''Ilt mlltri, 11.1;0<..... pe Sfintul
l<>lll d. RIl1. Lam f'lIlt în ceruri, ~Iocitor 1. Tronul CtttsC,
dif l...al il\'Il1 il!ituri p" piimint prin mOilŞtel. Sille O~lm în
10ţil icooo$l;lsului sub lroon.1 M.innulorului. Ac... stl burone
• loslexp!Ul\iltJ ŞI d. J'ănntel<o MitropoIrt Andrei, în rovantul
d. înviili tllrl de 11sfârşitul Sfintei liturghiL
in I
putf • riIei. Lo propunere. rre...linţltului Evb
gtu•. un fkul ~ o mrl dnItMţit. Am viri.. t
Ia
Or-11j.c. un loc lI\IlItlf\ilt "'" .prop;.-re. siN.t 11 d_ .8 bJo.
koor\.I Milici:i Domnului. lk.ltom de aunuru. ce-'" p.&
trt
ul
.. 1\MISUl bismcii. _ ro.m ftutlIoasl. Ei 1 . . . . 51
metri. ~ putt.I dIl!ilf'd • drumului <'1' cobom. spIl! b:ihr..
IN RIIi, b: .. e... m J>OI"D"'I o fIOIjlI. m~.1e Sf.wuJw fie ~utI M într-un mod lNItWlot. d~ cil!u1 ~ o
Io.n. iltwla cînd tim idllSt de 11 T~ Aetst 1IIOUItllI pom. .ajunf;>nd în locu1 rnptdI'i', "-li ,,",1 lIIcid«um si
tsIt!llKlltlhnt .. ponur. dm pridvorul bRncuţtl n:hNt. Sl'lnţlb- Apostoli l'tmI şi ~

dou.t

Moieil Domnului. dllp' miinuriilt piirinltlui Fu.m. c
tWcul fund în l Oll.l orqdui """dI'i',
ŞOI> loarte btne rocnlntŞlt, f;oce 1IIIIIwti;oco!o chiM şi în zilele . - ., dornum... CII m c... îi ctf CU ~ şi sWuinţii "JUtorul CII ~ stlrlllllt pct'I'ts!N cj, .. """'" CII dooI
dţiv. ani. rugiiaurlile ....... lIWPt ce"'.... inim.lI iRşin.ii de
dlll'm' că &uI ft ..-il bolMv de unctr "1uJ ttnrun.1Iii. ....
Iost -..Iute.
Am m- mw tk.iItd O pIEmlw't ~aWuI ,iiului. are
ne 1rtd0ll.l ~ cănltC _ _ CI şi &
bri d.lI KiLL
ŞlIrnd d _
ale ~l de~ pomii: l.Idrum
dJmine..... dn-.mre. _1trlWtUI Bulg
SJ"f e.I,. tm..ne
pem!itt oi fi<-. anrbt popam (~ ..-..le b::uriflll', si l;ocem ... ..u~ ilStIfl. d, 11 ortIt mlItltI, mi SOSIIlI Miu.tn-a _5fDU M.uta' II la Tldll'lbtl. Ajunşi .xi. ne-om
ftCIIies preţ de că1t<'lI dIpt 1I1l'1Ol'l1Untu1 pmntelui _
P~ roslInd li otuglaune pt'fltnl oc\ihn.I suIleIubri ......
bun. JIf'-ilIn indInlt" bIsomcu!i \'t'd>t M Itmn, in demisolIll biser:icii celfi noi. d. zd. ~ l'IH1lI umplu! d . Jw li nastl!g>e intrmd in du1ml1 .,llWt1ui duhomic de 11mWl truIni". N<'-lIII ,,"pJ:d't .mll\lU1/. de
d1ţt. cînd pmnltle fiii'
prime. S!.ind ~ul ~ pl lul s.tu ti ne bineruv.illu drumul
De ;Uei, .m portUl spre u si. pnn gllcure~l~ .v.ind ÎI1
minte ",le trei lucruri imporlil/l" ee CilJt flf-. m înVle<!llicil
• ne bu ru r. in p"1tnn.11"1nostru. O ......mI îngiind pe M;ri",
Domnului cu PrunCIII în bUle de 11lo.lfu ilstire. Troj'ID. ciirti>. i--= cerul s;\ Ilt Ilt m9lootoiJt dtrt Fiul 50.11, pe Sf.illrul
!om de b Miin1stIrN R,l1, CWI-i i- mi ceru! 51 se roog'P""Iru noi T.wui Cer...: ~ pe pJ:nnt.1t Al'serut PopilCioc drui.o
i-mi cerut 51ilibii îndtUntill Îl\.lIl\te. Celui pe ure 1-. slujit o>Ufii. si cem ierWN de ~It ŞI pt'fllru "'; etice. îrd
tnNrK.i moi dep

_....

biti . în c.1Iitot. d. volunl~ lu 1' '111-0 şi grupul d e tineri .1l
Pifolu"; ,,Sfintu l Dit« Cl n! se il\ti/ntsc în fieart mieroIn
..if.lit bi5tric. p"ohWl, uOO' .. dtsl1şoilJii diver.. ;octivitiiţi cal ehetice, mlSlotlif·5OCtil. ~ culNule.

Potriv it preotului puoh V.l;l. I<IUle, copii.u mers li
st.inl. liturgltio şi l1 slujbele oiilUIt a.ci, oll fosl imp;lrtJ~i CU Slmtflt T.me în Postul Mm> şi
in peno.d. poslşi w "vil,lI rogiiciuni.Au porticip.Il
şi 11înl.ilniri le1notta' în Cillt H discut.. despre . lementele
sp.pului hturgic. prtrulll p.:tun bistn<ii. icoona. cruce. ca
obiect şi semn. Totod.olii in adruI ;octlVlt1ţllor: m losl citiI.
powstiri ~ p""tn1 copu. .... 1<IIlI vinorI.olt dtsmt mitrWt CII ttmmci ~ li l-ilU dtsI.işurM <bscujii ttmm<e
pt' m... gme. lor. A fost YUlt."l" ~ Hotel>, .tUl ii l.I
dtm250IuIbosIenaI, lin spil!rU gândit ti ptnffU diveIw 0ClIVi!iti OI cop;ii ~ bnmI. Copm .... pnJnJI drţI de ~ II
iculI{ecu SDnrul Prooroc Ibt. oaOOtOrU1 p.nobiti. !..l fINIuI
ptt«"!:tlllui, cupai ŞI m 1tIIJ'baţI ... 1<IIlI ~OI dtpkmt
de ~, într-O ' hOlltri pllnJ. de .......
Pinnttle VoISIlt i<lRlf I tlplrca! că pno;octl-.n.i;ile desI.işume in adruI il<t'StIII ptOItCl H urmmr ~ virtupa <rtŞlIrot şi ClIltr.-ilJN comport-rului monk.hg;os
11cop;ii preşmIm.
Pt-oiecluI td ~ ..Dt nu \'tţr fi '" pron<ii..." • foot
unul piloI,- in l'ed ..... ...w.an. po:osrbihUţilor de co1lbcx....
in viilor, intre Bl!ItIICi - Sflehl\lll _ p;lnnţl. cu scopu1 d• •
contribui cit m.ai eOOenl ll tduare. coptikx pnn protmrRro voIorilor lIlOI.Je ortodo~. I pnncipDlor ....~ ~ •
tr~ ~ unninnd in ;ocNşi timp şi "Ieinduhcr.-.
nrire. piirinţilor prin copii", . prOf"'l"'. copiilOl d e Bisfrid
şi înt.irire.lor prin impht1şll'tl CII Sfinltle Taine.
biserică. ou portlcipol Lo

r-:.Ll.
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lot"" dar. prm efortul ronstanl. prin buna
tlă
pregătir• . prin dorinţa d . a schimba ceva, p rin apropi
de
c.priciilor.
a) ",fa<.oer>ea I.g.oturi.i dintre
'fi profesor ~ princi- ~ (!i) altfel d ecâl prin oerviciile
poat.fi 1'1'~ nou testaz=nta ",. <k iubif<, fr.iţeasc.i ~ <k sl,*", a dusă exponenţial. Şi, mai mull d ec_1 aliil, perm.nentizarea
unei stări de t<'llSiune în interior nu poate fi ben . fic ă dec _1
"", l~ Scop (M.intuitorul);
b ) colabora"'a continuă ~ scri=.o de progr"""'" pentru alt ora, nouă în niciun caz.
tinm ~ """ să le aplice împ=mi;
n . din lemeI. I'<'«lfi'Ilt. in disrutiile întâlnirilor
e) =rNU<r"'a catmeHi la ora de "'Iigir, ci continuaI'N
.
dinti. preoţii d. parohie <'SI. l'1lli'fgenţa ,deilor
'Ii' crezurilor de fac!Ufă neoprotes!allti .au, după ""'stria în b ;s.,l'ic.o, acolo und~ "" d=iv ~;
d ) inlrarea preotului în ~ cu ..u tOr.o invilaţia pr01989, n.......gt-isti. E drept că fenomenul nu • unic 'Ii n u '"
fesorului, şi Iq>.idarea autosuficiftlţridin pam,a anWuIuredu... doat la 'paţiul ,omânesc, ci • inr .gi.trat în ln.tă Eu Învăţ ăturii
ror a;
rop' de Esţ ca rod al globalizării 'Ii cont.ctu1ui nestingheril
~ ) inIraJ'N p=tului in ~ cu scopul <k a eaW\iu..
intre cutenrele rebgioase al. diferil. l"" culturi. precum ~ al
d~ a indruma duhovni~~ lUI <k a inspecta ..u critica
inalp.cilăţii n o. stre de . re.cţion. printl-<l educ.ţie . ficien a parohia ortodOx.1 " Schimbarea la fală" din Oujti. l ....... tip d. recrudesceo.ţă '" .d. ugii cu genero:zilale profesonJ.l şi înlâmp~a ""lui dinlâi cu <J<.schid= ~
Napoc. a debu tat un program bibkc pentru d u"",,"
un ,trat de .tei, liber cu gelători !i oameni religio;;i lU'alili' ţi d orinj.i d ~ colaborare;
Intitulat ,,să citim şi să învăţăm impreunii stama Scripf ) valorifi.caI"'a pro~sonJ.lui in b i"" ric.i ~ i înt.orrr., a
vreunei religii sau ronfI'siuni Prin u rm ... .. problem•• una
tura"'
,
.cesta
..... coord onat de fi prot. univ. Stelian To1anii,
au torit.iţii lui prin imphca"'a în acti vit ăţi ind~p=d",,~ d~
reală, asupra cărei•• norm.l '" III' .plecim.
de la hatlt.t•• d . Teologie Ortodol<ă din municipiu.
Majoritare. disrnţiilor duc in zona roncIuziei că e 1U'\"Oie
Punctele pe care le-am evidenţial sunt lapidar<', ele putind
,,.să facem cev.", !i pană la urmă d "'Pre asta.. te vom.. l'enlru
fi
""'ţinut.
d. explicaţii şi argumentare extinse, îmă nu •
•c.ma unii Slliţin oficiere. riInică • Sfintei liturghii de la
cătun la or~ .lţii preferii, d in contrii, run plific
cultului, în ""pul ac..tui .rticol R"'enind la găndui iniţiaL "i vr•• '"
timp c. alţii v""l>esc d espre o continu
r"nd u i. lil"" punct. z t. ptul că o bună p''''' d in problemele pecar. le avem
bi'lerice(;ti ~ cum ",.lLii.le in ,;rezarul Bisericii", dar cu un ar pule a dispărea dacă am fi COfISl'CVI'flţi în prog'am.le d .
catehiz..... a credincio!iJor ~ dacă am fi mai al<'llţi 1. cultiv. accent mai. promtn ţal pe caleheză!i predică.
fără . nega impon:anţa Sfimeiliturghii sau necesit. tea unei rea relaţiilor CU CI'i din aceeaşi breaslă.
Consecvenl' e O mare problemă . omuhIi modem şi. d.
refonne liturgice, pononal înclin 'P'" cea d..-. treia categorie.
ce
nu.
a preotului. Am vr• • ca r.zult.tele '" '" vadă peste
Înfapt, ~ dori <X!ati în phts să .tenţionel asupr;I impasului prin
noapte
fără ••ve. o c""""'I ă în ceea ... /ocem , fiir" • ne ghicare !rI'ce relaţia preot - proiesor de religie (forma.rorii cei mai
da
după~.
planuri bine stabilile, impr"'uaţia, g~.Iă
rompetenli în educaţia religioasă) şi să OIlblinie:r . fectele poritiVI' pe car. Je.-ar putea avea asupra catehezei o . ficienlizare şi d. nerăbd..... fiind lIU'IOda d . lu cru c•• mai iubilă. In a.....
"""" O povesre joponeză e iJustrativă: "Un adol<'SC<'lll ;ap"""z
normalizare. colaborării ...1or doi piIoni.
lo p rim . întâlnirf', din data d . 26 iunie 2111), d. 1a Of'
.-a
dus la un m.estru în arte marţi.l., m.....peciahst în
Un sim plu rectilli 1. ""'morie n. ar.ti cii, odată cu intro,8;)0, după !dujb.Vl'Cl'miei, în demisohil bisericii, . fost J'I'I'duc""'. religiei în ""oală şi sting.re. euforiei postdec.mbris- mânuir• • ..mei, şi l-a intrebat căI timp i -ar trebui pentru •
zen! şi ÎPS Părinre ArtIiepisrop şi Mitropolit Andrei. Ierarllul
re, majorilalea preo!;ilor s-au simţit ~,aţi că nu mai t...bui<' învăţa ac.st m~.\'Ug. • - Zece ani. , i-a 'ăspum maestrul.
le-a vorbit zecilor d . persoane pr.zente d ..p'" import"""
"- Zece ani! Dar e prea mult! Mult prea mult! N-<I '" am ni să intle zilnic in """li şi că proc.sul d . educ.ţie .. bgioasă •
CuvOntului
lui Dumne1<'U, iar părintele Stelian Tolmi • votbit
fosl preluat de ni~. prof~. Din t.ricirI', şi din IU't.ri- ciod ală răbdare ", aştepl . t_t.l> - . Atunci, douăzeci de ani. ,
cire tOlodată, ....
s-a diviz.ţ momenl pri . 1nic i-a spusmaestrul" (Ju.N-t::LA ~D E CA1<IlEIt:., pl11JeStinJilosrifiel despre necesitate. lecruriirii Sfintei Scripturi în zilele noastr•.
Programul "Să citim şi să învăţăm împreun;i Stiinta Scrippentru ..una in • tr.ge folos. P. nesimţit • . relaţi. p rof."", diJl h< mfll înl r..gl, Humanilas, p . 125).
P<.'l'SOllal inţ .leg din "" .as'" povl'Slioarăun .ingur lucru. tu' ă" ... destă~.ră în colaborar. cu p,eoţii sluji tori de 1.
- preot s-a scuncircuit.t Protesoru1 ... runţe. impect at, n..• preci.t la justa hIi v.loare, ~init şi n.~ at, iar pr.otul că marile ,.a1izări ... fac CU . tort şi c"""'cvenţă '" ceea .... I""ohia Sduinbar• • Ia faţă şi îşi propune să ot. .. cr.dincionu crede. în pr'gătire. teologică temeinică. profesornlui '" fo. rte importan ţ în timp. la loat. . ...stea '" .daugă. CU şilor riispumuri la intlebările pe c... . 1e au cu privir.1a Sfânin pl"",, '" simţ• • neinip kc.t sulirienl in activităţile ~lor, certitudine, începutul, binecuv_nla1'l'a lui DuffilU'l<'U.
ta Scripturi, după cum a preciz.t părinll'le paroh Titus Molneinvit.t la dasă .tunri cOnd al fi dorit dânsuL neconsulm
P<'lltru a conduziona, cre d că noi. preoţii şi profesorii d . dov.... Înt.ilnirile vor avea loc, penl11l incI'pu ţ Odati la două
în anumite probl. "", etc.
religi" trebuie sâ înl.leg.m. atunci c.ind vin. vorba decău săptămâni.
Pentru. nu răm_ne blocaţi în~e clişee şi într-un ,ăzboi ta re. unor răspunsurila îndepărt ...... <>amenilor d . Biserică.
mut al orgoliilor, cred că ... trebui .vut. în ved ...... cât..·• cel puţin la o ch••tiu ne : ofensiva neoprotest.ntă lUI poall' fi
realităţi.

Cateheza, Între preot
~ i profesorul de religie

c... . '" impun c. urgenl ' înlrucal

mi

mai e timpul

oprită

"ligi""""

e-«
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Program parohial de
aprofundare a
biblice

m

-

ponsabilit."'.

presupunem
că Dumnezeu există ...

U

Nicol .~ T urc ' D

~

llDlâruJ. argummtelor în tavo.or.a

mstmţei

asumim riscul ~ să p=upunem ci l>uInr= aisti. poat< ",,1< mai op""" ) aJe "'ali t.iţii ' Citi istari. nu ~ -ar goisi
uluiloilr< o-ar deKhid. in Ulma ac<sIei pr=1- d~a t.o ~ 'Ii câti dro gost . nu . - ar ~ lib<r a ? Aicifuta
J""""i' tolul ar =ip.ita ....... ...,ul n-ar mai ti aruncat în lUJn<, , irn.in< oi<sdiis.i, """" "" mi condu'-"" la mm.otorul punct: in al
ÎJIlnt Irl<>aI"te. înj~legeru uni.........Li ar ti susţ inut.i, elica ~ -ar doil<a rând. prin bog.oţia ei, dar 'fi prin diticullijil< in<rent . ,
~oisi fundam<nlele, moartea n-ar m ai ar"""a ca îns~  a«Uti noui viaţă lHf p==ta nu fu.o p<ricoIul de a ~l<
ti to;u.,. r.iticirIl< omului ~-ar goisi o ţinti, suferinţa ar rif" , iuI ca r.ou, d. a~ asUIThJ. ~ .wmn ţa ca ~ a lui. Şi
oi< ir oţ>onal. prin n.id<jd... """ i .-ar al.iIUra; bucurta ~-ar gi>i in m..isura în """ hanit lui 0uJnn<= nu locuI<~. ÎJI ""'.....
_urile ~ "i" mai d<part<. Ar ti ca o ",,"iijir< a lumii ~ a suJmnţ-i (de """"" "" """l=\ I~ doar în u = a lui dao>i,.
vi<ţii. ca ", cum o Iwnini ",,~arizburni ~ lucruri.. doar în rr='1"''''''''''~''; lui 0uJnn<=), singura imagidinsp'" cuvint<. Dar nu vorllim d""P'" posibilitiţi d<ja ap>1"", """" a a=t..:.rutmnţ. r.imân< leritianti ~ prin Ulm""'. ~
""'P'" bmpi ~ ai un..: istorii caI'" a dovM.tţ prin conflic- curajantil Pariul lui Pascal, cu """ .. ...,amini digr<'Siun<a
tel< sal<, ci as<m<nea viziuni nu sunt doar vrlust<. ci 'fi""''''' noastri, ar avm aici d. suffiil: tir.o !>uJnn<=, a pro5Uf'U"" ci
'" .t.i;Ut<? Nu """"""n-i "",asli în=<l<r< un pas inapoi ~ o !>uJnn<z<u <Xisli, ar. doar ronsecinţ< """ d uc tie la 10\ mor.o= unJar< la un 'Pirtl critic """ nu doar ci "" în- . . zi, dar lrnn ~ bm<nl a l oid ir\accoptabil pmtru int<hg mli, h . Ia o
... ţine 'Ii in a1erti p .nlru a nu mai cid~a pradâ "" lor ca'" sufertnţ.o ueelici d< un eroism~taliilPrtn u =. ar
susţin ci propov.iduiuc ad<v.irul, intmţi on.ind,. de tapi. să- ~ trebui să adăugăm aceasti ooreduri pr<>Upoziţi<i ~ iriijiai<
imphneasci jocurile voinţ,,; d. pu~? Conlraargum.nt.le, ..." v."""""", <nsti fi EI "" dji lw:Kl Sobt. atunci lot el atirmam
isto rice ergo putank. , 1"" imbatabIl< '" dificil d~ ~ers cu un mai SWI . . saI~ cicivomdob.indi ", eapacilat<a do a ~leg<,
~ ~ el a d. a Irăi a"" astă noui viaţ i cau altf~l priVIti din
simplu g..t, fi< ~l al raţiurui ilumirlat. ci< crNinţ-i
Şi loIu'fi- ... P"""'I""""" ci Durnn==sti ",si ... dăm atari, n-ar promik d<c.il iluzii I'OlrIaJl!jce '" vio< nai"" al<v.mt<i
voie să !I=m mai <l<part< de .mgit.1< ci< luptâ aJe conlru:- adult<.
Cu al!< cuvint<. din punct ci< """"'" tilosotic.. ~ la o
gum<ntelor. ai<g.ind ca viaţa; închip ci< conorcinţi, să Ulm''''''
tmmi
int<I'<SiUlI.i a argurn<ntuluiontologic, """ ar susţin< nu
a=l<i logici ""d....vir~ . U ar ins=Ina; ~ar; ÎJI1ogi<.
tr"h1b1~ CO<I""Cin\.1< un..: as<m<nea pr<>up<»iţii (a ci..,; v.o- doar că în ca><rp!Ul un..: Iiinţ< perl<ct< (Dumn=u) <SI< ruprtnh<iar< o pis"im, în conbnlla"', suspendati)? În primul rând. să '" nistenţa oi. C, în p1us, că în ~ah.<nilui "anstigurat<r
. a ar adu el o >clti~ a >i <ţ ii
un ali t. l de a privi a<NSti =-.ţ.i a lui ~ diiard<Mm>tror.tliWsi<. r.im.in<
să ""

Să

lui Dum-

. . ""= s-a diminuat <X!ati cu tr=~a bmpulw.. pe moi-

OIUi'-"" lm1a lor a oc.izut, rema>pUtÎnd prorru~ validitate . I'rtspeeb .... logici par< a-l. fi pirrdul pe Dumneuu, iar a
do=li ellor ~ doarpe bauraţiunil, ci!>uIrln<uu
aisti a devornt o ambiji< ~ c"'" nu o mai susţin p"'a mulţi
fst~~ a=ptotcinicilDl argummt al~ lui Dumnr= nu ..t~ at it do CO<lSIr.ingit<r incit ... producă Dcom in-

ger< pe c a ~ IH>numim =dinţi. Aplicati teologi<i. inl.inţuirN.
logică a dNucţiei p<rl<cte tir nu poate aj ung~ acolo WIdo pronu!<,. ti< dac.i aspiri cu _lat< să d ~ tolu'fi că """
~a1~. do.,oda ,,; rim.inr n<oondud<nt.i, fiindci ~ " prod=
m>:IirIţ<i l'rob<le ~ în /O""""'" ~ lui !>uIrIn<uu sunt
1"=dIlJ<. iar nu urmat~ ci< cr'Nlinţi, /op!Ul putÎnd sta în mod
legibm.rob =ull""ado~ului tocmai pentru ci in!enţLJ.1or
iniţiali <SI< ela din urmi, caI'<' îns.i nu .. prod=: ~
""" încearoi 5i-1convingi pe rn n=Nmcios .ti~ in<vitabiI prin a vorbi d<sr'" ronving=a ""lui "" tkjo "",d< . E ca '"
cum apdogmca ~ - ar fi pi<rdut cu v=nea, otilitatN, iar amlogia ar fi d.....rut doroeti, daciIUI imp<>sWili
Si P"""f""'"'l' însi ci Durnn.2... vctst.i, "i" al! p"'fera să
incrp<m acusli argum""""". ca ~ cum inlenţiile ar fi asem.in-itoa'" ",,1..: dintr-o demonslraji< mat=alic.i p rin ~ """'"
la absurd.logica mai=\aIici, la îndem.in.i, ar urmiri ... do=de.uci obsurdul ams<cinţ' lor pe caI'" o ~a teză J<.-ar
pro<iu'-"", e«a "" ar invalida I""'f""iţi. inaugurali. Şi Iolu'fi,

C<ln5« in~

intr.v.

lu mea 'fi <>aJn<rW. un alt mod d . a merg~. d~ a mânca; d . a
iubi, de a ~ raporta la ""l"--'linţ <l< ""lorlalţi ~ aJe iair, d. aii
~ vinovăţia; d . a- ţi .""'... libatat..,. d. a ~ trn d.
,.in, d. a înamla pe calea bucun<i, d. a descoperi mesdiin.irtil< <><goliuhii, d. a lăsa să inunpi din viitorul <>hato!ogic acel
au b<ndic allibrn.iţii, oi< ""Ilisil nicii<n altf<l. C.ik tap te nu
.-ar """" t.ocul~, cit< gmduri g .indil~, cit.o nidqd. nu .-ar
doV<di mai pul=iici d.cal jusIilie.irtl< ""le mai put<rniel ( ~

tiri ~

*

l.ir.o viaţi- E un •.argum<nt ontologiC' car<"""

~ oi<o~aharului~pentrua
tivalidat

dar el poate fi mai în acord cu "adiţia <rtodoxi în """ ca><rp!Ul
lui 0uInr><uu nu a~ riiciodali .mgur. riiciodali fui V<cloruI
apot_ ""Irimrt~ "1- l>umn<zeul cel viu,. ",,1de nrcuncocuI în
tiinţ a Sa' Şi va trebui să condIi<t=: un ~ argumml rii<i ~
nu Îlruprind<peDlJmn<ouu,riici ouÎl ~cuadevărat. -;;

ci doar îI ",,-~nţ4...

~

CRONICĂ
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Activităţi recente ale
Facultăţii de Teologie
Ortodoxădin

•

rm
_

Cluj-Napoca

Il perioada 26-28 apnhe 2<l1J, la Târgu-rm!HI desfăşu ratCffidoH.~edtţie.Simpozioouluilmemaţional

, "zilele Cercefării Ştiinţlliee Stud""l"'ill din UlIlver>llatea "Corotmtin Brincuşi". hrulull'a de Teologie Ortodoxă
din Oui- Napoca dost '"f'I"'lematii de studenţii MădăIin GIll"orghe Lucian Trohooel şi Iuliu-MariusMorariu, din;mu1 ITI,

·

ARTA SACRA

honorem prof. univ. dr. MireeaGe/u Buta, !'resa Uniwt'S1tarii cadrelor didactice. cu terna; Perioada <oostantinianilca mooel
Clujeaoi. Ouj-Nopoca, 20.>. coordonatori:Pc prCII. univ. dr. al eaunenicităţii Au fost prezentat.. 6 r..l"'a1l'. De asemene..
Alexandr u Moram 'ii?r. 1<'<1. univ. d•. Gabriel-Viorel G;ir- cu aceaslil ocazi.., au lost premiaţi câ!jtigătorii Cnn<;ursului
Naţional d.. Istorie bisericeascil Gheorgh.. Stilne5<u. In ..... 0
ac..leiaşi zile, în calitate de invitat al Facultilţii noastre, părin
1I'le Ralail N<lica a sust;mut în sala Auditnrium Maximun o
Uniwrsitilţ ii ''8.abeş-Bolyai'' conferinţa: S-a dus să-I vadil
preaun 1'S1...
Joi, )0 mai 'OI) d-na prof . Petra Steinmar-Pti... l, d.. 10
Universitall'o dm Viena o susţinut prelegerea; Dreplatea ÎIltr-<>
lume limitatii.Evenimentul alost organizat de Facultatea de
Teologi.. Ortoooxil, Centrnl de Bioeticil şi InslitutullNTIR.
Mod"'alor a insi ronf. univ. dr. Radu Preda.

,=

Teze de d"dnrol .usţlnut~ in periooda
f~bruarl... mol

speciiliz..... Teologie Pastorală, prerum

şi pnn masterand.
Dana Bumbu< din anul L specializare. Bioetial. Ll...qiune.
Sociologie, mastIDmd. DanaIlurnbuca obţinul J""'lliul al fi-lea,
în timp ce, la ...qiunea Relaţii Internaţionale.. Studii Europene
şi Isrorie, 5lIldentul Iuhu-MariusMorariu "oIJIimlt premiul L
iar studentulMăd.ilin Trohoneialostdasat al doilea. Manife;.tarea "fost organizatii de Liga Studenţilor din Uniwrsitat••
,,coosta:ntin Brincuşi" în roIabor"", cuRecroratul aeesleia şi cu
U~. Naţională" Studenţilor din Romania.
In zilele de '3 şi 4 mai 20'3 au avut loc la Bistriţa lucră
rile celei de-a 12-a ediţii" Seminarului OItod"x de Medicină
şi T<'Ologii'. organiza' de Arhiepiscopia Ortodox.i" Vadului,
FeledCU!ui şi Clujului în roLIbor.... cu Focultat•• de Teologie
Ortodol<ă • Universităţii "Babeş-Bolyai", Prolopopiatui Bistriţa. Societatea Română de Bioetial.Uniunea Medicală BaI<mică din Romania, Asociaţia Ml'd.iea1i Română - filia la
Bistriţa şi SpitalulJud",ean de Urgenţă Bistriţa. Temele dezbătute au fos t "C reştinul în faţa sulerinţei şi" morţii" ~i
"Biserica în spital (Diaconie, Taumaturgier , În a doua zi a
simpoziomtlui au luat f"l1T" MitropolitulO ujului. ÎPS Andrei,
care a susţinut o prelegere şi PS Vasile Someşanul. Actoml
Dan Puric a 5U5ţinut conferinţa cu tema: "SuferinŢa în închisoril<' romunis1l'' ', iar la fina~ corul de canI",ă "Psalmodia
Transylvanid', dirijatd e pt: prof. dt; VilSileStanciu a S'JS\imtt
un concertreligios.
!li' asemeneaa lost organizată o expoziţie intitulată "icoana din sufl..t", c.. a reunil lucrări al.. studenţilor şi mast..anrilor d.. la Cercul de am sacră "Dionisie din Fuma", coordonat d.. Cool univ. de Marc..l Muntean.
Încadrul Seminantluiaufu6!1ansate dou.i,~ Leonar<I
Swidler; Khhd Dur"", Reuvm Firestone, Tria/,,&, "'w;, creştini
şi musulmaniîn dialog. Ed. Presa Uniwrsitară 0ujeană, CluiNapoca. 2OI J, editori ?r. proJ. univ. dr. Ioan-Vasile l ..b şi?r.
Iect. univ. dr. Gabriel-Viorel Giirdan; Medicin.l. şi teologie: in

Corul Seminarului Teologic
din Cluj-Napoca, premiat la
Concursul Naţional Coral
PL Prlr.. Stane;.. ,
~

II

dirijor

nntre 00iecrivel<' pe<:an' MmiS!l'rUl Educaţiei J',;aţiooale

'i'le-aexpnm.nîn cadrul Regulamenlu!ui de ocgamzan'
'i'~areaCoocw!;u}ui.NaŢiooaICoraL ... ~
?stimulareapertoonar;;eIor""-'vib ndomeniular!istic.În~
notă. ... aveaîn ,'edere aproIundarea competenţelor de mterpre!are arfutică n domeniul muzicallnooljtă ? de dezvolt.uw.aptilI1dinik>r de S!Udiu ? mmunicareîn edtipă. de evahiare preatm
? rultiVol1'l'a spirilu!ui de canpetiţie.
Subs<riind ? identilicâOOu -se întru lDlul 0Cl'SlDr <l.'rirqe, timp
de 20 de ani, Corul SeminaruluiTeologi< dinClui-J',;apoca. dinjal
de prrot proIesnr doctorPettuSl:aI;ociu!ra p!"Zffilat ? d.. această
dală la C""'-""Ili J',;a:ţioo.lI Coral In iICl'SI cadru ... delimirau lrI'i
categorii de InrmaŢii rorale: ale liceelor de mturi, ale liceelor
!e<lrI'lice şi şcolilor proIe;iooale şi ale!l<'lllltlariiJteologice.
Corul Seminarului TE.'<liogic Onodox din Clui-J',;apoca a participat la faza ronaLi in data de 2.4 apri1ie 2(1). Aceasti etapă a
o avut loc la Ouj-Napoca 'Ii a fost organizati d.. Inspectoratul
__" Jllde!ean Cluj. ~-...la liceul de ltlI1zică. ,,sig1smund
. ToduJă". la a.::e;m.i etapă au p;nticipat roruri din urm.iroareJe
'"' jud"\'" Cluj. Bihor. BistriţrNăsăud, Maram~ Salu-Mare şi
:

<

,

,
-s

~ S.iIaj.
1:
Penlnl a aocede in l'tapa superi<>ară şi finaLl (naţiooa1i) , fie'" ,.

<:an'

cortrebuia să rea1izeze minimum '17 de pun<1I' dintr-tm tnIa1

'"=

Formaţia

CoraLi a Seminarului a obţinut Dlplom o fI r ....

'''13'

u f.bruorlr 101, NAGYMihai: Rrlon<o<li>cuzwlW. prot<li<
isaiani<;. ~ T«>Iogia bibIici o V.rnwJui T..tdm<rd ro
oo;nm;:d < ~billic.i. " Iimbă<bmicida!ică, coordooator
~ I'I:

l'rof univ. dr.!oan{]IiriJă
11 f<obrnarl. '<>1) jEMN"A V_DăDuţ : BazeI<biblicr ok
crraplului d< inroruplibililal< în onlrop<>Icgio.!'l. I:Dn.u dr Lya>.
~ SludiuI. bibbc l'i~ olNoului. Toslommt; ooorla Faculwea de Teulogie Ortodoxă ..Justinian Patriarlwl" d<nltor ştiinţiIie?r. proI univ. dr. Stelian Tofon;i
din Bul."Ut'<'Şti a ovut loc în data de '4 mai m.J, etlpa naţiona
12 ~ :101)1IAu.j 5<rgiu-Vosil< TrodIţi< şi Irol<>gi< în

Li oCnncursu1ui ,,Pilrin1l'l<' Dumitru SliIniloae", reprezentantul Facul tăţii ooastre, Nicolae Muntea", obţinând locul 1 şi o
lost premiat cu ocazia hramului istoric al Catedraleipatriarhale din Bucur eşti în 2. mai "") ca şi profesorul carel-a pregiltit pr. proJ. univ. dr. Valer BeL ciIreia i-a fost ron1erită o diplomil şi o medialie""'agiaLi.
J<li 2) mai a avut loc la Palatul patriarhal din Bucureşti
Colegiuldecanilor Facultăţilor de Teologi.. Ortodoxă din ţarii.
Facultoteanoastrilo fostreprezE'Jltatil de P. prot univ. dr. şre.
fan noa;", directorul !lI'partamm tului de Teologie Ortodoxil.
lo.larŢi. , 8 mai ' 0'3 o amt loc, în sala Studio a Academiei
d.. Muricii "Gheorgh.. Dima" din Cluj-Napoc,", corlcertul
<oral susŢinut d.. corul d.. com..ă Psalmodia Transylvanico
oI FacultilŢii de Teologie Ortodoxă. dirijat d.. ?r. prut univ.
de Va>ile Staneiu.
În ziua de 29 mai 201 J a fost organizati sesiune a d.. romunicilri ştiinţifi ce la nivel hcenţil.masler şi doctorat.Temapmtru nivel licetl\ila lnst: Constantinopolul - scaun imperial şi
loc de martiriu, penlnl mastE'f' Sinodull Ecumetli<:. Restabili"'a ad."'·i\rului ~e credmţil ca mod..l de viaţă, iar pentru doctorat Impilrat, In!"lepciune (Sophia ~ libertate. Au prelenlat
referat.. '9 studenţi, îndruma? de l' cadre didactice.
În riua următoare,)o mai, a avut loc tm simpo2iO!l al

"I'ioodul

.-

"N~

Mântuitorului" pollh i ! ~ Evangh<1iri

dup.iMua (r, ,B-:z. ')1 ~ Studiul biblic şi ~ 01
Noului T.mm.nt, coordooatorJtiin!ific?r. proI univ. dr. ~lion

12 t.bruarl. '<>I)!T'JTICAN Ioan Morius: ear_mi--..ri o~ mo~ ro >p«iali priviJ'o 10 eaptoIel< 10
şi .8, ~ Studiul

b;bJi<"

~ 01 !>;oului T<>lom<nI,
prol uNv. <il.S1<lion Tofaroi, 6 ~ 2(1) CÂMI'EAN ~ Cip:rian C<nro<da1<1< Fran«Z<. R.op<>rtuIiIo V.olicarwIui. cu FronŢo de 10 m«h<valla
modem, ~ Istonr bioenoNri univ=ală, coordooator
ştiinţific fi prof WIIV. dr.Iom-V~ t.b
' 5 oprllIo201 j /SAC RusaIin: Simbclul do =dmţ.i ni=-<xJn~<r fIiinţiIic?r.

stontinopoIilon m.irtunsir< şiIIli5lun<, ~.~ şi.
~ roord<nalorfliinţilic Pc prot. univ. dr. Voier Bel
'5 aprllir ""') PAŞCA Viorel VISOlial, ~areo. dr ~
spirilua!.i în ~ in =o!<10 al xvm-IN. - XIX-iN. şi inllumţo.
<iC<StriI in ţării< Rom.in<, ~ ~ şi «."WDODism.
<:<>o<d<nrt<r fIiinţiIic?r. prol univ dr. Vd<r Ild
u mod >0<) SJMK».lCAFlonn, ~ ortodox.iJi~
tio. ongliconă . Studiu romp.,:ativ din l""op<divi ~ Iihugici
şi IDllZi".Hmnogrolic.i,

sp«ializaIu Muzri: - . . . şi Iilu.Il.
ooorda\ilt<r Jtiin!ific?r. proI univ dr. v...a.SI.mcttL
"",lor de Muzicii şi ..Academiilorde Muzică din cele mai impurlante centreuni"'rsilaredin latii. n

cares-au regiIsit persooalită ţi
d.. ta1ie naŢionaLi şi intemajionaliI. dintre care ammtim: ArtIid.
Prot Jean lupu. dirij<r al CocuJui "Syrnbol" all'atTiadliei R<mUne- ~tele juriului la I.'tapa naţiooaliI, PrOC Univ. De Valentin Gruesru - <Jiriior ? cadru <Iid.actic la Academia J',;aţioo.llil de
Muzică din Bu""'-"A prot Francisc Mllfe'i'O'\. şelul G1tedrei de
dirija! cor? orrhesIriI de laliceu1de MU2iciI "S'gisnmndTodulil'·
din Clui-Napoca, preşe<lmtele juriului la ""'P0zona1i....
Această evaluare a fClttnaţiilor <."Ornie, a avuI în wdere urmii;"_"'::::::::':;';:;..1 lOOn'Jecriterii: gradul de difirullale,lidelilatea executtni partitumlull ia ~opa zonaLi şi dreptul de a reprezenta zODa la laza rilor, acuzaleţea intonaŢionalil, respectarea ritmului, edulibntl
naţionaLi de la BUCU1~
mlilir, plamtriledinamice, ~ dicţie,1razare , expre!li' a1tf..~ în Regulamentul cilat ... 5IipuIo: "la etapele zona1i sivitate, ~~?<mlli\ italeaşitlllînultimul
şi naŢio<laU o Concursului N"JionalCoral,premiile ... acordă cind, ţinuta şi~. scenrl.
mmoi <!adi <'I'Di.uţiiIe au îndepIinll cerirl;ele de exig<.'nJe GIlimtiw".
Celemai multe punere au fost aloca!e graduluid..dilicuhilte
Prinurmare, ... subinjelegecilo foIrn.aţiecoraLiarruraîn primul al repertnriului(m punct..) ~ persooabtilŢii interprelative şi
r;ind ro eo însăşi şi numai dupil obţin ...... celor 97 de puncte ~,ităŢri(. 'j purd\').
putea intra în c<>mpetiŢie ~i cu alte formaţii E Olim piadă.
lnbaza iICl'SIorcrilerii. Corn! Semlnamlul Teologic dln0utt~!
Napoco, dIrlJot de plmt profe8or doctnrPetru Stondu, a obţinut
Aliit la Iaza. zonaliI, cât ~ la cea naţionaLi. corul cohfi<al'" DIploma '11 PremIul II la Concursul Noţionol Coral. Etopo
prezentacu acelaşi.eper Miu propus de regulament douil piese Saţi ona1i.
~şitre: piese dinrepertoriulunivernal, din epoci şi stiluri
importanŢa acestui premiu nisplil~1I' ta1mtuL munca şi
dilm:tl'.CornI JlOSIIU, ro o romJl"'l"\iI d.. 4" de membri, s-a pre- rompetmţa lotma:ţiei ........... rornIe, atit penlnllap!Ulcii esle cea
zenlal cu urm.irorul repertoriu: "Sus boieri, nu mai dorm?" , maiimportantil mmpetiŢie de specialitate la nivel. Jla!iooaI,cit şi
roIindiI de preoI S!eI.ian !orIaj:cu, ooIist RobertGolfi;"Rugilciune"· penlnl cii doar douillotmaţii corale""odoxe din Patriarhia Rude ElJellne NiroIeMehul('1» -. 817)rompozitor romantic; "CI<>- mână. au fost premia1l'; cea de la Cht;-Napoco fi <ea de ta
pot..d...........- cordin RepertrinulOosicRus(piesiI interpretati ~
în limba rusii), solist Al..:<andru Salvan; " Cântec de joc",
I\>a<:eastiIaU>. aducem mulţumirilPSSaleAndll'i,Arhiepisrop
rnadrigal(R ~.....) de 100mas Morley(.567-.602); 1Ji ''SăIba pe ? Mitropobt pentru bine<m·ântarea arhiorească acordată coruhii
loc" de QIeolghe Danga.
şi <fulorului de a reprezenta la aceastlmmpetiţie Athiepiocopio
Evaluarea lnrmaţiilor <orale la cele douil elape a fost fficută Vadului, Felearului şi Chtjuhtila fazozona1i şi Mitropolia Oujude jurii aIciItuite JlWll.ti d.. ~ în domeniu, din cadrul li- lui. Maram~ şi SiIIajului la Etapa Naţională.
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Ntwton, ~kor, Ein5t..... - "" nl11lUi d au Cln u t in Dum- demru. dH"""'plu pe NICOlH Sl!'a1Jwdt
Iugirit a <IIfltiruw shtmW pe
dep_

lll'UU,..w ~ lorîrumprent.1 unui DuIl'ultMI n.hgftl!

<:arI',

rn.ai

"".!'"

deşi. s-.a

a-

un.preci.u: om

in
J..-. impirn fotmuIare'lf'O"'ulor ~, lIn d e cultur.l..
dt nJoroasop ~ um. omului.
- Existi ~ 1fIrMtu.ih 1f1lalI" nPmut;urni!i d<o Ilisen}.~a G.I.. B.. ta
- Est. """",,,oi expbci~ ~ ar. arpl'n- a.noasttă.~~.Clltodouooi
" ... mll!ţtunl's<
It ~?

CInd..

oi ~ llisencitu O 1l'ISlItU!>f. ... ~ . oi cu oidlo-

fU IUrjJ.tul ftrii lfItl!tlj >alO, imprtuni ar. SCllIIOnII
MIl<. Sirtolo_ - Da. f'ml li un punct. _
~ rmograd1. ~ rw irIlpwdd s.li dE . tiWil ~
o..n Ca«llu, H:m vwut pe ,.b.i.tt..... . . , ," aftal d.-dqn aderiruri pe C2A' isloria Iad le coNinnI SiV. le
Milr. aur.......... _ A sens ~ ~ pnerenuI_
in ~ li MkIisttrN f'im. f~ li lf\\'lliţJi WiJmI. Da. ingeneraL!IbIia III' rtM.r. J"!l'lfU ci . _pm Dan Gadtir in .(nlnic;a ortodo:d". d&i nu .... q.L Sigur,
~ia. St ll'uruMS1I' VOIM prm Mari f'=hha. SUftţa loartt lIIu!IIP miini.. Şi nil oarKatt. fi lIl-iua <it ~ Mi in plin fi . . . .... inm a 1 ~flfIItUlţwntrNlor r~ d d~ rwlpirn oi rw ..~ SU I" lkat pe rmr 10 <1'1. ~ 7fJ de..ml. dt ftIldIţI cart . . ft"'1ZU1'l-o ~ fi' pma îrldrfpUţlfi. S .. insl "pe tmm rftigim.
JCiUf\. Drp cnrpaI il rr. sIJbd, amU w. dt _
il cnIon ..... tk1It ~arn fm.aLi. Er.. in dHiruln'. O c!'ItslJuno dt
G<'jbdSiilul. in ~ hn, ... ~ o m.p • iubml,
oI>riJl1. Dt ponwtu1.u.p.: ....... un bob sttlluoJor Q 1Wi (Q~~ Dt altfd. OnDdoxiallll. H dttiI NOOdlt.! dE ~ una Cif1''' .m-u.l_ II ca.. ... ~ inainR d<o _ ,

dO\l.Ir~~..;""~':""'"""
:~~'"~~~';"'~iw;;";"';_;;""'~d:"J..-~_._t

ori...l..fo:ruN
• WIdp.Iţm.
r........
1<11 a<alo.
fOiOIPtIor lUIIpw1L.
in zadars.id<ofl'
ar.habstt
o da ti, cit
- Cn de P" t si-ţi dai .. ama 10 bi.rrirwţ. el" IU ..
hur pahN asta soc"'lJ<i,. ~ cunoaşteni ~
GLIsuI ...uIluiUI Imnuri.
- C.ill1b liiNr llWI ~ad, mNIg.i. .w apoi....

...

- Înillt f'rnsMţll., rum am puteil defini t'l'Loţu. dUl~
Şllinl~ ~ CredUl!~ . sU zi ? OiI fI'Oriil. şllin!i~ merili
inaedtrt ~ dUl punct d. VO'd
It'01ogic!
PirtMele Mltropoll l Borlolom.u Anonla (Milt. Bartclomeu): - Vtn. dt"8"l m..... l'Xistă ilici o dIosliuno d e log<'
d elemtlltil1~. MulJl su.Jtn (~ t'l'hgiil .. înl'moicl pe lozincil "Cf1'd t ~ JIU CW<'l'l0" . li bine, nimic m.oi lais. Dun·
~" l IJsus HnJlOs a rosllt-o m.:.r foulto dill: .lUllaJl
fIPjtlU<d scnptunle".loti WI ind""", frumos pon!N a cilI
~ a S1IlChl illUna cind d~ s.i rMrgi pt' drumul ilMriruIwh dt alti parII!. nu md a aisli CI1J\OiŞI .... tari urnwe.
:\1I. po.lll!.
UIft! Mi poo...: Dc:i li Si. Vasile <1'l. Mif1'. Cif1' a lIilt in
se«rM al IV·lIN ~ car.. spus Ioane &umas d Dumroem..
îrwnl'l' de. tila ........... ficut 1rgiIr. 0.0. iCN lIl1JTft'S
raţJOl'lal. in ca.. rw aupm. a loJI ant Jid indai.aU <It O .6.
-.ţi riţ)Ol'lilll. .. asta ..

ilCll~tiJI.Ior om ulw.

-se... _

Dt i1lffl. 10fl.:Iiltorii lbJOţei - Ga1Uft.

·r...-.........,Ioo_..
_

_

-_

_

dHr:ope<......JftInI" II

~
Gdo_

__ ....._ :' :_

~

O..

~ ~,
Durnntz....Smpnar..
mai ain dad roag.l.
a lo5f
s.li fie
rroÎlli ~
Ortodand lIll.inP'"
dus dt mi<: 10bisrrd.
IntelKtualul,. fund ll'IiO solistxat. il" f'I1M intJl'biri:
0af1' 0.6 ~at?Oaf1' nu 0.6 ~1rat ? ~ vorba lui
r.J<oakIgu: ~ nu .6Il 1ua1 <It prost dE <1' aJ.g: apera i:5tI?".
in deiiruliv, ii oste ItllN el poatt .6 corI5idrral prOSl, linUtat._ Adid orgoliul iCt$lil, VWI .I. .. su scepllbiht.1te.l._
Am ilwl morn.t ~ oi ll'I1 trrec de loille ilCt'Steil.f'rof.sorul Pilpihilfl nu·. spuJ od ilti O vorbi, pe CilfI' mi-<>
ommtesc d.....oo CII fl'CIII1OŞlD1!~: "f~~tt de străiuciri •
A tunci cind am incepul si lllCn'l , prin artii9", la nilictilt'l'0Bibltei, uns~ am amlu<nt şi am ţinut conl şi de
acest pnm:ipiu. AoUd s1 nu 9Cl111 dintt-WI rnumrt Wlglti.
a ilŞI ~ r.l, ci s.i Ul!tfpftlez li s.i tormull"l COfI'<.1. pe
in{eleg"'il conlemporilflllor. MuI~ pontIu ilSt.1 lui
l>wnneuu pontIu s.ln1tIlta pe ( ilfl' mi... dot-o ca oi dllC
totul 10bun
- CndinLo.e WI .w!
MllL
taIontul pootir:.
ar.m ti cunosc: de loartt mu.!ţ< ..... _ mut in ",,-lai. hdeahi piftf. aN!nţ.I pGiIt' .6 lrlflSJmis1. ~
du~idt<lf"Ui.1 omul demdlflţl..wII iXIlul de rwurilli şi.~.tlru>entari ud in sarrin.J.1fIIIOOi ....
tuJtw-i,. .... to.le prt<lCl1pm ....... tt si ilSIJUR' tduhbru li .bunicii.
ilMOI IWlI1fl'nOari. Cum ali f1'Up1 s.li le ÎO'f'ki!"
o. fapf, l>Ili, ortoeIocpi, k\'Ild1m mdd fftMi:j sub iCN
MItI. Iartolo....... - Adotirul e d .... Ie pultal ~ ~
insi 0..-. inca.. '" spun. cutinNl illogerN.
.. to'hp eftar.llurilli pnn ..... -..ţil ft.1ltbbil insip ....
1111 tIl.Itt iCI d<o cul!uri. E.w adtvirat el _
!USţm. KOIWI.
Prabifmil mtg'" Q ol>oect de ~ .. f'I1M lDi:l cu
De: .... cum d omulde cuIrtri cart d.......e rthpls ~ SNIII..Î la oraş. Du. tIl.Itt iltftlţw' Iltbpl ..
pr..u şi.
- ŞI lm'WS. Qnd ... iwşt. o ilStl~ de dascuţw. il d... intot- ~ pecind~ roo!N

st.

BarU.!........._inrocma.a"

-"*'

il.ai ....

,..,.,....v.....

"""1'1'

in ~ zi dt 15 marbO', Lo MuztuI JurIe!Nn de Art.l. .locului,.rKltmaiQ Evghena.il VIIdil. gazda mosu:i~ sai" Casa Simian " din Rimnicu-....akN (nu intimpUtor aln rtorul Tudor SINlHc. .. pr; S lcolM Slale--81lrl1lfi (mode-Q Iocaţlo', intrucit ValeriuAnm;a a cunoscut in Haw" rator). ing. dr. Mih.ol ~ ŞI prot. dr. 1..... Sl laUr.
in stirŞlt in CN. do> a Imi n. dununid. 17 martie. Me-pe p<ll't. MIra Slmian şi pe soţul ei.pottuI ŞMm &riu.
dt-spr. ( if1' il şi sais), s-.a desl1şur ilt O_ , fii B.lrtoIomno mP1Wrd. P"P""'-t in COll\un.il nat aLI a scriitorului şi ""'arw
i leea , lina din _
1.. inCit'l' ar de....,.tms tocul 1, RoiM'fl' (O'd iţU. a d<l'Ui). insp'riltil de CiI~a " Senle C1I ltului, GLh'i.l..; mai intii, la buenca "Sfinţii V<nevozi ,
,~aIK il memoriei scriitorului, tl'Ologul ui $1.... BartolOlll<'U" a scriitorului Constilfllln Cu bltton. A,-;lnd după sfinta hturglUe, 5o-a otifiilt Înlt-<> amb<anlă em~
rarlllll u i Bartolomeu Valeriu AnaniI, 1... ontag.al ca m oderillor pe prof. dr. l o on SI . l u i r, prt'şO<!intele nillă, un p arilS!ilS la mormintul plrinţilor, tratelui şi sudin nou in luna lu i aniver.laril. Atlat la a treia O'd1ţw, Mctw- neculiv il fundaţiei ruiturile " Sfintul Atitlm lvit'l'anul rorilor, precum şi în memofll eelul omogiot; apoi, in birloIul &rlo.'oll'ltt< \.fdciu AIltlJIiR, desfăşur atin zilole de 1;-17 (org a ni zaloarea "Memorialu lui", CU spri~nul Pm rul n ei blioteCiI comunill. in pt"t'zenţ a primarului Ion I gn.'ileilflil,
rnart<e )01). il ilWt şi de dat.1 ~t.1 un program bogn şi Rilmniculuil, reuniuneil a .wt, mai inti>, O St'CWnl1 d e-- s-a t'l'alizat col"'vtullcoc~Q iW71tl trlila~. îl! '1<oţiJi lui
semnific.tlv, C1Ipnnz1r;d npoziţii şi p...untiri de drţI.. d i ca U cuvint ul ui ...,;peJilor, r ....pectrv al p....,tului ~i \-III...." AIl""-iJi,. 1a Cillt' au avut mtl'l"Vl'nl ii Sl'lfUlilicati,,,.:
(Oiocvii,. .udlţIi şi proie<ţii de film Power I'oint şi benefici· uni....mtaru1ui d u;'an Şteim II"";.. ~ al sautorului şi preotul pensionar Dumilt'U Popa (Qf1' a slujit imJ'f'-"lf'oi
ind cit con!nbuţLil unor valoroşi aIfI<l'iGtori ~ ~ /II ctr'C.rilorului craiovean Tlldo r S.d.lcta (Cillt' i... fost cu arluinandrtiul şi.. mai ilpot. ttrorlwl Anania de ciI<" ori

1..."\ foc u I vestalic a l memorie i

~

u

"'"1li ~ "P""" ilaStf'i ~ deexaop\ie, cart. t.lad

aproape lI'farhului Ilanolomeu in ca<InII AdUl'l.1ni Naţi 
onaIr
flistrico.ştij; opoi un dialoginteraetIY a1lCl'5tor. cu
an.t. h~ II CJr1udo:Iaoi ~
Udulde maaun ~s-.a~"ZJui sala, la aceasta C<lfllr'll>uind ing. dr. MiIW Spori" notSI.
de \"lfWn, 15 DliIbt.1o~<xăşa.. -j..AL Ilaoon- CilI1'."",,", ..tm ~ tu Bartolouwa", 1118. Marian
r~. t"'-- c.... .-orbit deospf1' reloţnIoo alM alt lIrrartmsl.v"cbn~b3IrIa1o"' car1'HilrhJldl.,.n_
ilRliI. in ultDna ~ a .-..ţii. "" si--şi îr'iN rmlJrlilWN. lut CU tl:nrr1i. indeosebi cu stndenţa. prot. Alltlgona Ho......_ SlI.6:1nd \-.f _ _ oarr.....:k>cuIui.RoaoiiI kc "'" don>gu. can • mUntit a1r. prt'z"'1t WllUU.6c.tIw cu
",""", . Il'doa in po:~"" oap<»iţjo de carw (eupnnz.ind Ilustrul ti1cean in judeţul Yu 1IoiltaJ. prot. S ..lll!arbll.
~ autogr.Ve alt Cl'Im rmag>.a). audqIa uru: irun"a> lu.::I de tftltind. o . pt ........ . ope1'f'i sautoru1w.. Un rtCIlal dt
am ZIInSl:U1 e_tin M~ lde5fn lIlCrulli tillN- Yft'5Un din <n'i\U- prlf'Nlut. susţinut de studomţJ .. f ;o(IfQ 8lNln). un hlm f'o-. f'oint de ligii Riu. ~ rui llţii de tit..... din Rimnicu,vil«' ll O... dtţw d m
~ \ilofnt rlUCill' in wIwnul Cmallr OfnrlJa. pre- DVD-a1 in mu lar Ar/rMpisalpld (2<10 1) au agmnmlat in
lWIalIocvw (modem <It pr; ?\1coIM sw.-Burl..p~ ptuJ O.....1 rnemorabilil.
la ( I t f ... partKrpat pr; paroh lmilnoil Soţi> (cart 1... ÎR5OCN dt a d""" zi. ~ 16ll1il1t1t• • pNe,wt O e:l. M<rotorir!rdlli in judeţul Gtx). 1espe<.t1V 10~
!'I de lI\iI nIllI! on pe VaIrnu Anilni.i li lfIOnisftnIt,; Jdlt. _
tnnIt dJn eparhot. pe <ind SI' dor.umImil pmttu .Mnmlt _ de nrn.l: a mmahuhtI. V"'MIu:t.,........,.., ~
OIlU1uij . prot. dr. 1..... SllaUr (CilfI' p<egmştt P"fItru unde urwi omagieri prin ttadiţw a lui BcincuşI Î s-.a adiIug.t
ttpar volumul propnu d~ ToiJWul A1wJruL -btgtrul CII un -":1'<1 sub gen<'rirul De la _htl7qsp«rlllC 8t#nclqi - la
bro,W1 Ş1, C1I un impKt .partl'. pr. conf . univ. dr, Şltlon . I"IrttospedlllCA1um;'C , ilSOCiind doi lnari tii li artişti li fINIIo.Ii. (Ql'f Î... tosI mai muIl de un decroitt cmsilwr cultural mu!ui rom.inI's<:. În conlext, 50-'" fl)J1,1 p r. cont. uni... dr.
imllului arhieposcop şi IIUlropoht de la Ouj).
Ştelon n""ie (preţuil in mod apartt de SUreţil .. rdelean.\"

ClIIJl"

u

, ........ acas.i li iJi comtltll>fii

p1nnlii~ dI.

Villeri ll DUc...

lH'SC1I. nepoiuI-moş!erUlor al QSI'I

nala!e (unde a des:Dnzl
o Ci1lII'fi mootnrlI':I.l1. nndvulw u.. ~ Mub Catilfli. bibli<XKar

comun.al ~ C\lSiodt a1lll1l'1lt01Vi

..m.. Jeog.te dt

J'l"-'SIigiosu fin al wruhtt. pl. Slcol... SI.I....BwlliŞ. t<:litoruI >1lIwnuhti ~ l.IIItt1:Il AJII>fi.I. ..DM-lL ........
..,.,..... , .- (MOlI $O prot dr_loan SI. Laur, animatorul
~ in~ lSlCInCuI rikNn Eug... pf'lzt'scll
• pt"t'Z1I'flIi[ vommul UlI ... '""'"' _ _ &rtoiorIonl
\oIrImI/ A!oIIlM (l<lU~ ....oIogJt de studii. li ~ ouz:ional'l' oii' ~ dou.lo t'dlţii ~ ale ~ ...;0-

lizati do> cilrt' prot.ioanSI. l.aziz li O'drtatil dt cilrt' t<:lilltra~"

dtn

~.V-akN.

~ 10 tornl \'t"SUbc al II_ lOii"" oedtpe oii' fl'UfIi-

uni mlturakprr>iUale, bogati ŞI trneJţ>onant1 (pmtru cart

,'"

;::

..

se euo,"1n mulţumIri şi ll\ir\IslInIor Cozw. GrM>ra şi f'clo- "
vrilgi. Q gam.. oc.ozicnaIr). Nt-.ilrntimţd: din...,.. aproaf'" ~
de omttl. saiitoruI. M<1logulIl iermlul tlartoloml'u Villeriu
Anania
in{eJeogindu·i
aperil de "sub vremi". ne-•
am dorit să .... ÎnSUŞlll'I nw mull dtn mOJ<lelui per;ooaIilă- :;
ţii şi din învăţăturile sale.
~

şi..

vt.lţa ŞI

~

AG ENDA I E R A R H U L UI • r El E R I N A J E

iu

lui de Îngnjin Pilli.otm ".stimul NKtme'" dIII Cluj-Napoe...

es eetscoetn.
","UL SOMf5AIWt

o6on1o ""f>' ~!' ~o!CUIU ~.

, . luni... ~ SUn Ii titurgtuf in bdena M.irWMii
N.cuLo 'fi pWripâ la Suw..o lIIltI<lpObtII' a pIf'IllţlIor ston'!l-

a cn.riolor~ 'fia~ duh:mlIa dm ~ "

scIu!utiW m.it:I<>p<O&<.
, . tlull... ~ St..,1.1 titurgtuf in paracbsul.5linţti
T~ Itnthi'" cu oc.ma. in<bP;mj ;muha l'OOI.u la 5ftNnmLI
T~Ortocloat dlII Ouj-Sopoa. PartIapIla mr.nrm.

,

1 ) hmlft ~ Stintl I.1uIzt- ,, ~Apftlahr-..l.
~ ..I\>(;cA:..... StRu1uI. Duh"

la

- z.:.nJol PII1 O:lt IL

- În sob>r de ""'ma. ~ ~

Pt....-...._ de RlI5.IIo.

v.mn.e." r-aJ>I

14 1u.Di... ~ Stmtl 1.1~ l.o. hna..d paroh>oI
.... . ~ SUnruIui Ioon 1lcft~ 1a implnlu a uo ....
de la sfmţlrN br5ftrii dm PIJuN
prot. "'isiud. Ptncu~ pr. prol. univ. dL AWundnr. M _
I rostJr un

n.....

la Mareo. Mo.ord. !IOIItI oprn la lIIIlluinul cu prooduoe cos~. s..;,. in Moru Mo.utl
LI şttor>duI Oabumthai
K.ili.L ~ spre Nard, spre Gal'..... urcind pe V.....
kYdinldui. y.a.m-'"tlltl Ill IoClll ........, a1 !wftmbli Cini
li cu.orN in . . . . Tftnis IlIllOlf1dor 4' ·

sr-

Zlw '"

Mic d<'pm. D.pliwre laUN GahIN _ viritt:rN bMicii
onodOX1'
, aIl.Itl ~ locul USft lui 5uIuon CanmtNl und e I
- L1111~ domnului 0XIS1bfr,oofţUl'lş..t.... Sid>gIon v-..... I..-.I Mo_ _ "'"
riUl in loc. Feldru. jud. BlS1IIla-!i;im1d. ÎlI sobor de prI'OţI avut loc prim.I minune a Domnul"" tJ'anstomwN ap'" in
JO .._
ofici.oz,l olujba stinţirii Troi~ ndl<ltl' in Qnstn ~ 'fi vin. XuafI'l, vtntMN BtsenOI CJ!Olri Bun.o Vf'5tire, ridiuti ~ locul"""; st lOlCluOl ŞI AltI ŞI a B....ncii 0rt0d0X1' st.
II bisonaIor.
I lunlfl In p.rr~ ,,5WuuI M.... MUceNc Dunutru" de
Gavriil,
ridicltl ~ locul ilvoruIui Mariei, bismcii pictat.! de
lunl,., Împn'UIIă cu p"'lcucm'licul pr, proi. 1lfIlV. dr.
lalnslJtutul Oncologie din Chtj-Nopoco. ofici..zJ: slUjbl Ilo- Dorin Patrieiu VIIicu, in po<a<:luul ,,s !m tul NKlane", în fraţii Moros.mu in anul l ffl, Derl~ la up<'ftlllUll, sul»zului pn.mCUlulloan lucI Mac"';".
prel""!a membrilor personilullU medlCa·admini<trativ oli.- pranumi t ,Pt'~ul DomnullU", TabgIu. unde Iisus a savârşlt

""" .... de ÎlIvăti.lUri.

,-MpoI._............

z,

Slu,e~le

Stintlliturghie în bisl'rica Man1sllru
ciad Os1ujbii religioa'>ii ~ roste~ Oscurtii med'tat'":
,.$fantul lhr" de li Nu~ rlOt. lledean, primeşte 11 lrIunoW
l~ Iunie: Oliciazii S1ântllitufghif la humul Penitenci.odONţJl' f'ftItnI Centrul delng!llri Paliativf' "SIm tul NKtll1l! "
rului Bistri",.
din CJurNi poc.i ŞI vinlPozl!1'f1nl. arhiepiscopiri.
)0 lu ni., Slui<'~te stmtll.J.turgJue la IIrllllw de nrl a
- inp.uohuUM:lot prnt. Ooj. prroI~ Dr.Mirm 1lIdwI Min.utirii "slm tul leu rb. Spiridon al Tnaurund..... de la
in prnmţil ~I(Jfll.iţIklr ~ ~ miIit- . ofioNzl ~ VeSlrimN, prot. Bisttiţ.1.
<ft1lI!i li ~ T~ in canomororeo oroilor wtII1ui Wu\l
in IN deul Rl zbo:>oif M<nIim.
,
SI"n'" Vw~ impm<n.i OI dL CIIrISIMr rp.mw drd.
I..><wu Cîll'Ipw! b pozqu. orgmiull in hoIuIlllbhottw
I luol"

.

Audou,,"~lih>/.Icq-Npoa~cmM"1lt..ic:Nhll
T_..GheofghtŞonc3l'"din~"f'OUinboMiaule

lnIIw de

Pelerinaj in Ţa ra Sfân tă
Sărbătoare.

&.sr.n hbmw.5UnNI ~ din cq.SifO"

CI" 1Il oopaIorca p<:titaw ~ ~ .. ~ ".......,.
hLallJ"'l*".,5t.îrIlul ~.
, luni.. Ofloeul sbqb.o. ~ li stmt.l LlUrp in
lrDma. 6hI V., ~ Commi. pruI. GbrrLI 'Ii r.aunnzi . CtucN lr-.l'rmlw dommlhai prmw q. MUIa SmI
li DIpbM de ~ Unoln lDeIEIbrib' C<Insohulw I'uolu.
CM • awribuiI LJ. - . ._
bosml:ii
- Cllicftd ..... v-m..o"bI5oriuI ~ T... 1onrta'" dIII
Soa>o!!u Cald, prot ~ cu aem...mwri.Fui Yluloa".
lo hlnl.. ~ po ~ ,..,.... A"""'f'dOOP
!i Mltropobl Andm Lo spMacolul amsri< anlrnv . Copu
1""1JU oopU'
ro sceru.s.iIii .,Audlfonwn M.wJI'lIlll1"
din OutNlJ'OU M d ltt oIml ~luiT~ "~ghe
~;u" in beneficiul Ctnttului delngrijll1 PiIWI.,. .,5l;a'ltul
N.clam " dm Cluj·Napaca ~; in beneliciul . d, hc1ru
A"UDWllului Soci.al "Sfillh1l Onufrie" {'I' ... va n diu. pt tew'nul M~nbllni "Acop<'Căminrul MaiciiDomnului"delil
fkn~ - Cluj in!%$u.l copiilor cu problem<o opro.~.
u lunII!< Qticiu.l $lup. Vocemiei şi Sim tul M..Ju in bIseri·
ca .N~I Doomului" de 1aP1am. Fm tânelr. prol B1slnţ1.
l J lunII!< SlujeşIe Stmt1 liturghil' şi P..-...:J ~ AlttruI
Monuml'lltului Eroilof RlIIlUm căzuti la dltOf>l' in Masivul
C1hmm. V-lIl1ul Gruli (t 8oo m) şi ~ la parad.J 1SUbt.ld.
... h. nl... in SI1.l de (UB a UnttuIui de inA'" ~
..stMltul N«WW" dlII Out~apoc.o. ÎIDJ""I"Io'- CII dL 03IIS1b0!r
~ ms. dt'tLliorlm am~;m ~ in~ CII d-N prot.
lIfUV. dL MmlI Muf/.I Qpnoirâ. dirKtor medK;l1, CII dL ee.
VmJ. DcWn. ~ K1lOOmir,. cu modicii li pm«II1uI

.."aIor

"'*"'"

~.

'S l" nI... in bswnc.a .,st"'tI TmmI'" din au;.Napoa.
oliau1 sm,N boIoluIIIi ~ Earmn.o i'IpWgL.
., ........ ~ Stintl ~ .. btsoon<;> dlII parotu.I

-"".....

Sch imbarii 1. J-lolji.

• Domnului pe Muntc:k TABOR
1J -19.uguot2013
Zlw '

noc- dln Quţ-Xapoa.m ~1lI ORu.ao(U.-.gusr

201}J DocoUr. de ~ ... ..".. nd Henn eo-u dm ~
llIora U4~şisosirN.l.I Tei Aviv Olil I},& Tr'" Mop<At:
lI!ruSoIhm _ fm "-:III - patn.o Slloon BotnlroNl şi vizttIrN
~ şi amptt'i inCln' 5-1; nk1It "CI'l rrw _
om nk-ul
dintr-o t.mooif", l m tini f e<iomol Mini. euu. ŞI cin.i la
HCftl de 4' in 1letIIJooem..
n~ n

Mic d.;un, ~ vtntUl'I bisenai orod~ şi , cnp"" unde ira rWcut Dommtl apot a BI>l'lIOI romaoo catolicf'
St.W tl'nnlO ŞI GroulopteJui. Conhnuml dnunului în deşon
cu minibttu " , "" pâniila MiiniistlrN Sl.Sava ŞI MW51ire'
st,Toodosifo. Cînii şi CIUl1' la hotl'l de 4' in 8etlllH1n.

nc m

DlDlUT<'I lnmulţm' p~ltulOl ti a p<'1ti1or, Muntel<' Fericirilor
_locul unde Mintuitorul a ro$lit F"'ciri~ . DrltOllal ii in
fi1ncIie de timp şi de stareaatmO$fericl. pbmbMe cu o ropi<'
a,.bMcii lui lisus". p" apele Miini Galileii..... VIZf1ii la Copnce, la tobrica de l ur " dWllill1te. Cînii şi cazarea in on~l
Tiberi.Is la hotel de 4' .
la ar a 10:00"" indNptiim spre Muntele Tabor P vom lIroI
la biserica ~ a ScIuaIWni li F~ a DomnulUL
Vtri1Ul'a rnmbtIn " a ctIor } colobe ~. ParticiP"'"
la 5U<llil Ururghif. 0Iil caboc'" un ti subIi1.l. de grup. R.ntr
li halei şi odlhn1.
Zlw ' '''
M>c deJun inUnwt. PiWmt ar.,. TJbm.as ti"" ~
tOm. spre HAIFA. spMon<bd orll - port .... MedJMri JftD
intJ'- un GW1' soIf la ~ MunJeiuI Carmel. VOfII pm1
Templrtl cultului lNh... CII p-Idnlor 1"" "'uoe "IIJ De., supenDm' pidtniIor de 11: VII'l'loII!lIrl. V... nma B....nc. SMJ.
Maris (SrNu.o Mmi), CII SfIltI SI. Ptooroc lIte TezvIIl'arntl.
Pirisrm Hitla ti "" ~ pe coa<tI Meda... 1r'ft spre
Al'ropor1ul In~ Ben Gur-. ""'tIU dK1lIaIN. spre
Bucureşti la ora 18:00 (cutSlI El·Al ·l Y·S71), îrriIcaţt de
~ şi muflwnrţr ci aţr '1lI1iIl riu Stind. şi ali men ~
" drumurile: lui lisus""SosarN la llucurPşt:i la ora 2lkSO.
Pn'ţ 720EL'X
rr.ţuJ.1ndud<':

- lliIl'II' <Il' ;nUl

li Tel-Aviv -

Bucu-

""

- Ţ""" <Il' ~
- Asisten ţii in IeIOpOClIa 90SIN şi ploc=;

-.........

- PrirniII' li lrill1SlI'I de LI ': la Moport '" ""'""" şi pl<=\' n

sta'"

~ ....f'i.Itr:Il 'ngnij. VUI1.IrN pal" '"
jI ~ la

llor

s6nIo. Cin1

boleI de 4' in lIed'IIftm.

ZlwIV
),f,c~ Vlllti.

..........,

-

- Prea: inooţID J"'II"" grup;

rr.tul1l1l bIdoIdoo

- Ttps-Uri{.llfl;

-~ mNtadii de~.

"'' '

- Tr_spttlltl de 1lI~ 1lI_.."..ILIIIienn<:oaml.

AcIe_..."...

- P~ niabII inci 6 !uN :Se la dz.1 pIKi:ni <bn \'Ii

,

Z

•

Tel·AVIV

Micdejun. ÎtuPpem P"1eriniinl ur<ind pe Muntele Mii..-6 rqlţI. aui!' lot tmIuri ele 4' înT:b<Ns(2rqţ), !lI'IlIll'llmI
luulot, pentIU , ,,,,jea de """ p;morlllla IlPl'USllimului şi al l4 rq>ţi) - a tegorio 1'WhIIlIar este CN of>ci.IIa pmuu l=l>I P
Slmtei Cewi Viritlfl'a Miniis!Jnl nul' ElluI. a lluoonciI P_
SOSI" (Td n<l!ItnI), a Bi.wricii Oouunus &-.r {Domnul a
- 7 " ~ (1IIJC <Io!p.m şi onii~
plâns), GridiIu. Gmtmmi cu B",""", N.oţIul\IIor (A gonift),
- fu.l: de Înllin' la obwctrvelf m.p- Ii tunsMo din pn>~ MormM\tuIui ldJicii Domnu1w l' r.,.r, ~ gr""'~c.p.nwm.. 1iriat, 1lt6I..... şi taxi pmtnI
Vom inrra ÎlIC""-tu 5anr.l pnn ro.uta SI. Şlftan. V llltaIW.
Cuft in carf' I locuit f ericNu Mini îrnCtUlN An!Oni.L
-AI<roar J' pomu 1I_0sp0ct în&rari 1'" 1r>Ili durm proguPII'CUf&""" ~ jos Via DoIorow cu .:.1110 14
în carf' H
opnI Domnul pinii. 1lI Stimtl ),foruW'L Uraft pe Golpa.
- QlId ..-reu de~roaUrII înl<ael;

peM...... ~ la tlownalub_ OflanzJ ~ ~ ~ stinprN. noului clopot ÎlI auru u..rii Domnului. f oqorul - UN cu :Se tIIni(locul
bDMaIdlnBod>mci.~,,(:nKNT~ doaI · pnGlfi bMic:i ~ din htmIo), MonNntuI aut8ui ~
lIUha II1&- bn Dnm,*
[bvod. V1lItlo .... hdul~"Ia8dmQ~ dm
'7 hudf., in pal"oId;suI ~ Trft ~ alf«ult1ţa dor lefus,ohm. CifI.i şi alm' la hOIl'I df 4' in lIed'IIftm.
; Teoiop OrtodoxI dm ChIt~apoa. pmiopt la Tt-Ofwnul
n~v
~ li 11 pal"tit61ll oiIa.ow de ~ r;norop dL htromu
MJ<: doJun. DIop~ IlIlmhon.lnllillt in ar"'lonbcm
F101N. epucopuI SilijtIIui l.o. implinnn a ZI> de .... de l.o. CI'lItui ~ or~ dm lume. Ipto. UI1nMzJ "tlIU la ........,.,
ibs<:lMrn prolIlOţJfl' 199) a f«Uh.iţii de T"'*'P' ~ ~ox1 uM<' vom vN.N Dudul lui ZIlloIu,IItsenca "
Ciirronul fIIIIIidlesc de LI konhon. Contmu.im dnmtul CII mapm
~ dlnClut Napoa.
•
.::
t! lunII!< o.ninaMinl;MN~ f'tnntto Alta· de lt'mI. Mm.1a HOl<'VlI şi vtnt1:m Miin1stIm st G/worglIe,
"'. "I"'COP" MlIIOpOh! AMm panicip;i la Tp-DNm. 'fi condu.-e uMe oe piiotreuii ~ SlJoan lacOO R<Xll.Ît'lII ele la""....q.
'-'i Ju<r.\rile CmIffinI~ prmIilor din ptotopopiatul Huedll'l.
Coborim la Marea. Moart... -.jOOIII. c.l Dl;ll lOIs.! a k,tu dinl' de
'9 JunI.: in pmfO\." adrf'lor tne<bciIe, în piladisul Ce1lN· pe gJob şi vom ajunge IaQlUnull(vO'dtiul C«ltIU al b'ntenilor)

o::::

BucurfŞll -

,

Însa1nt detalU '!' lntonnaţll JUpUmenwe PUleli obpne la
sedtul C....tnl IJlI III Prim..." Rnt. ftnr.. din fu", Avntlll

Ilf.'.

Imcu
li OI, CtlfU' 1I Moldovan, Tel: 072}-58}8H;
oz6.\-4) IO'0; p-mlil : p"lmna~;trorolu-duJului.ro ' au
DloldovIDdumillueyihoo.com.
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28lun1e:~la~i ~domrnJlF.milRaduMol

<iov.,., ~ Ccnsiliului jud<ţeon Bistriţ;o-Năsăud În
bis<rico. MărWm:ii , ,5bnţii Apostoli Pmu "P~..,j" din Ţora
NOsăudului,a cărri 5lar<ţ<*l'irirRI< ~0IiriI,oOOazi

oIupo ~ li' Li!iri
'9 lunl~ (Sbnţi.i ApostoIi_ ,,""'"'1) ~ AltmI1 do vori 01
fi Pawl" dIn Ţara :-Jăsăudului,
okiaz.i SLînI:a lituIghi< """'teF ruv.înlul de IDviţăluri b!<
ilooţit do PGw. AIhim. Dumitru Cobzoru. .....hullNnisliril<J< din
~ Vadului, FeloacuIui. fi 0ujuIuL În CatMrola MilropditoN, .,,;,ti la V=mi< l'i olujoşl< la Lib<.
30 lunle oti<i.Iză stilntllilurghi< în e.tMrola MiIropolrtanoi
Rosleşt< wv.inlul do invOţiluri.
A
a.u.dDo J<.m Gromo
MărWm:ii . ,5tinţii Apostoli hlru
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Revista "Jurnal religios"
ProE. R od",,, Tălu
ŞaH>iJ1

Gim....-w.i

~ intru înCI'put putem

. ş !tfim

ctl

M.,.-.

Bislriţ4

sreoe

d... premalerialul delaţii,
pnmul număr al t'l'\1Sl<'l "Juma! rebgms", ca este un
,
.l!felde jurnal..., un jumal care ,.aloriz.eaz.l educaţu
moral reiigioa>ii aşa rum ar Ilebui.. fie M văzutii.
Mulţi scriem, poate, in jurnaledasi", sau,., elec!rontcl', dar
nu loJi 5Criem Înll-un jurnal... rehgios.
1'ropunIDdu-şi să surpriruLi ""'Ofiili' şi gândurile elevilor
de la Şcoala GirnnaziaIii •.ŞteIan cel. Mare" tajă de ,.or.o de reIigie".,
am realizat impr<.'Ullă cu .....,tia un "Jurnal reIigios" , o ll'Vislii,
carese doreşte a fi produsullinal all'roiectultti "Copilul de a2i,
profesionistul de tnfuu>", dl'lUiat in perio.da milflie.-ittttie a
acestui an jCOlar, În şcoala noastră.
Susjinut financiarde l'rimăria Municipiului lIisuiţa şi lans>1
în 18iunie. în Sala festivă a jCO!ii. "Jumal religioo" este, as!lel,
primul ruunăr dinll-<> rublicaIi<' cu COfI\inttt religi()S adaplal
pre.doil5CenJilor. Revista COIIJirn'.1'" lângă opiniile 5Ilbieclive
ale jurnaliştilor siii. şi "ruriozitiiJi", cre"!ii literare..., toate saVlt<ate în tn01Ilffi1ul Lmsării ei de către cadrele didacrice şi părinţii
prezenti. A t()St tm moment înăJliilOr pentru mulţi dintre noi ,
mai cu seamă pentru părinţii careau descoperit în mpiilor noi
valenJI'. noi posibihtiiji de afirmare.
Evenimentul nu ar li fost posibil mii sJ'ilinul condtlCl'rii
instiluJiei şroIare, ald-oeiprolesoareMirela /l;elca,carea .;ula!
revista să v.<Li ,,lumina ziIe:i", al ",lorlalţi proIE'SOl'i imp licaţi
prin cOOfdonare. cu dăruire şi pricepere " colectivele de elevi
şi, nu.in ultimul rând, al consilierului educativ al jCO!ii. d-<la
profesoară Corina Moldovan.
Mulţumim lui Du01l\E'ZI'U pentru acest moment de 5UIlet,
caresperăm să nu riimăn.i ~
~_
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Despre binecuvântări
.F1= ia T opa n

_-...

r- - - - - - - ,

1]

~.".

mcititpovesfl'aunei lemei

ţ. ' <are.....lupta! timp de.n

de ani cu cancerul (FloriGi
Ba\U-Ichim, Lo I"""tAdisptriirii Î1Ia-

U .,.. to"

_.'"
..., ..' "' .,..,...1,;

pulll1 ."..,-onjti, Editura R~~
Clllj-Kapoca, 2012 ~ Mulţi dintre ooi
ourol unui .,;!fel

SI' înlioară doar la

dediagnostic, iar lupta ro o asemen•• boală. care SI' întinde pe două
decenii, .,te dincolo de put.....
n=ii. de înţeleg ..... Dar iatii că SI'
poa!el Poeti ~ prozalOafl', cisători
tii cu un pMintele Dumitru khim,
e11llill'i' un n"IllJfGI poet şi eseist, din KitchPner, Onuri.,
Canada, Floric. Ba\U-Ichim • fost, înt.ii de toate. mami a l"5"
copil Spun aceasta de<>area' cred ru tărie al. roinţ;l de . nu-:;i
1.... copiii orfani • fost ce. care a ""00-0 la liman .001.0 unde
toţi îi spune'" cii. nu mai este cale de i<>şire.
Momentul diagnosticării ro o Ionn.i dok>ucemil> l.'Stl' rumphl. Cel mai mare d intre ropii ave. 11 ani. iar cel mai mic, 1.
luni. Medicii îi dădeau Ciitin ani de via!" în contextul celui
mai optimist sc""ariu. Înţelegerea P" ~ bolnava faee cu
DumneZ<.'ll ...te cutremurătoare. Rugiiciunileei nu cer vindecare, dar cer timp: "Doamne, daciia;ung ..-1 CI'I'SC p" Matei
piiM lo. cinci.ni oş fi cea mai fericiti mamii. din lume!" Dumnezeu i-a ascult.t rugiiciune a îngiiduindu-i .. rămiiM aici. p"
pămiint, pW cind copilul ei eel mic a fost suficient de ma...
.. inţele.gă c,jt de bin""".mYti afesl suferinţa tmtIIei lui.
Po. te e g"'" să înţelegem, dar d"'pre bin<'Cllvm ure ...te
vom., D.. ..te o boalii cumplită. dar, cum însăşi autoarea
miirturiseşte, ",lui care "asrultii rugile noatre. Îi e miLi de noi
şi 1'"cale. sulerinţei ne arată drumul inapoi, inspre cer".
Florica Baţu-lchim îşi po''l'S1<'Ş1e durere.. simplu şi fitesc,
şi ne aratii, in ....laşi timp, cal de puternică şi neochimb,itor
de frumoasă este viaţa în ~Iocul unei mari suferin1". Ea este,
de act'E'a, cum spttru' lIattoloml'U Anania in prel.\" ,mumui,
"o scriitoare in putere. cuvmtului şi e o scriiloare autentica
nu pentru cii scriE' ciitţi bune, ci şi pentru ca le triiieşte".
DisperarM şi teama de moarte dispar treptat din mintea
şi din sulletul siitt 1'" măsurii ee viaţa şi lumina t'l'Glpată locul
cuvenit. Suq>rinziitor, viaţa .dev"'ată stiiîn lttcrurile cele mici
~ ap""",t nesemnificative: prezenţa fermeciitoare a copiilor,
caldura unei zile de primă'·arii sau em<>(ia unei Irtmze luate
de viint. Pentru că toate .u un început şi un sf,jrşit,
infri~toarea amintite . morţii se schimbii, treptat, intr -o

°

caltn.i tesetnnar e. ,,0 frunză c.de din piersic. Galbenă ca
bucatii de soare. Cât de lin " plutit liunza prin aer înainte să
.., diiruie ierbii, catiiluminii e-n lrunza. asi. g'lbro.l. ţinul11'"
umeri de firele verzi ale it'rbii.. , Ei nu i-a !ost fricii. Alunee•
'-'tI de ee .. mii tem ...?" .
Ac..t. este, cred. răspunsullo. tO'le fricilt> n0a5tre, Nu
avem de ce să ne temem. pentru că m...... cine\." """ăzut ne
poartă plutirea" ne prim~e incredinţare. nădejdii. A",. ..
t. este concluzia la care autoarea ajunge d upă un drum lung
al disperării; ,,să mii fi lăsat delo. inceput in voia lui DwnneZ'-'tl, să li a\"ut mai multă inr:redere in mila şi în bttnălall'a l iii.
AI li trebuit să-I mulţumesc pentru încerciirile p" care mi le
dă şi să-mi duc cru"'a cu dtagoste, răbdare şi speranţa trulntuirii". De abia .tunci c.ind nu. m.i purtăm cu noi fric.. viaţa
ni se d ezvăluie in frumuseţe. ei simplă. Abia atunci îi vom
aici şi acum,
putea mulţumi lui Dumnezl'U pentru ce
.şa cum a fiiru t-o Florica B.ţu-Idtim: , ,Mulţumesc, Duarntle,
pentru r... ele soarelui, mulţumesc, Doamne, pentru iarbă,
furnici, pentru copilul .cesta care măllage de par, pentru
că1"1ul cate ... sperie c;indaude clopotul biitiind, mulţumesc,
Doamne, pentru hârtia asla p" care scriu, p"n1rU creionul cu
care seriu, p"ntru mâna care pO' le să mişle, pentru trupul
m'-'tl care inc1Ilăi eşte".
Adeviirurile lumii aces!l'ia. sunt inchiS<' în taine. Mirare. e
că sunl toalI' J'U'l" dtiar în laţ. odIiIo< noştti. iar noi, de """ mai
muhe ori,nu neridicirn privirea siile """""'- Există, p"pămmţ
""""-"Ii aleşi. Cei caredesluşesc tainele şi, dupii cele-au patruns,
răspândesc lumin.i înjur şi în inimile ",lor care îi cunosc.
Boala şi suferinţa sunt<hei care Dun1nezI'U ni leIasii tocmai
ca sii putem des<toide adevarata faJă alumii. De acolo, de la ,.porţii<' disperării" se văd ",1 mai limpede lucrurile care conte..ii
pentruSI1fl<>«>le din noi.Abia cir<! rămâi tarii nici o calede ieşjn>,
unde se ~te raţiunea, arolo ÎnCI'Jl'" cea. mai pur1 şi sincerii
speranţă. Şi poatecă arolo incepe şi viaţa ad....mtL
Când medicii iţi spun că mai ai puţin de trăit şi calt' de
,indec.... nu mai este, fieca... zi devin.. un dar preţios, liec.Ire
clipă petrecuti alături de cei dragi se transtOflO.ă în binecuvmt.",. Iiecare rază de soare promite viaţ" , Timpu l l~as este
pre. scurt să il iroseşti prin deznădejde şi ""linişll'. incepi sii
trăieşti pentru cei din jurul tiu, sii le t.ci lor ciite o bucurie. ca
sii nu te gmdeşti la moarte. începi te laşi dus de bucuria rutinelor zilnice şi, la un moment daţ clipa de care îţi era _tăi de
tricii, pare aşa de departe... Vioţ_ autentică incep<' de .colo.
Oameni dr'gi din jurul m'-'tl TaU luptat şi incii se lupti cu
.ceastii boală cruntii. Au fost şi mom<'llte de spaimă cumpbtii. Dar p"lI' toate durerile. rugăciunea bunicului ml'U • biruit de Iiecare datii.
Vii dea DumneZ<.'ll giindul ",1 bun la
momentul polri,it". obişnuia să spună. Gmdul bun în me-mente de haos ar fi .ii laj1i durere. la parle şi siiîncepi să
trăil'Şti cu inima deschisă, zi du pă zi Delo. vreme, în'''li sii
te bucuri din nou. Riimiînt' doar credinţa!
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În mem oria m P ărintel e Iu srin

_.fi

n u ltimii Irri ani .. tr.bwt să
desv.< . domtiIea
inIru Domnul .. mai multor m..m dul=nki. ai ""amului
I'OIn<ines<. D< li=lr< d.ta , ",,,im!ul Tama.. .. pnnrr. ""'.
d'5M pnr>lr< 1>mmJ ,-.mal, in l.<in.j pentru. oei care au fost
c.il.i=l< dui",.:nk<11i alo RorrWtin P" Iim<! >-iIU du> lnall!'r< . ,iinţitul B.rtolom<U Anama, Pă.:'inI , ", Arlwn.mdn! Arse"ir P "P"QOC, p.,i.n tek Adum F;j~anu . Anul &:<Sta. .... cum mulţi ;ru
ofirmat, .. 1'1«0' intr< două mm ..ubatorl, dupa În.ilţn<. Domnului şi in ,"",!, de Pogor.... 5!""ru.;ui Duh. l i ..ulti mul mare
duh""" IC al gen<roţioi >ale", P.irintel< ArlliI&mdrtl, lustm P..·vu
Du."erea p<nlru pi<rder< a lume.osci .. celor are au ma.~g"''' "".
uum.iI.1< roil... '"' p,,,,chimh.i. in... in bumrt . li e<rtitudine. ci
fq"l'Ul """"" • cijllgat mijlociteri la T= ul Sl.R... lui Dunme=>
Printre oi. do ac"Um incolo, 0>1< ~ Părint<!< luslIn

ree.•

Ortodocşi

Români , filiala Cluj-Napoca_ _

Pen tru " est răspuns I' atitu d ine <!Mi a mai p rimit puru
ani I ă r ă ,ord.mn.ue pe ,.ne i-a executat in Delt. Dun.iri i,
A iu bit p ati""'ea, a iubit Romima, 1-1 iubit pe m;;nurisitom şi pnete r.ii din ir.chisonle comu m ' te, de ' a re i-a fost
m"'eu dor şi p e c.u e . tinlit si-i r"".di, Dup. inde lung.te
5uferin ;e a plecat .. '" imb r' '''''ze cu marti f'.i n el :llulu i ' om.in"". du r i ce şi- a incununat " iall cu multe lucrăn ctitori" , tLd uhom lcejti . , d u.u ci,-ice.
La Pet ru Vod., la ceas d e des ra,!ire de Pa rim ele 111"'n,
ttmrul H opnt intre d oua illm etl5luru: cel allItSteţi.i p ierd erii unui om duh om i el'S< şi cel al bu curiei cljt;l\acii unui Slar.!.
făptura toat•• p urlat m aie de SJrbăto.ne p. scaLi Intru nă
d "l'!el reir.t.ilnicii cu marele duh"m"'.
Tatia na Onilov

. UnJri de Pari mele SofrOflle, Timp de tIei decerui, . I ătu ri de
alţi ",,,,,ahi, • incercat .. -1d""op"'e, sa-i runo.sti in.il;im;le duho" nicejti "d e la ca re r.u cooora r.icicum la cele tIed to.n e, dar p e ' are nu le d " p"!u...•• si-i rjmin. al ittun Ş1
..-.,. poto lelsa >etea duhovrii"asc. la /';m.ina dr ago'tei, a
",ldmii ji a hbeflaţii dum n ezeie. ti in care se ,ăl. şlui. pe
deplin sm erilll l ",are ţ ,

bbrrtn!'Qd~",n"ei~s<d lip'it" d, ma" ifri '"If!r ,'ta"'-

,itOf Il, P' ''''''''
Paf'.mele R~.il "'OIca a mărtmisll că ucenicii "fe nu l-. u
p ări'it, d., şi toţi cei ' Me l-.u descoperit pe p lffU rs pe 1'. r.mele Sofronie, .u ",'li t m., •• j-ln" sa ".di un "'" tibef. un
om egal cu sine insuşi in toate impr"lurimile , nestmgherit de
milJ11ensrnele ve.curilor de pe u<mă j:i de lee i "politic corect" .
"I\'u ir.telegelfll de ee in pr..jma Pi' lll..IUl Sofronie trai""
C lujenii l-an cuuoscu r pe A rhi ma nd ri rul ace" ''''lţârn.int de hbe n.te totală, diferi t. de o,i" .lt fel de
hben. te, ~·li s,. spus mai ti rziu că tr ăir.. exista pen tru că
Sofro nie aşa cu m a fon
Paumele Sofronie era un om libef, in"ă;uit in hben.te. d umA,himandritul So fm n ie - ",hi!e de portrel Ira",te la n ezeia'că la care ,"oia ,ă ne adud pe to!i cu lOJIle multă
dehw ete, pri nruv"nt j:ipove;e. fără urmi de sik ,icie"• • 'fU'
Cluj de u ce n icu l său, Pa rin tel e Ra rai l :\'oica
Parin tele R. fail " oic.,
"

upă o p.uza de mai mulţi ani, Părimele RIf<u! Xmc.
acobor al la sla" ltde Flm.u in Capll.la T' an ' il" . m:
,ilit
el pentru a fi in m~locul celo, in"'ta!, de cu'-antul Ş1
de pl ezen ta omulu i du h oYlucesc m ' a' in )'lunţii Ap u,,"r.i,
CluJe!ui au ",'lit poslbilitatel sa-l asculte tullp de două ore pe
Pitnm ele Rafili :\'Olca "or buld intr-o ,onf"'mtă mt:tu!aIă S-a
d'.l5 -.l-L vaJ;i pre""'" <>t. desp le pări1'.t ele siu du hoYlu ce""
Arhim.ndri tul SofrOlue Sah.uo,-. EVelumep.tul a lost O1gar.ilat de A' hiepiscopia Clujului ~, hcultltea de Teologie Ort odo xa cu p'il.,w imp linirii . 2 0 de ani de la mu t.uea la cele
veşnice . cunosrutu lln d"ho"ni, de 1. h sex,
in deschid",.. ",P.ferin;e~ a fost la= ti can ea ru ."l'şi
n u:lle, S-a dll' , J-L v. a. p""'m " t<, ingrijită li tip irit. d e
editura dujelnă R""" tm a, C.n e. real"at. cu b inOCl" '.inu rea şi directa p.nicip le • )' litropoh~lui Clujulu i, M.n amureşulw şi Sălajulu~ InaJlJ're.illir.titu l (ll'S) Andrei Ap.drei cul.
c""line o p ret.;•• !er. , fiului de la Clul şi un cu,-in! al Părin
teltii Rat;u!l\oi'a despre Arhimandritul Sofror.ie,
lrm l.t sa ,"orbeasti desp re '-u-tuţ"Je celui ,.ne 1-. călăulit
.i form. t du h"vr.i"şte timp de 30 de .ni, Părmtele Ral ail
/>;'oi' a l-a făcut cu"o'cut pu blicului pe Pii,im ele Sobom e
Saharo," prin delicJle atribute şi aminttr i v:ii d in " im ji activit' lea sa la E" e", Anglia.

~
~

Timp do p.>lru ziJ< lung> do IUru<, cu lu:mn.i m ulti,

Aşa

cum

>Un!"'~ de dinamtea Rrnaliilor, o m or<d. MIn e"! o-a""-dr""j la

f""'l<l< C. ahlau:w ,=>ţi la J..l.in.istir.. Prlru V<>d.i. f"'llru .-şi lua
ram.. bun, pm!ru . -i mu.' \umi sau pentru . -1 ru g. p" Pă...int .~
luslm " oJN in ronlmu.tr< sub oblOdu=a Sbn!,.. Sal< ,'C'pom !
rom"" F din >.inul C~ eloc Dreptilor, aş.< mm a f<kut-o mer eu cat
• fost l'" păm""t in ace..t' ,..le a pl.ingeril l'" care • reu,it să o
presdUz:1r.., >.i" tr=end.i
Li inmonnimtar". P_
lui lmtin P.....' U <iI\e>-, a .,.-lnC.lt in

groaf'l tncolorul Rom.inieJ. Gest de " mare in.c.iratur' Ş1 oemrutio.lt:e. Pemru multp.lllmitorul mucenk li mO.~-lrisI ror al credintei
<rtOO,,>:o, RomiIni.l. ,.""",ul rom..ino= au fus! =
ji ide alul L<--a

mbit in timpul ,'iebj Siinoo s.:e p.ini la j<rtfa de """ Apallmit F
'm.1rturisit fu. p:-egetare, fu. """"t"li de masur' fMa rornpromisurt. l-a in";:;<>1 l'" ue"efl>Cli'" F l'" lo\i fu duh<J\~ti sa ""'argi l'" ""'am cale in~ dar adevO::at.i ,r:\irtuIisi."ii. A
vi;:\uitCu" iintullui Dumnezeu '" F"!er' ji ro t.irie, rnoma ape»tohIor care prin "'vam intOf<:<au l' t<mi.dui.ou romuru t.\ţi intregi
A zldit atit mi.' \.istin c.it ji oameni frumoşl locaf=,ii .re Duhulw5tant
lr",Ot.itu:ile Sfinţit'J Sale a' -" .u in centrul atentiei Bis<rtca. fa milia ji Şroala - tr", piloni. car<, ronf= inţe iepciunii marelui
duhovnic, m u la Nu to=ini rul;etului omului des.,."",t ji
edu!lbrat. De aceea Ie-, ap.lr at in 0<1<:< cond iţii. ",b <>ne< reg-.In
f<'htic, de r.. tinereţ ea rur,*""", nobilă Ş1 neinfrio.lt., pdn.i r.. b' tI .ineţ<a ino.mUl",t,i '" ,.irtuţile di =rnamantu!ui, • P""P'"-'dui-

,=ro-

tii, a indrumăni Ş1 a a:mă."ii

Pmtrn ,'.rorue ortodoxe a ...t in tern..,;ţeIe c""''"''''. timp de
, 6 Mi, Dup.i ap""'pe două decenii petrerute io pen:tencr.>:rele
regunului ni=citor de suilei. , a ,t<>l denul ji ,m.irtumit in 000tim<;>.
.". " u l-au sf"".at nici nu l-"" indoit lortunle U1im.lgimbile,
.<IfI<fUftirJe l' unuJ:n;e" "",tinue. La ioeş=a din ~>dnso.ne , intr<bat '" ,.. faC< in =~, • spw ci "O iau de unde iim lă>.U-o
ro sluprea Bisericii!" .

.Ioaf~ Mel'o i"ţQ <f

!QC' I"n!n< Qdob,;"Ji4rngo, f'A"

despfe d eli"!eţea, fineţe. l i maxima
atemie • du hon u cului de 1. h sex, In orice Imprejurare manile" . o grabnică ' p""are spre ne,.oile .pfOapelu ~ .t;;t 'pfe
"le duhovmc.şt~ ,it jl sp re ori" alt leI de trebuin;â, pa.-ir.tele R. !ail a exemplificat p.u mema'" sttu .ţi i <in d nobilul
duho'-r.i, ~ m ani!.,ta drago'tea J"'l!e:m", faţă de semeni,
" pito l ",upu căruia invit. tul ..ni a insistat mli mult, expu,.ind că jertfe:rucia este o calitat. a d, 19ostei lui DUflUleze1l
ŞI pe c.ue A,h:mandri tu! Sofronie a culll,..t-o in lImp, spu nind
(Ald"r~ l i d'ago't'Q tOP'QMgheţari dr indif""nţ"
că "toat ă r."'OInţa se t.ce pentru a d ob';n di d ragostea". Tot
Dragostel uceni cului f.ţ. de du homlcul 'au s-. ""'.f""t
dm d, 'goste ji din noble ;e du hoyucelscă "n u imerca , .
de -. lungul ""ii in valur i de cuv inte de ucate_Greu a fost
inl"''''''• • u tontat .. pe [;Oilflei. li fe'pe« a eomi ng"'ile ŞI
per.tru Păf'.mele Rat.il "oi' a .. vorbească d" p,. o S:llg ură
felul de. fi, dlf, Uepllt, '" midu i. p'in fe:ur i neb ăouit e,
tI• .atură me l-a imp "'ionat cel mai mult la Pări.".tele SofrodOlf cum el . tia , p rm " orbe de Duh. ,;;-1 aduca pe cău tător
fUe , Totu jL dup ă "'urle momente de resprro, intr-un cadru
la dfe' plJ cred mtă".
p u etene "'. de un fire'" ,opleşitor, lllonahu l romin a sdum
cu tn.l:estria ru ""'.tuIui bir.e pus la locullUL destir.• t si pliI r",,"o"""il'fQca 1" Mn 'ing'" elOt
ne . sti ,'orba, si .dev ereas<:â mă rturi a, portretullllm. ,u lu i
Omlll "'''''"-tU:ll~ l , a cum il n u m.... fiul du hO' "!'. i, ,,,,, pe
Sl;;ntului Siiu an AthoP.itul a"'Zit de P'oru.llui Dumr.ez'-'l1 pe
titanul spiritual d e la Essex, • fost l ' omul revelini • ceea"
l.iramuri indepânJle , intI-o Anghe cu ,-alori pr ea reci pentru
este perwon., Om expeuenţa de o 'i'ţă, Părimele Sofron:e
un p"" ;;;uitor p rea ,ald, p rel plin delUbire ca Părir.te~e Sofro• inţel., şi . u ilr.sm i, m. i d ep afle c. p e1Soana este om ul
rue. Dar, 4' cum a e,"ocat Părin tele Rafai!. dragostea du ho' -du ho,-r.i, l'5C ap t de a se I'ftl:i pentru . pro.pele, ince,,';nd ..
ruru lui"u ropea ghetari de indifer"";ii I' de nepăs.ue, c""'" 'utodepă",ască, >ă r i m el "'. 'pre mai multe, pentIu ca in
vregea "pină li o. ",: e". De " .... nu a fost impo' ibil sa cucefin.lsă '" . semene cu DunUl".u in dob.induel d r.go" '"
rea'că duhovn ice,te ehi.,~, o tu mu ltuo. si Ang he. arulor
,entelr.i," jl pentr u ,erono.şt ere. l' e"'oanel. ),l ai mu ll de<:';t
"6o-Qo, un de Ortodoxia era Sit u.tii m., degu b. la peniene,
. tat l"'lllen•• Sfintului Siluan Părmtele Sof,or.i. efa ru gaRelat;;nd momeme biog'afice con cr. te, "",itatu! serii .
tor pen tru tOl Adlfllul I' "tIi ", om"""e. c. pe un ' lllgur om".
m ă n ur is i t că ,a ,·;;"ta d e 20 de ani, .tunci c'md , ;;,.Ilel ,ă
În "'est context, Părintele Ratail a expoc. t că roţi oa:rtenii ' unt ,"ga"'a'''' Ad"'ăru! şi ci nd a nobu it .. trel'" prin m., mulmădulare ale Aceluiaji Trup şi ' u nt chem.u sa fie in wjfiioe
"
te experienţe protru a aju nge la Onod o.ie şi pen tru a cu l 'n TOl imre g in , ;:inul Persoanei, .frrm<ind di " Perso an a, ~
no a.te bu cu ria con" erl1fi~ s-. " bit lromai de căldura pă
Cm -';ntu l, Dragostea, Ve"m ia, ),l.intu " ea - ' unt sinonime ,
rmtelui Sofror. ie, l -. cor 1..it st a rel pe care nu o m ai " f i- Su.~t un ,ingm lucru ."
;ţ
ţi '" ciicăi",i Ş' p.icic;ind in " iaţa lui_ lmp"tul zdrob ito, 1-•
l. fin alul <OJlferm;e~ p. rin tele R. f. il l\ oica • pu nctat
facut si rămi.~ i 1. h,"x, chiar d.cii nu -şi propu,"'" aC"'t
loarte a~ent că Bise,i' a .,le Trupul lui H,isw. pe pl'n.int, ,.n •
o
lu cru . A urmll o l>inecm ',m ta ta impreuna-trii,. ' u ş i

S- . vo, bit mult

şi

-

"

FI l O CA li A
oom enii .u m area şonsă de oli in !liS<'rid, d . o cuno a,t. lMmt. , In plus , a.tmo,fera .. fo't intotdeaur.a un. toane pl'- p",,..de că ..00ice diserimm ... b azata p. "" "". m ... . sexuT"",. l• ... d. o de scopen irumuS<'t. o " arh 'le<turii Iiturgl(' " cut. ro pJinj d. energi" ace. o ora jI jumatate de CUf'p re, t.- al;; .,Ie ir.terzi,a" .
Ei cei CaII' pretin d <ă a.u pu t....a, decid. Noi. , ei c.,. l. ·"",
şi, . , lleL s.i 1:. Uno chiar şi ir.amte d. o trece in "'şPia • . "D ocâ b'J it a dew~.ind a.pro.Ip" de l:eca.' e d a.tă in,uficientă,
iilll inţe l .ge !l:sefi,., nu om o",a p.e\·oi. d. ( e l.lu m .şti, 10'Prin urmare, """1 atelier fOla ' d .p"';it cu mu lt aşteptii oferil "otul de incr. der. , ce f.cem ?
t. in B:sef ică 'unt mlehg. nt fâcut., Cu t"'te . c.,t• a Biserica rile ttoast re: . m d.wnit m.i bog.ti, nu do a, anisuc, d", Ş'
Amt.m l il . le Ue<:ute 1. o conf'''''ţa c. re, p rmtre alt.le,

°

.,t. d"", p-.sti d . decolore , l u cruri mull mai mo n n. oŞ
t• • pti~". o mftchl5 distinsul uceni, al Parullelui Soll""ie.
Ceeo c. o cop l..,i l pubhcul , luje.n • fo't firescul Parir.t.lui R. fai!. ~!ulţ1 mămtr'.s<'5C că intalnif.o cu Piirinte" R.liail
o tOM ca un testin duhovIDc"", ca , . intalnue intre p riet"'"
du gi. 1.. mu lt .ş t.p t"tul in,.,ta l nu a pl eg. tol să impL'"tâ
dMUri duhonuceşti şi, mai pr''''' de toat., s,i-lIoc a ('Uf\05CUt
• şa cu m. tO'1 pe d uh ovn icul său. Arhima.n d ritul Sofrome
SM1.amv,
Tatl ana Onilov

uman , Am Ciişug.t mula p fleten' Im "'OJIJI ta:.m.ţi aI;;tun
d. c..e.m o,.ul oc" l i.. de . fffiOl t..lin locuri şi persoane
, pea:":e, in ,adrul alelierulu~ IOw l , -.. ir.t.impl"l la un ni,..1
iMit şi <lmu -<> alt ă p er, peeri" ;:' una mult mai originol.i şi fIlJ.1
calil.ti,.;; la.;a d . cea cu c..re fu ' e' er am obişnuiţi a.m.nOl,
Cominu ' m să fim nişte am.tori im r-a1. fotogrol:ei, dor, repet,
la un alt ruw!. P.rlo,"",,,,,.ţ.l. l. care am "1"'" pri n ajutor şi
multii muncă n u au r oima.' cunosrute doa.r nou a. Rea:izjr~ •
fiecarui curs""t a u fO' 1 p.zemate in cadrul u n.i e'pozilu
Ofg miz at. in luna itulle la ,ubso]ul B iS<'muţei din H a.j-deu ,
"". n..o gudu" şi pe p"'CUf, ul ..ceslUimooul de I l intalrun.
TeL.a expoliţiei a lost pom. tu!, fiecare din tre fotografi ",'iind
ocazia. d. a prez ""ta cel ",ai bun cadru cu c. l fIlJ.1 bun f'O rne1
Fotog rafi a - ~o joac ă cu lu mina"
al llfU'1 per"'ane dr' g:L sau c. le mai bu n. imonaluari pomeotogra.fid inS<' a.mn a pa." ,lll. Ş' mulU d .di'a.tie, d.. m llc••1. oamenil Of d. p" ma.da,
a"" t lucru il ştiam intr -<> oare' '''. "'as u, a, O n oua
deMitle . "eslei an . 5-, con turat pe p a." uf' ul at. Ii. rul ioto la 'a.re am pa m ' ip" l timp de mai mult. Iuru . F<>IOg'a!:a. ,ep..z mta ,,0 10..că cu lumm.." in " c'Pliun.a lui
Drngollurllll an , l otograful m. a dorit loii imPOOj<'a5Ca din
pas:un.a şi cuMştinţele " le .Lături de soţi .. sa, L A U'~ Lum.l~n , Împreună, , ei d" i ttn eri trumoşi Ş' pliri de entuliasm
torme'"
a.de,.iima eclupa de 101>grofi pmt" tonişt~ Calitatea. Joto grafiilOl d . fIlmta (ş; ftU n um ai). la c"'e lucre" a
imr -un moo "Iit de u ri ta<, esl...d . ta atil d e exalta..a lOI
pentru fotogrofie, ciI şi de luOirea. cuma , ... ii ur.eşt. JI ''''e
tr>p.scende p rin I:ec"'. olbum P" cor. il real:zewl.
Bag"lu l imern d. tal.m , diruire şi voi. bun a in,i n u a
..jlIrn 1. o anunul.i d. , nnali• . Deocam da ta călawrej te, acu"o~ fericiţu pan:iapa.<:ţi la ..cest .It.lier, spe ram că lucrumu leaza. S<' dezvolta , cr.şt., d.. ,i imparte cu ..llu din"' ... ni. nu se vor Opll aia,i c:i in cUIiind vom . ,... bu cuflJ. d . ..
m.i bun. Dr..goş şi l ..ura au v rut , ;; dărui a.scl c" 'a special panicipa la un al doil.a mooul in ,adrul ci.'"Uia s,i creştem lot
comunitaţii din c.druIBisericuţ e1 'lUdenţilor din Haj-deu,
m.i "'u,t, Sunt"'" r"'un o" ilori eelOl d oi IOlografi, Drag oş
oşa că 5-'U h OI'rat 'a ;mp.rl.işea5Că ,il ma.i multe din ceea
şi laura. lu du' ''L ' '''e au demomtrot !rumuseţ.a. de • a.p"'ce fac ei c. l mai bin. : fotogra.fi• . TrepUl , s-.. comurat i d.... tm. unei conlunită\' in ("'e fie'..... ccrP.tribule cu 'eea ce are
unui a t.lier loto, la car. 5-au .du n.t cu m",. ffllUl ia= pe' - mai b u n ,i m.i 'p.cial , Da ru ri ' unI mu ll ' , ne -.. in ze m a.t
d. virste şi ocu p..ţu du..- it., Vest. a des pr' orgmiz"'.o DullU'.ezeu cu
iar 1 .L~ara famihe de fotog rafi .. reu ş i t ..
a.t.lierul u, foto 5-, rii' p.ind 'l lo. n . rapid du.. de la pri ma ,,~denţiel<' acest aspect neir.<.m.
int.ilnlfe fac'lfIdu-şi pIe lenja un număr nea,tepUl d. m...
Romina Sopoian
de dofttori ' Iil dlfI , ..drul Bi"'flcu\ei cat l' din oIara ei,Anul
00 ' 3 " inc.pu t cum nu '" put. .. mOI bme pentru p.nicip.r.ţu
iultlton de fotografie, C"" piina . turla nu . u mal"'",,' ocaria
Cu m e făcut de ruşine u n lu p ven it la v â n ă 
de a. decripta. ' ub'trawri:l' ..""te' J..n . , Cei dej.la.rrulianzau
to are d e o e ate care ia atitudine
(Il t. hn icil. de fotogra!iere, care red au o cu tOIUl a:!ta c. litate
şi " il lUne ima.ginii a u rep"lent al u n stimu l şi u n . ju to,
o re a.lila.l' . S-ar parea c. nu poate fi ..d"·... t, d ar
permonfflt p entru incepători.
. 1l~ im..girule d. pe ,il" ul unui li.. ",, -lin., inugini m.
tac lrim iterel.. un scurt film, "u confirm al titlul d.
mai ,"' , O o . ie curajoa să. cu atitu dine clara, ' in ' tare ,ă
'p"rie u n lup ( are . a... ' pre e. şi ' pre cei d OI ",i.i a., ei ,
fugăIe,te de -o dreptul şi , .im.ine d';"a. d.llU'.a. "păr'lfIdu-jl
pUIţ Prin U'""''''' , e f'O' itn1: D.că .xi'tii . ritu din., desJgur...
In lun. iu nie a an ului curen t, d epu ta.tu fOmini au relu.t
pfO<.dura de mooili"re a l. gu lund a.m. r.l ale .. Romaruei,
Printr. mullel. propu n.ri d. ' ju,we • u nor ..m.nd.lmeme
re!erito.... 10 o m.i bună IuflCţlor.ar •• irntit\\ţiilor SI. tulu i şi
re!eftl<la.. 1. alt. aspecr., l'gmilorii d .l'g'ţi .u ini tia.t de l b >l eri p e margine....ni( olelor ca re p revad con ,tilUiI.. şi
rolul f. mih e,. P.i"a in p rezem , Artr.colul 48 al Corumluţ'e1
'pune ca famili.. '" L".temei",,' p" căsătOlia liber con5Jmţit'
intre 5Oţi, "pect asu p'" cărui. unii f1',prelentanţi al poporuPro!esori ta lfflt.\' şi dedi,a.ţi au fost, CUfsa nţi ir.ter"'aţi " lui ..u ir..im t ,ii roimiin ă n.sch:mb.t. In op inia inalţilor demimpheati de """"en.a., aşa c:i treab.... mers , .. pe r"'te, Dupii pjtari impotn\1tori u .d iţ'ei romiinejt~ form u la,", casiloria
,at.". imilnm mai '"OIeIlC', 'U urm. t l' cit."a
p rin intr. soţi .,te suficientă, ehi ... penn;,i"a pentru o mai I"'g'
oraş, ..,timp in ca.re p an icip"":u .u "' ""t ocall' de . p\L~e int"'Pretare şi d.,chuat ""e de n oi oportunitaţi. Se I",rifjcă
in aph care l eor:ia p rezent at;; lfUţial . A t"'t u experienla mar . i că o famili. a Ro",.ini.i din ",colul XXI po.t. fi monop"greo.i. pentru nov ici, m.i . 1., ,in d tr .bmau să i nţ .1 ea g ii refllala, olcălUi la dm b un i,u copulor ... carOl părtn ţ i i-..u
.~ cum funeţl or.• aza apa.m.le D5LR, dar . fortul • merit.t hir;; ab andop.al. cu p lur i torm'l e din pe<soan. de ..cel.. ş''''x ŞI
~ doar şi poat.,T..pt.t şi prin multi practic;:' pixeou. d1alragm a, cuplun h.t.roS<'xual., . d id " famili. poate fi . ldtllitii din
';: lSO-u!, l'.mpu l de exp u r.er., l i mulle alt. el.meme a.p",.m p"rsoane .., a.re ' u nt in rel.ţii de un iune cons.mua.l;;" . De
abm ..ct. ..u inceput să prin da conlUf, imponanţa. tehnicil Ol aceea, o pane din p arlamentari nu vor c. fa:nilia ,ii fi. d. l:pre l entat. d. Drag oş dewnin d tol mai e,.identa penuu in- rută drep t c' s.ltona liber COllSJffima intr. un bamat şi o I.m.,""Ia,ei, Vizionare.. " "".alu are.. tOl ogr..fiilor realila.t. de 1.. ie, intru,il .."''''t. ,,'" poale ml"'I"eta 'a o Iim'I'" o drepun curs la ..lrul .. fo, t o .lt i . tapa n"'esara şi mull 'a"ur.ta u\nlor mUlorilall1or S<'xual. ... 11.u dir'-'Cl 'pu' . S<' ",•• o legid. roţi , Cot:lenlariile construC!lw lU'-au arut.t să imbunătţim f.."'e. casătorulo[ homoS<'xua:. , TOI d m a<.,1 motiv, de ..
şi mai muh c. litot.a. tOto graiiilOf ~.oa stre , Am dezvoltat .,tf.l p!'otej.. mmontă;il. ",xuale, d.put.ţIi ..u venit cu propuner.a
un "mţ .,I.m şi VllUal d. car. nu era'" alat de < onşti.nţl de a. UltrOOU'"la Af!lcolul 4, alin•• t 2 Ocla...-,fjc",. clara , ,,,.
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S-a '-orb'l d espre COfUpţla
p Olilică, economi că, a elil. lor, d . fu"l' d •• na.lişti d r. pl o
corupţie ..eri";;, De .,""'en.a, s-. prezenta.t" un al d",Je.tip
d• • batere de la "'ora.lim. , cel nu mit pasi'; sau a.l!!.l '1"",
corup!'le prin n. parti cip..... şi tăinUlr •• nemulţullUrii fati d.
ael. l. de d ep av",., Absent.i,mul ş i h p," d . lmplica... a
"",.t;;ţii in rez oh''''' ' p robi. m. 10l c..re o viz. aza, mai , on·
crel. Cu regret. tr.bu i. ,;; ' <'CUnosc: fac porte din ..<."'ta ( ategori. , a ( el OI <a..... uită d. p e margine şi come nt.aza
in
pol etlC, l iin; .. "eţlona hotăIal te.tr-o " tu m . c..re ii
moo <lifecl.
Multe ,un t "'gument.l. ",101 care aleg loii-şi inghila limb. :
nu ai ce fa." , oricum ei d ecid, suntem p rea. mici c. , ;;ne aud a
. tc• • tc. D "" d ad vom ..w .. . ritu din. , oare Iucru nl . .. li la
fel? Ce a.r fi d a.c;; am hOI. ri , a i e ş : m d m obscunlOte Şl .. m
d.ad e sa eofllIlbuim la .. a.fu ..... u ne i . ltfel d. inche:eri
pmtru un 'pectacol ab, ur d 1.. c",.e p rinm cu 'lUpaa'e ?
Încep prin a·mi maniiesta dezacOldu l total cu mod.tfiearea
u nor a.1in.al' d in C on'f\IUţlJ. Romani. i ca," atacă ,·. lorile
creştm-onoooxe Şl ir.d mai cred eel. mor ..l., n'p erwrlll'
in 101"'ita.t, ,~!ă ",lid.." zel cu cel. P" ' t. 70 de aweia.tii aeş
tine rep relentante ale """' taţii a yile c.Jf. au dep'" un d"",,,,,
prin care solicita co An icolul 48 al CornulUI' ei să li. moo ific. t in difecria in car. 5-'" pr"'u o d", d t. mili. S<' inl""''''''la pe căsălon a liber ' on,imlila inue un b.irba.t şi o I.m",e,
De""""""..... sunt solidml cu apăIăloril COflCl'pt. lor Cf"llin"lti
şi m;; opun intr oou<..m in Cornritu\>" 10 An. -l- alin .' a IT .g .
mentu1Ul"OI ic. d iscriminare bazata pe .," orienl'" S<" ua1\.
esl. imerzisă" sa u oricirul ':t ler tip .mOiguu.
Sunt u nul drntre c. t;;t.lUi ' a.. şi-.u da.I " olUl p"ntru • fi
rep..z. m ati. VIeau să liu reprezenm conl Ofm "'n" ingerilor,
nor m.1or, eredrnţ.lor, "alOfilor şi religiei person..:. , Vreau ' a
pirer.a. m• • să fie lu.ta in co""der"'. i'';; tiu ir.tr.b .tă daca
inu plac. sau nu să ,·ad pe mad ă d oi bă rb .t i inu -un cor.t. xl
mai puţm tf.diţlona! 'au d oua t. mei cununan du -S<', Vrea.u
<. " oce. mea. ,;; lie "u" ta. chiar da ca "a fi inăbuşita de mult.. vorbm . m.rită sa ..b"la .tenţla d. la ac.,1 ' ub 'ect.1IJl ez
pe b p tul că 1. u n momffl t d"t stri gatul meu va fac. un pi'
d e l gom ol in mUlI• • celor cor. il' "OI ..<aper i COfIJtiinţ. şi
caIe n u mă VOI (onsi d... d"pl u n ollod ox c. r'p rel mtă
majoflw.a ţăIu u n d., d . secole, lir. "ul • la . 1..c.,;; , Chiar
şi inu-<> lume cu ,usul in jos, ,md S<' p,.tinde exi , t. nţa un OI
real itati ii,.,i, tem . , fires<:ul e inr a d ăcmJ t in l.iIamUfll. r<>miin.,ti. De ac. . .., n u VIea u s. S<' mooifice Consti lUţi a in
d " . q ia propagaril un Ol"alon fal", , au .. un Olpooibrle componameme oo"'ene din puncr de ve dere onooox-..
lU CfUfil. , un t mult mai ,;mple, logrce chiM, Să -i inueba m
p" legiui torii r.aştri "'ţi dintre.i sunt (ăsătoflţi cu un bam.t?
Caţi dir.tr••i ..u in familie cuplu d. burici sau cuplu d. burilc.? C aţi dm tre . i " or ,a · şi ,·a.da feciorul in ",.t.le un u i
băiat sau fiica purandu -", cu pri.tena el? D.c;: ma jorita.te..
răsp und. ccrP.torm .., t.p tmlor noa.str. fireştl şi con/inna <ă
S<' incad reaza in tr.dilia. fOm iin.,scl, cu ",1. bu n••l••i de
secol. inr ;;d"'ir.at., atll oo d. ce '" grabesc p arla:r.em a.ni loii
schi:rtbe .nificial o realita :. bIne ancOIata in tradiltile ei?
D.<a " p" zentanţli Parlam entulu i romiin pleac;; obedienT
c.pulla norm ele impu'" de o Uniur.' EUIO peană pentru c",e
fal5.1. valori p rim. azil. noi, cei mulţi ai poporului rom.in,
..leg. m ,a " ",an.m oa "..•• r.i frumoşi, ,onform modelu lui
. den" plă,mwt de Dumnezeu: băIbal şi f.mei. uriţi in ..moma fiIea "a, ;-':01 ':. gem ,;; tim fii al ne . mu lui romin.",
",1cor. defin.şt. fires.cullrumuS<'ţe. li valorii. onoo ox.,
Dad p" l oru l lum.,< (l' giuit orul d . leg a.t să Iep ezim .
popmul). lu pul care v""e la vinăto.re, a~~nci oile turmei '"
tr. bui să i. af\tudine ş i să . lung••c",l l..l, cond ucatOf.
punea problema

comptibilităţii

"tle" a

Tat iana Onilol'

[ d upa: T..tiana OniIov, AOOrei ~Iitric.l. . Gabri. la Bulgoru.
AM-Maria :>eag, Dana Filaropol. AM reea ~licu,
luli.. Anamaria ~! UI. şan, Oan.. !.om.. Di g• . Romina Sopoi.m.
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