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„Duhul să nu-L stingeți”
(1 Tesaloniceni 5, 19)
a început de iunie, pe data de , am sărbătorit Pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile. Mare sărbătoare, a doua după Paști, deși în mentalul colectiv nu întotdeauna e considerată ca atare. La Rusalii S-a pogorât Duhul Sfânt peste sfinţii
Apostoli, în foișorul de sus unde erau adunaţi pentru Liturghie, și, covârșiţi de puterea
Lui, au ieșit în piaţă. Acolo erau adunaţi oameni din toată lumea civilizată, care veniseră la praznic, și le-au binevestit mântuirea în Hristos. Trei mii de oameni au crezut
și s-au botezat, luând în chip văzut început Biserica Creștină.
Dacă atunci are loc o cincizecime universală, prin Pogorârea Sfântului Duh peste
Apostoli și prin întemeierea Bisericii, în care Duhul lucrează până la sfârșitul veacurilor, și noi creștinii suntem subiectul unei cincizecimi particulare de la Mirungerea
noastră. Imediat ce am fost botezaţi, suntem unși cu Sfântul și Marele Mir, iar preotul
oficiant rostește formula: pecetea darului Sfântului Duh.
Care este lucrarea în noi a Sfântului Duh pe care L-am primit imediat după Botez?
Știm că Apostolii au primit puterea de a face ucenici din toate neamurile, lucru pe care
l-au făcut începând cu ziua Rusaliilor, și multe alte harisme. Sfântul Pavel ne spune ce
lucrare face sau ce ar trebui să facă Duhul Sfânt în noi: Iar roada Duhului este dragostea,
bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea,
curăţia (Galateni 5, 22-23)
Aceste virtuţi ar trebui să rodească din belșug în noi. Dacă ele lipsesc este semn că
s-a petrecut un lucru foarte grav. Prin păcatele noastre am „stins Duhul”. Sfântul Pavel
ne atenţionează că lucrul acesta se poate întâmpla. Iar faptele reprobabile ce intervin
sunt: adulter, desfrânare, necurăţie, destrăbălare, închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri,
zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri, pizmuiri, ucideri, beţii, chefuri și cele asemenea
acestora (Galateni 5, 19-21).
Devenim reci la suflet, lipsiţi de bunătate și de fapte lăudabile pentru că ne-am îndepărtat de Dumnezeu și ne-am apropiat de cel rău. Sfântul Serafim de Sarov ne spune
că: Dumnezeu este un foc care încălzește inima și rărunchii. Dacă noi simţim în inimă răceala
care vine de la diavol – căci diavolul este rece – să alergăm la Domnul și El v-a încălzi inima
noastră cu o iubire desăvârșită, nu numai faţă de El, ci și faţă de aproapele. Răceala adusă de
diavol piere în faţa Sa1.
Când am „stins” Duhul și sufletul ne este pustiu, iar faţă de viaţa spirituală suntem
inerţi ca piatra, trebuie să ne punem un mare semn de întrebare. Mulţimile adunate de
Rusalii la Ierusalim l-au întrebat pe Sfântul Petru, care le binevestea, ce trebuie să facă?
Răspunsul a fost: Pocăiţi-vă (Faptele Apostolilor 2, 3 ). Aceasta este soluţia: Pocăinţa.
Printr-o pocăinţă sinceră, care propune și o bună spovedanie, reaprindem în noi
Duhul primit la Miruire. Pocăinţa este întoarcerea, prin asceză și osteneli, de la starea cea
contra naturii la starea naturală și de la diavol la Dumnezeu2.
Nu este o altă cale! Nici cultura, nici inteligenţa, nici nobleţea, nici frumuseţea nu-l
reînnoiesc pe om, ci numai pocăinţa adevărată, rușinea și regretul pentru tot păcatul săvârșit
în trecut. Și, bineînţeles, schimbarea totală a felului de vieţuire, de gândire3.
Harul reaprins în suflet ne aduce o stare de bucurie și de bine pe care cu greu o
exprimăm în cuvinte. Să-l ascultăm pe Sfântul Siluan Athonitul: Fericiţi suntem noi,
creștinii ortodocși, căci Domnul ne iubește, și ne dă harul Duhului Sfânt și în Duhul Sfânt ne
dă să vedem slava Lui. Dar pentru a păstra harul trebuie să iubim pe vrăjmașii noștri și să
mulţumim lui Dumnezeu pentru toate necazurile noastre .
Aceste două condiţii, simple de exprimat și greu de înfăptuit, să nu le uităm niciodată: 1. Să-i iubim pe vrăjmași; 2. Să-I mulţumim lui Dumnezeu, nu numai pentru
darurile Sale, ci și pentru necazuri, pentru suferinţe, pentru încercări.
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Pogorârea Sfântului Duh. Prima jumătate a sec. XVII, Mănăﬆrirea Hilandar, Sfântul Munte Athos
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Bistrița a găzduit al XVI-lea
Seminar Internațional de
Medicină și Teologie
Camelia Strungari
ub auspiciile Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului,
Feleacului şi Clujului, Facultăţii de Teologie Ortodoxă - UBB Cluj-Napoca, Spitalului Judeţean de
Urgenţă Bistriţa, Asociaţiei Medicale Române, filiala BistriţaNăsăud, Societăţii Române de Bioetică, Societăţii Române de
Pediatrie, în zilele de 8-9 mai 2017, a fost organizat la Bistriţa
cel de-al XVI-lea Seminar Internaţional de Medicină și Teologie, cu tema „Resacralizarea relaţiei medic-pacient”.
În deschiderea evenimentului, Prof. Dr. Mircea Gelu
Buta, Directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa,
a adresat celor prezenţi un cuvânt de bun venit: „Îngăduiţimi să vă mulţumesc tuturor pentru că aţi binevoit să fiţi
zilele acestea, împreună cu noi, la a XVI-a ediţie a Seminarului de Medicină și Teologie de la Bistriţa. Discuţiile din
jurul bolii și a morţii continuă, pentru că, inevitabil, boala
este legată de condiţia umană, iar cruzimea ei este generatoare de suferinţă fizică şi psihică. Odată instalată, boala reuşeşte să zdruncine fiinţa umană, determinând-o să-şi pună
întrebări despre fundamentele existenţei sale. Pe de altă parte, ştiinţa şi tehnologia au impregnat excesiv spaţiul de organizare a serviciilor de sănătate, împingându-l pe omul bolnav,
puţin câte puţin, spre marginea propriei sale existenţe. În
aceste condiţii, relaţia medic-pacient va trebui să capete dimensiuni noi, în care este necesar a se da ştiinţei un sens
uman, iar existenţei şi creaţiei omului un sens divin. Medicina contemporană este astfel nevoită să redescopere forţa
încântătoare a cuvântului, pentru a resacraliza relaţia dintre
medic și omul aflat în suferinţă. Etica acestui dialog nu înseamnă nicidecum întreruperea unei relaţii de prietenie sau
empatie, ci apariţia unei alianţe terapeutice prin care cuvintele își pot aduce aportul în procesul vindecării. Despre aceste lucruri am intenţionat să discutăm în cele două zile petrecute împreună la Bistriţa. Vă urez un bun venit și doresc să
vă simţiţi bine în continuare!”.
În prima zi a manifesării, au fost dezbătute următoarele teme: „Prelevarea și transplantul de organ” - moderatori:
Pavel Chirilă, Gheorghe Borcean, Dan Perju Dumbravă;
„Comunicarea în medicină” - moderatori: Beatrice Gabriela
Ioan, Nicolae Miu, Gabriel Gârdan; „Mărturisirea creștină
în practica medicală” - moderatori partea I: Ioan Gherghina,
Ioan-Vasile Leb, Silviu Morar; moderatori partea a II-a:
Carmen Corina Radu, Ștefan Iloaie, Ioan C. Teșu; „Consilierea duhovnicească, în dialog cu psihologia” - moderatori:
Adrian Opre, Ovidiu Gavrilovici, Teofil Tia, Sebastian Moldovan; „Identitate și naţional
în arta şi iconografia românească (Secţiunea de Artă Sacră)” - moderatori partea I:
Marcel Muntean, Marcel
Lupșe, Constantin Măruţoiu;
moderatori partea a II-a:
Marcel Muntean, Marius
Dan Ghenescu, ClaudiaCosmina Trif.
Pe parcursul evenimentului, au fost vernisate
două expoziţii de pictură,
una semnată de Dr. Petru
Damir - „Grădinile Agapiei”, iar cealaltă, de icoane
pe sticlă, aparţinând
studenţilor Secţiei de Artă
Sacră de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă - UBB
Cluj-Napoca.
Cea de-a doua zi a evenimentului a debutat cu
„Te Deum-ul”, oficiat de
ÎPS Andrei, Arhiepiscopul
și Mitropolitul Clujului, care împreună cu protopopii
Alexandru Vidican (Bistriţa), Ioan Dâmbu (Năsăud),
Doru Zinveliu (Beclean), Ioan Buftea (Dej) și preoţii
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prezenţi au închinat cuvinte de rugă și mulţumire către
prezenţi,
Dumnezeu.
În cuvântul de învăţătură, ÎPS Andrei le-a reamintit
celor prezenţi faptul că „pentru a ajunge să realizăm resacralizarea relaţiei dintre medic și pacient, trebuie să pornim
de la două premise: prima că există Dumnezeu, și a doua
premisă este că Dumnezeu l-a făcut pe om trup și suflet, și
atunci aceste două premise le îmbrăţișează și medicul de astăzi,
ca și cel din veacurile trecute, ceea ce între el și bolnav se va
resacraliza...
Eu cred că relaţiile dintre noi se vor spiritualiza în măsura în care vom vedea în celălalt pe Domnul Hristos așteptând
să fie iubit de către noi. Și nu o spun eu, ci o spune El, în
Evanghelia după Matei, unde este vorba de dreapta judecată,
iar noi credem că va fi o dreaptă judecată și credem că Domnul Iisus Hristos va reveni. Acolo, Domnul Iisus Hristos le
spune celor buni, celor de-a dreapta: «Flămând am fost și
Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost și Mi-aţi dat să beau;
gol am fost și M-aţi îmbrăcat; străin am fost și M-aţi primit;
bolnav am fost și M-aţi cercetat; în temniţă am fost și aţi
venit la Mine» (Matei 2 , 35-36). Acestea sunt cele șapte
fapte ale milei creștine, pe care cel ce reușește să-L vadă în
semenul său pe Hristos le pune în aplicare și atunci se spiritualizează relaţiile dintre oameni...”.
În continuare, au conferenţiat: Acad. Felix Unger Președintele Academiei Europene de Știinţe și Arte din
Salzburg, Austria, pe tema „Sciences and Theology”; Prof.
Univ. Vasile Sebastian Dâncu de la Universitatea din
Bu
București, despre „Savanţi
și vraci - Reprezentări social
ale ale medicului, sănătăţii
și bolii”; Prof. Dr. Vasile
A
Astărăstoae
de la UMF
„G T. Popa” Iași, despre
„Gr.
„M
„Mitic
și mistic în medicină”; Prof. Domniţa
Șt
Ștefănescu
din București,
de
despre
„Literatura suferinţei
(t
(transfigurarea
suferinţei în
literatura scriitorilor
în
întemniţaţi
din motive politic în timpul comunismutice
lu
lui)”;
criticul și istoricul
lit
literar
Alex. Ștefănescu,
de
despre
„Sentimentul metafiz în literatura română”;
fizic
Pr Prof. Benedict Vesa de
Pr.
la Facultatea de Teologie
O
Ortodoxă
a Universităţii
Ba
Babeș-Bolyai
Cluj-Napoca,
de
despre
„Dimensiunea mate
ternă
a paternităţii spiritual șii aplicarea
li
eii îîn relaţia
l ţi medic-pacient”.
di
În final, Corala
le
„Armonia” din Arhiepiscopia Tomisului a încântat auditoriul cu un concert de muzică psaltică.

Iată cuvântul de încheiere al Arhiepiscopului și Mitropolitului Andrei: „Dăm slavă lui Dumnezeu pentru ceea
ce s-a întâmplat astăzi aici, ne bucurăm că am putut asculta
cuvinte frumoase și încă o dată îl felicităm pe organizatorul

nostru. Nu știu cum l-am putea felicita, dar pentru că știu că
maestrul Dâncu a dat citate frumoase din literatură, mă folosesc și eu de o strofă din Arghezi, care cuprinde în ea efortul
pe care un om de suflet îl face în a organiza un lucru frumos.
Ea se referă oarecum la ctitorii de biserici, dar și la ctitorii de
suflete. Zice așa Arghezi: «Altarul ca să fie și pietrele să ţie /
Cer inima și viaţa zidite-n temelie». Așa că, domnule Profesor
Mircea Gelu Buta, vă mulţumim pentru ceea ce aţi organizat.
Le mulţumim și celorlalţi care ne-au încântat sufletul, și
domnului președinte al Academiei din Salzburg, Felix Unger,
și domnului Vicepremier Vasile Sebastian Dâncu, și domnului
Alex. Ștefănescu, și soţiei sale, Domniţa Ștefănescu, care ne-a
atenţionat că nu-i putem uita pe martirii din închisorile noastre, și secretarului nostru, părintelui Benedict Vesa, și dumneavoastră, tuturor, inclusiv domnului lector care ne-a provocat să ne gândim serios dacă suntem suficient de creștini.
Botezaţi suntem, credem în adevărurile pe care ni le-a lăsat
Domnul nostru Iisus Hristos, încercăm să fim și buni, nu știu
cât reușim. Hristos a Înviat!”.

TA BLETA LUNII * ESEU

Familie, căsătorie, sexe*

Tableta lunii

Adrian Papahagi

Triumful smereniei
Alexandru Nemoianu
(Statele Unite)

R

mentar al familiei. Sprijinul pentru creșterea copiilor
sau garantarea accesului în creșe și grădiniţe sunt
doar măsuri compensatorii, nu asistenţă gratuită.
Primii care au nevoie de ocrotire sunt copiii, inclusiv
cei nenăscuţi încă, și femeile. Combaterea banalizării
avortului sau eradicarea violenţei familiale fac parte
din programul creștin-democrat pentru o societate
civilizată. Accesul la muncă al femeilor este o altă
prioritate din această perspectivă.
În fine, principiile creștine înţeleg familia în mod
tradiţional, în sensul cununiei dintre un bărbat și o femeie.
Concubinajul, diversele forme de „pact civil de solidaritate”
(de pildă PACS, în Franţa), sau căsătoriile între persoane de
același sex sunt acceptate în unele state, dar ele nu au, în
viziunea creștin-democrată, aceeași demnitate și același rol
social cu familia, în sens tradiţional. Totodată, aceste forme
de convieţuire nu pot avea pretenţia de a fi echivalente cu
familia în chestiuni delicate, precum adopţia de copii, în care
dreptul copilului la o viaţă normală și la o dezvoltare psihică armonioasă trece înaintea dorinţelor cuplului adoptiv.

upă cum le amintea Sfântul Apostol Pavel
misoginilor epocii sale, în Hristos „nu mai este
parte bărbătească și parte femeiască” (Gal. 3,
28). În duhul creștin, femeia și bărbatul au aceeași
demnitate în faţa lui Dumnezeu. Cu toate acestea,
egalitatea politică și economică dintre bărbat și femeie a fost obţinută rușinos de târziu în istoria umanităţii.
Mișcarea feministă a avut un rol important în acest
sens, dar astăzi feminismul a devenit o ideologie agresivă, care a transformat lupta de clasă a marxiștilor
într-un război al sexelor; recunoaștem în retorica feministă vechea și nefericita dialectică „oropsiţi“ – „opresori“, la care marxismul reduce orice interacţiune socială. Ori, în viziunea creștină, bărbatul și femeia sunt
egali în demnitate, dar complementari biologic, nu
Căsătoria
antagonici. Chiar dacă amândoi pot îndeplini aceleași
funcţii sociale, natura îi predispune spre funcţii comCăsătoria este o instituţie pre-creștină, căreia Biserica
i-a acordat sacralitate. Probabil că sensul ei arhaic,
plementare în familie. După cum scrie Teodor Baconschi, „relaţia între femeie şi bărbat nu este de supune- într-o vreme în care nu existau teste genetice, era de a
re, ci de dialog: ceea ce contează este recunoaşterea obliga taţii să își asume paternitatea și să garanteze
astfel drepturile copiilor,
diferenţelor şi distribuide la identitate la patrirea accentelor personale
moniu. Chiar dacă uneîntr-un registru de comle cupluri nu pot sau nu
plementaritate.“
doresc să aibă copii, senSuprimarea artificială,
sul
căsătoriei este să
în ideologia stângistă, a
confere identitate și
diferenţelor naturale dintre
drepturi eventualilor
bărbat și femeie și instituicopii care se pot naște
rea unei lupte între sexe e
într-un cuplu, și să credusă mai departe de avaneze niște obligaţii ale
garda care luptă pentru
părinţilor. Ea nu există
abolirea ideii înseși de sexe.
pentru a instituţionaliza
Știm de la Orwell că orice
iubirea
sau sexul dintre
totalitarism începe prin
adulţi, indiferent de napervertirea limbajului și
tura și orientarea lor.
crearea unui newspeak. A
De aici trebuie pornită
devenit astfel politic incoorice
discuţie despre o
rect să mai vorbim despre
instituţie prezentă aproape
cele două sexe naturale, și
identic în toate culturile.
suntem penalizaţi dacă nu
Cei care se opun schimbăne referim la „genuri“, adirii de definiţie nu sunt nici
că o sumedenie de conCântarea
Cântărilor.
Mirele
Hristos
și
Biserica
Mireasa,
Auretrograzi, nici animaţi de
structe culturale și psihotor: Ioan Popa, 50 X 50 cm.
cm .
ură. Ei cred, pur și simplu,
logice, mai mult sau mai
că sensul acestei instituţii
puţin bizare (inclusiv „gestrăvechi
nu
trebuie
schimbat.
Povara
demonstraţiei nu cade
nul“ neutru). Firește, în bună logică marxistă, toate aceste
„genuri“ sunt oprimate de bărbaţii „heterosexuali“, cum a asupra celor care apără căsătoria tradiţională, ci asupra celor
devenit corect politic să-i numim pe cei consideraţi odinioa- care urmăresc să modifice definiţia acesteia. Tot ei trebuie să
explice de ce, de pildă, odată ce schimbăm parametrii căsără „normali“, căci orice este normal în zilele noastre...
Progresul pe care aceste redefiniri îl aduc umanităţii, de toriei, am fi obligaţi să restrângem în continuare numărul
la toaletele lui Obama până la defilările pornografice care partenerilor la doi. De ce ar fi discriminator sexul, dar nu și
au loc an de an în marile orașe occidentale, este îndoielnic. numărul?
Cei care doresc introducerea căsătoriei între persoane
Dar fierberea revoluţionară trebuie întreţinută, astfel că sunt
de
același
sex recurg la argumentul că aceasta ar fi un
născocite mereu noi jigniri și discriminări pe care minorităţi
sexuale auto-definite le impută majorităţii timorate, care a drept. Totuși, căsătoria nu este un drept natural, ci un
acceptat de mult să respecte orice formă de diferenţă, oricât contract de natură socială: cu dreptul te naști, nu semnezi
în faţa autorităţii pentru el. A semna un contract nu e un
de excentrică ar fi aceasta.
drept, ci o posibilitate, și nu oricine poate semna orice tip
Familia
de contract. Prin convenţie socială, în civilizaţia noastră
se califică să semneze contractul numit „căsătorie”, un
Familia este prima formă de comunitate umană. În
bărbat și o femeie, nu doi bărbaţi, sau un bărbat și două
sens restrâns sau extins, familia constituie întâiul laborafemei, sau trei bărbaţi și cinci femei. Cine decide termenii
tor al solidarităţii între generaţii și al responsabilităţii faţă
contractului numit „căsătorie”? Cei care scriu și adoptă
de semeni. Mai mult decât învăţământul de stat sau soCodul Civil, adică o majoritate politică, care se presupune
cietatea, părinţii educă tinerii înspre virtuţile umane și
că reprezintă viziunea și voinţa majorităţii populaţiei.
civice. De aceea, eșecul ei este eșecul comunităţii și se
Fiindcă nu știm care este viziunea majorităţii
răsfrânge asupra societăţii ca întreg.
populaţiei, câteva milioane de cetăţeni au cerut,
În spirit subsidiar, comunităţile trebuie să sprĳine famiconstituţional, o consultare pe această temă. Ea nu este
lia, începând cu nivelul local și terminând cu cel naţional.
nici discriminatorie, nici nu încearcă să limiteze un
Statul este ţinut să recunoască efortul suplimentar, educativ
drept existent, ci urmărește să afle definiţia acceptabilă
și economic, al familiei, mai ales atunci când aceasta este
a contractului cu relevanţă socială majoră numit „căsătânără și fragilă. Cu precădere familiile aflate în precaritate,
torie”, și să îl transforme în literă de constituţie. Fiindsau cele monoparentale au nevoie de sprĳinul comunităţii.
că familia este constitutivă pentru societate, ca formă
Efortul familiilor cu copii nu este doar în benefielementară de asociere și solidaritate între oameni, nu
ciu propriu, ci folosește întregii societăţi, care este
este nimic deplasat să înscriem definiţia căsătoriei în
chemată la rândul ei să compenseze efortul supliconstituţie, unde sunt descrise și alte forme de asociere
*
Fragmente publicate în volumul Creștinul în cetate. Manual de (politică, sindicală etc.).

D

supravieţuire, Editura Doxologia, Iași, 2017.
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eintrarea în normalitate a României, în decembrie 1989, a însemnat,
între multe altele și posibilitatea de a scrie și publica liber. (Această
libertate, în ultima vreme, începe să fie tot mai relativă. Dar asta,
poate, va fi tema unui viitor articol.)
Oricum numărul publicaţiilor a crescut exponenţial. Nu doar al publicaţiilor
„clasice”, pe hârtie, dar și a celor alternative, în spaţiul electronic: bloguri, publicaţii,
site-uri etc.
Multe publicaţii sunt de excelentă calitate, altele mai puţin, iar unele poate era mai bine să nu existe. Un loc cu totul special îl au publicaţiile și mĳloacele de informare ale Bisericii Ortodoxe Române.
Pentru foarte multă vreme Biserica Ortodoxa nu s-a putut exprima. Rostirea Ortodoxă s-a putut face doar în slujbele bisericești și răspândirea Cuvântului s-a făcut prin participarea la slujbe. În acest chip s-a ţinut în fiinţă Ortodoxia: prin Slujbă și prin participarea poporului. Desigur au existat publicaţii
bisericești de eminentă calitate, dar circulaţia lor era limitată.
Dupa 1989 această situaţie s-a schimbat.
Un mare număr de publicaţii Ortodoxe, „clasice” și electronice, au apărut.
Calitatea lor este, în toate cazurile, excelentă. Cuvântul efectiv se revarsă și se
dovedește abundent.
Un rol excepţional între aceste publicaţii, după părerea mea, îl au site-ul
Basilica și gazeta „Lumina” ale Patriarhiei Române.
Aceste două publicaţii prezintă punctul de vedere al Patriarhiei: limpede,
răspicat, fără compromisuri. Site-ul Basilica are meritul special că răspunde
tuturor situaţiile de interes care apar în timp record, aproape instantaneu.
Basilica, în mai toate felurile, se dovedește scutul de care se frâng atacurile
contra Bisericii și Ortodoxiei. Este un rol eroic într-o vreme în care, din trufie,
lașitate, spirit gregar și prostie, mulţi se alătură unei mode a vremii, agresive,
satanice și anticreștine.
Între temele întâlnite în cele două medii de informare amintite (Basilica și
Lumina) una îmi pare excepţional de importantă în sine și prin urmări. Este
vorba de prezentarea ororilor sistemului concentraţionist al comunismului și
amintirea celor care i-au fost victime.
În primul rând este meritul singular al Patriarhiei Romane de a rosti
fără șovaială, fără teamă, adevărul că în România comunistă s-au comis
crime abominabile și care nu trebuiesc uitate. Acest adevăr este astăzi
rostit doar de către Patriarhie și de numărul, tot mai mic, al supravieţuitorilor
ororilor comuniste. Cei care au puterea și acoliţii lor preferă să tacă, o tacere complice și degradantă.
Dar Patriarhia Romana spune adevărul. Îl rostește calm, fără patimă, fără
să incite la patimă. Rostește adevărul, păstrează memoria și, încet, încet, cu
profundă smerenie alcătuiește modelul alternativ al momentului istoric. Arată care este opţiunea fiecărei persoane, opţiunea pe care o poate face fiecare
persoană între bine și rău. Pentru a fi mai clar. Publicaţiile Patriarhale amintite
prezintă suferintele victimelor: scurta biografie (alcătuind de fapt un portret
moral), „vina” care le-a fost aflată de către călăi și consecinţa suferinţei.
Nimic dramatic, nimic teatral, nimic artificial. Sunt fapte și cuvinte pe
care le poate înţelege oricine. Dar suma acestor prezentări arată ceva. Arată
că, în toate cazurile, „vina” acestor oameni a fost Credinţa Ortodoxă și solidaritatea cu identitatea naţională. Pentru aceasta au fost „condamnaţi” și
pentru aceasta au suferit și, altfel spus, fiecare victimă poate spune: „crezutam și pentru aceasta am și grăit”.
Prezentările făcute în publicaţiile pomenite, din nou cu enorma smerenie,
arată că victimele comunismului nu au suferit degaba, că mărturisirea lor a
avut rost și încă rost veșnic.
Publicaţiile pomenite nu aleg coloratura politică pe care vor fi avut-o victimele. Victimele sunt prezentate în lumina valorilor pentru care au mărturisit.
Prezentările făcute în publicaţiile amintite sunt convingătoare dintr-un
motiv simplu. Ele sunt alcătuite pe temelia trăirii în Hristos. Aceste publicaţii
știu bine că orice prezentare, lipsita de vieţuire ortodoxă, degenerează în alcătuiri seci, pustiitoare de suflet și finalmente plictisitoare.
Prezentările privind universul concentraţionist al comunismului
românesc, înfăţișate în publicaţiile amintite, sunt parte din România
„profundă și tainică”. Aceste prezentări alcătuiesc modelul alternativ
al momentului istoric. Libertatea persoanei se poate manifesta fără
putinţă de confuzie. Publicaţiile Patriarhiei arată că în acest moment
istoric avem posibilitatea să alegem între Credinţă și identitate naţională
sau confuzia „globalistă”. Putem și avem obligaţia să alegem între bine
și rău și că pentru această alegere vom avea de dat plată, în lumea asta
și cea care va să fie. Este dovedit că Veșnicia este aceeași, ieri, astăzi,
întotdeauna. Detaliile sunt oarecum diferite (și în asta stă miracolul
istoric). Din nou se adeverește: „cine va cădea pe aceasta piatra se va
sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi” (Mt 21, 44).
Copleșitorul semn al veșnicului triumf al smereniei strălucește fără obstacol.
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Intelectuali îmbisericiți
Dan Puric
cum mulţi ani, mica mea corabie, ce purta
prin lume o picătură de suflet românesc
răsărită în teatru, m-a adus pe ţărmul plin
de taine al Australiei. Și iată că într-o bună zi, am
poposit și în Cambera, capitală politică a ţării. Însoţit
de un bun prieten român, aflat de mult timp acolo,
admiram cu ochi de copil minunile acelui tărâm
fermecat. Când deodată, în faţa mea, se înălţă o
clădire masivă de-o eleganţă rece și sobră, ce parcă
te obliga s-o privești doar de la distanţă.
- Ce instituţie este aceasta? am întrebat curios.
- Este clădirea Parlamentului Australian! mi s-a
răspuns.
Și nu știu de ce, în clipa aceea, o vagă neliniște
îmi cotropi sufletul. Imensa construcţie din faţa
mea semăna, ce-i drept mai stilizată, cu Casa Poporului de la noi. Dar tot acolo, în faţa impunătoarei ei intrări, ce parcă îi spunea omului să se simtă
mai mic și neînsemnat, din iarba parcului se ridica
o mică baracă de carton improvizată sărăcăcios, cu
o ușă deschisă ce abia se ţinea în balamale, invitându-te parcă, cu glas stins să pătrunzi spre un gol
de suferinţă și de deznădejde umană.
- Dar asta ce mai este? mi-am întrebat prietenul,
fiind cuprins de o totală nedumerire.
- Este protestul băștinașilor aborigeni, care-și
cer pământul înapoi, mi-a răspuns el cu un firesc
nebănuit de mine.
Mă uitam cuprins
de uimire, dar în același
timp și de o milă ce-mi
străbătu tot sufletul la
biata baracă de carton,
ce parcă se așezase cu
ultimele-i puteri, în faţa
imensei clădiri de beton
și sticlă, murmurânduși ca o lumânare sfârșită
dreptul la proprietatea
și sfânta ei demnitate.
Apoi, am văzut cum la
câţiva metri în faţa acelei uși deschise, spre
infinita deznădejde,
înconjurat de câteva
pietre, pline și ele de o
tăcută tristeţe, ardea
mocnit un mic foc.
- Acela reprezintă
spiritul lor neînvins și
nu are voie să se stingă niciodată! îmi șopti
la ureche prietenul
meu, simţind să-mi lămurească trista nelămurire ce mă cuprinsese.
Era o zi frumoasă de vară, în care totul
părea încremenit de căldură. Nicio boare de vânt
nu se simţea în aerul rămas singur, parcă și el fără
de respiraţie. Faţă în faţă, clădirea cea mare și rece
a Parlamentului Australian, singură în orgoliul ei
ca o piramidă egipteană în deșert, părăsită de oameni și de timp și mica baracă săracă, improvizată
din carton, cu focul mocnind în faţă-i, se priveau
două lumi diferite. O tăcere ca un abis le despărţea.
Prăpastie tragică între om și om, săpată de om!
Și de ce oare, după atâţia ani de uitare, brusc,
toate aceste imagini mi-au revenit în minte și în
suflet citind cartea scrisă de domnul doctor Mircea
Gelu Buta, intitulată atât de paradoxal și de necrezut pentru vremurile pe care le trăim: Intelectuali
îmbisericiţi? O fi discreţia ei cu care își murmură
trecutul, precum pâlpâirile agonice ale tăciunilor
din micul foc menit să alunge uitarea? Sau poate
contrastul izbitor dintre această carte și lumea de
azi, imensă, străină, agresivă și atee, ce-i stă în faţă,
precum clădirea aceea masivă, strivitoare de drept
nativ, ce sfida mica baracă de carton?
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Eu cred că toate acestea la un loc. Căci cartea
aceasta, la fel ca și micul foc nestins, are menirea
să alunge uitarea și, poate, mai mult decât atâta,
să pună demnitatea trecutului la lucru. Citiţi-i paginile și veţi vedea cum, rând pe rând, se aprind ca
la suflarea unui Duh Sfânt, tăciunii dăinuirii noastre sufletești. O vibraţie tainică de trăire creștină
te învăluie tăcut, dând parcă inimii tale un alt ritm
și o altă vocaţie. Și atunci, din întuneric, tăciunii se
aprind și, rând pe rând, își strigă numele: Episcopul Nicolae Ivan, Episcopul Nicolae Colan, Părintele Dumitru Stăniloae, Alice Voinescu, Patriarhul
Iustinian, George Enescu, Ion Barbu. Lumini
sufletești ale acestui neam ce se aprind pentru o
clipă la tainica suflare a iubirii de Dumnezeu și
ţară. Măsura impecabilă a demnităţii românești,
spiritul de jertfă organic al acestui popor și acea
nobleţe creștină, pe care numai suferinţa în numele
credinţei i-a putut-o dărui ca un veșnic stigmat al
iubirii dumnezeiești. Sfântă frescă a unui popor
tragic, biruit de istorie, dar nicicând de necredinţă.
Căci dincolo de scriitura în sine, se întrevede
conștiinţa creștină a autorului, ce se apleacă spre
icoana neamului ca ciutura de lemn după apa curată și rece a fântânii, în plină secetă de Bărăgan.
Nepreţuite lumini de tărie și de credinţă românească conţine cartea. „Sângele forte!”, spunea
undeva Victor Babeș. Acel sânge luat de la o specie
puternică și injectat alteia slabe îi dăruie, în final,
acesteia din urmă forţa supravieţuirii și cu mult
mai mult decât atât, acel scut împotriva bolii numit
imunitate. Căci asta face, în ultimă instanţă, și domnul doctor Mircea Gelu Buta cu minunata-i carte;
o miraculoasă și atât de
necesară transfuzie de
sânge forte românesc!
Sfinţii și bieţii martiri ai
acestui neam au avut și
au tăria aceasta de nebiruit! Tainică și negrăită
împărtășire este învecinarea cu ei… măcar
pentru o clipă! Piscuri
înalte ce au putut cândva să sărute cerul!
Domnul doctor Buta
provine, la rându-i, din
rasa superioară de doctori
creștini, care-și puneau
deopotrivă urechea pe
cordul bolnavului, dar
și pe inima ţării, ca să-i
asculte bătăile de viaţă,
acele trepte neatinse de
pași către Dumnezeu.
Ce arc de cerc peste
timp este cartea aceasta!
Ce curcubeu în zarea
creștină a neamului!
Sunt 70 de ani de când în România ocupată de
tancurile sovietice se ridica neînfricată vocea curată și lămuritoare a marelui savant și anatomist
Grigore T. Popa, care la Ateneul Român, în acel
sinistru an 1947, ţinea conferinţa intitulată Morala
creștină și timpurile actuale. Mai este posibilă astăzi
credinţa în Iisus Hristos? Și iată că astăzi credinţa mai
este posibilă, dar tancurile nu mai sunt. În schimb,
la orizont se arată o altă boală sufletească. Iar germenul patogen e invizibil. Dar tot acum, doctorul
Mircea Gelu Buta are curajul, crescut din credinţă,
să mărturisească public că România nu va fi nicicând „altfel”, ci pururea aceeași cu sine. Pesemne
că, aplecându-se peste focul acela mic și suflând
în el, ca să nu se stingă, un tăciune s-a aprins pentru o clipă și i-a șoptit:
„Cum am mai fost și cum se cade să fim totdeauna, suntem și azi, cărturari și ţărani, preoţi
și credincioși, împreunaţi în sfântă frăţie și hotărâţi
să rămânem așa în toate zilele vieţii. Asta e tăria
noastră, că alta nu avem!”1.
1
Mărturisirea de credinţă făcută în primărava anului 1941,
în plină ocupare a Ardealului de Nord, de către trupele maghiare în urma Dictatului de la Viena, de către Episcopul
Nicolae Colan, al Vadului, Feleacului și Clujului.

Breviter
Plinirea alergării
Aurel Sasu
upă arestarea din 1943, pentru deţinerea de material subversiv, Valeriu
Anania îşi caută refugiu (1944) la Mănăstirea Bistriţa vâlceană. Tatăl,
care-i face o vizită, îl înştiinţează că umblă jandarmii pe urmele lui.
Fugarul se consultă cu maica stareţă Olga Gologan şi decide să se predea. Era
hotărât să obţină statutul de „fost legionar” pe care, în fapt, nu l-a obţinut niciodată. Prin urmare, se prezintă singur autorităţilor, i se face o sumară verificare în Lagărul de la Târgu-Jiu şi lăsat liber, fără domiciliu obligatoriu. Pleacă
la Sibiu, unde se înscrie în anul I la Facultatea de Medicină a Universităţii din
Cluj, aflată în refugiu. În 1945, în trecere spre Mănăstirea Polovragi, îl cunoaşte, tot la Mănăstirea Bistriţa, pe Arsenie Boca. Îl va mai întâlni o singură dată,
cândva între 1948 şi 1958, când „Sfântul Ardealului” se afla duhovnic al Mănăstirii de maici de la Prislop. În 1959, după două arestări, 1951 şi 1956, Ministerul Cultelor îi interzice ieromonahului să mai poarte „haină preoţească”
(mănăstirea de la Prislop va fi închisă şi transformată în cămin de bătrâni, până
în 1976, când revine la destinaţia iniţială!).
Tunderea în monahism a lui Arsenie Boca are loc în 1940, după închinovierea la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, în 1939. Informaţii despre activitatea
lui şi despre un fenomen neştiut până acum, cu profunde urmări în viaţa monahală a epocii, aflăm în depoziţia lui Valeriu Anania din 5 decembrie 1958
(vezi: Procesele verbale de interogator, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2017). „În perioada 1945–1946, călugărul Arsenie Boca de la Mănăstirea Sâmbăta îşi intensificase acţiunea sa de prozelitism în favoarea vieţii monahale. În acea vreme,
Olga Gologan dăduse o mare dezvoltare instituţiilor culturale de la Bistriţa,
având acolo orfelinat, grădiniţă de copii, şcoală primară, liceu teoretic şi şcoală profesională.
Dorind ca acest complex mănăstiresc să ia o şi mai mare dezvoltare, a
solicitat lui Arsenie Boca faptul ca noile sale convertite să fi îndrumate de el la
Mănăstirea Bistriţa, ceea ce el a convenit. În primăvara anului 1945, când eu
l-am cunoscut pe Arsenie Boca, în Mănăstirea Bistriţa, se afla acolo un prim
grup de adepte ale lui puse la dispoziţia Olgăi Gologan. Într-o discuţie pe care
am avut-o cu el, am încurajat activitatea lui de convertire la viaţa monahală”
(p. 212). Cu timpul, lucrurile, însă, se complică. Grupul, numit al arsenistelor,
„se constituie într-un corp aparte a cărui mentalitate mistică nu se armoniza
cu spiritul mai liberalist al (stareţei) Olga Gologan” (ibidem). Fenomenul ia
amploare şi începe să creeze dificultăţi mănăstirii. Pentru evitarea tensiunilor,
se hotărăşte risipirea arsenistelor pe la alte mănăstiri. Câteva ajung, în 1948,
cadre didactice la Seminarul Monahal de la Mănăstirea Plumbuita, înfiinţat de
Patriarhul Justinian. Altele pleacă la Seminarul Monahal de la Mănăstirea
Văratec. În 1951, şcolile de la Bistriţa („Acoperământul Maicii Domnului”) se
desfiinţează şi activitatea Mănăstirii se orientează spre activitatea practică.
Maica Gologan, rămasă pe loc, înfiinţează cea dintâi cooperativă meşteşugărească cu munca la domiciliu (elevii „Acoperământului” fuseseră repartizaţi
pe la diferite orfelinate din ţară). Măsurile represive, pe de o parte, şi transformarea mănăstirii într-o anexă economică a puterii comuniste, pe de alta, radicalizează, fără posibilitatea vreunui compromis, discursul mistic al arsenistelor.
Se solicită acum implicit respectarea per se a disciplinei monahale, proclamându-se aşa-zisul „misticism al castităţii”, faţă cu presupusele excese de imoralitate tolerate în aşezământ de stareţa Olga Gologan. Valeriu Anania încearcă,
fără succes, o apropiere între cele două grupuri, despărţite, iremediabil, de
atitudini şi programe ireconciliabile (disperat de criza fără precedent, poetul
face haz de necaz şi scrie, pe seama subiectului, o poezie ocazională, recitată
la o sărbătoare a mănăstirii, în prezenţa Olgăi Gologan!). Conflictul luase o
asemenea amploare, încât o soluţie amiabilă nu mai era posibilă. În cele din
urmă, stareţa Olga Gologan părăseşte mănăstirea, o parte a arsenistelor pleacă
la Horezu (1952), altele, decepţionate, părăsesc monahismul sau se stabilesc la
Ţigăneşti, Văleni-Argeş şi Tismana. La Bistriţa, Valeriu Anania se va mai întoarce, de câteva ori, în perioada 1953–1956 (era director al Bibliotecii Patriarhale), solicitând, de fiecare dată, răbdare „până când va veni aşa-zisa «eliberare», preconizând schimbarea regimului”. Episodul arsenistelor, reconstituit
după Procesele verbale de interogator (2017), confirmă referatul de anchetă al
Securităţii din Făgăraş–Braşov, privind „forma religioasă-mistică”, pe care
Arsenie Boca a iniţiat-o şi impus-o, la Mănăstirea „Constantin Brâncoveanu”
de la Sâmbăta, tuturor celor care veneau şi luau contact cu el, inclusiv legionarilor: „fără revolver, ură şi terorism” (vezi: Adrian Nicolae Petcu, Preoţi hunedoreni pătimitori în temniţele comuniste, Editura Argonaut, Deva, 2016, p. 30). În
Memoriile lui Valeriu Anania, schimbarea de paradigmă este amintirea armei
ruginite îngropate în zidul unui beci. Iată două mari biografii şi două mari vieţi
duhovniceşti cu aceeaşi încheiere extraordinară: nicio altă cale de mântuire,
decât prin graţia şi prin puterea cuvântului, prin jertfa şi prin puterea lui de
vindecare. Nicio alternativă decât drumul înspre miezul lui aprins. Singura
„alergare care ne stă înainte” (Evrei 12, 1-2) şi singura prin care se plineşte
însăşi alergarea cuvântului lui Dumnezeu în lume (2 Tesaloniceni 3, 1).
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Părintele Virgil Gheorghiu,
poetul lui Hristos și al României
Protos. Benedict Vesa
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1
Interviu luat de Aristide Buhoiu, în „Universul Românesc”, IV, nr. 126,
iul. 1990, p. 3-5.
2
Virgil Gheorghiu, Ora 25, Bucureşti, ed. Gramar, Bucureşti, 2004, p. 215.
3
Ora 25, p. 215.
4
Ora 25, p. 178.

5

„Ora 25” (martie 1949), în Împotriva deznădejdii, București, Humanitas,
1992, p. 35-37.
6
Ora 25, p. 140.
7
Cum am vrut să mă fac sfânt, Sibiu, Deisis, 1999, p. 186.

Ziua Eroilor la Sighet
Ierom. Maxim Morariu
devenit o adevărată tradiţie ca, an de an la Sighet, Praznicul Înălţării Domnului şi Ziua Eroilor, să fie marcate printr-o manifestare culturală, dublată de o slujbă de pomenire a celor care au avut de suferit în închisorile comuniste. Din iniţiativa domului prof. univ. dr. Ilie Rad de la Facultatea de Jurnalism
(FSPAC) a Universităţii noastre, Clujul e reprezentat de câţiva ani
de Colegiul Studenţesc de Performanţă Academică al acesteia.
În această caltiate am beneficiat şi eu, în ultimii ani, de
privilegiul de a mă număra
între cei care participă la aceste manifestări, ce debutează
cu cuvinte de mărturie ale
supravieţuitorilor şi lansări de
carte şi se încheie cu o frumoasă rugăciune, în care vii şi cei
adormiţi se reunesc în iz de
tămâie şi glas de litanii, însoţindu-şi vorbele cu lacrimi. Şi
acum, ca şi în ocaziile trecute,
studenţi şi doctoranzi de la facultăţi precum cea de biologie (Vlad
Toma), Ştiinţe Administrative şi Ştiinţe ale Comunicării (Cătălin
Hădadea şi Andreea Nagy), Istorie şi Filosofie (Adrian-Cosmin
Iuşan, Mihaela Tălpaş şi Florin Grec), sau teologie (subsemnatul),
s-au reunit pentru a trăi o experienţă interdisciplinară, marcată de
un popas duhovnicesc la mănăstirea Rohia şi unul la Bârsana, dar
şi de o vizită la Cimitirul Vesel de la Săpânţa. Prin grĳa domnului
profesor Rad şi a doamnei Doina Rad, am avut privilegiul de a fi
însoţiţi de un oaspete de seamă, respectiv domnul profesor Alexandru Bălaş, directorul Centrului de Cooperări internaţionale al State
University din New York.
În acest an, primul fără scriitorul Romulus Rusan, iniţiatorul
întregului complex de activităţi
afiliate Memorialului de la Sighet,
manifestările au fost mai speciale.
S-a debutat cu dezvelirea unei plăci comemorative dedicate lui, iar
apoi s-a continuat cu mai multe
evocări şi mărturii, şi cu inaugurarea unei noi secţiuni a Memorialului, dedicată chiar istoriei lui. Personalităţi culturale importante, dar
şi „părticele vii” ale memoriei unui
trecut dureros s-au succedat pe mica esplanadă din fostul celular,
adresând cuvinte frumoase, vreme de aproape două ore.
Apoi, toţi participanţii s-au deplasat la Cimitirul săracilor din localitate, unde s-a defăşurat slujba de pomenire. În acest an, alături de preoţii locului şi deja-obişnuitul părinte arhimandrit Gavril Burzo, duhovnicul mănăstirii de la Suciu de Sus, şi el supravieţuitor al închisorilor comuniste, au conslujit şi părintele arhimandrit
Nicolae Moldovan, stareţul mănăstirii Nicula, părintele
Ioan Morar, fost protopop al Gherlei şi preşedintele Despărţământului „Ioan Alexandru” al „Astrei” din localitate, şi părintele-poet Gheorghe Pop din Şişeşti.

A

În ciuda vremii neprielnice, manifestarea s-a dovedit o reuşită,
reuşind să adune câteva sute de foşti supravieţuitori, cadre didactice universitare şi alţi intelectuali, dar şi un număr destul de mare
de tineri, care au demonstrat, prin prezenţa lor, că doresc să cunoască şi să asume în mod responsabil faptele trecutului recent.
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ărintele Virgil Gheorghiu, cu puţină vreme înainte de
plecarea sa în eternitate, afirma: „N-am fost niciodată
despărţit de România… tot dicţionarul român mi-e drag…
iar, dacă într-o zi mă voi întoarce în România, mă întorc acolo unde
sunt rădăcinile mele şi nu mă mai mişc, dacă nu pe pământ, atunci
în cerul românesc de acolo”1. Cu această conștiinţă a unei clare
apartenenţe, deși departe, în exil, Virgil Gheorghiu își descrie identitatea și locul său în trecerea sa pământească. Așa se face că, legat
fiinţial de patria sa, opera lui nu este altceva decât un poem liric
despre și adresat neamului de „nemuritori” din Carpaţi, din care
reiese evidentă dragostea și nostalgia depărtării, ca sentimente care
îl vor însoţi pe tot parcursul vieţii.
Se naște pe 9/16 septembrie 1916 în comuna Războieni din
Munţii Neamţului, ca descendent dintr-o veritabilă familie sacerdotală. Copilăria sa teologică, gravitând în jurul bisericii din satul
natal și a preotului Constantin, tatăl său,
îi va marca întreaga viaţă. Sărăcia în care
trăia preotul Constantin, la fel ca și
enoriașii lui, îl va împiedica să-și dea
copilul la școala teologică, și, în
consecinţă, este înscris la Liceul Militar
din Chișinău, între anii 1927-1935, întrucât această instituţie asigura gratuit
educaţie copiilor lipsiţi de posibilităţi
materiale. Încă de timpuriu manifestă
o sensibilitate literară, publicând în revista școlii „Crai nou”. După absolvirea
liceului, se înscrie la Facultatea de Filozofie din București, desfășurând în paralel o activitate publicistică intensă. În
anul 1940 devine reporter de război,
articole adunate în două volume – „Ard
malurile Nistrului” (1941) și „Am luptat
în Crimeea” (1942). Doi ani mai târziu
este desemnat atașat cultural la Zagreb.
Acum își părăsește ţara și nu o va mai
revedea niciodată. Din acest moment
viaţa familiei Virgil și Ecaterina Gheorghiu devine o pribegie continuă, având
parte de o „biografie fracturată” care
punctează temporare șederi în Austria,
Germania, SUA și Argentina, ajungând
în cele din urmă, în 1948, la Paris. Aici succesiunea
sacerdotală
i
d lă
familială va fi reluată – studiază teologia și este hirotonit preot la
vestita Biserică Sfinţii Arhangheli din Paris de către Arhiepiscopul
Teofil Ionescu.
În anii pe care îi va petrece aici va publica în limba franceză
peste 40 de volume, descriind dramele neamului său, de care se
simte fiinţial legat, și ale contemporaneităţii, aflate sub greaua
povară a ideologiile politice, încercând și identificarea unei soluţii,
de natură mistică – salvarea în metaistorie, în ora veșniciei. Lucrarea reprezentativă în acest sens este celebrul roman „Ora 25”, care
descrie „odiseea europeană” a unui ţăran român căzut în vâltoarea sistemelor totalitare în anii celui de-al „Doilea Război Mondial”. În această lucrare profetică, Virgil Gheorghiu denunţă
desfiinţarea omului ca persoană, și victoria sistemelor, ideologiile
și instituţiilor istoriei. Viaţa personală a omului pare să fie asfixiată. Cităm câteva mici fragmente: „Între tine şi familia ta, între tine
şi casa ta, dragă Moritz, sunt toate naţiunile pământului, cu armele pregătite să tragă. Între fiecare om şi viaţa lui intimă este această armată internaţională. Omul nu mai are voie să-şi trăiască viaţa lui proprie, e împuşcat dacă încearcă”2. Sentimentele nu-şi mai
găsesc locul în omul contemporan: „Societatea modernă a ieşit din
epoca misticismului şi a poeziei, suntem în epoca matematicii şi
a ştiinţelor exacte şi nu putem da ceasul înapoi din motive de
ordin sentimental. De altfel sentimentele înseşi sunt o creaţie
(invenţie) a poeţilor şi a misticilor!”3; sau: „Omul în carne şi oase,
capabil de bucurie şi suferinţă, este inexistent. Societăţii occidentale îi este imposibil să ia act de prezenţa omului viu: când arestează sau ucide un om, ucide nu ceva viu, ci o noţiune. În consecinţă, societatea tehnică nu poate fi acuzată de crimă – este o oră
târzie a istoriei!”4. Acest lucru îl identifică și Mircea Eliade când

afirmă: „Mai mult decât de păcatele unor guverne sau de excesele unor naţiuni, e vorbe de desfiinţarea omului de către o societate mecanizată în spirit, în sânge și carne”5.
Foarte actual și acum, Virgil Gheorghiu deplânge cultura occidentală, care în ciuda dezvoltării ei, își uită originea – greacă, romană și creștină –, și, în consecinţă, fără să sesizeze, își începe procesul
de autodistrugere. Se transformă în sistem și ideologie. Într-un mod
profetic, prin intermediul personajelor sale, afirmă: „Cultura noastră, Lucian, a dispărut. Ea avea trei calităţi: iubea şi respecta frumosul – obicei învăţat de la greci; iubea şi respecta dreptul – obicei
învăţat de la romani; iubea şi respecta omul – obicei pe care l-a învăţat greu şi foarte târziu, de la creştinism. Numai prin respectarea
acestor trei mari simboluri, Omul, Frumosul şi Dreptul, a devenit
cultura noastră occidentală ceea ce a fost. Şi acum pierde cea mai
importantă moştenire: respectul şi dreptatea pentru om”6.
Soluţia o întrevede în poezie și în ortodoxie, cu precădere
românească, opuse tehnicizării și impersonalismului, care, în
opinia sa, îl ajută pe om să vadă lumea în existenţa sa ultimă. Viaţa
pământească, separată de realitatea cerească, este incompletă,
sumbră și chiar dramatică. Istoria contemporană, fără eternitate,
îl deposedează pe om de identitatea lui cea mai nobilă, de cetăţean
ceresc, și îl reduce la un simplu subiect al societăţii tehnicizate,
care-și duce existenţa efemeră în „ora
ap
apocalipsei sumbre”, în care pare să se
sf
sfârșească istoria civilizaţiei noastre.
To
Tocmai de aceea, acestei situaţii, Virgil
G
Gheorghiu pare să-i propună soluţia
„o
„orei 25”, ora veșniciei, ora eternităţii
vi
vieţii și nemuririi, ora metaistorică a Litu
turghiei ortodoxe. Soluţia nu vine din
sp
spaţiul orizontal-terestru, ci este de natu
tură spirituală – refugiul sau întoarcerea
la Dumnezeu și la Împărăţia Lui. Dumnezeu
ne
este mai real și mai aievea decât
orice
or altă realitate înconjurătoare. Dar,
pentru
pe
a accede la El, este nevoie de „a
ne arunca rădăcinile în cer”, după modelul
de orhideelor, de a aborda metodologia
gi metafizică: „Rădăcinile orhideelor îşi
caută
ca seva în albastrul cerului, în lumina
soarelui
so
şi în razele lunii. Fireşte, alcătuirea
ire lor fizică se schimbă. Rădăcina devine
vi acelaşi organ cu floarea, iar tulpina
cu frunza şi floarea... Fiindcă nu este
fo
foarte
uşor să trăieşti foarte sus, pe vârful
ar
arborilor
giganţi, deasupra pădurii virgi în apropierea cerului, şi să-ţi iei de
gine,
ac
acolo
hrana. Noi, creştinii, suntem în
Bi
Biserică exact ca orhideele. Ne-am smuls
ădă i il di
ă â
rădăcinile
din cetatea pământească
şi le-am plantat deasupra capetelor noastre, în teritoriul Ierusalimului Ceresc”7.
Așadar, opune omului hipertehnicizat pe omul-poet, poetic nu
doar ca simplu atribut, ci ca metodologie de viaţă. De fapt, în opinia
sa, Dumnezeu Însuși este poetic și creaţia este pur și simplu lirică.
Pentru ca omul să trăiască și, pe deasupra, să fie/ devină ortodox, trebuie să fie poet – să aibă inimă nouă și vorbire nouă –, adică să se așeze
în mĳlocul lumii, în inima lumii, să simtă mișcarea ei și să aibă o viziune integrală, participativă. Trebuie să simtă și să îl doară. Metodologia
poetică presupune și dimensiunea vizionară – acolo unde omul firesc
înţelege mai puţin, poetul întrevede o altă semnificaţie a fiecărui gest,
a fiecărei întâmplări, a fiecărei situaţii. Simte realitatea „dinăuntru”,
„des-cântă” lumea, în sensul identificării frumosului din ea, dar nu se
oprește aici, ci și „în-cântă” lumea, încercând o transformare a ei, în
direcţia reflectării cât mai fidele a planului iniţial în ea. Omul poetic
este, în cele din urmă, omul firesc, care suferă, iubește, are dubii, caută
și, mai ales, iubește. La căderea omului în lume și din lume în sistem,
Virgil Gheorghiu opune și propune un drum invers, în termeni mistici,
cel al „devenirii întru fiinţă” prin asumarea unei existenţe personale,
care-l descoperă pe om în ceea ce este el.
Plecarea sa în eternitate a fost discretă. Din nefericire nu a mai
avut ocazia să revină în pământul pe care l-a iubit atât de mult, dar,
potrivit așteptărilor, s-a adăugat neamul său, în cerul românesc, în
„Ora 25”, lăsându-și vremelnic trupul în „vestiar”, până la Venirea
din nou a Domnului. Acest lucru se întâmpla pe 22 iunie 1992. Va
fi înmormântat în cimitirul Passy din Paris. Testamentul pe care ni-l
lasă este sfinţit de același timp al eternităţii: „Arătaţi-mă cu mâna,
ca o alinare,/ Neamului cuminte și olog din preajma fântânilor,/
Cum pătrund încet și zeiesc/ Cu o turmă alungată de silabe/ În
negura de Walhalla,/ în veacul deschis (Plecarea poetului).
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Corul de cameră
„Psalmodia Transylvanica”
în turneu italian
Alexandru Salvan, Radu Micu
n dimineaţa zilei de 5 mai, 2017, în calitate de membri ai
Coralei „Psalmodia Transylvanica”, avându-l în fruntea
noastră pe Părintele profesor univ. Vasile Stanciu, Decanul
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și Dirĳorul acestei
prestigioase corale clujene, am pornit spre Italia, onorând astfel
invitaţia adresată Facultăţii, Coralei și Părintelui Decan de către
mișcarea Focolarilor din cadrul Bisericii Romano-Catolice. În itinerariul nostru, care a implicat o importantă dimensiune misionară,
culturală și religioasă, am poposit pentru început în orașul Celje din
Slovenia, la Dom SV. Josef, unde ne-am întâlnit cu episcopul catolic
Stanislav Lipovsek, care ne-a împărtășit, pe lângă datele istorice ale
diocezei, aspecte legate de viaţa și misiunea păstoriţilor săi. La
rândul nostru, i-am oferit câteva „nestemate” din repertoriul nostru
religios, universal și popular, subliniind prin aceasta pe de o parte
spiritualitatea cu care este înzestrat poporul ortodox român, iar pe
de altă parte scoţând în evidenţă și identitatea sa naţională.
De la Celje, următoarea destinaţie a fost orașul Udine din Italia,
unde am rămas pentru două zile. Am fost primiţi cu multă ospitalitate de către Părintele Iustinian Sorin Deac, parohul Bisericii Ortodoxe Române cu hramul „Sfântul Vasile cel Mare”. Duminică, 7
mai 2017, a fost săvârșită Sfânta Liturghie de către PC. Pr. prof. univ.
Vasile Stanciu, care a ţinut și cuvântul de învăţătură, și PC. Pr. Iustinian Sorin Deac, răspunsurile liturgice fiind date de Corala Psalmodia Transylvanica. După Sfânta Liturghie, credincioșii parohiei,
împreună cu păstorul lor duhovnicesc, s-au bucurat de un „crâmpei
muzical”, decupat din armonii celeste.
După încheierea mini-sejurului de la Udine, în data de 8 mai,
am reiniţiat deplasarea înspre principala destinaţie: Castel Gandolfo-Roma. Traseul a inclus popasuri în două locuri de mare însemnătate turistico-religioasă şi istorică: Padova şi Ravenna. La Padova
am reuşit să vizităm faimoasa şi grandioasa Basilică a Sfântului
Anton, unde se păstrează relicvele sale, precum şi încantătoarea
Basilică aparţinând abaţiei Santa Giustina, ce găzduieşte mormântul
Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Către seară am ajuns la Castel Gandolfo, la Centro Mariapoli, un complex ce a găzduit simpozionul din cadrul mişcării ecumenice Focolari - mişcare de închegare a nexurilor interconfesionale, iniţiată în anul 1943 de către Chiara
Lubich. Aici am petrecut patru zile, programul presupunând plurivalenţă alternantă a activităţilor: audieri ale conferinţelor, vizite turistice şi concerte. În prima zi a simpozionului, printre conferinţe şi
testimoniale a fost inserat un mini-concert cu specific religios-pascal
al corului nostru, prestaţie ce a avut un semnificativ şi neaşteptat
impact pozitiv, multiplu confirmat asupra ascultătorilor. Tot în această zi, am vizitat sediul Episcopiei Ortodoxe a Romei de la Pomezia,
unde am fost întâmpinaţi cu ospitalitate şi maximă afabilitate de
către PS Siluan, Episcopul Ortodox al Românilor din Italia.
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În cea de-a doua zi (miercuri), am fost într-un periplu de pelerini
și turistic, vizitând monumentala Basilică San Pietro de la Vatican,
precum şi Basilica San Paolo, unde am săvârșit slujba Vecerniei, și
în care se putea vedea expus un fragment de lanţ, considerat de
tradiţie ca făcând parte din lanţul cu care fusese legat Sfântul Apostol Pavel într-una dintre captivităţile romane.
Cea de-a treia zi a fost marcată de conferinţa PC. Pr. prof. Vasile Stanciu, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în deschiderea căreia am susţinut un scurt concert. Discursul
provocator şi captivant, intitulat: Dialogul credinţei şi primatul iubirii,
caracterizat printr-o admirabilă şi temerară onestitate, consistenţă
şi credibilitate, a declanşat puternice ecouri pozitiv-apreciative în
rândul ascultătorilor. Tot în această zi, am vizitat în apropierea
Romei, catacombele Sfântului Sebastian – subterane arhaice hieratice cu iz mitic, a căror vizitare a constituit un bun prilej de actualizare literară căci o etapă culminantă a acţiunii din Contele de MonteCristo de Alexandre Dumas, se petrece în cadrul spaţial al acestor
galerii. În ultima zi petrecută la Castel Gandolfo s-a continuat şirul
conferinţelor. Audierile au fost alternate de plimbări prin splendoarea ambientală a grădinii din curtea interioară, precum şi de binevenite răgazuri de destindere prin comuniere socială.

Sâmbătă dimineaţa am pornit spre Bassano del Grappa unde am
petrecut ultimul sejur din cadrul turneului. Aici, am fost întâmpinaţi
de Părintele Cristian Mănăşturean - preot al comunităţii românilor
ortodocși din Bassano, care ne-a asigurat atât cazarea, cât şi ulterioarele cadre de concertare, manifestând faţă de noi o deosebită solicitudine.
Seara am susţinut primul concert la Padova în Biserica cu hramul „Sfinţii
Petru și Pavel”, preot paroh fiind PC. Pr. Gheorghe Verzea, biserică la
origine catolică, dar cumpărată şi dată în uz liturgic ortodocşilor. Repertoriul a inclus atât piese corale religioase cu specific pascal, cât şi
creaţii corale populare românești, mai sus amintite.
A doua zi, duminică, după participarea la Sfânta Liturghie, am
susţinut ultimul concert în cadrul unei manifestări culturale mai
extinse, organizată de câteva comunităţi româneşti din zonă, în
apropiere de Bassano. Programul amplu şi diversificat includea atât
recitaluri, cât şi dansuri populare, şi chiar concursuri sportive pentru copii. Intervenţia coralei Psalmodia Transylvanica, a exaltat
publicul prin cântul academic și rafinat. Acest eveniment a încheiat
încă un turneu memorabil al Corului de Cameră Psalmodia Transylvanica, lăsând în sufletele ascultătorilor o fărâmă din întoarcerea
spre adevăratele valori ale spiritului românesc.
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Ce-ar fi fost dacă...?

Prof univ. dr. Mircea Gelu Buta
n anul 1990, la puţină vreme după căderea regimului
comunist, când Biserica naţională putea din nou să se
manifeste liber şi să adune oamenii în comunitatea ei de
iubire şi credinţă, au început să apară întrebări, inclusiv în presă,
de genul „Ce s-ar fi întâmplat dacă eram catolici? Nu ar fi fost mai
bine pentru poporul nostru?...”. La sfârşitul acestor interogaţii cu
răspuns previzibil se adăuga apostila mincinoasă că romanitatea
– iar noi suntem de origine romană şi avem o limbă neolatină –
subînţelege apartenenţa la catolicism, după cum slavismul merge mână în mână cu Ortodoxia. În realitate, majoritatea popoarelor slave sunt... catolice, în frunte cu polonezii, care au dat şi
un ilustru pontif contemporan. Dar slovenii, croaţii sunt tot catolici, deopotrivă cu slovacii şi cu o bună parte din cehi. Cât îi
priveşte pe croaţi, aceştia s-au rupt cu multe secole în urmă de
fraţii lor de credinţă sârbi şi de la trecerea la catolicism se trage
sângerosul şi tragicul conflict fratricid care s-a manifestat cu violenţă în anii ’90 ai secolului trecut şi a constituit principala cauză a dezmembrării Iugoslaviei. Asta s-ar fi întâmplat şi în cazul
nostru dacă „Unirea” cu Roma i-ar fi câştigat pe românii din
Transilvania şi Ortodoxia nu ar fi fost apărată cu preţul jertfelor
de mucenici şi mărturisitori, parte din ei trecuţi de Sfânta noastră
Biserică în rândul sfinţilor. Este suficient să reproducem titlul
unei cărţi a Părintelui Dumitru Stăniloae, apărută în anul 1973,
pentru a înţelege ce a fost, în esenţa sa, greco-catolicismul: o încercare de dezmembrare a poporului român1. Se ştie că uniaţia, care a
început în Ucraina, la Brest-Litovsk, în anul 1596, era o armă din
panoplia Contrareformei: să recuperăm în Răsărit ceea ce am
pierdut (din cauza Protestantismului) în Apus!
Întrebarea „Ce-ar fi fost dacă...?”, sunând a istorie contrafactuală
avant la le re, s-a pus şi în anii ’30 ai secolului trecut, când Nae
Ionescu i-a răspuns lapidar: dacă eram catolici, eram cu totul altceva; însă nu mai eram români.
În anul 1910, Nicolae Iorga a ţinut o conferinţă de mare răsunet,
intitulată Să părăsim Ortodoxia?. Întrebarea sa mustea de indignare,
pentru că, până atunci, o asemenea perspectivă părea absurdă, deşi
se spune că domnitorul Alexandru Ioan Cuza nu a fost străin de
ea2. Însă la un popor a cărui credincioşie pravoslavnică fusese lăudată de către Dimitrie Cantemir și pentru a cărui credinţă își
dăduseră mucenicește viaţa Constantin Brâncoveanu și fiii săi,
perspectiva schimbării confesiunii nu putea fi decât un vis urât.
Întrebarea care îl indigna pe Iorga și care ar fi indignat masa
credincioșilor români nu pornea din rândurile lor, ci era indusă și
provocată în acea perioadă, anii 1909-1911, când Legea Consistoriului Bisericesc a produs o criză declanşată de episcopul Romanului, Gherasim Saﬃrin, speculată de forţe spirituale străine. În
bine cunoscuta sa sinteză, părintele academician Mircea Păcurariu
trasează liniile contextuale ale momentului: „Au urmat lupte politice aprige şi frământări nu numai în sânul clerului, ci şi în viaţa politică
şi laică a ţării, cu atacuri vehemente în presă, cu întrebuinţarea celor mai
josnice mĳloace pentru compromiterea Bisericii Ortodoxe şi a ierarhilor
ei. De toate acestea nu era străină nici propaganda catolică în ţara noastră,
în frunte cu avocatul bucureştean Mariu Theodorian-Carada, trecut la
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D
S
, Uniatismul în Transilvania, încercare de dezmembrare a
poporului român, Bucureşti,
.
2
A
A
, Jurnalul unui pseudo-filozof, Bucureşti,
. La paginile
- , autorul evocă o întâlnire cu mitropolitul Tit Simedrea, la Mănăstirea
Cernica, unde acesta i-a spus: „Există sau a existat un proiect al lui Vodă Cuza de
trecere a românilor la catolicism. Proiect tăinuit – şi poate ars – de cei care ţineau
ca faima lui Cuza să nu aibă de suferit prin dezlănţuirea unui inevitabil oprobriu
al ortodocşilor habotnici”.

catolicism (...), ajutat de câţiva preoţi caterisiţi, cu sprĳinul cărora a scos
câteva ziare-pamflete de propagandă. S-a mers atât de departe, încât întrun ziar de atunci s-a susţinut că «rezolvarea crizei (bisericeşti, n.n.) stă
numai în unirea cu Biserica Romei». Iar un alt agent al propagandei catolice la noi, italianul Iosif Frollo, i-a propus mitropolitului primat Atanasie Mironescu să îmbrăţişeze unirea cu Roma, cu întreaga Biserică
Ortodoxă Română, primind în schimb din partea papei titlul de patriarh
unit. Canonicul Iosif Baud, vicarul Arhiepiscopiei catolice din Bucureşti,
a publicat tot atunci ştirea mincinoasă că mitropolitul Calinic Miclescu
ar fi îmbrăţişat pe patul de moarte credinţa catolică. Insinuarea sa a dus
la nenumărate proteste din partea preoţilor şi credincioşilor, încât Baud a
fost nevoit să părăsească ţara”3.
Câteva decenii mai târziu, în anul 1943, nunţiul Vaticanului la
Bucureşti nutrea aceleaşi năzuinţe unioniste, împărtăşite lui Raoul
Bossy, diplomat pe care ministrul de externe Mihai Antonescu
dorea să-l numească reprezentantul României pe lângă Sfântul
Scaun. Din pasajul pe care-l vom reproduce din jurnalul diplomatului reiese admirabila sa conştiinţă bisericească, demnă de un
descendent al vechii familii boiereşti moldovene Bosie, trăsătură
contrastând cu micimea şi superficialitatea ministrului: „M. Antonescu îmi destăinuieşte că, spre a câştiga şi mai mult bunăvoinţa Papei de
a-l lega mai mult de soarta noastră, i-a lăsat să spere o unire a Bisericii
Ortodoxe Române cu Roma (...). Întrerup spunând că MGr. Cassulo mi-a
vorbit într-adevăr de lucrul acesta, dar că trebuie să-i declar categoric că
nu pot intra în asemenea vederi, nici ca român, nici ca ortodox. Cu biserica ortodoxă şi-a dus traiul necăjit neamul nostru şi ea l-a adus la liman.
Poporul român nu va accepta niciodată să-şi schimbe legea. (...) Dacă totul
nu este decât un joc diplomatic spre a atrage Vaticanul, cred că o atare
manevră nu este demnă de statul român”4. Reamintindu-i ministrului
de externe „cum înalţii ierarhi uniţi au primit ordin de la Vatican să nu
participe la încoronarea primului rege al României (reîntregite, n.n.) la
Alba Iulia în 1922”, Raoul Bossy află „că nu Papa a fost vinovat atunci,
ci Maniu, care solicitase această măsură la Vatican, în interese de politică
externă”5, ceea ce, adăugăm noi, este şi mai revoltător.
În acelaşi an 1943, apărea la Bucureşti, sub egida Facultăţii de
Teologie, al doilea volum din culegerea de conferinţe Ortodoxia,
subintitulat Creştinism şi Românism, transcrise atunci şi devenite
astăzi texte de referinţă asupra Bisericii şi credinţei noastre, datorate câtorva dintre cei mai importanţi teologi ai momentului. La rândul său, în aceeaşi epocă, definea Biserica noastră naţională, sintetic
şi profetic, marele bizantinolog şi istoric Teodor M. Popescu: „Ea
reprezintă spirit: spiritul creştinismului vechi, unitar şi ecumenic, credincios tradiţiei bisericeşti autentice şi întocmirilor ei fundamentale. Reprezintă calitate: calitatea de a fi păstrat tradiţia curată, de a nu fi compromis
ideea creştină în aventuri lumeşti, de a fi voit să fie nu stat în stat, nici
bisericuţă, ci misiune religioasă-morală şi cultică, nu politică şi nici măcar
în primul rând socială sau culturală – menită să mângâie şi să mântuiască
sufletele, în virtutea harului, nu să stăpânească lumeşte cu puterea autorităţii. Reprezintă o mare rezervă în viitorul religios al popoarelor şi al
lumii, pentru că este o Biserică veche şi încercată, fără a fi uzată şi sleită,
trăieşte din trecut, fără a muri cu trecutul şi a fi robită unui timp, înfruntă istoria, fără a se teme de ea, evoluează şi progresează în pas cu credincioşii şi cu vremea, fără a-şi fi dat încă măsura puterilor ei spirituale...”6.
În anul 1945, într-o culegere de convorbiri cu personalităţi ale culturii, artei şi politicii, Lumea de mâine, întocmită de către scriitorul şi medicul Ion Biberi, savantul Grigore T. Popa mărturisea: „În ce priveşte forma religioasă în care
ne găsim din moşi-strămoşi, neamul meu este ortodox-răsăritean
şi nu înţeleg să fac nimic care să înjosească o credinţă (încărcată
cu prestigiul unei tradiţii) care pe mine nu mă împiedică deloc
să evoluez spre oricât de liberă şi înaltă perfecţiune”7.
Mărturisitorii Ortodoxiei, atât ca Biserică, cât şi ca formă
de valorificare a existenţei, provin la noi din toate categoriile sociale, aşa cum reiese din eşantioanele la care am recurs
şi trebuie ţinut cont de acest adevăr în vremurile de generalizare mecanică pe care le trăim. Nici nu s-ar putea explica
altfel caracterul de Biserică naţională pe care Biserica Ortodoxă l-a avut pentru un popor plămădit de ea. Iar dacă amatorii de întrebări leneşe de genul „Ce-ar fi fost dacă?...” nu
simt lucrul acesta, se întâmplă să o facă, şi pentru ei, străinii
de bună-credinţă. Iată ce spunea foarte recent, într-un amplu
dialog apărut în prestigioasa revistă „Le re internationale”,
filosoful francez Jean Lauxerois, sub egida generică Tentaţia
Ortodoxiei: „România reprezintă, în sensul cel mai puternic al
cuvântului, un popor. Având o limbă, o religie şi o credinţă, România şi-a constituit un «suflet» al său, o spiritualitate a sa. Iar
experienţa mea concretă îmi arată cât de diferită este aceasta de
aceea a ruşilor sau a grecilor”8.
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INTERV IU

Icoana pe sticlă
cu specific transilvan,
brand național
cu vocație universală
Pr. Florin-Cătălin Ghiţ (Pr. F.-C. G.): - Participaţi de mai
mulţi ani cu icoane pictate de dumneavoastră la concursul „Icoana
ortodoxă – lumina credinţei”, organizat de Patriarhia Română, și
aţi câștigat de-a lungul anilor mai multe premii la acest concurs.
Care sunt impresiile și care consideraţi că sunt beneficiile spirituale după această experienţă de durată?

făcut să optaţi pentru participarea cu acest tip de pictură bisericească la
concurs? Ce avantaje găsiţi acestei expresii artistice a icoanei?

7

Pr. F.-C. G.: - V-aş ruga să descrieţi puţin lucrările.

Teodora Roşca: Într-un anuTeodora Roşca: În primul rând, cred că am
mit sens, icoana cu Judecata de
dorit să integrez în accepţiunea contemporană
Apoi poate să amintească și de
asupra picturii iconografice, faptul că icoana
mozaicul bizantin de la Torcelpe sticlă diferă doar tehnic faţă de alte moduri
lo, dar și de fresca omonimă de
de exprimare plastică, dar oricare dintre acesla Voroneţ. Am lucrat pornind
tea trebuie să fie mai întâi canonice din punct
de la modele de Laz din secolul
de vedere teologic. Acest lucru l-am exprimat
XIX. Am agreat idea ca din punct
și în teza de doctorat: Tematica icoanei pe stide vedere compoziţional să pun
clă din Transilvania. Secolele XVIII-XX. Îmbiaccent pe cetele drepţilor, nonarea dintre un potenţial grad mai mare de
minalizate ca: patriarhi, muceflexibilitate compoziţională, care include o
nici, prooroci, apostoli, învăţaţi.
gamă de elemente specific-decorative și canoÎn centru este reprezentarea Denicitate, definește icoana pe sticlă.
isis: Iisus Hristos Pantocrator,
Ar mai fi și un element de natură istorică.
între Maica Domnului și Sfântul
Am dorit să transmit ceva reprezentativ din
Ioan Botezătorul. La picioarele
tradiţia acestor locuri. Cum am lucrat și în
tronului Hetimasiei sunt Adam
domeniul muzeal, având contact direct cu
și Eva. Îngerii strâng timpul și
colecţii de patrimoniu, cu obiectul în sine, am cunoscut as- vestesc marea judecată. Ceata păcătoșilor se îndreaptă spre
pecte care nu întotdeauna devin vizibile în albume și pe care gura balaurului/ iad, iar sfinţii intră pe poarta raiului.
m-am bucurat să le integrez creative în propria
La icoana Sfântului Mare
viziune iconografică.
Mucenic Gheorghe am pornit
de la un model iniţial din
Pr. F.-C. G.: - Ce v-a făcut să
Mărginimea Sibiului. Central
optaţi pentru cele două teme icoeste reprezentat, conform orinografice: Sfântul Gheorghe şi
cărei versiuni transilvănene
Judecata de Apoi şi care au fost
sau Central-europene: sfântul
opţiunile artistice pe care le-aţi
care omoară cu suliţa, din
vizat?
goana calului, balaurul. În
plus mai apar ca elemente
Teodora Roşca: Trebuie să
agiografice prinţesa salvată
menţionez faptul că 2017 este
de la moarte și copilul eliberat
„Anul comemorativ Justinian
din robie. Am mai adăugat ca
elemente care semnifică
Patriarhul și al apărătorilor Orbiruinţa sfântului: îngerul
todoxiei în timpul comunismucare îi aduce coroana de marlui”. În timp ce selectam posibile
tir și mâna lui Hristos care îl
modele, am considerat că reprebinecuvântează din slavă.
zentarea Judecatei de Apoi și a
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe sunt foarte Brâul-torsadă/ frânghia răsucită, prezent în icoane pe sticlă
potrivite, dar au venit așa, în mod intuitiv. Am de sec. XVIII-XIX, se regăsește în arhitectura de cult.
lucrat pornind de la mai multe izvoade și am
adus noi elemente canonice integrate contexPr. F.-C. G.: - Cum vedeţi valorficată şi apreciată pictura pe
tului. Tot mai mult însă am avut sentimental sticlă în zilele noastre?
că cele două teme alese se potrivesc anului
omagial, deoarece la Judecata de Apoi vor fi
Teodora Roşca: După căderea comunismului a avut
prezenţi toţi drepţii știuţi și neștiuţi, fiind prin loc o redefinire a icoanei pe sticlă, nu întotdeauna în cel
urmare reprezentaţi generic în acest tip icono- mai fericit mod. Din punct de vedere strict muzeografic,
grafic și martirii neamului românesc; iar Sfân- în acea perioadă au fost salvate în colecţii multe icoane
tul mare Mucenic Gheorghe chiar devine o de valoare, pe care noi le avem acum, dar au și fost picicoană pa ern pentru reprezentarea triumfului tate pur artizanal icoane care se îndepărtau mult de
sfântului, binelui și a vieţii asupra diavolului, răului, și a morţii. canoane. Pornind de la vechile icoane, într-o atmosferă
În acest sens în vechea tradiţie ţărănească Sfântul Gheorghe era însă de mare așteptare, in anii ’90 s-a pictat mult. S-au
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Teodora Roşca: Anunţarea primei ediţii a concursului, în
2012, a fost pentru noi o surpriză și o provocare. Am răspuns
invitaţiei și am căutat să valorific în mod creativ tezaurul
iconografic specific spaţiului transilvănean.
Proiectul Patriarhiei propune un concurs alternativ, un an
fiind dediact icoanei pe lemn și icoanei pe sticlă, iar următorul an tehnicii în frescă și mozaic. În mod excepţional, în 2017,
declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: „Anul
omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și pictorilor bisericești”,
au fost reunite toate cele patru secţiuni.
Din 2012 și până în 2016 am
primit succesiv premiile III, II și I
la secţiunea pictură pe sticlă, dar
întotdeauna a existat un element
neprevăzut, deoarece întotdeauna
există un grad de subiectivitate din
partea comisiei de experţi care notează lucrările, comisie care, în
principiu, se schimbă de la o ediţie
la alta. Anul acesta a existat și o
preselecţie a lucrărilor.
Cred că printre beneficiile spirituale ar trebui să menţionez spiritual de echipă. Poate părea inedit
pentru un concurs, dar mai mulţi
dintre noi, cei care participăm,
suntem prieteni, ne cunoaștem
reciproc posibilităţile și colaborăm
în diferite proiecte, cum ar fi „Grupul Sfântul Ioan Damaschin”. Îndrăznesc să fac o glumă și cred că
pe viitor ar trebui să propunem
Patriarhiei și un concurs pe echipe,
ca la întrecerile sportive. În alt sens,
devii conștient că de fapt nu întotdeauna premiul contează și oricum
nu este definitoriu pentru ceea ce înseamnă evoluţia artistică.
Dar în mod cert că reprezintă un moment de bucurie.
Relaţionarea directă cu ritualul liturgic o consider un alt
definit noi tendinţe și icoana
beneficiu spiritual, deoarece
pe sticlă, la bază specific
există o agendă destinată
transilvăneană, a devenit un
premianţilor, care include
brand naţional cu vocaţie
participarea la Sfânta Liturinternaţională. Uneori s-a
ghie de hramul Sfinţilor
ajuns la o producţie de serie
Împăraţi Constantin și Elede calitate îndoielnică. De
na. Premierea are loc ulteaceea cred că demersul Parior, în sala Europa Christitriarhiei pentru concursul:
ana.
„Icoana ortodoxă – lumnina
Și dacă am vorbit despre
credinţei” este foarte bine
prieteni, doresc să amintesc
venit. De aici se pot deschiîn acest interviu faptul că
de noi perspective, care încă
Ve r o n i c a L u c i a Ţa ţ a
nu au fost valorificate. Icoa(Florești, Cluj) a luat prena pe sticlă cred că poate
miul III la secţiunea pictură
defini în continuare spiritupe sticlă, cu icoanele: Sfântul
alitatea românească în conNicolae și Prăznicar și Masa
textul lumii în care trăim,
Raiului, inspirate din tradiţia
nu doar prin fascinaţia sa
Școlii de la Nicula; iar Maria
intrinsecă, ci și prin
Corina Negreanu (Cluj) a
potenţialul său teologic. În
primit menţiune la secţiunea
acest sens am avut
pictură pe lemn, cu icoaneexperienţe inedite în Italia
le Sfintele împărătese Irina și
sau Polonia de exemplu, dar
Teodora, apărătoare ale icoaîn mod și mai special în Danelor și Mărturisitori și martiri
imaginat ca cel care învinge balaurul, deoarece, spre exemplu, nemarca. Pentru că icoana pe sticlă poate vorbi în modul
români în temniţele comuniste. Corina a conceput și pictat
într-o notificare din evidenţa Muzeului Etnografic al Transilva- său specific lumii contemporane în care trăim.
aceste icoane pornind de la semnificaţia acestui an omogial.
niei, care însoţea achiziţia unei icoane era scris: „Sfântul Gheorghe fără cal și fără balaur”.
Pr. F.-C. G.: - Vă mulţumesc din suflet!
Pr. F.-C. G.: - Sunteţi o specialistă a pictării icoanei pe sticlă. Ce v-a
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In Memoriam
Nicolae Bocșan: la un an de la
„mutarea din moarte la viață”
„Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu
şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică
şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viaţă”.
(Ioan 5, 24)

Mircea-Gheorghe Abrudan
n duminica Pogorârii Sfântului Duh din anul Domnului
2016 s-a mutat din această viaţă trecătoare la cea veșnică
și fără de sfârșit profesorul Nicolae Bocșan. Pe 19 iunie se
împlinește un an de la trecerea sa la Domnul, astfel am considerat
că este prilejul potrivit pentru a-l evoca în câteva cuvinte pe cel ce
a fost istoricul de prestigiu al modernităţii transilvănene, profesorul
și magistrul care a îndrumat zeci de generaţii de
studenţi și doctoranzi în istorie, ctitorul Institutului clujean de Istorie Ecleziastică – care-i poartă
astăzi numele –, rectorul Universităţii Babeș-Bolyai
din Cluj-Napoca, dar mai ales omul deosebit,
generos și modest, cu inimă largă și spirit enciclopedic, pe care arhiepiscopul și mitropolitul
nostru Andrei l-a numit la un moment dat în mod
sugestiv „părintele profesor Nicolae Bocșan”. Și
într-adevăr, dincolo de titlurile academice dobândite, de distincţiile, medaliile și premiile obţinute,
de responsabilităţile universitare ori de funcţiile
administrative, nu puţine la număr, deţinute de-a
lungul vieţii, ceea ce-i configurează cel mai bine
profilul în amintirea celor care l-au cunoscut este
dimensiunea de dascăl universitar devotat
instituţiei academice din care a făcut parte, de
îndrumător competent pe calea cercetării istorice
profesioniste, dar și cea de om de omenie.
Profesorul Nicolae Bocșan s-a născut la 24 septembrie 1947 în micul oraș industrial Bocșa, de
lângă Reșiţa, din Banatul de munte, zonă natală de
care s-a simţit puternic legat și cu ai cărui locuitori a cultivat legături
statornice până la sfârșitul vieţii. După ce a absolvit clasele primare,
gimnaziale și liceale în localitatea de baștină, a urmat cursurile Facultăţii
de Istorie și Filosofie a Universităţii Babeș-Bolyai, unde și-a luat licenţa
în 1970 și a obţinut doctoratul în istorie în 1985. Vreme de șapte ani,
între 1970 – 1977, a ostenit ca bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca contribuind la diferite tomuri de bibliografie istorică publicate în ţară și dobândind o foarte bună cunoaștere a
fondurilor bibliofile și manuscrise păstrate la BCU. În anul 1978 și-a
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început cariera didactică la Facultatea de Istorie și Filosofie, parcurgând
toate etapele academice: asistent (1978), lector (1982), conferenţiar
(1990), iar din 1994 profesor universitar susţinând cursuri de istorie
modernă a României, de istorie a relaţiilor internaţionale în secolul
XIX, de istorie a revoluţiei de la 1848-1849 și de istorie a bisericilor
românești din Transilvania și Banat în secolul XIX. De altfel, acestea
au fost marile sale teme de cercetare, subiectele preferate fiind istoria
iluminismului în Banat, identitatea naţională, memorialistica pașoptistă
și a Primului Război Mondial, istoria culturală, istoria elitelor, istoria
școlii și istoria ecleziastică din spaţiul românesc în modernitate.
Apetenţa sa pentru înnoirea istoriografiei prin apelul la sursele arhivistice, interpretarea echilibrată, contextualizarea istorică și istoriografică ireproșabilă fac din contribuţiile profesorului titluri bibliografice inevitabile pentru orice cercetare care abordează fie doar tangenţial
istoria Banatului și a Transilvaniei în secolul XIX. Nu s-a mărginit însă
în cunoașterea trecutului și elucidarea temelor îndrăgite la/contribuind la propriile studii și șantiere, ci i-a pus pe o traiectorie de cercetare proprie pe foarte mulţi studenţi din generaţiile care s-au succedat
pr
prin Facultatea de Istorie în cursul carierei sale
di
didactice. Aceștia au devenit la rândul lor
pr
profesioniști ai breslei istoricilor putând fi astăzi
în
întâlniţi la catedrele universităţilor, în institutele de
ce
cercetare, în muzeele și la altarele bisericilor din
Tr
Transilvania și Banat. Prin toţi aceștia spiritul profe
fesorului trăiește în continuare, iar numele său este
du
dus mai departe de către una din direcţiile sale de
ce
cercetare pe care a izbutit să o instituţionalizeze sub
cu
cupola Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca,
In
Institutul de Istorie Ecleziastică “Nicolae Bocșan”,
pr
prin care a creat o veritabilă școala de istorie clujea
jeană axată pe recuperarea și restituirea trecutului
ce
celor două biserici românești, ortodoxă și grecoca
catolică, din Transilvania.
Începând cu anul 1990 s-a implicat activ, trup
și suflet, în administraţia universitară ca prodecan
și decan al Facultăţii de Istorie și Filosofie (199119
1996), apoi ca prorector (1996-2004, 2008-2012) și
rector (2004-2008) al Universităţii Babeș-Bolyai.
re
În septembrie 2015, când a împlinit 68 de ani,
după o frumoasă carieră s-a pensionat intenţionând
du
să-și canalizeze întreaga energie spre activitatea știinţifică și ducerea la bun sfârșit a celor două mari proiecte istoriografice la care a
trudit cu pasiune în anii din urmă: „Corespondenţa mitropolitului
Andrei Șaguna” – personalitate faţă de care a nutrit o pasiune
aparte –, care însumează până acum 5 volume în 6 tomuri, și „Marele Război în memorialistica bănăţeană”, din care a reușit să publice 3 volume consistente, cel de-al patrulea rămânând în manuscris. Dumnezeu a voit însă altfel, iar robul său Nicolae s-a supus
smerit, fără să cârtească ori să se lamenteze. S-a retras discret în

sânul familiei, ducându-și cu demnitate crucea bolii până la ultima
răsuflare. Frânt fizic, dar nu înfrânt spiritual, ci spovedit și împărtășit
cu Sfintele Taine s-a stins liniștit, creștinește, vegheat cu dragoste
de cele pe care le-a iubit cel mai mult în această viaţă.
Asemenea multor altora am avut onoarea și bucuria să mă
formez lângă profesorul Bocșan începând cu anul 2007. Aflând că
sunt totodată student la Facultatea de Teologie Ortodoxă și cunoscător al limbii germane m-a întrebat la finalul unui curs dacă m-am
gândit la o temă de licenţă și dacă nu aș dori să realizez o cercetare
pe mitropolitul Andrei Șaguna și relaţiile acestuia cu sașii ardeleni.
Mi-a spus să mă gândesc și să-l contactez dacă mă decid. Am răspuns
pozitiv provocării și astfel s-a înjghebat o relaţie care a depășit
formalitatea tutorială a unei legături știinţifice între student, apoi
doctorand și magistru. Și aceasta nu datorită mie, ci profesorului
care avea o harismă specială, un mod părintesc de a interrelaţiona
cu studenţii și doctoranzii săi, precum și de a li se dărui oricând cu
o rară generozitate. Atât biroul de la rectorat, cât și cel de la Institutul de Istorie de pe str. Napoca erau întotdeauna deschise, iar
profesorul mereu dispus să renunţe la ceea ce lucra pentru a răspunde interogaţiilor, provocărilor sau problemelor cu care mergeai
să-l abordezi. De aceea consider că rămâne un model de dascăl și
magistru care nu s-a cultivat pe sine, nici nu a trăit doar pentru el,
ci mai ales pentru ceilalţi, pentru confraţii de breaslă și pentru cei
din universitate, pentru studenţi și doctoranzi, pentru foștii săi
doctoranzi deveniţi unii dintre ei colegi ai dânsului pe care-i respecta și-i trata cu sinceră colegialitate. Din acest motiv profesorul
a fost și va rămâne un adevărat mentor pentru mulţi dintre cei cu
care a colaborat și împreună cu care a realizat echipe veritabile de
cercetare nedorind nicio clipă să-și însușească munca altora. Rămâne și din acest motiv un reper de omenie și etică academică!
Evocarea profesorului Nicolae Bocșan nu poate fi completă fără
a aminti că acesta a fost un fiu credincios al Bisericii Ortodoxe Române implicându-se în viaţa administrativă și culturală a diferitelor
eparhii din interiorul și din afara ţării. Contribuţiile și sprĳinul acordat diferiţilor ierarhi la reîntemeierea unor școli teologice și în organizarea cu succes a unor conferinţe sau a altor evenimente culturalreligioase i-au fost răsplătite prin conferirea mai multor diplome și
distincţii între care amintesc Crucea Transilvană, primită de la mitropolitul Bartolomeu al Clujului, Crucea Șaguniană, dobândită de
la mitropolitul Laurenţiu al Ardealului și Crucea Elie Miron Cristea,
primită din partea Preasfinţitului Lucian Mic, episcopul Caransebeșului,
pe care l-a considerat a fi ierarhul său de drept în virtutea originilor
sale și faţă de care a manifestat o preţuire aparte. Fidelitatea profesorului Bocșan faţă de Biserica Neamului, disponibilitatea și modul
în care s-a angajat în viaţa acesteia întregesc profilul unui intelectual
care și-a asumat și a cultivat identitatea creștin ortodoxă, constituind
și din această perspectivă un model de urmat.
Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească și să-l așeze în ceata sfinţilor!
Veșnica lui pomenire!
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Pagini de sinaxar, (ed.) Cătă- introductiv (pp. 5-11), realizează o frumoasă trecere în revistă a
lin Pălimaru, col. ,,Restituiri”, aghiografiei ortodoxe şi istoriei ei:
,,Cititorul contemporan, marcat de raţionalism şi tributar
vol. 4, Editura Renaşterea,
vo
cerinţelor ştiinţei, a devenit mai puţin receptiv la imaginarul
Cluj-Napoca, 2017.
Cl
ea de-a doua serie a revistei şi retorica vechilor texte hagiografice, aglomerate de legende
Renaşterea, organul publi- şi redactate într-o stilistică hiperbolozată. Lectura lor le face
cistic oficial al Arhiepisco- azi prea puţin credibile, de unde nevoia, pentru consolidarea
pi
piei Ortodoxe Române a Vadului, credinţei, de texte noi, adaptate acestei epoci, mult schimbată
Fe
Feleacului şi Clujului, s-a remarcat în ce priveşte condiţiile istorice, culturale sau sociale în raport
de
deja atât prin longevitate şi consec- cu veacurile trecute. Aceasta înseană nevoia mai multor detave
venţă, cât şi prin calitatea materialelor lii biografice, o selecţie riguroasă şi competentă a surselor,
di
din paginile ei şi prestigiul autorilor. prezntarea contextului istoric al vieţii sfinţilor şi mai ales o
Antologizarea unor cercetări expunere realistă a felului cum au purtat lupta pentru mântuce i-au împodobit de-a lungul ire. Doar descrisă în această manieră, viaţa unui sfânt oate
pa
paginilor conţinutul, în funcţie de deveni un exemplu convingător pentru omul de azi” (p. 11).
Periplul prin sinaxar cuprinde 63 de medalioane, frumos îno aanumită orientare tematică, se
tocmite
ale unor sfinţi mai vechi sau mai noi, aranjate cronologic
constituie într-un demers frumos, polivalent. În cadrul lui, voluîn
raport
cu anul bisericesc. Cititorii sunt invitaţă să ia contact cu
mul Pagini de sinaxar, coordonat de părintele Cătălin Pălimaru,
personalităţi
din diferite arealuri geografice şi culturale, de la cel
apărut la Editura Renaşterea în anul 2017, reprezintă deopotrivă
o întreprindere utilă şi interesantă. Pe de-o parte, a aduna mate- german (pp. 13-20), la cel grec (pp. 35-42), cel american (pp. 65-70),
rialele ce prezintă vieţile sfinţilor plasează lucrarea în categoria cel elveţian (pp. 79-84), şi cel românesc. Itinerarul lor cuprinde
celor care se adresează unui public larg de cititori, format din cei epoci diferite ale creştinismului, contexte care mai de care mai
care doresc să afle mai multe informaţii despre anumiţi sfinţi interesante, şi abordări, adesea multi-faţetate. Autorii şi-au dat,
importanţi. Pe de altă parte, ea arată cum, pornind de la lucruri fiecare concursul, în domeniul lor de expertiză, fapt ce transformă
deja cunoscute, de utilitate, autorii au reuşit să-şi demonstreze lucrările nu doar în simple expuneri, cu caracter de eseu de pooriginalitatea, plasându-se în cadrele tradiţiei. În plus, readucerea pularizare, ci în excursuri, pe alocuri ample, ce aduc în atenţie
în atenţie, într-un limbaj actualizat, a biografiei unor mari perso- oameni nedreptăţiţi de aghiografie (cum face, de exemplu, părinnalităţi ale aghiografiei contemporane şi ale celei mai vechi, le face tele Ioan Bizău cu Iosif din Nazaret, pp. 185-192), sau mai cunossă fie mai accesibile publicului zilelor noastre, transformându-le cuţi, actualizând mesajul propovăduirii sau pilda vieţii lor şi înîn adevărate modele şi contribuind la consolidarea credinţei citi- demnându-i pe cei ce lecturează cartea să se gândească mult mai
torilor, după cum remarcă părintele coordonator, care în cuvântul serios, cu sensibilitate şi responsabilitate la ei.
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Am putea spune că volumul se constituie într-un frumos şi
dinamic melanj tematic-autorial. Astfel, dacă în cea dintâi categorie pot fi întâlnite biografiile unor oameni precum: Corbinian din Freising (pp. 13-20), Ioan din Creta (pp. 35-42), Teodosie al II-lea, Mitropolitul Moldovei (pp. 43-52), Siluan Athonitul
(pp. 61-64), Inocent din Alaska (pp. 65-70), Gall, Apostolul
Elevţiei (pp. 79-84), Paraschiva de la Iaşi (pp. 71-78), Nectarie
de la Eghina (pp. 107-110), Atanasie Todoran din Bichigiul
Năsăudului (pp. 111-120), Ioan Gură de Aur (pp. 121-126),
Apostolul Andrei (pp. 127-132), Ioan Damaschinul (pp. 133-140),
şi alţii, în cea de-a doua întâlnim atât autori consacraţi, cât şi
cercetători mai puţin cunoscuţi, între numele semnatarilor
numărându-se: părinţii Cătălin Pălimaru, Grigore Benea, Andrei
Coroian, Ştefan Iloaie, Fabian Seiche, Dumitru Boca, Gavril
Vârva, Vasile Nemeş, Ioan Bizău, Nicolae Kerekes, Vladimir
Zielinski, Ciprian Negreanu, Nicu Dumitraşcu, Ioan Vasile Leb,
Nicolae Feier, Horaţiu Murşean, Preasfinţitul Macarie Drăgoi,
Preasfinţitul Părinte Vasile Someşanul, alături de cercetărorii:
Constantin Cubleşan, Marcel Muntean, Miron Scorobete, Ioan
Calinic, Ovidiu Cornea, Vasie Rojneac sau Radu Lazăr şi doamnele: Nicoleta Pălimaru, Gabriela Bulgaru, Codruţa Vasian,
Maria-Magdalena Goia şi Claudia Moldovan.
Volumul intitulat sugestiv Pagini de sinaxar, coordonat de părintele Cătălin Pălimaru, se constituie aşadar într-o frumoasă antologie
aghigrafică ce oferă cititorilor zilelor noastre un mesaj frumos actualizat, transpus într-un limbaj accesibil, reliefând vocaţia perenă a
Ortodoxiei şi dimensiunea ei universală, fapt pentru care nu putem
decât să felicităm editorul şi să-l recomandăm cititorilor ce doresc
să-şi îmbogăţească cunoştinţele privitoare la credinţa lor, parcurgând
un volum interesant şi accesibil totodată.
Ierom. Maxim Morariu

SPIR IT UA LI A

Spovedania și împărtășania:
gânduri și îndrumări practice (I)*
† ÎPS Serafim
Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord

e o frescă din biserica bolniţei de la mănăstirea Hurezi,
înfăţișând Biserica sub formă de corabie pe valurile mării
(lumii), se observă cum diavolul din afara corabiei își îndreaptă săgeata nu spre Hristos care este la cârmă, ci spre Potirul cu
Sfânta Împărtășanie din mĳlocul corabiei. Învăţăm de aici că tactica
diavolului pentru a-i îndepărta pe credincioși de Hristos începe prin
a-i îndepărta de Sfânta Împărtășanie. Credinciosul care nu se hrănește
mereu cu Hristos euharistic mută accentul credinţei sale de pe solidaritatea cu semenii, pe sine însuși și pe căutarea interesului propriu,
chiar dacă este vorba de mântuirea lui. Astfel credinţa lui devine o
credinţă pietistă, formalistă și de multe ori fără roade.
Este adevărat că poziţiile teologilor și ale preoţilor cu privire la
înţelegerea sensului Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii,
precum și la modul în care acestea sunt administrate în Biserică pot
fi diferite sau chiar contradictorii. Acest lucru nu trebuie să ne uimească, dacă ţinem seama de tradiţia de secole a practicii acestor
Sfinte Taine în Biserica noastră și în celelalte Biserici Ortodoxe locale,
care i-a obișnuit pe credincioși să se spovedească și să se împărtășească
doar în cele patru posturi de peste an sau chiar numai odată pe an,
în Postul Paștilor. Porunca a patra din cele nouă „Porunci bisericești”
(luate din Catehismul catolic în secolul al XVII-lea) spune tocmai
acest lucru. Însă puţini știu că această „Poruncă” urmărea, corectarea
unei stări de extremă decădere de la practica celor două Sfinte Taine,
într-o vreme în care majoritatea credincioșilor nu se mai spovedea
și împărtășea nici măcar odată pe an. În această situaţie, era firesc ca
cele două Taine să se administreze împreună, adică Spovedania să
preceadă împărtășirii cu Trupul și Sângele Domnului și totodată să
se ceară un post de șapte sau cel puţin trei zile înaintea împărtășirii,
pentru cei care nu ţineau tot Postul.
Revenirea la practica dintru început a celor două Sf. Taine, nu se
poate face decât cu înţelepciune și cu răbdare, dar și cu fermitate în
străduinţa de a-L împărtăși pe Hristos credincioșilor. O tradiţie atât
de lungă nu se poate schimba ușor, mai cu seamă dacă i se dă caracterul de sfântă. Strădania de a-i apropia pe credincioși de Sfântul
Potir nu se ridică împotriva oamenilor care împiedică pe alţii să se
împărtășească sau care rămân ei înșiși departe de Hristos euharistic,
ci împotriva diavolului care nu urăște nimic mai mult ca pe Hristos
din Sfânta Împărtășanie, așa cum se vede în fresca de la Hurezi.
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pentru Taina Spovedaniei”, un manual scurt de spovedanie cu
îndrumări deosebit de preţioase care n-ar trebui să lipsească din
mâna niciunui preot și credincios. Aceste două scrieri, împreună
cu „Filocalia” și cu celelalte numeroase scrieri ale Sf. Nicodim au
exercitat o mare influenţă asupra vieţii duhovnicești din întreaga
Ortodoxie. Din păcate, cartea despre „Deasa împărtășire...“ n-a fost
tradusă și publicată, în românește, decât recent (1992). Explicaţia o
putem găsi și în faptul că, în tradiţia românească, părinţii noștri
duhovnicești au pus accentul mai mult pe spovedanie, decât pe
împărtășire. Practica spovedaniei dese, mai cu seamă în mănăstiri,
și a rugăciunilor de dezlegare de păcate este o caracteristică a
spiritualităţii românești care accentuează conștiinţa păcatului și
necesitatea pocăinţei, fără de care harul Sfintelor Taine nu poate
lucra în credincios. Părinţii noștri au avut îndeosebi în vedere folosul duhovnicesc pe care-1 aduce spovedania deasă.

Spovedania și împărtășirea cu Sfintele Taine
Spovedania este Taina prin care Dumnezeu ne iartă păcatele
atunci când le mărturisim cu pocăinţă sinceră și cu hotărârea de a nu
le mai repeta. În practica veche a Bisericii, spovedania era publică,
adică se făcea în faţa episcopului și clerului slujitor ca și a întregii
comunităţi. Se mărturiseau numai păcatele mari, opritoare de la Sf.
Împărtășanie. Acestea erau: apostazia sau lepădarea de Hristos (în
vremea persecuţiilor, unii creștini se lepădau de Hristos, dar se și
întorceau la Biserică prin mărturisirea păcatului lor), crima (inclusiv
avortul sau împiedicarea prin diferite mĳloace a nașterii de prunci),
desfrâul și adulterul, asuprirea sau nedreptăţirea semenilor și ura sau
refuzul de a ierta pe semeni. Pentru aceste păcate, penitentul era oprit
de la împărtășire pentru un anumit timp, în funcţie și de pocăinţa pe
care o avea. Cei opriţi de la împărtășire nu mai puteau participa la
„Liturghia credincioșilor”, ci stăteau împreună cu catehumenii la
intrarea în biserică și ascultau doar „Liturghia catehumenilor”, după
care părăseau biserica. La „Liturghia credincioșilor” participau numai
credincioșii care se împărtășeau, fără nici o excepţie.

Sfântul Nicodim și reînnoirea vieţii liturgice

*
Prima parte a conferinţei ţinute la București în data de 7.10.2014, în cadrul
Congresului Internaţional de Teologie „Sensurile şi importanţa Sfintei
Taine a Spovedaniei şi ale Sfintei Taine a Împărtăşaniei în teologia, spiritualitatea şi misiunea ortodoxă contemporană”, Bucureşti, Centrul Naţional
pentru Formare Continuă „Dumitru Stăniloae”, 5-8 octombrie 2014.

Păcatele mari îl aduc pe credincios în starea de a-și pierde harul
Botezului și implicit calitatea de membru al Bisericii. Or, condiţia
principală pentru a ne împărtășii cu Sf. Taine este aceea de a fi
membrii deplini ai Bisericii, de a nu fi despărţiţi de Biserică prin
păcate grave. Tocmai de aceea, în rugăciunea după mărturisire,
duhovnicul cere lui Dumnezeu, zicând: „…împacă-l și-l unește pe
dânsul cu Sfânta Ta Biserică, în Iisus Hristos, Domnul nostru”. Păcatele mici nu se socoteau ca opritoare de la împărtășire, pentru că ele
nu ne despart de Hristos și de Biserica Sa. Acestea nici nu se spovedeau, considerându-se că se iartă prin părerea de rău (căinţa)
pentru săvârșirea lor și prin împărtășire. Oricum, iertarea păcatelor
vine din Jertfa lui Hristos de care ne împărtășim, primind Trupul
și Sângele Său. De aceea, Împărtășania se dă „spre iertarea păcatelor
și spre viaţa de veci”. Vorbind de spovedania publică din vechime,
ne putem da seama de forţa lăuntrică și smerenia pe care o aveau
credincioșii în a-și dezvălui păcatele în faţa întregii comunităţi, dar
și de harul pe care-1 primeau pentru pocăinţa lor publică și care le
vindeca mai ușor și mai repede sufletul de neputinţa păcatului.
Începând cu secolul al IV-lea, odată cu libertatea dată creștinilor
de Sf. Împărat Constantin cel Mare și cu dezvoltarea monahismului, spovedania a devenit particulară, iar preotul a fost oprit să
dezvăluie secretul mărturisirii. De spovedanie s-a legat acum și
îndrumarea duhovnicească sau povăţuirea în lupta cu patimile. Se
mărturiseau de acum și păcatele mici, care pot reveni mari dacă ne
robesc. Totuși îndrumarea duhovnicească nu aparţinea exclusiv
episcopilor și preoţilor, ci și monahilor îmbunătăţiţi. Aceștia primeau
dezvăluirea cugetului (adică a păcatelor) celor care li se încredinţau
spre povăţuire, cu tot ceea ce ţinea de starea sufletească, dar nu
puteau dezlega păcatele, nefiind hirotoniţi, ci pentru dezlegare erau
trimiși la un preot duhovnic.
Practica îndrumării duhovnicești de către călugări (sau călugăriţe)
cu viaţă curată și cu experienţă în lupta cu păcatul este prezentă și
astăzi în mănăstiri din Grecia, din Rusia și chiar din România. Ea
trebuie încurajată, mai cu seamă în vremea noastră când avem
puţini preoţi cu experienţă duhovnicească necesară îndrumării în

situaţii din ce în ce mai complexe și mai dificile. Povăţuirea duhovnicească constantă, fie din partea preotului duhovnic, fie din partea
unui monah îmbunătăţit este absolut necesară progresului duhovnicesc. Nu există progres duhovnicesc fără un povăţuitor care să ne
urmărească constant evoluţia vieţii duhovnicești.
Părintele Paisie (Olaru) de la Sihăstria (+1990) spunea că Taina
Spovedaniei regulate cu îndrumările primite din partea duhovnicului ne poate aduce mai mult folos duhovnicesc decât chiar Taina
Împărtășaniei, dacă aceasta este primită fără pregătirea cuvenită.
Într-adevăr prin mărturisirea deasă, sufletul se smerește, își recunoaște
starea permanentă de cădere, își plânge păcatul și se pocăiește.
Împărtășania pecetluiește această stare de pocăinţă și ne dă puterea
și curajul să luptăm „până la sânge” (Evrei 12,4) cu păcatul și cu
toată răutatea care ne înconjoară, de aceea, numai în stare de pocăinţă
ne putem împărtăși cu folos. Iar pocăinţa se naște mai ușor atunci
când ne cercetăm cugetul, ne smerim și ne spovedim. Mântuitorul
a dat puterea iertării păcatelor numai apostolilor și prin ei episcopilor, succesorii lor, iar prin aceștia și preoţilor tocmai pentru ca să
ne smerim unii în faţa celorlalţi și să ne supunem unei rânduieli
care nu este de la oameni, ci de la Dumnezeu. Aceeași smerenie și
aceeași supunere se cere și de la episcopi și de la preoţi, care se
spovedesc la fel ca și mirenii.
Dezlegarea de păcate prin Taina Spovedaniei nu trebuie privită
juridic sau ca o lucrare magică. Dumnezeu iartă păcatele dacă le
spovedim cu sinceritate și cu părere de rău, dar nu șterge totodată
și urmele păcatului sau rănile pricinuite de păcat cu care trebuie să
luptăm în continuare. Ne-ar trebui o pocăinţă extrem de profundă
pentru a ne vindeca și de consecinţele păcatelor o dată cu mărturisirea lor. Lucrarea păcatului rămâne așadar în noi multă vreme.
Tocmai de aceea, putem cădea din nou. În fond, toată viaţa este o
luptă permanentă de curăţire și de sfinţire a firii noastre pentru ca
harul care se ascunde în inimă de la Botez să poată lucra în noi cu
tot mai multă libertate, adică să fie tot mai puţin îngrădit de lucrarea
păcatului. Dumnezeu îngăduie pentru smerenia noastră să fim
munciţi de anumite păcate sau patimi lăuntrice până la sfârșitul
vieţii.
vi
Dar dacă suntem mereu în luptă, sub povăţuirea unui duhovnic
ho
experimentat, harul Spovedaniei și al Împărtășaniei va birui
în cele din urmă cu totul lucrarea păcatului. Nu putem amâna deci
Spovedania,
Sp
nici Împărtășania, pe motivul că suntem nevrednici,
de
decât cu preţul de a ne lipsi de cel mai mare dar în lupta cu păcatul
și implicit cu greutăţile vieţii care sunt consecinţele păcatelor noastre
tre, ale neamului și ale umanităţii întregi, în virtutea unităţii ontolo
logice a tuturor oamenilor și a creaţiei întregi.
De asemenea, nu trebuie să legăm în mod absolut Împărtășania
de Spovedanie. Nici un canon nu prevede lucrul acesta. Ele sunt
do
două Taine diferite, deși legate intim, în sensul că Euharistia este
izv
izvorul tuturor Tainelor și al Bisericii însăși, întrucât ea transformă
ad
adunarea liturgică în Biserică, adică în „trupul lui Hristos”. Fără
Euharistie, Biserica nu se poate manifesta ca „trup al lui Hristos, ci
rămâne o simplă adunare a credincioșilor, cum sunt adunările
sectare, dar nu o Taină (mister), Taina trupului Domnului care-i
transformă pe credincioși în Hristos, îi face mădulare ale trupului
Său și mădulare unii altora. Este adevărat că harul Sf. Taine nu lucrează în noi fără participarea noastră prin rugăciune și asceză la
această transformare ontologică. Harul este exigent. El așteaptă
împreuna noastră lucrare pe măsura lui. Și cum în Euharistie primim
plinătatea harului, trebuie să ne ostenim să lucrăm împreună cu el,
făcând tot efortul de care suntem capabili pentru a ne sfinţi viaţa,
luptându-ne „până la sânge” (Evrei 12, 4) cu păcatul și împlinind
întru toate Poruncile lui Dumnezeu.
Spovedania este o pregătire permanentă pentru împărtășirea
cu Sfintele Taine, dar nu spovedania formală, privită ca obligaţie
pentru a ne împărtăși, ci spovedania făcută din inimă și cu lacrimi
de pocăinţă. Adeseori, din motive independente de noi, nu ne
putem spovedi de fiecare dată când participăm la Sf. Liturghie,
adică duminică de duminică. Totuși dacă nu avem pe conștiinţă
păcatele mari, enumerate mai sus, ne putem apropia, cu binecuvântarea preotului, de împărtășirea cu Sfintele Taine. Important
este să dorim împărtășania, să fim conștienţi că Hristos euharistic
este totul pentru noi, că El este viaţa noastră și Pâinea cea adevărată, care ne hrănește nu numai sufletul, ci și trupul. Important
este, de asemenea, să ne apropiem de fiecare dată de împărtășirea
cu Sfintele Taine cu pocăinţă, dacă se poate cu lacrimi, cum spune
Sf. Simeon Noul Teolog, cu conștiinţa profundă că nu suntem
vrednici de ele. În faţa Sfântului Potir trebuie să zicem: „Doamne,
știu că sunt nevrednic să mă împărtășesc, dar fără de Tine nu pot
trăi”. Dacă gândim astfel, cu siguranţă, Hristos nu ne va osândi,
oricât de nevrednici am fi. El nu ne osândește pentru că știe că
sentimentul și conștiinţa nevredniciei ne ajută să nu rămânem
nepăsători faţă de un așa de mare dar, ci ne angajează într-o luptă permanentă cu păcatul și pentru împlinirea Poruncilor lui Dumnezeu. Astfel harul Sfintelor Taine își împreună lucrarea sa cu
efortul propriu de îmbunătăţire duhovnicească.

a erea Nr. 6 / Iunie (2017)

Aceeași strădanie o găsim și la Sf. Nicodim Aghioritul, care a
iniţiat în secolul al XVIII-lea o mare mișcare de înnoire isihastă și liturgică prin revenirea la practica Bisericii primare, atât în ce privește
Spovedania și Împărtășania, cât și în ce privește rugăciunea lăuntrică sau a inimii. Astfel Sf. Nicodim a adunat scrierile mai multor
autori din vechime referitoare la practica rugăciunii lăuntrice sau a
rugăciunii lui Iisus, dar și la viaţa liturgică cu centrul în Euharistie și
le-a publicat în cartea intitulată de el „Filocalia” (Veneţia, 1782).
Din aceste scrieri înţelegem că rugăciunea lăuntrică sau a inimii
nu poate fi despărţită de rugăciunea liturgică a Bisericii, îndeosebi
de Euharistie, din care ea își trage seva. Până și isihaștii, care se dedicau exclusiv practicării rugăciunii lui Iisus, nu lipseau sâmbăta și
duminica de la Sf. Liturghie pentru a se împărtăși cu Sf. Taine. Din
cercetarea acestor scrieri, Sf. Nicodim și-a dat seama că decadenţa
vieţii duhovnicești din vremea sa se datora uitării rugăciunii inimii,
cu consecinţa reducerii vieţii liturgice la un ritual monoton, care mai
mult obosește, decât înnoiește mintea și inima. Sfânta Liturghie însăși
devenise o slujbă printre altele, din moment ce nu se mai împărtășea
decât preotul la Altar. Astfel Biserica se reducea la preotul slujitor.
Sf. Nicodim a cercetat, de asemenea, și scrierile marilor Părinţi,
îndeosebi din secolele IV și V, precum și canoanele referitoare la
împărtășirea cu Sfintele Taine și a alcătuit un tratat despre „Deasa
împărtășire cu Preacuratele lui Hristos Taine”. Primul ei capitol
începe așa: „Toţi binecredincioșii creștini sunt îndatoraţi să se împărtășească
des. Acest lucru îl poruncesc: 1) Stăpâneștile porunci ale Domnului nostru Iisus Hristos, 2) Faptele și Canoanele Sfinţilor Apostoli și ale Sfintelor
Sinoade și mărturiile locale ale Sfinţilor Părinţi, 3) Cuvintele, rânduiala
și sfinţita lucrarea Sfintei Liturghii și ) însăși rânduiala Sfintei împărtășiri”.
În aceste patru puncte, Sf. Nicodim sintetizează Tradiţia sănătoasă
a Bisericii dintotdeauna privitoare la împărtășirea cu Sfintele lui
Hristos Taine. În același timp, Sf. Nicodim a scris și un „Îndreptar
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Agenda P.S. Vasile
Mai 2017:
7 mai: La Sfânta Liturghie
este prezent în mĳlocul credincioşilor din Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Zorilor
Cluj-Napoca, unde rosteşte
ecfonise şi binecuvântări.
14 mai: Participă la Sfânta
Liturghie în Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Zorilor
Cluj-Napoca, unde rosteşte
ecfonise şi binecuvântări.
21 mai: Este prezent în
mĳlocul credincioşilor din Parohia Pogorârea Sfântului Duh
– Zorilor, din Cluj-Napoca, unde la Sfânta Liturghie rosteşte ecfonise
şi binecuvântări. Apoi participă în biserica Sfântul Ștefan din ClujNapoca la cununia tinerilor Medina și Ciprian și Bugnadiu.
25 mai: Cu ocazia sărbătorii „Înălţarea Domnului”, este prezent în
mijlocul personalului şi a bolnavilor de la „Centrul de Îngrijiri Paliative
Sfântul Nectarie”, iar în capela Centrului, participă la Sfânta Liturghie.
27 mai: Este prezent la Taina Sfântului Botez a pruncului David
Tomescu, la Biserica Studenţilor din Hașdeu, Cluj-Napoca.
28 mai: La Sfânta Liturghie este prezent în mĳlocul credincioşilor din Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Zorilor Cluj-Napoca,
unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări.
A consemnat, pr. Călin Ficior
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Activităţi ale Facultăţii clujene
de Teologie Ortodoxă, mai 2017

a erea Nr. 6 / Iunie (2017)

Dr. Dacian But-Căpuşan

turgică (eclezială) într-o lume postmodernă a Pr. conf. univ. dr. Vasile Vlad
(Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel
Vlaicu” din Arad) Din comisia de abilitare au făcut parte: Pr. prof. univ. dr.
Ioan Cristinel Teșu (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Pr. prof. univ. dr. Cristinel
Ioja (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad) şi Pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie (Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca).

ră 2017, la care au luat parte clericii din Protoieriile Cluj I și Cluj II. Pr. conf.
univ. dr. Ioan Bizău a susţinut comunicarea: Slujirea iconarului creștin.
Joi, 11 mai 2017, în organizarea Centrului de Studii Ecumenice și Interreligioase și a Facultăţilor de Teologie Ortodoxă, Romano-catolică, Greco-catolică și Reformată ale UBB a avut loc conferinţa Prof. univ. dr. Peter
de May de la Facultatea de Teologie și Știinţe Religioase, director al Centrului de Studii Ecumenice - Universitatea Catolică din Leuven (Belgia), cu
tema: Către o viziune comună asupra Bisericii.

În perioada 5- 6 mai 2017, Corul de cameră „Psalmodia Transylvanica“ a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirĳat de către Pr.
Luni, 15 mai 2015, la Casa de Cultură a Studenţilor, sub egida
prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul facultăţii, a efectuat un turneu în Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi a Organizaţiei
Creştine „Agape. Preţuim Familia”, a avut loc conferinţa: Ce mai
Italia, susţinând o serie de concerte în: Udine, Bassano del Grappa etc.
spune Biblia omului de azi? susţinută de Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană.
Evenimentul a fost întregit de un moment artistic - o scenetă
Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului, Facultatea
de teatru de o intensitate emoţională și de un dramatism cu totul
de Teologie Ortodoxă, UBB Cluj-Napoca, Asociaţia Medicală Română aparte, legată de destinul vieţii unui tânăr. Sceneta a fost interpretaFiliala Bistriţa, Societatea Română de Bioetică, Societatea Română de Pedită de actori de la Teatrul Naţional din Mediaș.
atrie şi Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud prin Biblioteca Judeţeană „George Coșbuc”, Centrul Judeţean pentru Cultură, Spitalul Judeţean de Urgenţă
În perioada 15-16 mai 2017, la Centrul de Conferinţe și Studii PatrisBistriţa, Asociaţia „Alexandru Vaida-Voevod” şi Colegiul Consilierilor
tice Sfântul Voievod Ștefan cel Mare de la Mânăstirea Nicula a avut loc
Juridici Bistriţa-Năsăud au organizat al XVI-lea Seminar de Medicină si
ediţia a II-a a Simpozionului Societăţii Bibliștilor Ortodocși Români, cu
Teologie „Resacralizarea relaţiei medic-pacient” care a avut loc la Bistriţa,
tema: Repere hermeneutice ortodoxe în studiile biblice.
în perioada 8-9 mai 2017.
Participanţi au fost teologi, medici, psihologi şi specialişti din ţară şi
În zilele de 16 și 17 mai 2017, în cadrul Programului „Şcoala altfel”, „Să
străinătate. Facultatea noastră a fost reprezentată de Pr. prof. univ. dr. Ioan ştii mai multe, să fii mai bun!” care se desfășoară în învăţământul preuChirilă, Pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, Pr. prof. univ. dr. Ioan Vasile Leb, niversitar, Facultatea de Teologie Ortodoxă a organizat următoarele activităţi:
Prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta, Prof. univ. dr. Constantin Măruţoiu, Arhim. workshop pictură de icoană, incursiune în lumea cărţilor (la Biblioteca FaConf. univ. dr. Teofil Tia, Pr. conf. univ. dr. Gabriel Gârdan, Conf. univ. dr.
cultăţii) și Să cântăm împreună - worksop de muzică bisericească
Marcel Muntean, Conf. univ. dr. Marin Coteţiu, Pr. lect. univ. dr. Cristian
Sonea, Lect. univ. dr. Ana Baciu, Lect. univ. dr. Claudia Trif, Lect. univ. dr.
Miercuri, 17 mai 2017 în Aula Episcop Nicolae Ivan a Facultăţii de
Alin-Răzvan Trifa, Protos. asist. univ. dr. Benedict Vesa, Asist. univ. dr. Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a avut loc lansarea cărţii Biblia și metaMarius Dan Ghenescu și Asist. univ. dr. Victoria Grădinar.
lurgia – un capitol de arheologie biblică. Aceasta a fost prezentată de autor,
Lucrările s-au desfăşurat pe mai multe secţiuni: 1. Prelevarea și trans- profesorul și cercetătorul Miosa Ștrul de la Universitatea Ben Gurion din
plantul de organ 2. Comunicarea în medicină 3. Consilierea duhovniceas- Beerșeba (Israel), cuvântul introductiv a fost rostit de către Pr. prof. univ.
că în dialog cu psihologia 4. Mărturisirea creștină în practica medicală 5. dr. Ioan Chirilă, Preşedintele Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai” din
Artă Sacră: Identitate şi naţional în arta şi iconografia românească
Cluj-Napoca.
Marţi, zi în care a fost prezent IPS Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit
Andrei, a debutat cu o slujbă de Te Deum.
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a organizat în periÎn aceeaşi zi a avut loc şi o conferinţă susţinută de Prof. univ. dr. Felix oada 18-19 mai 2017 o sesiune de comunicări știinţifice la nivel licenţă,
Unger (preşedintele Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte din Salzburg, master și doctorat, cu tema: Mărturisirea credinţei prin cuvânt și artă
doctor Honoris causa al Univesităţii Babeș-Bolyai, la propunerea Facultăţii în Biserica Ortodoxă Română în perioada comunistă. Manifestarea se înde Teologie Ortodoxă), cu tema: Sciences and Theology.
cadrează în seria de evenimente organizate cu prilejul proclamării de către
Corala „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului a susţinut un micro- Sfântul Sinod al Bisericii noastre a lui 2017 ca „Anul omagial al iconarilor
concert.
şi pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apăÎn cadrul Seminarului a fost lansat volumul Medicii şi Biserica, al ediţiei rătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” în Patriarhia Română. Au
a XV-a a Seminarului, ţinută în anul 2016, cu tema: Tendinţe și politici demo- susţinut referate aproape 60 de studenţi, masteranzi, doctoranzi de la
grafice ale României într-o Europă unită, apărut recent la Editura Renaşterea.
Facultăţile de Teologie Ortodoxă din: Cluj-Napoca, București, Iași, Alba
Cu această ocazie a fost organizată şi expoziţia Identitate și naţional Iulia, Oradea, Craiova și Târgoviște.
în arta și iconografia românească (icoane pe sticlă realizate de studenţii
şi masteranzii Facultăţii noastre, specializarea Artă sacră), membri ai
Muzeul Mitropoliei Clujului a organizat în data de 20 mai 2017,
Cercului de pictură Dionisie din Furna, coordonaţi de Conf. univ. dr. sub genericul: Icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului din Ilișua
Marcel Muntean.
și Strâmba în cadrul programului naţional Noaptea muzeelor, ediţia

În dimineaţa zilei de 2 mai 2017, după o scurtă, dar grea suferinţă a fost
chemată la Domnul, la vârsta de doar 33 de ani, lect. univ. dr. Paula Bud.
Trupul neînsufleţit a fost depus în Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Marţi 2 mai şi
miercuri 3 mai 2017, la ceas de seară a fost săvârşită slujba Panihidei.
Joi, 4 mai 2017 a fost săvârşită Sfânta Liturghie de către un sobor
de preoţi profesori. În aceeași zi, la Mânăstirea cu hramul Acoperpământul Maicii Domnului din Florești a fost săvârşită slujba înmormântării de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei al Clujului,
Maramureşului şi Sălajului, şi un sobor de peste 50 de preoţi. Cuvinte de învăţătură şi rămas bun au fost rostite de către IPS Andrei şi de
către Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Preşedintele Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Răspunsurile la toate aceste
slujbe au fost date de către studenţii facultăţii.
Tânăra membră a corpului didactic a fost condusă pe ultimul drum de
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii
către familie, cadrele didactice ale facultăţii, preoţi și studenţi pe care i-a
„Aurel Vlaicu” din Arad a organizat în zilele de 8 şi 9 mai 2017, Simpoziîndrumat.
onul Naţional Studenţesc intitulat: Teologia icoanei în contextul mediatic
actual. Modele de teologi ortodocși români din a doua jumătate a sec. XX.
În perioada 30 aprilie - 4 mai 2017, Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea,
Au participat cu referate şi reprezentanţi ai facultăţii noastre. ,,Decriptarea
prodecanul facultăţii a participat la o consultare teologică organizată de
limbajului iconografiei sfinţilor martiri” (Loredana Lorinţ - Artă Sacră),
Comisia pentru Misiune și Evanghelizare a Consiliului Ecumenic al Bise,,Icoana, veșnicia comunicării dintre Dumnezeu și om” (Bogdan
ricilor în Rosario (Argentina).
Negrea - Teologie Pastorală), ,,Al vostru smerit rugător către Domnul - Fr. Dr. Vasile Vasilachi” (Mihai Repede - Teologie Pastorală) și
În perioada 3- mai 2017, la Iași a avut loc a cincea ediţie a Simpozio,,Traian Dorz - etos poetic și mărturisitor în perioada comunistă”
nului Internaţional Dumitru Stăniloae, cu tema Martiriu și Memorie din
(Adrian Leş -Teologie Pastorală).
România comunistă, organizat de Sectorul Învăţământ al Mitropoliei
Moldovei și Bucovinei împreună cu Facultatea de Teologie Ortodoxă
În perioada 10-11 mai 2017, s-au desfășurat la Târgoviște (la Facultatea
Dumitru Stăniloae și Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, în
de Teologie Ortodoxă și Știinţele Educaţiei a Universităţii Târgoviște) lucrăparteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Merile Colegiului Decanilor Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România.
moria Exilului Românesc (IICCMER). Conf. univ. dr. Radu Preda a
Delegatul P. F. Sale la această întrunire a fost P. S. Episcop Vicar Patrisusţinut comunicarea: Biserica în comunism. Adaptare. Rezistenţă.
arhal Varlaam Ploieşteanul care a transmis mesajul de salut și binecuvânSfinţenie, și a moderat dezbaterea publică cu titlul: Comunismul în metare al P. F. DANIEL.
moria Bisericii, desfășurată în timpul simpozionului.
Pe Ordinea de zi s-au aflat probleme de importanţă majoră pentru
buna desfășurare a învăţământului teologic din România.
În data de 4 mai 2017 au avut loc, în cadrul Școlii Doctorale de Teologie
Facultatea noastră a fost reprezentată de Pr. prof. univ. dr. Ioan
Ortodoxă „Isidor Todoran”, susţinerea publică a două teze de abilitare:
Chirilă, Preşedintele Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj- Logositatea creaţiei a Pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheșan de la
Napoca, și Pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, directorul Departamentului
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Vasile Coman”, Universitatea
de Teologie Ortodoxă.
din Oradea. Din comisia de abilitare au făcut parte: Pr. prof. univ. dr.
Ștefan Buchiu (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”,
Joi, 11 mai 2017, în Aula Episcop Nicolae Ivan a Facultăţii de Teologie
Universitatea din Bucureşti), Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja (Facultatea
Ortodoxă din Cluj-Napoca s-a desfășurat, cu participarea ÎPS Sale Andrei,
de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu”
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului,
din Arad) şi Pr. prof. univ. dr. Valer Bel (Facultatea de Teologie OrtodoMaramureșului și Sălajului, precedată de un Te-Deum, săvârşit în paraclixă din Cluj-Napoca).
sul insitituţiei, cu hramul „Sf. Nicolae”, conferinţa preoţească de primăva- Teologia morală ca viaţă în Hristos. Viaţa duhovnicească ca viaţă li-

a XIII-a, un workshop cu tema: Icoana pe lemn - creaţie și restaurare,
în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca,
specializarea Artă sacră.
În perioada 22-23 mai 2017 a avut loc, în organizarea Facultăţii de Teologie
Ortodoxă „Sf. Andrei Șaguna” a Universităţii „Lucian Blaga” și a Centrului de
Cercetare Ecumenică din Sibiu, Conferinţa naţională: Reformă și Ortodoxie.
Din partea facultăţii noastre au fost prezenţi cu referate: Pr. lect. univ.
dr. Cristian Sonea (prodecan): Missio Dei și misiologia ortodoxă și Pr. prof.
univ. dr. Ioan-Vasile Leb: Leibniz și Ortodoxia, o întâlnire interesantă.
Liga Studenţilor din Cluj-Napoca a organizat miercuri, 24 mai 2017,
la Casa de Cultură a Studenţilor, conferinţa: Prizonierii libertăţilor promise, la care au fost invitaţi: Teodor Baconschi și Conf. univ. dr. Radu
Preda. La eveniment a fost prezent și Înaltpreasfinţitul Părinte și Mitropolit Andrei al Clujului.
Miercuri, 24 mai și vineri 26 mai 2017, Prof. univ. dr. Joel Molinario de la Institutul Catolic din Paris a susţinut, pentru studenţii
anilor III și IV cursul: Catéchisme et catéchèse catholique: entre modernité et post-modernité.
În data de 25 mai 2017 la Galaţi s-a desfăşurat, în prezenţa IPS
Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Conferinţa intitulată: Societatea
de azi – o lume fără familie? Vină şi responsabilitate, susţinută de
către Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană.
Marţi, 30 mai 2017, Prof. univ. dr. Paolo Odorico, director
al Centre d’études en sciences sociales du religieux - L’École des hautes études en sciences sociales - Paris, a susţinut conferinţa cu
tema: Le temps de l’Empire.

AGENDA IER A R HULUI
IPS ANDREI
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S{LAJULUI
În fiecare luni, între orele 8.00 şi 10.00, conduce şedinţa Consiliului Permanenţei Eparhiale.
În fiecare vineri, între orele 8.00 şi 10.00, predă cursul
de Spiritualitate pentru studenţii din anii III şi IV de la
Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.
În fiecare miercuri, între orele 20.30 şi 21.00, realizează emisiunea „Cuvântul Ierarhului – spiritualitate creştină
pe unde hertziene”, pentru postul de radio „Renaşterea”.
În fiecare miercuri şi vineri, între orele 10.00 şi 15.00,
acordă audienţe clerului şi credincioşilor.

Mai 2017
1 mai: În biserica din Cornești, protopopiatul Gherla,
oficiază Taina Sfântului Botez pentru pruncul Ștefan, fiul
părintelui paroh, Sorin Botiș. Rostește un cuvânt de
învăţătură. Este însoţit de PC Pr. Ioan Buftea, protopopul
Dejului.

a bisericii, slujește Sfânta Liturghie și rostește cuvântul
de învăţătură. Hirotesește întru iconom stavrofor, pe
părintele paroh, Ștefan Tonţian.
Oficiază slujba de sfinţire a Monumentului Eroilor
din centrul localităţii Fântâniţa. Săvârșește slujba Parastasului pentru eroi și rostește un cuvânt duhovnicesc.
Asistă la ceremonialul militar organizat cu acest prilej.
Face o vizită pe șantierul de pictură al bisericii din
filia Zorenii de Vale, a parohiei Mociu I, protopopiatul
Cluj I (paroh: Pr. Iustin Câmpean). Este însoţit de domnul Vasile Fluieraș de la Centrul Eparhial din Cluj-Napoca.
În Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, asistă
la Vecernie și slujește la Litie.
7 mai: Săvârșește slujba de sfinţire a bisericii din
cartierul Șator, al localităţii Bonţida, protopopiatul Gherla. Slujește Sfânta Liturghie și rostește cuvântul de
învăţătură. Hirotesește întru iconom stavrofor, pe părintele paroh, Petru Ioan Mărginean.
În Catedrala Mitropolitană, slujește Vecernia, Paraclisul Maicii Domnului și rostește o cateheză.

2 mai: În biserica din Someșul Cald, protopopiatul
Huedin, oficiază Taina Sfântului Botez pentru prunca
8 mai (Sfântul Ioan Teologul): Cu prilejul hramului,
Irina Teodora, fiica părintelui paroh, Cosmin Adrian
la mănăstirea de la Pădureni, protopopiatul Turda,
Bucșa. Rostește un cuvânt de învăţătură. Este însoţit de
săvârșește slujba de sfinţire a noului iconostas. Slujește
PC Pr. Ioan Buftea, protopopul Dejului.
Sfânta Liturghie și rostește cuvântul de învăţătură.
Face o vizită în parohia Gilău III (paroh: Pr. Vasile
Bandrabulă), în vederea stabilirii locului pentru construirea noii biserici parohiale.
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cului și Clujului și de PC Pr. Prof. Ioan Bizău de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca, directorul postului de radio „Renașterea”.
La Cinema Mărăşti, participă la deschiderea manifestărilor dedicate copiilor cu sindromul Down, organizate de Asociaţia Down, Centrul Educaţional „Raluca”,
Cluj-Napoca (preşedinte: Pr. Ioan Avram). Rosteşte un
cuvânt duhovnicesc.
12 mai: În Catedrala Mitropolitană, slujește Vecernia,
Acatistul Învierii Domnului și rostește un cuvânt de
învăţătură.
13 mai: În curtea bisericii din Huta, protopopiatul
Dej, pe o scenă special amenajată, împreună cu PS Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, PS
Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, PS
Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei (fiu al
satului) și PS Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Râmnicului, slujește Sfânta Liturghie
și rostește cuvântul de învăţătură. Hirotesește întru iconom, pe părintele paroh, Cosmin Boga.
Face o vizită în parohia Strâmbu, protopopiatul Dej
(paroh: Pr. Nicolae Scrob), în vederea stabilirii locului
pentru construcţia noii case parohiale.
Primește la reședinţă pe PS Părinte Andrei, Episcopul
Covasnei și Harghitei.
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14 mai: Împreună cu PS Părinte
A
Andrei,
Episcopul Covasnei și Hargh
ghitei,
PS Părinte Visarion, Episcopul
Tu
Tulcii
și PS Părinte Siluan, Episcopul
3 mai: În sala de ședinţe a Centrului
O
Ortodox Român al Ungariei, săvârșește
Eparhial, prezidează comisia de examisl
slujba de sfinţire a noii biserici din
nare a candidaţilor participanţi la conpa
parohia Cornești, protopopiatul Hucursul pentru ocuparea postului de
ed
edin. Slujește Sfânta Liturghie și
preot paroh la biserica din cartierul
ro
rostește cuvântul de învăţătură.
clujean, Dâmbu Rotund, protopopiatul
H
Hirotonește întru diacon, pe tânărul
Cluj II.
C
Cristian Andrei Hideg, profesor la SeFace o vizită în filia Săliște, a parom
minarul Teologic Ortodox din Clujhiei Micești, protopopiatul Turda (paN
Napoca. Hirotesește întru iconom
roh: Pr. Aurel Cristea). Vizitează
st
stavrofor pe părintele paroh, Gheorghe
șantierul de construire a bisericii din
D
Dănuţ Pintea. Acordă domnului VasiCiurila, protopopiatul Cluj I (paroh: Pr:
le Hila, distincţia „Crucea TransilvaMircea Sandu) și șantierul de constrună
nă”. Conferă diaconului Eustratie
ire a Centrului misionar-social „Sfântul
G
Gheorghe Irineu Pintea, domnului
Apostol Andrei”, de pe Calea Turzii din
A
Adrian Dan și domnului Cristi Budău,
Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei înconjurat de un sobor de arhierei din care au făcut parte PS Părinte
Cluj-Napoca. Este însoţit de PC Pr. CrisOrdinul „Sfinţii Martiri și Mărturisitian Baciu, consilierul bisericesc al Ar- Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, PS Părinte Visarion, Episcopul Tulcii și PS Părinte Siluan, Episcopul Ortodox
tori Năsăudeni”, iar domnului Pierre
Român al Ungariei, la Sfânta Liturghie in parohia Cornești, protopopiatul Huedin, cu prilejul slujbei de sfinţire a noii
hiepiscopiei Vadului, Feleacului și CluPavel,
domnului Mircea Ioachim și
biserici parohiale, 14 mai, 2017.
jului.
doamnei Dănuţa Bonca, Ordinul
„Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”.
4 mai: În biserica din Fărcașa, judeţul Maramureș,
Face o vizită în parohia Pădureni, protopopiatul Tur- Primește din partea Primăriei și a Consiliului Local, titlul
prezidează festivitatea de omagiere a profesorului Vioda (paroh: Pr. Dorin Moldovan). Este însoţit de domnul de „Cetăţean de Onoare” al comunei Gârbău.
rel Pop. Săvârșește o slujbă de Te-Deum și rostește un
În Catedrala Mitropolitană, slujește Vecernia, ParaCristian Moldovan, directorul Centrului de Pelerinaje
cuvânt duhovnicesc. Acordă profesorului Viorel Pop,
clisul Maicii Domnului și rostește o cateheză.
„Renașterea”.
distincţia „Crucea Transilvană”.
Primește la reședinţă pe Dl. Prof. Univ. Dr. Felix UnÎn biserica mănăstirii de la Florești, protopopiatul
15 mai: La Mănăstirea Nicula, participă la deschideger, președintele Academiei Europene de Știinţe și Arte
Cluj II, oficiază slujba înmormântării adormitei întru
din Salzburg, Austria.
rea Întâlnirii membrilor Societăţii Bibliștilor Ortodocși
Domnul, Paula Parascheva Bud, fost cadru didactic la
Români. Asistă la slujba de Te-Deum și rostește un cuvânt
Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca. Rostește un
9 mai: În sala de festivităţi a Hotelului Metropolis de binecuvântare.
cuvânt de mângâiere. Este însoţit de PC Pr. Ioan Buftea,
din Bistriţa, participă la cea de-a XVI-a ediţie a SeminaLa sediul protopopiatului Dej, prezidează conferinţa
protopopul Dejului.
rului de Medicină și Teologie (organizator: Prof. Dr. preoţească de primăvară/vară. Este însoţit de PC Pr. Prof.
În biserica greco-catolică „Schimbarea la Faţă” de pe
Mircea Gelu Buta). Susţine o alocuţiune. Este însoţit de Ioan Bizău, directorul postului de radio „Renașterea” și
Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca, asistă la Liturghia
PCuv. Protos. Benedict Vesa, secretarul eparhial al Ar- PC Pr. Vasile Nemeș, inspectorul eparhial al Arhiepiscocelebrată cu prilejul „Conferinţei Episcopilor Catolici
hiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
piei Vadului, Feleacului și Clujului.
din România”. Rostește un cuvânt duhovnicesc.
Face o vizită în Biserica „Sfântul Ierarh Nectarie” din
10 mai: În Aula „Nicolae Ivan” a Centrului Eparhial, Dej (paroh: Prot. Ioan Buftea).
5 mai: Săvârșește Sfânta Liturghie și rostește cuvântul
participă la festivitatea de premiere a elevilor participanţi
Face o vizită pe șantierul Centrului misionar-social
de învăţătură în incinta Spitalului-Penitenciar din Dej
la faza pe arhiepiscopie a Concursului Naţional de Creaţie „Sfântul Apostol Andrei” de pe Calea Turzii din Cluj(slujitor: Pr. Doru Adrian Antoneac).
„Icoana și Școala mărturisirii”. Rostește un cuvânt de Napoca.
Face o vizită pe șantierul Centrului misionar-social
binecuvântare.
„Sfântul Apostol Andrei”, de pe Calea Turzii din Cluj-Na16 mai: La sediul protopopiatului Năsăud, prezideaÎn Catedrala Mitropolitană, slujește Vecernia, Acatispoca. Este însoţit de domnul Sorin Câlea, consilierul ecot u l Î n v i e r i i D o m n u l u i ș i r o s t e ș t e u n c u vâ n t d e ză conferinţa preoţească de primăvară/vară și ședinţa de
nomic al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
lucru cu PC Pr. Protopopi din judeţul Bistriţa-Năsăud,
învăţătură.
În Catedrala Mitropolitană, slujește Vecernia, Acatiscu participarea domnului președinte Emil Radu Moldot u l Î n v i e r i i D o m n u l u i ș i r o s t e ș t e u n c u vâ n t d e
11 mai: În aula Facultăţii de Teologie, prezidează van. Este însoţit de PC Pr. Prof. Ioan Bizău, directorul
învăţătură.
conferinţa de primăvară/vară cu preoţii din protopopi- postului de radio „Renașterea” și de domnul Sorin Câlea,
atele Cluj I și Cluj II. Este însoţit de PC Pr. Iustin Tira, consilierul economic al Arhiepiscopiei Vadului, Felea6 mai: În filia Fântâniţa, a parohiei Miceștii de Câmvicarul administrativ al Arhiepiscopiei Vadului, Felea- cului și Clujului.
pie, protopopiatul Beclean, săvârșește slujba de resfinţire
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17 mai: În Biserica „Adormirea Maicii Domnului”
din cartierul clujean Mănăștur (parohi: Prot. Dănuţ Liviu
Hognogi, Pr. Vasile Roman și Pr. Dorin Ielciu), participă
la festivitatea de încheiere a programului catehetic „Hristos, ajutorul meu”, organizat în colaborare cu școlile de
pe raza parohiei. Rostește un cuvânt duhovnicesc. Este
însoţit de PC Pr. Liviu Vidican Manci, directorul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca.
Face o vizită pe șantierul Centrului misionar-social
„Sfântul Apostol Andrei”, de pe Calea Turzii din ClujNapoca. Este însoţit de domnul Sorin Câlea, consilierul
economic al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
18 mai: La sediul protopopiatului Beclean, prezidează
conferinţa preoţească de primăvară/vară. Este însoţit de
PC Pr. Prof. Ioan Bizău, directorul postului de radio
„Renașterea” și de PC Pr. Bogdan Ivanov, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
Face o vizită pe șantierul bisericii din Valea Viilor
– Beclean (slujitor: Ierom. Luca Gheberta).
La Alba-Iulia, se întâlnește cu absolvenţii Promoţiei
2003 – 2007 de la Facultatea de Teologie. Rostește un
cuvânt duhovnicesc.
19 mai: Primește la reședinţă pe PS Părinte Macarie,
Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord.
Face o vizită pe șantierul Centrului misionar-social
„Sfântul Apostol Andrei”, de pe Calea Turzii din ClujNapoca.
20 mai: Săvârșește slujba de resfinţire a bisericii din
localitatea Arghișu, filie a parohiei Ticu, protopopiatul
Huedin. Slujește Sfânta Liturghie și rostește cuvântul
de învăţătură. Hirotesește întru iconom stavrofor, pe
părintele paroh, Marius Moldovan. Conferă domnului
Sorin Lehene, primarul comunei Aghireș, Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”.
Face o vizită pe șantierul Mănăstirii „Sfântul Pantelimon” din Dâncu, protopopiatul Huedin.
În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie și
slujește la Litie.
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21 mai (Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena): Cu prilejul hramului, pe altarul de vară al mănăstirii de la
Dobric, protopopiatul Beclean, slujește Sfânta Liturghie
și rostește cuvântul de învăţătură. Îi premiază pe elevii
din judeţul Bistriţa-Năsăud, laureaţi la concursul pe
teme religioase „Urcuș spre Înviere”.
În Catedrala Mitropolitană, slujește Vecernia, Paraclisul Maicii Domnului și rostește o cateheză.
22 mai: La sediul protopopiatului Turda, prezidează
conferinţa preoţească de primăvară/vară. Săvârșește
slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate la biroul
srviciului de asistenţă comunitară din incintă și a sălii
multifuncţionale, amenajate la demisolul clădirii. Este
însoţit de PC Pr. Prof. Ioan Bizău, directorul postului de
radio „Renașterea” și de domnul Liciniu Câmpean, consilierul misionar-social al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
În Aula „Nicolae Ivan” din incinta Centrului Eparhial, participă la festivitatea de încheiere a cursurilor de
către absolvenţii claselor a XII-a de la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Rostește un cuvânt de
binecuvântare.
La Seminarul Teologic, asistă la concursul organizat
pentru ocuparea postului de Profesor Învăţământ Primar
la Colegiul Ortodox.

C mitetul de redac ie:
Preşedinte:
IPS Arhiepiscopul și Mitropolitul Andrei Andreicu
Vicepreşedinte:
PS Episcopul-vicar Vasile Some anul
Membri:
Consilier cultural Pr. dr. Bogdan Ivanov, Pr. prof. univ. dr. Vasile
Stanciu, Pr. prof. dr. Liviu Vidican-Manci
Director:
Pr. dr. Cătălin Pălimaru

AGENDA IER A R HULUI
La Cinematograful „Florin Piersic”, participă la festivitatea de comemorare a actorului Ovidiu Iuliu Moldovan. Este însoţit de PCuv. Protos. Benedict Vesa, secretarul eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului
și Clujului.
2 mai: La sediul protopopiatului Bistriţa, prezidează conferinţa preoţească de primăvară/vară.
La demisolul Bisericii „Învierea Domnului” din cartierul clujean Zorilor (parohi: Pr. Coriolan Nicolae Dura,
Pr. Ștefan Iloaie și Pr. Constantin Bradea), participă la
vernisajul expoziţiei de manuscrise muzicale bizantine,
organizată de Grupul „Sfântul Ioan Damaschin”. Rostește
un cuvânt de binecuvântare. Este însoţit de PC Pr. Prof.
Ioan Bizău, directorul postului de radio „Renașterea” și
de PC Pr. Cristian Baciu, consilierul bisericesc al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
Face o vizită pe șantierul Centrului misionar-social „Sfântul Apostol Andrei”, de pe Calea Turzii din Cluj-Napoca.

Taina Sfântului Botez pentru pruncul Matei, fiul părintelui paroh, Mircea Adrian Luca. Rostește un cuvânt de
învăţătură.
Face o vizită pe șantierul de restaurare al bisericii din
localitatea Nireș, protopopiatul Dej (paroh: Pr. Alexandru
Farcaș).
28 mai: Săvârșește slujba de resfinţire a bisericii din
localitatea Pinticu, protopopiatul Bistriţa. Oficiază Sfânta Liturghie și rostește cuvântul de învăţătură. Hirotesește
întru sachelar, pe părintele paroh, Victor Vărărean. Conferă domnului Prof. Univ. Dr. Petru Pântea și domnului
Petru Brăţan, Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la
Gledin”. Este însoţit de PC Pr. Bogdan Ivanov, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
În Catedrala Mitropolitană, slujește Vecernia, Paraclisul Maicii Domnului și rostește o cateheză.

29 mai: Săvârșește slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate la bisericuţa protopopiatului din Gherla.
La sediul protopopiatului Gherla, prezidează conferinţa
preoţească de primăvară/vară.
În biserica din Năsal, protopopiatul Gherla, oficiază
Taina Sfântului Botez pentru prunca Maria Dalia, fiica
părintelui paroh, Grigore Bolbos. Rostește un cuvânt de
învăţătură. Oficiază slujba Punerii pietrei de temelie
pentru noua biserică din Năsal, protopopiatul Gherla.
Rostește un cuvânt duhovnicesc.
În Aula Mare a Universităţii „Babeș Bolyai”, asistă la
festivitatea decenării titlului de Doctor Honnoris Causa,
Alteţei Sale Regale Charles, Prinţ de Wales. Este însoţit
de PC Pr. Prof. Ioan Bizău, directorul postului de radio
25 mai (Înălţarea Domnului): Cu prilejul hramului, „Renașterea” și de PCuv. Protos. Benedict Vesa, secretape altarul de vară al mănăstirii de la Muntele Rece, pro- rul eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clutopopiatul Turda, slujește Sfânta Liturghie și rostește jului.
cuvântul de învăţătură.
Cu prilejul Zilei Eroilor, în cimitirul din proximitatea
30 mai: În capela din sediul protopopiatului Huedin,
mănăstirii, săvârșește slujba Parastasului și rostește un îi premiază pe elevii participanţi la cursul de iconogracuvânt duhovnicesc. Asistă la ceremonialul militar or- fie, organizat în această primăvară. Rostește un cuvânt
ganizat cu acest prilej. Este însoţit de PC Arhid. Dan duhovnicesc.
Grigore Văscu, directorul tehnic al postului de radio
În sala de ședinţe a protopopiatului Huedin, prezi„Renașterea”.
dează conferinţa preoţească de primăvară/vară.
În localitatea Valea Ierii, împreună cu autorităţile
Face o vizită pe șantierul bisericii din cartierul Cetajudeţene, vizitează șantierul Centrului de pregătire a tea Fetei – Florești (parohi: Pr. Marcel Agrișan și Pr.
Serviciului Naţional de Cruce Roșie.
Decebal Gorea) și pe șantierul bisericii din cartierul VaVizitează șantierele de construire a celor două biserici lea Gârbăului – Florești (paroh: Pr. Ovidiu Ciprian Marţiș).
din Valea Ierii și din filia Caps, protopopiatul Turda Este însoţit de PC Pr. Prof. Ioan Bizău, directorul postu(paroh: Pr. Florin Cocuţ).
lui de radio „Renașterea” și de PCuv. Arhim. Dumitru
La Casa de Cultură a Studenţilor, asistă la spectaco- Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadulul organizat cu prilejul împlinirii a 30 ani de activitate lui, Feleacului și Clujului.
artistică a interpretei de muzică populară, Maria Golban
Șomlea. Rostește un cuvânt de binecuvântare.
31 mai: În ajunul Zilei Internaţionale a Copilului
( Iunie), îi vizitează pe elevii de la Colegiul Ortodox
26 mai: Pe Stadionul „Cluj Arena”, participă la festi- și Gimnaziul Ortodox și pe copiii de la Grădiniţa „Sfânvitatea de absolvire a promoţiei 20 7 de la Universitatea tul Stelian”, aflate sub oblăduirea Arhiepiscopiei VaTehnică din Cluj-Napoca. Rostește un cuvânt de binecu- dului, Feleacului și Clujului. Rostește cuvântări duvântare.
hovnicesc și împarte daruri celor mici. Este însoţit de
La Opera Română, asistă la spectacolul extraordinar domnul Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepide balet, în premieră naţională absolută, „Zorba” de scopiei Vadului, Feleacului și Clujului și de PC Pr.
Mikis Theodorakis. Este însoţit de PCuv. Protos. Benedict Liviu Vidican Manci, directorul Seminarului Teologic
Vesa, secretarul eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Fe- din Cluj-Napoca.
leacului și Clujului.
Face o vizită la Clinica „AsistMed” din localitatea
Luna de Sus, protopopiatul Cluj I.
27 mai: În Catedrala Mitropolitană, oficiază Taina
În Catedrala Mitropolitană, slujește Vecernia, AcatisSfintei Cununii pentru tinerii Cătălin și Andra Diana tul Domnului nostru Iisus Hristos și rostește un cuvânt
Andreicuţ. Rostește un cuvânt de învăţătură.
de învăţătură.
În biserica din Unguraș, protopopiatul Dej, oficiază
A consemnat, Arhid. Claudiu Ioan Grama
24 mai: Săvârșește slujba de binecuvântare a lucrărilor de pictură realizate la capela din incinta Spitalului
Clinic de Boli Infecţioase din Cluj-Napoca. Rostește un
cuvânt de învăţătură. Hirotesește întru sachelar, pe părintele slujitor, Cosmin Florin Biriș. Este însoţit de domnul Liciniu Câmpean, consilierul misionar-social al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
La Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca,
asistă la conferinţa organizată de Liga Studenţilor din
Universitatea „Babeș Bolyai”, avându-i ca protagoniști
pe diplomatul Teodor Baconschi și pe teologul Radu
Preda. Rostește un cuvânt de binecuvântare.
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Foaie editată de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, filiala Cluj-Napoca

Copiii au sărbătorit 1 iunie
printr-un pelerinaj pe jos
Tatiana Onilov
e ziua lor, mai mulţi copii, împreună cu părinţii lor, au
mers într-un pelerinaj pe jos. Membrii comunităţii Bisericii Studenţilor din Cluj-Napoca sunt obișnuiţi cu astfel
de drumeţii duhovnicești, pelerinajele pe jos fiind deja foarte
populare și așteptate printre tineri, dar și printre toţi cei care vreodată au călătorit pe jos spre diferite destinaţii. De anul acesta, și
cei mai mici au bucuria de a parcurge la pas ușor diferite trasee.
E adevărat că organizatorul evenimentului, Silviu Mincu, alege
pentru cei cu pasul mai mic destinaţii mai apropiate de Cluj-Napoca și kilometri mai puţini de parcurs.

D

Mănăstirea Rohiţa. Programul taberei va include atât evenimente
pentru copii, cât și pentru părinţii acestora. Zilnic vor fi organizate conferinţe cu invitaţi de seamă care le vor vorbi părinţilor despre familie, despre greutăţile și bucuriile acestei căi, despre provocările vremurilor de acum care pot eroda temelia familiei,
despre întărirea și ancorarea în valorile ortodoxe. Printre invitaţi
se vor număra: ÎPS Andrei Andreicuţ, Părintele Ciprian Negreanu,
duhovnicul membrilor comunităţii Bisericii Studenţilor, PS Ilarion
Făgărășanul, PS Iustin Sigheteanul, stareţul Mănăstirii Rohia,
Arhimandritul Macarie Motogna, Părintele Nicolae Tănase de la
Valea Plopului, Părintele Vasile Mihoc. De asemenea, scriitorul de
cărţi pentru copii și scenaristul de spectacole, Leon Magdan, care
spune într-un interviu că încearcă să-i facă pe copii să se bucure
și să înveţe ceva bun cu drag, se numără printre invitaţii acestei
tabere. „Profesorul de joacă”, așa cum e numit Leon Magdan, îi
va anima pe copiii taberei prin diferite jocuri și activităţi cu profil
creștin. Iulian Capsali și familia lui se vor alătura participanţilor
pe tot parcursul celor șapte zile de tabără.

De 1 iunie, micii exploratori au mers pe jos din localitatea
Pentru buna desfășurare a programului vor fi implicaţi mai
Someșul Cald spre Mănăstirea „Sfântul Vasile cel Mare”. Pe drum
mulţi
voluntari ai comunităţii, care vor supraveghea activităţile
au avut parte de un picnic organizat de părinţii lor, de mici distracţii,
pe măsura vârstei, iar la mănăstire au fost întâmpinaţi cu bucurie celor în jur de 100 de copiii și care se vor implica în a-i ajuta pe cei
de monahiile așezământului și de duhovnicul locașului sfânt, care peste 60 de părinţi care și-au anunţat participarea.
le-a ţinut un cuvânt de folos părinţilor și a oferit răspunsuri la diverse întrebări referitoare la creșterea și educarea copiilor. La întoarcere au străbătut același drum, parcurgând în total o distanţă
de 4 kilometri. Ziua a fost una plină atât pentru copii, cât și pentru
părinţi, dar și pentru nefamiliștii care li s-au alăturat.

rilor familiști care își doresc să păstreze o legătură cât mai apropiată cu Dumnezeu și în noul cadru al familiilor lor, în care
responsabilităţile nenumărate tind să îi sustragă inevitabil de la
sursa adevărată de viaţă și împlinire. Fiind în căutarea acestui echilibru și a păstrării relaţiei cu Dumnezeu, fără de Care nici familiile
lor nu vor rezista, mamele și taţii creștini au venit cu întrebări și
iniţiative constructive la care duhovnicul lor, Părintele Ciprian
Negreanu, a răspuns cu deschidere, promptitudine și bucurie.

Răspunsuri pentru mame
Prima întâlnire a avut loc la data de 28 aprilie 2017 în una din
sălile de curs din Campusul Hasdeu, unde mamele creștine au fost
primele care au primit răspunsuri la întrebările lor. Aflat în faţa unei
audienţe numeroase de mame ce au făcut sala neîncăpătoare, Părintele Ciprian le-a vorbit acestora despre cele mai mari greșeli pe
care ambii soţi le pot face atât faţă de copiii lor, cât și între ei doi și
care pot duce la destrămarea nucleului lor familial. După ce a subliniat că Maica Domnului este cel mai bun model pentru mamele
creștine, Părintele Ciprian a atras atenţia asupra diferenţierilor prea
mari pe care oamenii (în special cei căsătoriţi) le fac între femei și
bărbaţi. Aceste diferenţieri nu sunt constructive în contextul în care
Sfântul Apostol Pavel ne spune că în Hristos nu mai există bărbat
și femeie, rolul celor doi devenind asemănător datorită egalităţii pe
care o au în faţa lui Dumnezeu. Deși tentante, aceste diferenţieri
sunt nespecifice creștinilor și pot să-i îndepărteze de la rolul lor
esenţial după venirea Mântuitorului și anume acela de a vesti și
altora despre Învierea Domnului și de a crește duhovnicește. După
Înviere, scopul familiilor nu mai e neapărat acela de a face foarte
mulţi copii, mai ales dacă acest lucru îi îndepărtează de Dumnezeu
prin greutăţile la care sunt supuși. Fără relaţia lui personală cu
Dumnezeu, omul devine de piatră, moare încetul cu încetul, iar
familia lui nu va mai rezista, totul putând să devină un iad în cel
mai scurt timp.
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Astfel de pelerinaje pe jos pentru copii au mai fost organizate
spre Mănăstirea Cășiel și spre Mănăstirea Rohiţa.

Tabără de vară pentru copii mici
Anul acesta, în perioada 16-23 iunie, va fi organizată pentru
prima dată o tabără destinată copiilor și familiilor din comunitatea
Bisericii Studenţilor din Cluj-Napoca. Tabără se va desfășura la

Părintele a răspuns la numeroasele întrebări ale mamelor creștine,
a venit cu soluţii și sugestii și le-a lămurit în ceea ce privește rolul
lor în societatea și Biserica lui Hristos din care fac parte. Un subiect
îndelung discutat i-a avut în centru pe copii lor și pe felul în care
aceștia ar trebui să ajungă să înţeleagă Biserica. Una dintre cele mai
comune greșeli ale părinţilor care au descoperit credinţa la un moment dat e că aceștia își forţează copiii să stea prea mult la slujbe.
Această impunere asupra copiilor, care nu au avut încă o descoperire personală a lui Dumnezeu și a credinţei, poate avea două
consecinţe nefaste: prima, când copiii ajung să simtă repulsie faţă
de tot ce înseamnă Biserică și credinţă, iar a doua, când ei dobândesc
o obișnuinţă obraznică faţă de cele sfinte, ajungând să privească
Biserica doar ca pe un loc de joacă, unde își pot întâlni prietenii de
duminică. Părintele Ciprian a îndemnat spre mai mult echilibru și
mai multă înţelepciune și răbdare din partea părinţilor, sfătuindu-i
să nu-i oblige pe copii să stea forţat la toată Liturghia, ci doar la a
doua parte a ei, durată în care aceștia au șanse mai mari de a se
concentra și de a fi atenţi. Un alt sfat a fost ca părinţii să participe la
Liturghii cu schimbul, astfel reușind fiecare să se concentreze cât
de mult posibil măcar o dată la două săptămâni. Altfel, sunt șanse

a erea Nr. 6 / Iunie (2017)

eși comunitatea formată în jurul bisericuţei de lemn
din Campusul Hasdeu a devenit cunoscută în special datorită studenţilor care reprezintă nucleul ei,
lucrurile s-au schimbat odată cu trecerea anilor. Majoritatea
studenţilor de odinioară s-au căsătorit și au format familii
mai mult sau mai puţin numeroase, care acum reprezintă o
parte semnificativă a comunităţii din Hasdeu. Acești tineri
ajunși la maturitate și care au rămas în biserica în care au
avut parte de o apropiere și cunoaștere mai cuprinzătoare a
lui Dumnezeu au însă nevoie în continuare de atenţie și de
activităţi prin care să poată fi ajutaţi în contextul familiilor
pe care le-au format.
Prin urmare, începând cu acest an, vor avea loc tot mai multe
activităţi dedicate familiilor creștine, de la cunoscutele Grădiniţe
de duminică, care au devenit din ce în ce mai complexe, la taberele de vară pentru părinţi și copii, la programul iniţiat de biofizicianul Virgiliu Gheorghe (Școala familiei) și la întâlnirile speciale cu
Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul majorităţii părinţilor din
comunitatea formată în jurul bisericuţei pe care o păstorește.
Astfel de întâlniri axate pe dialog și sfaturi constructive au devenit în timp o necesitate, primele două care au avut loc deja demonstrând că acestea sunt foarte bine-venite întru ajutorarea tine-
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mari ca părinţii să rateze aproape toate Liturghiile din pricina
faptului că trebuie să fie mereu atenţi la copiii lor.
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Răspunsuri pentru taţi
Poate și mai multe lămuriri și aspecte necunoscute au fost spuse de Părintele Ciprian cu ocazia întâlnirii cu taţii creștini. Aceasta
a avut loc tot în una din sălile de curs din campusul Hasdeu la data
de 12 mai anul curent și s-a bazat, ca și prima dată de altfel, pe
experienţa personală și de duhovnic a Părintelui. Pornind de la baze
biblice, Părintele Ciprian le-a explicat taţilor și soţilor creștini care
este una dintre majorele pricini ale durerilor și problemelor care
există în cadrul familiilor lor: căderea omului din Rai. Chiar dacă
acest motiv pare a fi unul prea îndepărtat de realitatea din care
facem acum parte, acel hotar impus omului de către Dumnezeu
după cădere e încă valabil și își cere drepturile. Fiind atât de greu
de dus, după Înviere, acesta a fost recalibrat, schimbat, așa încât s-a
transformat în trepte de urcare spre Hristos, trepte pe care oamenii
ar trebui să le cunoască pentru a începe să urce pe ele.
Prin urmare, Părintele a vorbit despre responsabilităţile adevărate ale bărbatului, nu pentru a aduce o acuză la adresa acestuia, ci
pentru a-i da marea șansă de a conștientiza că în mâinile lui stau
toate aspectele legate de familia sa. Mai exact, concluzia destul de
copleșitoare la o primă vedere este că, de fapt, ispitele și păcatele
bărbatului sunt cele care provoacă probleme și neînţelegeri în casă.
Fiind supusă emoţiilor și stărilor momentane, femeia devine de fapt
copilul bărbatului și nu invers, cum suntem obișnuiţi să credem.
Acesta este motivul pentru care el ajunge să poarte vina pentru tot
ce se întâmplă în casă, și nu neapărat femeia, care se transformă în
funcţie de mediu și în funcţie de ce îi oferă bărbatul. Tot ceea ce face
el la nivel interior, chiar dacă nimeni altcineva nu vede și nu știe, îi
vor provoca suferinţe prin reacţiile femeii care nici măcar nu e
conștientă că ceea ce spune și face e un fel de răspuns la gândurile
întinate și tulburi ale bărbatului. Așa cum spune Părintele Arsenie
Boca, furtunile interioare ale minţii vor produce furtuni exterioare
care se vor sparge în capul omului.
În schimb, dacă bărbatul păstrează relaţia de verticalitate cu
Dumnezeu, se va face liniște în casa lui, se va liniști și soţia, care va
începe să-l respecte și să-l asculte, până la urmă. Ca bărbat, acestuia
nu i se permite să aibă îndoieli sau necredinţă în Dumnezeu; e ca o
lege duhovnicească care nu întârzie niciodată să-și arate urmările.
Toate lenevirile, învârtoșările și nepăsările interioare peste care bărbatul îngăduie să apună soarele vor aduce multe necazuri. Dacă el
lasă ca acestea să treacă de la sine, dacă lasă să apună soarele peste
ele, fără a avea vreo contribuţie minimală, atunci nu va avea nicio
răsplată de la Dumnezeu. Pedepsele vor veni prin femeie și copii,
pentru că Dumnezeu lucrează foarte ușor prin ei, datorită răspunsului lor foarte direct la senzaţii, stări de moment și percepţii simple.
Femeia observă foarte ușor daca bărbatul e încruntat sau supărat și
se tulbură într-un timp foarte scurt. El ar trebui să se întrebe întotdeauna ce fel de gânduri a avut dacă Dumnezeu a îngăduit certuri
în casă. Prin urmare, ar trebui să încerce să nu intre în casă cu toată
tensiunea acumulată în timpul zilei, ci să caute să se liniștească înainte, ori printr-o rugăciune, ori intrând puţin într-o biserică. Din nou,
contrar așteptărilor și obișnuinţelor noastre, el nu ar trebui să se aștepte
ca femeia sau copiii să-i ofere calmul și relaxarea de care are nevoie.
Nu el trebuie să fie ajutat, ci el e cel ce trebuie să ajute pentru că el este
singurul responsabil pentru el însuși, și nu femeia.
Mai apoi, Părintele Ciprian i-a îndemnat pe soţi să-și iubească
soţiile mai mult și să lupte cu duhul plictiselii care apare la un moment
dat între ei, deoarece căsnicia lor e ca un altar între cei doi. Tot Părintele a subliniat că nu e nimic mai frumos la un bărbat decât atunci
când își asumă greșeala femeii. Chiar dacă ea a greșit, el ar trebui să
spună: „Din pricina mea s-a întâmplat”. Dacă și Hristos ne iubea pe
când noi încă trăiam în păcate și nepăsare, dacă a murit pe cruce
pentru lumea care Îl ura, de fapt, atunci așa trebuie să fie și în căsnicie.
În acest sens Hristos este modelul nostru, ca Mire al Bisericii pentru
care S-a jertfit. Dar Dumnezeu nu cere lucruri chiar așa de mari de la
noi, așa că ar trebui să începem de la a nu mai cere nimic de la celălalt,
de la a nu mai aștepta nimic special în afară de normalitate.
Cu cât bărbatul își asumă mai mult, totul devine mai ușor, de
fapt. Doar milostivirea, blândeţea și înţelegerea sunt cele care pot
până la urmă să stingă focul mâniei. Nu se poate stinge mânia tot
cu mânie, ceartă și răutate. Dar pentru toate acestea e necesară paza
asupra minţii, lucru mult mai ușor de înfăptuit pentru bărbat. Abia
atunci va da Dumnezeu această milă ca femeia să se liniștească.
Dacă bărbatul păstrează această nobleţe, femeia îl va iubi
necondiţionat, pentru că ea iubește cu ușurinţă. Ea va avea încredere în el și îi va cere sfatul întotdeauna. Părintele a evidenţiat cât
de milostiv este Dumnezeu prin faptul că îi dă bărbatului șansa
să-și răscumpere păcatele tocmai prin omul care îi este cel mai drag
și nu printr-un dușman care să-l tortureze. Dacă bărbatul încearcă
să privească așa lucrurile, se face pace în casă. Pe de altă parte, dacă

încearcă tot timpul să găsească numai contra-argumente, nu va ieși
nimic și totul se va transforma într-un coșmar.
Concluzia Părintelui Ciprian a fost că pentru sufletul femeii nu
este nicio altă soluţie decât Dumnezeu. Nimeni altcineva nu poate
să-l descoasă, să-l curăţească, să-l îmblânzească în afară de El, iar
bărbatului îi este absolut necesar să conștientizeze aceasta. În plus,
dacă bărbatul va fi măcar puţin atent cu soţia, nefiind zgârcit, lăsând-o să-și cumpere ceva, cumpărându-i flori, scoţând-o la plimbare și lăsând-o să mai schimbe una alta prin casă, toate acestea
vor alunga tristeţea din casa lor. Bărbatul trebuie să devină după
chipul lui Hristos, și nu opusul Lui prin zgârcenie, dacă își dorește
armonie în familia sa.
Aceste două întâlniri dedicate familiilor creștine vor continua
datorită sfaturilor utile care pot îmbunătăţii și ușura viaţa multora.
Urmează ca în luna iunie să aibă loc o altă întâlnire la care vor
participa atât mamele, cât și taţii, pentru a putea discuta împreună
aspectele care îi împovărează sau îndepărtează uneori.
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Iertarea în căsătorie
Roxana Dincă
Psiholog-clinician
ând iubești, nu mai trăiești tu, ci celălalt trăiește în tine.
Căsătoria este atunci când unul dintre soţi își ţine mâinile scăriţă – aidoma jocurilor din copilărie, când ne urcam
în copaci –, pentru ca celălalt să poată urca mai lesne către Cer.

C

Iertarea
Uneori, unul dintre soţi e prea îndrăzneţ în urcarea sa către
Cer, își ia avânt brusc, iar talpa lui apasă greu în mâinile care au
primit-o ca într-un culcuș moale. Iertarea în căsătorie are loc atunci
când unul dintre ei uită că l-a durut urma tălpii celuilalt în mâna
lui și își amintește doar avântul cu care soţul/soţia s-a înălţat pentru că mâna lui a fost puternică și nu l-a lăsat să cadă.
În cele ce urmează vom analiza rolul iertării în căsătorie și
influenţa acesteia asupra conflictului marital.

moment în timp. În mod similar, iertarea autentică are și ea mai
multe caracteristici: este necondiţionată, astfel încât este mai mult
un dar decât o datorie, fiind oferită indiferent de răspunsul celeilalte persoane; oferă sentimentul de demnitate și e altruistă (ca o împărăteasă a bunei așezări sufletești); vizează starea de bine a celuilalt, a relaţiei, a ambilor soţi; oferă darul eliberării emoţionale, împăcare și sentimentul de creștere în relaţie.

Iertarea și rezolvarea conflictelor la cei căsătoriţi
În două studii longitudinale, John Go man (cercetător de
renume în domeniul psihologiei familiei) evidenţiază ideea
că nu furia din interacţiunile maritale determină divorţul, ci
patru procese numite „cei patru călăreţi ai apocalipsei”: critica, defensivitatea, dispreţul, stonewalling-ul (lipsa exprimării când există emoţii negative puternice, starea de împietrire emoţională), la care s-a adăugat ulterior și beligeranţa
– un comportament provocator, care incită puterea și autoritatea partenerului. În plus, nu doar iertarea, ci rapiditatea
iertării este cea care determină calitatea ridicată sau scăzută
a interacţiunilor maritale ulterioare.
Lipsa iertării pentru greșelile din trecut determină modul în
care soţii fac faţă neînţelegerilor curente și conflictului marital. În
cazul în care unul din cei doi soţi nu a putut depăși o situaţie conflictuală și nu a putut ierta în trecut, la orice neînţelegere care urmează, acesta își va aduce aminte foarte repede că nu a existat iertare pentru acea greșeală.
Căsătoria pare a fi de multe ori o călătorie prin cele patru anotimpuri. Așa cum asupra trupurilor noastre vine toamna, apoi
iarna, și asupra soţilor se cerne uneori praf de toamnă și iarnă sufletească. Iertarea este copilul văratic ce își scutură mireasma florilor
împăcării și îi învăluie pe soţi în parfumul bunei înţelegeri.
Așa cum cel care seamănă grâu va culege spic frumos și auriu, în
mod similar și iertarea are mai multe beneficii pe termen lung: îi ajută
pe soţi să depășească experienţele dureroase trecute, comparativ cu
furia; ajută mai mult la împăcarea în relaţie; scade posibilitatea de
manifestare a episoadelor depresive (dacă există în cazul unuia dintre
soţi); scade anxietatea; descrește conflictul marital (cine iartă beneficiază de mai multe comportamente pozitive în căsătorie); îmbunătăţește
cogniţiile partenerului (în căsătoriile împlinite se fac mai multe atribuiri pozitive); ajută la rezolvarea conflictului în căsătorie, deoarece greșelile
nerezolvate pot da naștere unor conflicte în viitor.

Costurile iertării
Deși poate părea paradoxal, cercetările au arătat că iertarea
poate avea și anumite costuri. Aceasta poate înlătura motivaţia de
a se schimba din partea celui care a greșit, iar persoanele care iartă
des se pot simţi frustrate sau trădate.
Chiar dacă anumiţi soţi pot gusta uneori din amarul acestor
consecinţe, manifestarea lor la oamenii duhovnicești va fi stinsă cu
ploaia dragostei. Iertarea va apărea ca un semn de licărire a bucuriei în ochii sufletului care L-au văzut pe Hristos și ca o muzică fină
în urechile celui care se străduiește să-I împlinească poruncile.
Căsătoria este o încercare perpetuă de împreună-creștere spre
veșnicie. Așa cum se întâmplă în orice relaţie umană, și în căsătorie
au loc certuri. Cum spune Apostolul Pavel, [...] numai că unii ca aceștia
vor avea suferinţă în trupul lor (I Corinteni 7: 28), trupul denumind
fiinţa nou formată din soţ și soţie – soţii care nu își mai aparţin fiecare sieși –, ci unul altuia. E ca o ieșire din sine, pentru ca fiecare să
se umple de celălalt. Uneori, însă, unul dintre ei se umple atât de
mult cu propriul său sine, încât celălalt devine străinul lui și astfel
se pregătește jarul pentru un conflict marital. Acesta este momentul
când iertarea îi poate spăla pe soţi de zgura ranchiunei, a tristeţii, ca
apoi fiecare să iasă om nou, ca din apa binecuvântată a Botezului.

Rolul iertării în căsătorie
Fructul iertării este dulce și bucuroși vor fi cei care vor ști să-l
mănânce cu aleasă cumpătare și cu bună mulţumire. Studiile de
specialitate arată că posibilitatea și capacitatea de a căuta și de a
dărui iertare este unul dintre factorii principali pentru longevitatea
căsătoriei și pentru împlinirea în interiorul acesteia. Alte studii susţin
că greșelile nerezolvate pot da naștere unor conflicte în viitor, ceea
ce poate determina un ciclu negativ de interacţiuni care caracterizează căsătoriile în care e prezent distresul (stresul provocat de atitudini pesimiste și activităţi neplăcute, umilitoare și nereușite,
având efecte dăunătoare asupra fiinţei umane). În aceste condiţii,
iertarea scade furia din timpul și de după conflictul marital.
Una dintre caracteristicile principale ale omului împlinit și
împăcat cu sine și cu ceilalţi este autenticitatea trăirii lui, adică
faptul că el trăiește în acord cu valorile sale și că nu simte nevoia să
se prefacă sau să ascundă ceva din ceea ce el este la un anumit

Iertarea schimbă gândurile
Iertarea influenţează și tipul de atribuiri care se fac în căsătorie
legat de comportamentele negative ale partenerului. Astfel, în cazul
unui conflict marital, partenerii stabili fac atribuiri blânde, pozitive:
„E obosit, stresat în ultimul timp”, pe când cei instabili fac atribuiri
ostile, explică multe comportamente prin trăsături interne, stabile și
globale ale partenerului: „E centrat pe sine, ceea ce explică și de ce nu
îl interesează de mine și nu sună niciodată când întârzie”. În cazul
atribuirilor ostile, partenerii încep să se distanţeze unul de celălalt.
Când ierţi în căsătorie, nu mai trăiești tu, ci acea fiinţă nou formată din taină și din duh, acel „noi” trăiește în fiecare dintre soţi.
Iertarea este atunci când unul dintre soţi îi slobozește celuilalt sufletul de apăsarea remușcării – aidoma unei păsări însetate de libertate, care își reia trilul melodios doar atunci când e eliberată de
povara captivităţii – ca fiecare să se odihnească mai mult în „noi”,
decât în „eu” sau în „tu”.
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