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{2 Timotl'i 4. 7).

Iubiţi <Ndlndo~

ma C,ăciu n, în seriSO/l"a pas/oralli.. vă jiit;..m o propu,,"" dulu"",iuasclJ:.il o
apl/ciim p~ ,, /t ii cak. Sil aleg"'" un drum bun penlnl cil1Jl/aria "i4i; Mas/re.
un drum care ne dua u. Hris/"".

Acum,1> Sfinte'" Paşti. vom medita impreună 12 sfârşitul drumului vieţii lI02Str<' pămant~li,

1> C2p~tul căii. Pentru ci viaţa "?'I<;tra nu-i decât o călătorie pe care dorim '""" săv.irşim bine. In
ectmi.o cererilor de la Vl'Cernil' li <en'Ol hJiDumnez....: SfiiJşil aeş nnesc uieţii n""'I'''' fiiJii. <!I"'''e.
M" frU"t4l. in pace şi ' 4spullS Intn lo infni:oş41t.,u. fIul=liI. . lIIi Hristos'.

Slântul Pa1ll'1.ublinici I.ptul cii noi suntem pepământ căliitori şi ciinu .MI! .iri cd.U

,W"w.re. ci oalutm p."',,.... CI: "" 'il.~ (Evrei1),'4). Iar" ciinI"", de la îrnnormântarl'a preoţi
lor zice că ""'1.......trii..t. "" pimiirrl '" oţuciirM: <MI CI: n-Alll JosI ""fttum şi din<MI CI: sunl,," lU
stricăm; visIUStiiOitor sunt"","'fi"" un "u .reputn... ,!lorde"""re cii1iitMr<, "",. ... pe mtlI'e "'"
"~1II5ii"""d'.

Poetul duhovnicl'sc Traian 1Jofz, cu darul peC2fI' i 1-<1 dat Dumnez.... reuşeşte să exprime
artistic şi sugestiv 2Cl'astii condiţie a noastr~ de călători; Un lung imi: "" p"" 'Oiaţ.. ne lmim în
elmergOmiJ Fiir. so, '" diim noi-.na unde lU-lIllI 'uit şi diJl<l. l Ferii:iril. s~nt Mlte, ~rUU st'" uite-~n

min"tI PJiniI. <>ind 'il. lU diim >Mrl" <~nil., pl~. !m:Ilt..J JIU du,mIe<unl.taţii !lingi. de "u .. mai
sfrirş= J Şi in cilld4 """,tro. pIlTat tDt mai multe .. irIe5c.l Ar.4lori de ....-oi!rdo' eîn.inU totprwim.l
s.l ojungem mai degroN lA",..,ţult. CI:-<> dlJrim.l Ne troc lik/r şi 1UIi. clipe 5CII"'I'" şi <!Imri.1Noi troiim
'",miţi de uis"ri şi-nsetaţî durii p1Mrn.IMulţi ~i voioşi .. u,at aiţi in drum n-.", intiInit!...! I. r
alU-un MIr"n{oOOu. lrislş i fr!int şi îsWuit.l Vi"" odotii însii "'ml'" 'il. II< co!loriim şi Mi:I Ce n_
iti. atunci. • <lip< oii ne-nt....OOIl i""J'OÎ!1DIlT, pe <>ind. priu"r4 in urmi, pl'ngm timpul CI:-<lI'ecnU
Sună-n e.u. Vişniciri: li1Il triI.iJ ŞI n-am ştiul !...'
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• Lih<~, ElBMBOIl,~ ..." p. '7
• MoIdfr/><i<. ElBMllOIl, Ilucwoşti, ' 99" p. ...._
, bItp:l!ww.....f~tin<.ro/po<'riiIW~ j1!u1>-nn-Iuog~,-i>fa; "-";.=}

•~ 1>......, Pomi, Ub<o., ' 9'J6.p. '4-

IubIţi fr_ţI ~I .urorl,

~ oi, oamenii, nu ne putem obişnui cu giindul cii vom muri. Vl'dem că mor alţii. Suterim
~ pentru pierderea lor,Dare loan.. gr... să .... vedem penoi în pootur. de oameni plecati

din lumea aceasta. Şi . şi firesc pentru c~ ne 'f"!"" Inţel"I'tul Solomon că Dutnnez';'

n-. tăcul mMtl.a şi nu SI' bucură de piefire....Ior vii (lnlelepcilUlE'a lui Solomon 1, 1). B a
Urut viaţa şi po<unc. Lui ..,;teviaţa v..ş:tică (Ioan 12, 5"~
~ <tând lucrurile, ..,;te fu esc să .... întristiimatunci când ..,;te vorba d.. mowe. dar nu ca

<eiun n" lUI nil.Jhjde (1T~ 4, I}). Întrist""'a """"'tIii a ebuie să fi. piinii de optimi<m
şi mobilizatoare Îll5f'l'" lapte 00"",

În 0CI'<1 SI'llS. Magdal<ano,. scris ciitevaversuri supert>e: f-<lŞ< Ih trîst SĂ{ugoţi <>i-ntr-<> li.I
Poate {~;"r maine.l""'ri Ih~I AcolouruU-ivuî l1T SĂ mai ,!&J Voioşi în 1''''IU " ""mputrt:li.I
Aliita ""'re. Doamne. • !<it. ""'ref O SĂ mai fie-n11",,, dupii Mi.I C.,tegri dHnotimpurişi Ih ploi.I C1l
lIIri dm"' re şinli" ,,,",,,re...! Şi ilirba 0<10 . '" moi ,iistlrO.! 1Jlr iim. lot "ŞI oSĂ" pIea.lMi,tlI4. pesle
"1'" {/lTe !Toc•.I Noi<in,\'llri n-<> SĂ fim • """.......1 Şi-mi P""-lIŞI Cludal al " '"'" poate! G.rn: . liit.
or""'""""Iru urO.! Gind uiJiţ. ea.~;., opî«tlI,o.l Între minutll~ li aIii1JIli Şi-mi pare II< -nţ rl<>

şi trîsl/ Ciin~ prioorr !ll"" mai desi CiI. nu (ul<gm fim şi nu ,,,,,,/tim) Noi al'< "l" de 'eped. mu
ri m'.
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, PASTORALA

{( lntn"riul hli pul"''''şlt1, cind .. Ih IIp<i Î"""'ztltt din IlO" p SI!

.,",...,.01 "" ,","",i CA şi "' '".,. fi Alu"ci sădit. D....omul ""noi
In""" ,iirrui.. nimiti!; airld","ul îşi <Iii. '"JIthU.unk mai..ti: d 1
(Iov 14.7-10).

Tristeţea lui nu era însă lipsită de niid.;de. p""lru ciiÎntr

ilt momE'llt exdama CII multă eomingere V ... tu ştiu d. /W;

CIImpărollDrul mn<.:;r. triIl şi c.i E~ iJlrn etil dI: 1'" ", .. Ă, "" ri
dicA in oii. 1"'1bataetIl.5ti pit:l• • m.. el SI! .usI,..,"" (lo~ 19,
25)·

Dreplmirltorl rII'ltln~

viilolue . islmiti ÎPI in'ugim< 01", """1 plJIJl, in <asI SCl5, 'nM'"
• <ing"nI! """'00",,1 f.II1l! dootdqlt n" nu""': ai. istm.. "fila'"
wIlibrIr.,.. ">lOT purai mai pr"".' olt l"'tailt""""" ,!Tit;t .imA
lIlIl tt • • ci şi col islmiA. ÎI! gtIlDo1itllt'" ti, , dtsnn.rt.i <oi fie ridit»lii
'nl1-u" plJm ..ptrim ti, în pl"IIU m-ţii illl:DTlIplioilt şi fiiTĂ dI:

17IO<ITll'I"'''''''dizAt ""'" dom."" nu rrOctStJ, U"i(nrmt .Ie
1lJltJ/m. ci !i!wt.ll.. spiritullli ~"""' , prinun D~hl SjAJtt pllt
~şi Joa lr""'Por"'l şi rimp~l

luMţl rrPdIJld~ l,

;mi de ciiruI Sfântul Constantin a dat libertate creştinilor prin
edictuI de 10 Milano.ar.~ Sfintul Împ"'al Constantin a a' "I1t
II experil'flţă directi cu D<>mnul Hristos celin,ia! din morţi.

Ne spune Eusebiu de Cezar..a şi lactanţiu cil ÎIla;unul
luptei cu Maxenţiu la Podul Vulturului, Constoul'in _""",t p<

<:oriu.. in"'"""" "'or•.o Cnu:< I!lmil\d d/:asupr. So/l"lu~ '"
irts<npţiI:în =10 M învi".\"_ N""I'!u ; 5-<l ar.itat. 'n timpul
"""-",,lut lisllS Hristos QI ......uulCntrii P' """-! VIi..".. ziuA P'
<:o, <:oo",,"-Îsii-<I"'nil P' 'teag"rile ..,ldIlţ i1or". Steagul acesta
se numeşte labarum şi avea pe el mOlloglaIDa lui Hristos.
Dupi ce • făcuI acest lucru, a ieşit biruitor ÎIl1upti.

1,"hL.H'ii i ITIr,

D"pre Awa Atsenie <el Mare citim in Pateric că aturni
cOnd se apropia de capătul căii l-<lu t'Iiz"1 P'rl frilţii pling4n4
ş; '-IJlI m I"i: Î"tr--od/:vii, şi III u tmrt pdnnle! Şi _ zis l",: intr

a""""" fiUo ""...1. '" OCIIm CII mi... tsU. '" cinĂ m-<lm fii<"l
ciIug"r. Şi lŞIl a """,mil~.

Un ultim cal al unui părinte <are se apropia de <apatul
<iri pe care vi-l relalel ..te cel al ieromOllahului Nicod im
Mindiţii. Pe Ungă Iaptul col a fostUl! bun părinte, a fost l i un
mar e mi, ionar. Datoriti aCl'Stor caIitiţi a fost intemniţat de
către comunişti. Ieşit din inchisoare va lace misiune prinmai
multe sate din Ardeal. Ajunge in cele din urm.i duhovnic la
Mănăstirea Agar i.. Intr-<> searii le-a spus mai<iIor<al.-l in
gtijeau: Maicilor. 'taţi de""g'" Î" IWIlpt.. """"t~ CII mi.... <ilei
dtmi",aţol 1.ora trei plec". Mai<iIe, destul de sceptice, au făcut

rugăciuni. Când se aplopi.> ora trei dimineaţa Ă<t:I<Mti d,il",

'" lImpl" '" o I"'tmlic.i lumini şi a" VIi.."t mlicile liug"p.iriIlu
), ~n J\,hit,... in ""l'miul'... zidind .Pări"u. '" ICUm mngi '"
noi.'./ar piri"U" aspu,"!<it . Dtulm... .cit Te--lllllŞtq>tat!.". Şi
a adormit somnul veşniciei . Eta Domnul Hristos.

Ace'ta e <apiitul ciri omului credin<ios. De aceea zice
Mintuilorul in slUJb a înmllrmintiirii: Oi ce aţi um!P/at P'adto

""" 5Iromt.i şi<" cJrirl"ri, roţi "''' ÎTl vWţol cnu:u "'- jug aţi hiJll şi
Mit aţi urm.1 CII crtdirlf.i: "",,;ţi de )"aţi do'unI, "'-reamgirit
vouoi şi <I1n""W! """'ili" Important ..te ....umbliim pe <alea
cea străintă, Lisându-ne povolţu.iţi de cei ce o runOSC.

Miirturisirea de credinţi a Sfântului Apostol Pavel când
se apropia de capătul <ăii, ..te tiicuti tot în acest ' pirit br
t.l UII burrim-llTllluptot all.ito,", "'" """""şit. cre4inţo om pitit.
Dt """m mÎ.... giltit"'nu"" dr'Ptiiţi~ ". """ Domnu! imi"" da--o'n '-;lIQocua (. Timotei .. 7-8).

Iar în canonul Învierii spunem triumlal: Prim",.". o,"",j

r.. morţi~ '}il,;;"'or.. i44lIluÎ şi 'ncsp<llIr.llllei ";,,ţi V<ŞIIice; şi.

SIiItjnd. !lllldilm P' Priei"uilonl/.. C. Iuu"lBi......."""tat Vum""
uul pdrinţiI'"noştri. şi pr<aslJivit' .

Dorindu-vă Sărbiilori pline de lumină li bineru"lÎntate,
vi îmbrăţişezcu drag şi vilzle: Hrislos o ÎuviJlt.'

- /,,,,",__ U";...,.}.i l, EIBMBOR. Ilu<.uropi, , .,&;>, p. ,.s
~ '..m.,AIbo hilio, '99" p. JS
~ ioK>moftohp........, T......, I....... ,-..w. Sjim.<0m>d.0xK"""_
... E<lilm. Biz.mtini, """', p_,,>O.-.. MoIilf<bu<. E1BMBOR, s..ro-. '99', p."""
.. 5""';' i.,,;,m,~ AIb.!ah.. ''!'f1. p.""

,
•

IubIţi haţl ~l surori,

ma <apătuI căii ne aşteaptii Domnul nostru Iisus Hris
tos.stântulloanTeologul, fiind tăpIlinru, l-a viimt
Capu1lw ŞI piiru1lw erau aibe cal.ân.o ŞI calăpada

şi ochii lui ca para focului. Picioarele lui erau asemenea
aramei ;m;e ÎIlcuptor, iar glasul lui <aun vuiet de apemul 
te (Apocalipsă 1, 1. -15). Ioan s-a temuţ dar Domnul i-a zi"
Nu te leme! Eu sunt Cel dintii 'Ii Cel de pe urmi. Şi Cel <e
sunt viu. Am Ios! mort, 'Ii- iati. sunt viu, ÎIlvecii wcilor, 'Ii
am cheile morţii ~ ale iadulu.i (Apocalipsă r, 17-rB).
• Anul acesta a fost dedicat de ciitrl' Sfântul Sinod Sfinţilor

Imp"'aţi Constantin şi Elena, pentru ciise implinesc 1;roode

• Pr.Prof.0..!lumdN Stinilooo, T"""PV.~~>, E1BMlIOR,
Ilucmtşti, '9'/8. p. '6<-
' tAndm, lpi>ropul AIho!ul,.;.~,.: .....,.;.... AIhoIulu. '..,8,
p- 'J'-
• khimondritol Solromo, _ ..... ,.. lhoo""", 1"""'""",soo.. Bu<....

'"'" """l- p. "
• Cm'iooul Simon At!KDduI, Î.In ioJoJ~ fi iWd"""""" Dmi>.
SibUo,,,,,,,,p.,,

/' i

",.sta es!l' ce. mai importanti real itat e:Răscumpă
rătorul nostru est. viu. S-a scula! din morţi Şi invi
ere. Luiari' <ot'.'l<'Cinţe uni",,,,ale. ZicI' Sf.mtulP.,...l

cii Hrist<>s . inviat din morţi, fiind începăturii. ÎIlvierii ' elOI"
adormiţi. Căci de vrem. ce printr-un om. venit moan... tot
printr-un om şi invierea morţilor. Căci, p'l'CUDl înAdam loţi

mOI", aŞ'. şi în Hristos toţi vor învia (1 Corinteni '5, 2(}-12.).

Entuziasmat, Sfintul luan Guri de Aur zice în Cuvin

tul de Înviiţăturii de la Paşti: Sc"lal1l -S-<l Hrislos şi ." """II
dia""lii. i"v;"t-o Hristos şi vi.oţ. s!ăp<iMŞu. i"vi.oJ-<l Hristos şi

nici "n mcrt "U mAi <sI. În gr0ap4: d Hri'to'. SCII1onoilt -s" oii"

mo'ft in"l'0lJl ri ""lor <II!onnifi S-<l jiit:ut'.
DommtI Hristos, V<>lbiJld dl'Sf'!"Parusie,zice: Nu vii miraţi

<il: o""'t.f. <oi viii . "",mII ÎJI "'.. toţi cti din ",,","i"u vor o""i

gOOIIll.Jit şi "'"~ cti "" "" ftit:l'l ""lt !ni.... spre i"OIt7"" ""!ii.
iIu cti "" oufileut ""lt " it, spre i>tVlt'l''''' osoilUlirii (Ioan 5. 28--' 9).
Acesta ..le <apătuI căii.

Trăind ÎIlIH' lume pragmatică şi sceptică o-ar pulea ca
unii să se îndoiasei de acest adl'Văr. Şi .. vor ÎIltreba:<ÎIlI' a
wrilicat 'pu..le lui Hristos şi cine a experunmtat directexi.
lenţalumii de dincolo şi veridicita tea speranţelor noastre?
Vomda exemplul miilucital Sfintului Pavel. E1.!"'1 p""ol lo
III trriko ro...afrlst rlipit in rli (. Corinleni [2, 2-4).

Din experienţa... direcră a scris a doua Epistolă către

Corinteni, subliniiJldlaptuld. doci QCtSI cort locuinţ. lIO<I.Slrol
:: pdmirltusd. .. VI! ,!rica. """" zÎdir< '" /Il Vum>U!ZCIi. oo.i n<f.i
~ ",to tI.! moÎ1lli, ~nic.i, i" <miri (2Corinteni 5, 1).
~ Pirintele Dumitru Stău.iIoae, de la a <iiruinaştere .-au

= no ani, iar dela mutarea sa la Domnul 20de ani, fiiJld
cel mai mare teolog al nostru, spunea că ist<>ria şi omul nu
pol fi scoase din ordinea lor coruptibi1l şi din planul morţii

decât prininvierea h.ii Hristos: Numli ,"uiera luiHristos ."'"
o"""o/O"' îstoric.i 4ir1lTaSt plan. dtsc~izIÎJIĂ p6spedimt rlJl>fririi

z
1,

'",.



TABL ET A LU NII ' A NUL OMAGIAl a

Tableta luni; ma;

Câteva amintiri e spre
părintele Coriolan Buracu

JocKson, Midlig""

(St. W, U";It)

II
fum.le C<molan BU1dCU a lost una dintre ma-

~ rile pet5onalităţ' ale ViluA1tnaiWui d m Banatul
, muntos. Reafuilnle lui se întind în dOlIletttul

pastor.ţiei, culturii şi promovilrii id.alurilor romiineşti

Sunl destul de mu lt. studii şi articole <are an pr. zent.t
activilat. a părintelui Cioriolan Bun.ro şi, Ură înd oiali\,

ai alt .le le vor urma. Eu voi prezenta doar câteva amin

tiri~ legate de documente pilstrilll' în <asa Boldea

din Borlovenii Vechi şi în memoria <olectivil a familiei
mele.

Părintele Coriolan Buraru a fost nepotul învăţiltorului

Pav.1 Boldea (1842-1917) din Borlovenii Ve<hi.1-. avut
des<endenţi dire<ţi 1"': Pavel BoId.a (ulteriof protopop

şi rolonel, aviind o stIiilucita carieră).1'" Grigore, Remu••

Cilin şi Mfuuţa.Călina s-a milrit at în familia Buracn, !"
Prig"" ruis<ându-i 1'" Conolan Iosif. Tudosia şi Elen.. In
lormar• • şi edu<aţia lui Coriolan Bur a", un rol decisiv

l-.a avntundliul său, prolopopul P.vel Bold cel rare.

lu.t ,",upralui asigurarea speselo: de şrolariz pentru
nep otul său. Din ace. vreme. în <asa Bold ... din Borlo
venii Ve<hi, se pă'trează un sdlimb de core'pondenţă

îniTeunchi şi nepot, în vrem.a când a<esta din urm.i era

la şroaliI, la liceul din Bra'l"v. apoi la cel din Car.nsebe~

Rezultă al " unchi ul" era loarte S<11lpulos şi cerea. ro
precizi•. sorolI'aI. chehui.Wor. Mai rezuhil că ,Motul"

îidădeaasruJtare,<hiarda<;l se romportl in limita vârsfei

lui tinere şi îşi îngilduia miri zburdillnirii inerente vârsll'i.
~ r.zultil că, în vremea şcolii, Coriolan Buraett, Iără să

fie eminent, .ra u n .tudent Imn şi e~<elent in anume

domenii. Era. în<il d. liinilr, o fir. pa sion.ti şi ro perso
nalitat• . Tot protopopul Pavel Boldea, ajuns romandant
al <.noniciIor ortodocşi din armata aU'iTo-ungară,a la

riIital în<adr.rea părinteluiCoriolan Bur.ro în <adrul

aceluiaşirorp, în 'T . mea Primului Război Mondial

Tot în <.... Boldea sunt pilstrate scrisori trimise viIru
lui său, It colonelul Romulus BoIdea, la Borloveni, în anii

' 5" ai v .a<ulu i trecnt. Vrem •• criin<enii a I"'rSl'<uţiilor

romuniste când celor doi veri le-alosl d.t să 1tI'a<iIprin
univer:sul =entrajion.lr bolşevic. In scrisorile sale, cele
mai multe trimise din Baia Ma re şi BuCl1fl'Şti, din <asa

copulor lui, care-I adăposteau şi ~eau, pilrint.le Co
riolan Buraru scriaprudent, dar ro înfLiciirare, ScrisoriIe
lui erau îndemn la nild"ide în lucr...... <. a lnmiI şi d r.'r

tii a lui Dumnezeu.
În acest ronte~t, în cadrul familiei mele, se po,...sre.

'" admiraţied espr e felul în care pilrint.leCorioIan, "ui<a
Coriol.n", rom era nu mi t ro dr.goste şi respect.. a fost

ridi<atla în<eputul anilor <incileci spre • fi trimis la Ca

nalul morţii Secursitul care 1-. arestat • avu~ totuşi, un

r.lIex d e u manitate şi l-.a întrebat: "părinte .ţi mai fost
arestat?". Răspnru;ul a venil put.rnic, fără t.amă; "oho,

de cât. ori". la Canal, pus în echipa mOJ1ii, a preoţilor

condamnaţi la ext.rminare, părint.le Coriolan Bur.ro •

afl.t tăria morală să-i înrurajeze 1'" <ei dinprennii cu eL
în fiecare dimin.aţă, la inc.l"'r.a s<:laviei, ro vorbe le:
,,sus inimile, fraţi, ~"Dar cea maiemoţionati amin

tire pet50nală o am în legiitură ro o <artI' poştI1i trimisă

de <iltrepilrint .le Coriolan Buram. Ia !lorlo'l'm;' în augnsr

1954·
În ac•• vreme, ImniruI 01....... RomulltS Bold• ., era în

surghiun, in domiriIiu obligatoriu. Îmi .mintesc bine ră
lamilia nu cred.a să vinil ruriind sau, în gen . ral, să mai
vină. În cartea poştalătrimisă şi primită, la în<.putullui

au gust 1954. părintele Coriolan Bur.ro scria: "Dr'gă

Romulus, iti scriu la BorIoveni <ilciştiu <il vei fi . colo mai
înainte de Sliinta Maria Mare, i n!Old.auna Maica Dom

nul ui a apărat casa noastra şi pe tine le v• • duce a<asă

aruma". ~:zilemai târziu, în t6 attgust 1954. RomulltS

Boldea se întor<ea la Borloveni, la casa şi l.mili.lui.

,,2013 - Anul omagial al
Sfinţilor împăraţi

Constantin ş i E lena"

(T""'t"..,. ÎII dtz!><rtat Vlul"",ti, ClJnftmrr progr.mll!ul-<>l
dnI tloMult dt Omaum. Sfiî"tui,,; Sirwd)

L Stlnţli impăraţl Co n_tanlln t i Bena. promotorl al

Ub.rlilţli ...1Ig1o. se

1. St... . Imp.rlu lu l Roman inaintea Ed lctn lu1 de la

MUano l313):

. ) Criu I"'IJtiâ , mililltrii fi ,0eUllii (divizar.a rondu

cerii tetr.rhice.luptele înt .me pentru pull'rl' şi .lăbire.

.utoritilţliimperial.; războaielepentruas igur.re. st.bili

tilţii imperiului; di,...rniia t.a etni<iI şi <ttIturală. imperiu
lui, <aUZI' ale instIbili!ăţii societilţii rom.....) şi tri:. "li
gio.... fi ", o'Aloi (ronlnmtar•• dintre pagănism şi cr.şti

nism; influen!" ale <urentelor Iilozofi<o-religio.... care au

rondltS la d egradarea vieţiium..... şi .Iimliliei);
b) rtl"st",tAf" creşti"ilo. şi ,ufrl"inţABistI"irii"<şti""

(c. uz e, forme de manifestare a I"'rsecnţiei, Biseri<a din

cata<ombe, m.niriul <rl'jtirulor - dezvoll.rea cultulu i

martiri/or) şi ...niltst'n pr..""'tAntin;"",, dt IIJltI"""ţoi ma
tivoifiiii!. dt mştini<m (Nerva (<J6-98), Alexandru Se'l'er (21T

Z35 ), Filip Arabul (lLj-149),GaIIit.>nus (260->68).

2. Ed lctu l d . la MIL,"o (3131- tol.ranţil ti libe rtate

I"'ntru Blse rl<a r rettirui:

• )GmstAnlirl ctl ,\.1",. (}06-JJ7) - am..' liP",.. 10 mşlirrism

(de la pilgânism la creştinism; rolul şi importanţaimpără

t.sei Elena şi ale talăIui său Cooslantiu.Chlonts, rolerant

cu crettinii, la creştinare. lui Constantin cel M.re; arMarea

semnului Crucii 1'" cer, încreştinarea însemnelor militar.
(scnruri, steaguri) ro monograma creştină, victoria de la

Pons Milviu, - Podul Vulrurului o u ); bolezul lui Con

stanim <.1 Mare;
b ) Ediellll dt 10 M""n. (313): în\elegerea de la Milano

dintr. Constantin şi I.i<inius -leb ruarie 313; reinnoirea

edictuIui în "'i<omidia - iunie 313 (Eusebiu de Ce zareea,

Istoria biserice.s<:ă, ro, V. r-14; u ctantiu . , Dtsprtm0'1i

It: p""uut••ilor,XLVIIL Z-12); P."pecti,... in!l'r<onIesio
naIe şi istoriografic e actual. rel. ri toare la Edi<tul d. la

Milano;

c) U""oiTiIt Edictll!ui olt 1. Milo,", - C••lllibtrtoiţri<reşti

"" fia tcItr<Jllţti ..ltgioo"" recunoaştere. creştinismului <a
r.bgle oficială; taler""ţil r.bgioasil <ompletă Într -<> lu me

în<ă diviz'Iă într. păgânism şi crettiuism - apariţia ron

ceptului de hbertate d . <"""tiinţil în materie r.ligioasă in

lum•• greco-romană; restabilir.a l'd ulilirului polili< şi a

păcii sociale în imperiU; creştere. autorilăţii impăratului

în Apu' şi Răsărit.

II . Stlnţli im p....ţI Con.tantln ti Elena. .u.ţlJl,j torl .1
BI• • rlrll:

. ) Po/ilial sociJlhi şi rdigWosoi a!lli C.",tAntirl ctl M""t şi

..UIţiiItoIi"!rt .Ott şi Bi.stI"ir.t l'u,"w'''lJt. indtmnit4ţi p"blia

• creştmil", cu romporlament moral ireproşabillaţild .

.upuşi; a"""...... Jumirlirii al zi oblig.lorit de ' ''J'R' in

irnptTil< penltU crl'jtini şi pilgiini (J2r) ; ....ilo.. dt "'.""""
cu"'"n"g..... creştinii. (317); diminuare• •olu lui ",dui

<'pitale « . d ar. a p.latului imperial d.la Laleran ciltre

epis<:opul Rom.i) şi inoug"'.,.o'mti ~nti noi c"J'ilalt şi

CIlW"U.aeştiM 10 BŢ""'tWn (Cooslantinopol - f1 mai 330\

simbol al renaşterii şi innoirii rebgioase şi social-politice

a Imperiului Roman et<;
b ) Viaţa bistl"iCtllsr:i i" limpoi lui C"",tanti" ct.I Mo1t:

im;u'lIjmo Biserir:ii tit .-şi orgonizl ,in"""" prnlnl ."..""""
in"'toltulii dt ",dmţi şi I umliţri ti : Anrira ( 4); Neocela
reea (314/315); Sinodul I Eromeni< d.la "'i<.... (3Z5);
prtţrlu"" dtm"itilţii s.anilJltlk p rin scnfu• • cleru lui de im
pozile şi d . a îndeplini fun<ţii c.tilţeneşti (municipale)

obligalorii; irIttr.i<:crt. occtSo l~i in .""du! dmi/oi a alo.

"""""ni (320, )26) ; .ostillli .... cit .. ClJmUnlliţil.'! "eştinta

bIInrmlor umjisurU in timpul pmmtţirlor (pilmăntu<i. grădini,

<al"'le, cimifu. ) şi 'prlinir.a .cestora de .-şi constitui şi

.dmittislra p.trimoniul (,,·ere.). în ,'ed. rea .'igurăcii

educaţiei creştine şi a a;utorilrii celor nevoiaşi: înflorirea
vi.ţii monahale.

1 . Impotlanţa Sdnţllor împilr.ţI Cons tantin ti Eletl.

p . ntru viaţa !I a<tlvltat•• BI,erld l:

.) !Jt'lroltv... uitţir. lilllrgiet, a.utti şi . rlrilt<turii creşti"":

lPlIIJ'i ditori olt bistriri ptintJtgeupTiPlSll1 irnptruIlui (Coostln

imopoL Ierusalim, Antiohia. Tir; Ni<omidia, Trier, Rom.,

în teri toriil e Daciei şi S<ytInei); I"""'olon fi 'l'rijinilori Ai
ptlnirul)ului creştirl (1'"lerinajul impăr.tului Constantin <el

Mar. la ina ugurar•• BistI"idi illl1ieoiid. la Ierusalim, în 335;

I"'lerinajul împăriltesei Elena la Ierw;alim pentru aflarea

<institului lemn al Sfint.i Cru< i şi înălţare. il<eSleia de

<iltre Ep iscopul Maearie (14 sept. 326);

b)F.dllC4ţio li jrmilil.croşlirui' lIirtrIţilt creştiM tk Sfinţilo.

impoirllţiConsta"tin li Elen. (rompiltar• ., milosrenia, evla
via, d r.ptat• • laţil de SIlpnşi, iu bire. de familie; fideliu tea

ronjttgaIil, p"'tirea, rugilciune••tc); eduarţi<r crtşlirul I <O

piiJm (lactantiu v. fi educatoriil Ini Crispus, fiul <el mare
al lui Cooslantin); cin,tiJ pmnţiJm" (Constantin <el Mare
preţuil'jte pe împărăt Bena.. prin emill'rl'a unei 010-

nede cu chipul a<l"Steia); SprijiniT" Bi,tricii al Iod'" olt
educaţi< creştin. «onI.<ţiOll area a 5" de codici ai Sfintei

Scripruri);
<Mp"'= dtmniloiţriUlIItIIlt prirllt:gi şi "1"'" olt =it. It:

inlozim.. lupltl. , Jt gl""iolori (,>, ) şi • pedtpst!<>r 00Jl

11"... inv4ţĂlllriiaeşti"" (rilstignire., .tigmatizare., zdro

birea picioarelo. ); g. i;_ Sfinţilor impoiT'ţi Conslonti" şi

EIt:niI M oi olt cti ntoOiJlşi fi inCl""I""'" Bistrieii dt • proteja
li aJut. "" ,"'ori. orIom. lrol...ui. """o,." Î""eşlino.... lt:gis
i' fiti privitoare la căsători., <.hbat, I.milii fară copii,
. dulter, "'011, int ."i""". ,inderii copiilor din f.un.iliile

siIr.<e prin aju torarea . <esto. a; spr~inir.a f.meilor ro

scopul d • • se dedica lami liei; uşurar.a situaţiei sclavilor

fI'CIlnoscându.,... şi deruIui dreptul de a-i proclama liberi,
în biserică; îmlrunătilţire. tr.lam.ntului <. lor din închi

=.
2. Ar luallta te . poUtirll ... 1Ig1........odale, I~gl,latlvt ~I

sodal-ilI.tltropl<e • Stlnţllo. impăr.ţl COMt.tltln ~I

Elena p.tltru viaţa lum ii rotltemporan .:

.) 1ibtrt.~ ..hgio4soi inll"-<> lu".. """u/mzolii şi Uw:izA1il.
RoIII1 stmdoi in .tCIln""l'lo'" It:g"llIţitiproprii _Bi<tricii(în
lume, în Europ. ~i în România);

b) Omul polilieCOIIltrrlp""'" şi creşlinismll! (de la indiIe
rentism 1. mărturie ""-'ibnă şi im plicare a<tiv1 în viaţa

Bisericii);

<) SoirbMomr"" oilImmieii şi I ma:P"i1. .....!>Olori bi<triaşti

(prilej de t'I'l1.aşter. moraLi şi edu<'ţie religioasă);

d ) Consln/i.". dt bistriri (o ne<. siUie liturgică, misio
nară-pastorală şi cullUfal-.dn<aţi<Jnalil în d . zvolur. a şi

vi.ţa romunitilţilor creştine uIDane şi rurale şi pentru <ele

ortodo~e romiineşti din diaspora);

1') Spriji";.... olt ciU.. ,lAI I milJit4ţi1or sociJlI-jilAnl"'l'ia
li CIlJlllrol-&iucaţion.lt llit Bistricii (punere. la dispoziţia

Bisericii a unor îmobile şi • altor Imnuri);
1) Restitulf'" cilrt ClJmonit"f il.'! creştin" _bunun/ur aIII- . ;::;,

jisatlt in tim!",l rtglJllului ",",unist (un act de dreptate is- ...,
toricii şi de sp~inir• • Bisericii în d ezvoll ..... proprolor ~

adi,~tăţi soriaI-lilanlropi<e, cultura1-edu<aţiona1e ele);
g) Coul.... şi TJAI.Tijial'" lI"uulllllli istoric oi Bistrtr:ii ..-(. prij inul starului penltU =ţiner•• şi prole;ar• • monu- ~emeritelor istorice, de arti şi arhitecturii creştină). ..
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Rromii de la Pata Rât, sprijiniţi

de Arhiepiscopia Clujului

·sm..~.".riI. , •. l j l

Lemnele, care pro'in din Protopop iatul Huedin şi de la
un creştin g<'ll<'f'O:S din GiLiu, au lost distribu ite cu ajulorul
Asociaţiei ortodo xe soriaI-misiooar-culrurale pentru f'l"umi
,.se. Moise Arapul".

Duminică, J ' martie, vo}unt.ri ai Asociaţiei Studenţilor

Creştini Ortodocşi Români, liliala Cluj-Napoca, au împărţil

copiilo, f'l"OUli jOsete ~i dulciuri, după rom am aliat de la
pt'I':ji'dintelui Asociaţiei "st,Moise Arapul", domnul C,ikiun
Ioan Ucălmi: ,,Familiile care au locuil pefosta stradă C<>astei
formează o comunitate cu care htcriim îndeaproape, ei recu
noscindu-}iid<'lltit.tea ortodoxă. Activitatea de astizi (luni,1
aprilie) a jost posibiLl: ru implic.,..,a în mod directa Înaltprea

sfin\irului And, ei, căruia îi mulţumim. Mare parte a .cestor
lemne au tost olerite de ciitre p,otopopiatul Huedin. De ase
m""ea, ru o zi inainte, duminică,. am avuI o activit.te lOt în
aceasti comuni tall', prin care am distribui t copilaşilor cărţi

religioase, şosete şi dulciuri. Actiunea a fost ..alizatăcu .tu
denţii de la ASCOR Cluj-Napoc... prin contribuţia finanriară

şi lUflIDă a acestor. în mod direct" .

teana un model smiirlde tradiţia bizantină'. Hristoseste redal
ieşind dintr-un mOfflliinţ ajutill fiind, deseori de un inger. La
baza SCI'fll'i, ostaşii sunt pictaţi în atitudini diwt'lE'; unii ador
niiţi, alţii treziţi de lumina~aculoasă, ori alţii lu;indu-o la
fugă. îngroziţi de miracolul Invierii. Iisus are in miina. Sa un
steag lIuluriind, în vreme ce trupul ii este parţial descope
o,.

Treielem<'llll' se impun a fi desluşite şi anume: primul se
reterii la prez""\a îngerului care nu trel>l;ie repreZ<'llta, de
oareceela dat piotta de la mormiintdupă Irwiereo Domnului,
aruncic;ind au venit femeilemironosiţe, iar cela de-ai doilea

esli' ",1 legat de steag - simbol prolan neduho" nieesc- pre
zenţa lui ar fi de preter'" să Iie inlocuitii cu Stiinta Cruce, Al
treileaelement constituie preZ<'flţa soldaţii<>< ceicare au Viilul
doat ingerul ce a prăv.lit piatra şi nicidecum peHristos ieşind

din mormiinl ~alei 28, q).
Importanţa icoane i În" ietii Domnului.e ' eUectii p'in

Pogoriirea la Iad a lui Hristos. Cel Ce prin ridicarea protop.l
rinţilor Adam şi Eva a luat 1. Sine întreag. umanit.te căzută

în dezniidejde şi păc., transfigur;indu-o.
Hristos Înviat este~ru1 """.ţiei celeinoi este cel care

ne ru prinde prin Jertla şi Invi.....a Sa in mod actual. pe noi
petqi. unindu-oe prin tainele Bisericii.

Privind iro.... lnvierii Sale să încerciim să pătrundem cu
credinţii şi smerenia taina.ei şi să rostim împreună: Zilt. in
uimi. soi !It btlCl...irn pop<Hl". P""tilt DomPlubii. PIl!jtil•. al dI: hr
m..' " J. vi.oţt şi d. lAp' mânl lA UT Hristos, 0.. .. ",,= } 1#:-6.

meut pe Ploi. ai ",-1ainliimainl.,. dI: /Pi"';nţă (Canonul lnvi
etii, Cantarea L glas L Irmos),

11
u bmero"iintatea IPSArhiepiscop şi Milfopolit An
drei, peste'3 metri cubi de lellUU' de loc au losiim
părţill' Iuru. 1 apnlie , tamiliilor de rrorru care !tăI"""

în Ioruinţele modulare, construill' la Pala Râtde către Priin.i
rid Municipiului O ui-Napoca,

?

Ifflopţll VechIului
T...tament

Iad ul, diavolul ~ moarte.

radul ap"'" întotdeauna sub lorma unei guri de peşteri

dl.'SChige ori asemeni unei prăpastii deschise sub un munll' ,

În inll'riorullui se văd: Iacătele rupte. porţile sfărâmate, cuie,
chei, lanţuri,. satan întemniţat toate fiind în contrast cu bu
curia şi lumina de deasupra sa.

RăuL tatiI minriunii, ispititorul omenirii este figurat aşa

cum se remarcii şi în Ireocelede 1. Voron"!din ....... iadulu~

colorat in negru, purtind coone şi roadii lungă.

Imaginea einu este intotdeauna prezentă, dat atunci ciind
este pictată ea '" metamorfozează sub chipul unu i bătriin ce
zaCI' sub pot1ile iadului, avand in acelaşi timp miiinile şi pi
cioarele legale cu o Iunie, semn ai ea alOS!omo,iita,

În rat e exemple sun! pictaţi şi îng<ri CI' poartii insemnele
Pillimilor -arunci îi ol>servâm în spaţiul celesl- ori ingeri ce îl
leagă pe~vol -în spaţiul inferior al iro...ei. Acesll' detalii
nu .patţin Invierii, aşa cum este transmisă din izvoarele bi
zantine, ci sun! . diiugiri tardiv.. in ironog 'afia temei

[Iementele de peIsaj f I inovaţII lconogtaOr..

Pe celedouă laturi par .lele ale icoaneisunt munţii pictaţi

sub 10lffia unor ttagmen te de Sliinci goale. ei ne trimit Ia
simbolismul mun telui ca loc de întâlnire a omului cu Dum
nezeu dat şi loc al permanentei prel""ţe a Duhului Sliint.
Munţii semnifică cosmosul, lume,:' viizuti şi ce. neviilută,

lume ce d.."ine manorul bucuriei Invierii Domnului.
Începand din ,...acul al XVll-lea şi cliiat mai tîrziu, sub

inIIuenţa apuseană,. au început să pătrundii şi in aria. râsări

'M'm.! o.-,i""""" --... ..&<lPr.lli. v..u.ROmri,Eol.QnUti_
_~._p. ,08

Adam fi Eva

Părinţii înttegii omeniri apat băt'iini, îngenunchi.ţ~ cu
miiinile intinS<' în semn de implorar e. înainll'alui Hri5tos.Ei
suO! t ii,ă nimburi şi stau ori simeric ori intr-o singură part e
laţă de 1is1l5. În multe cazuri, Adam este imaginat în planul
principal. deoarece icoan. ne aminll'fll' care eSie d<.'OS<'birea
dintre Adttm ct:I vtehi. primul om, şi NClII Adttm care esli' Hris
los. Eva are miiinile acoperit e delaldurile ma/orionului, de
taliu CI' d"'emnează gestul de smerenie, a""lrare şi res-

p<'d.

maşuJui şi a molţii Cruce. nu mai eSie instrumentul chinu
rilor şi al suferinţei, ci semn al invingatorului. Wşrninw" lui
HrislOS sunt colorate in nuanţe luminoase de galb<'ll sau de
aur, . imbolizand Du1nn<>leirea Sa, ~a cum le vedem şi în
icoan a Schimbilli 1. faţii'. M.IId.,"' ce înconjoară siluela
Domnului exprimiislava divină, ea poall' fi ,edati sub fonrui
de migd.lă sau prin ",le trei cercuri concentriCl'. CIIipul lui
Mesia este blănd. luminos şi soleflU\ iar miiinile şi pici<>arele
Sale poartă semnele tăstiguirii.

Trof• • Cn,....L I\yo. "",. t.;.J, f...d . 0«." XVI-l. ••
MIn.l.ciH. S<&YN<ri<hi,.. Sf1n< n.I M••« Adu>•.

Compollţla icoaneI

Invierea Domnului Praznic
al Praznicelor. Elementele

constitutive ale temei

. re. 5ărt>ăt"""• • creştinălăJii. lnvietw Domnului, •

f<>Sl prăzn uit~ la !efusalim inCii din periO<>da aposl<>
Iicj. Primii creştiniau devenit părtaşi prin credinţă

şi har la mar•• bucurie. Mânluitorului prin ridicarea Sa din

m~. ll viaţă, unindu-se în rugâciUlll' şi liturghie.
Inviere• ..te dl'1lumilă în popo, i i cu numele de P;q ti,

cuvânt regăsi! în limba ebraică .ub forma de p""11 or i d in
gr<'CeSCtl1 posltl d<'Sl.'mnind trec<>rea. Pentru poporul evr<.'Il

această lJI'C<'fI' ooos!itui.l s.llbiitoawl. eliberării sale din robia
egip t.arul prin 1Il'<.... .. prin Marea Roşie 'P" ţara făgă

duinţei.

Acestpramidmpiirii
tl'S< • fost stabilit LI Pri

mul Sin<>d Erumenic de

la "'iceea din anul 325, în
ronfoflnitate cu tradiţia

timpurie. in primadumi
nică ro lună plină core...
după ",hinocâiul de pri
măvară.

Iconografia creştină.

ronsacrat c;îteva ....pre

zemări • 0""'1":taine ce

rac po;;ibi1i înţeleger••

noastră şipeGlre Sfintele
h anghelii nu ne-o de
5<r;u . Prima dintr. el.
estemomentul ce f"""'de
Înri..... cu Trupul. lui
Hrist()S, numită Pogor...'"
"' r.d sau dipele viitoar<'
acestui mister intitulată Mi1mws~,", la ......-miiJl1.Alte redactări

(""",tiCl' par ... cuprinM un adevărat ciclu pascal şi anume:
~i,.. Apostolilor PtIn/ şi 10'," lAIn'""'''''t, A,iiWilt Milrt.lIli
lmulll; (Mariei Magdal<'llei şi a Ucenicilor IOngă lacul Tiberi
adei),Nw..tinţ_ bri T""",-

Tema ioonogrofică a fost de timpuriu prefigurată în cata
combe prin ilustrarea l.-şirii Proletu lui Iona din pâO!ecele
dti.tuIui. Alături de ea, înâ din """"lui al ill-lea, la Btseric.
de la Dura Europo. se cunoa~te ~i cea a A, iil.iTiiingml lui

MiTo"""iţt1or.

Prima redactare a Pogo"' ri;1. iIld datează din veacul al
VI-lea, fiind intâlnită peuna din coloanele din Bazilica SarI
Marru de 1. Veneţia'.

Ea are în vedere ""primarea transfiguratii a Învierii - ,e
spectiv a Pogorârii la Iad ru sufletul a Domnului. Tema ico
nografică cup rinde anumite elememe considerate simbolice,
dintre elemenţionăm: Iisus ridic;indu-i din moarte peAdam

~i pe Eva, Proorocii Vechiului Testament redaţi în stanga
(David, Solomon, Slântulloan Botezătorul) şi DtepţiiVechiu
lui Testament din partea dreaptă (Moise. Noe, Abel1 peisajul
mun tos, lumina divin ii suge..tă de m.ndorla lui Hristos,
iadul, moaflea, dia,,,,lu1 porţile şi Iacătele sfărâm.lI'.

M;intuitorul Hristos
Iisus stiip.ineşll', prinpoziţionarea şi proporţia Sa, centrul

rnmpoziţionalal temei,fiind reda!inplin dinamism, diMmism
ce simbolizeazii lIei momente distu" re a - Pogt'Tv '" ""pri
mată Într-o lorm.i slilisticii a detaliului veşmantului Său CI'

Oulură în SllS, fapt cedă inll'nţia iconarilOfde a r<'da cobor'
rea: b - BmliPlţ. împotri"a iaduloi e sugerală p' in uşile dis
truse ale Iadului ce stau sub picioarele lui Iisus sub lorm.

:l hll'reiX,Acestprag este locul de trecere între Hristosşi inIem';,
~ c - Ridioo'... din iad este elem""tuIlundamenta1figura l prin
... braţele I'Oefgice cu cate Mantuirorul îi râpeşte peprotopărin

ţii noştri din inrunericu l morţii.
Domnul Slavei su.ţine in mâna Sa "!' fillldo in/ăşwat,

lIagm"'" ce simbolizează propovăduitea Io,'ierij în iad ,Qr.d

aCl'S!a lipseşle apar e atlcttf, """'" a1lM.iinţei împotriva vrij-

z
1,
....,.
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, Obso<vim p" do Gporlo m ;,rom _ G ...wţio oomnu.i in

.......... " nu""",.. limbojulu; twoIoci<, • ""'_..""."....,. '"
"""""' • •~ iru I mdirii umOn.. In.... _
top; I>uhoari "' ..it ............... "".it_....""".00 intilnn>d.. _ "'1'"""""'",= 10 gD><fi-
tu" _loduoIuL u..... iIRcit O>Impho m .............. Sto..ţul
50_ su..ro,- UI< ""Plici i ""r;0ţi0 inopuizohili, 10 """ ..
~iin_m""" propDo, ' Simtului SilwmAlbomtul
t.oJocuI Duhului din oorolWxx
' D,·.....u S"'.uo... T",,,fU o.g...h<i ...,""'''" vuI . Il, Ed
LOM O.O.R, Bucm.,ti, """J. p. l "'·
' SGU ONn s.u....a.. 1-Id.o"••,;"tfu,..-miW...A'''',ul-'/' ''';_
..u...,.,.;"w ~01~ EJ. o.m.. SiInu,p. ><ry-

' Puri!k <1. N",....,.UUNU; Sftxţmio. i",,",,"_
,.. ""'""'"'" eu.. do t.oIop ausli<i, Ed. lrini"~ loii- '99:> pp.
",-"a
' U Sonoom. s-.."".IIoţ." IDiţil"'" """!oI": Sol... A_IDo!
..n................&rin~~ Ed.Doi>i>, Si!';" pp. ""_
~

" .D.. _ it do ........ fi inIiiuI .... 01 turului, ,iti,....... 01 ....lU<I""""" omuI ţ;;b- .......,idmkw·.-..
W~

" .l'mblnno do • şti """...,.., dohindim honol, rom UpOm.....
din"',.... ~ pion-dom",,"""p.._mIlotuI .dooomtpOOlomo. -c
lundomonloIi" '" ..... ""portonti . mt..p .... _ ". .thm.iU~ "
mroISofroaio s.homo- dospn stWul Silu.m_ tOl, ..... p.... ~

" V.......,.1.oo=, .llodiţio.. hodiţii·. ... t-mUvno=,v......... ~

to..D;Cilioumi.ho............. Ed.SoIU,~""').p... z
., .0.0.....- a.. podop<; p" toţi . ..... """ ,,,,, .ro. in ""-"1 ..1 ,.
........ {u.n a ........ un pumk) VmW dUnuit, "-ţuI SiIwm i-.o ~

=" 'am...' Spuno-"'-' '''l''~ d.ciojm>ciin ... " do orolopoţi ~
""" .ro. an<V' in turu.l WWIu;, ,.., pntN fi in p""?", fuţ:. g

'''.'''!fu'''.w<ţ>.n.; s.... .tt......d...•p . <'1- ~

Duhul suflă unde voieşte.

O perspectivă eclezială

' Critico =oi"""irin~ .. puoto10", in bu. "">oi",,do _

' AndNi !'lo»o,' _ hoi h>o<>, ,y,oiT-.I ..~Ed.~..,

o.........,h, =2, """ l, p.>Ji
' i..prim pIon_ ...,ooili>Mmtui_ ...._10_.din

~ din opi" din tM..v....... "" _"". lui_~ti~ G
..... tuo• • diliroltiţii, mhţirimii do ......,. poIpiliLi • colo< mot...
_ .ro. _ . odri . undo _ mfti. °_ ...'" """"v ",,
luI__.. ",'-ţi. ci1"""""-';';,"""""'.t.=.
'""'opriti .. ...,.,...."" _ lo dOmuldin m..Do<ido<i p" intul,
.,..,. po duImI ....... "" ..,. "'P'" simţirii ..._1.,., rom, " do undo
.. .ai, rom po """ do lo Dwm__u1 Duh • doo . __ 0 __

doşti'" (<<n~ lm..uJwN_~ Sl"'luI1, o"",,,,,, C"""",.
"" la","",",""u laI-. Ed. --.. Rom>... Orod.., ,.,.,Il. p.7'.
•o.....,,..u 5W<""" , 51""" r,,,",, ... lanu.p.t. fOoI ;.n..., Ed
LBMO.OR ,~,."". p. 80.

- Chipul T.tălui (II C.T 4, 4). Du hul pregiiteşte istoric
Întrupare. Fiului . Fiul vine şi pregăteşte rog<><iir•• Du
hului (n.b. o lucrare vâzutiicare delimitează-<!""""""ază
nucleul Btseri<ii, ",mnul vâzut al limbiJor de loc vădeşte

romuniutea pun.itoare d. Duh) pentruca împreunăsii
împlineasd voia Tatălui şi sii ÎI f.cii am"""t 1'"T. tii.

Înţelegerea noastrii va li mult uşurată de o distincţie
D 1.'S<'llţialii, . d . ",. ocul1<ltii chi.. i i în exprimar•• biseri-

9
ncerouea .propieriide aceastiitemă . fost swrita- eească', c•• între persoana Duhului SI.int şi harul dum-

_ tii de tnt mesaj. vădit rultural şi declarat crez per_ nezeiesc ca m<>dul propriu d. luc....... Duhului Sfânt.
Duhul împărtăjeşt. ,,energia necreată izvoriitii din fiinţa

, oonal, dar cu reClllenţ,i in diterite medii ideati",.
diiar în cel teologic~ caretotuşi îşi redamii un loc dumn. z. iascii...Lk iindu-11'"om cap.bil d. conlucrarea
şi un"""" diiar daciinu în ordine. cr<rk>-iilui bisericesc. lui eu Duhul Sfânt" ' . Har ul nu împărTâşe'jt. Persoana

direct din primul moment al rercetiirii şi în chip absolut.
Calimea, tăria unui text sau al unui disru.. se m""'-

Cheia d. boltii . rugetării o reprezintă Iuc.... . trept. tii,
rii şi in ac..... cii ridicii probleme re"'e, seri""" tunda- gr.dată, ascendentă • harului. În Bisericiiîntiilnim expe-
ment"'., vitali> şi mai "''' de~ de interstiţiu, la "d~.. . . ~._ ~ . .. •,,_ ._., . u_

nen\" unut "'" premerg. tor convertim, '" "•.""UI ",,!<,-
părţiIUf' .ufl. tului şi duhului" (E", '" 12).Fării intenlii zuJui. alharului s;m darurilor Sl.intuiui Mir. aldarurilor-
polemic lritice', ru g"'tu1d. nepreLlruti reverenţăcu,.... ~ .""'__ ~~.Io, .... ,_~' . . . . _ ~._

''''''''"''' r ••- - """,,,,,te mtimp ca st.torruoe m"'"
nit autorului, textul 1'"care il presupunem ca bază ger- în scopul zidirii trupului lui Hrist",. Piirinţii Bisericii şi

min.tivă, pre.mbul, a/imlă: i=:~;;~:;=1 t r.t.t. l. d . misticii împart .~peri.nţ.
"Ştiu ciicititorul rigu r'" conte- harului în trei pene.de' s;m trei trepte',
sion'" v. Ii scandalizat d. ase- Aceste delimitiiri se releră la aceeaşi uni-
men•• asocieri. Nu reuşesc să "L. . ~_'" ,ca ",crare-<'lletgle-"... , ar tn ace ilŞI bmp
cred că Duhul Slânt • o adiiz i-- la o Cfl'iter. din har în har, la ,....st. ale
ţ i. etanşii, rediiziţion.lii d.li- vielii duhovniceşti (Paul Evd olimov ), la
nitivdeoromunit. tes;m "'ta. ""'-' __ " .. · C"- · · •epecraza. ......... tngern il .,,,,,ţi1 sunttntr-o
Cred, dimpotrivă. di . v.intu l ierarhie "".asul: de luminii, Maica Dom-
(p"""m.q) suJU uruIe vr• • şi lU nului fiind mai pr ...us d. h. ruvimi şi

li auzi glasul, dar nu ştii d. .er.limi, aviind desiiviifi ire . harului ,
urui. vine şinici unde se du ce. (..Bururii-te ""'a ce eşti plină d. harl", u;
Al" esle şi ru tot celce . n iisrut 1, 28). PărinIii Biseririi d.u .d...... m.lr-
din Duhul . (In 3, 8). Asta nu lUrie despre faptul că Dumnezeu dăru-

înseamniievident ciipoţi merge ieşte şi cheamii la sine printr-un har in<i-
'tmllit... 1'"roate căile" ' , Deeu- pient pe .bsolut orice om, fără nici o
piind prima şi ultima propoziţie deosebire". Însii ru .tit mai mul tiiacribie
ne pr opunem să depli.m, sii insistă asupra dirumiicii păstrării şi ina-
deschidem "v""raiul d. nuanţe întării in acest har, un m.şteşug . J<trem

semantice şi logic. întâlnit în experienţa vieţii Bisericii, de labori",~, dând naştere (ca practică şi fenomen istoric)
să depistăm dacii logica binomicii ad"" iirat-Ials din entm- Iilocahei, cultur. vie • traditiei ascetice. o rultură a do-
ţul . mintil po;!te li aphcată univoc """"lui Tradiţiei. N. biindirii. păstrării şi sporirri h.ru lui". În perspectiva
paşte oare risruI citirii într-un rel.tivism generaliz.t, al m. xim"'ii • d...'i\·iirşiriiharului, gnoz. Cfl'itină nu po;!_
echivocului, • dec""oniziirii axiologice. al sincretismului te li întiilnitii ca o experienţă par.lelii, sponWlă, inoobtii,
ronIesional-religioo, ne pu tem d.taşa d. orice criteriu d. cu elemente contr .... unităIii organic. şi perene 'xpen_
conştiinţă dogmatică şi d. reflecţia-mărtur:ia in ,-iaţa sIin- enţei sfinţilor, ci se valid.ază în Tradiţi. ca "viaţa Stiin-

ţ~ Bisericii? tuIui Duh in Bisericii'''' .
In argumentaţia ciută mai sus întiilnim o anume 10- Comunitate. eclezialănu ... pretenţia d• • _şi propu_

gică a construcţiei Afirmaţia persooa1i din prim. parte lU' reţinere. in . xclusivit. t. a harulu~ 1'"care să-I deţină.st. întiiriti d . cit. tu1biblic car. c"""""'ază cu id..... d. ca tm d'pozit.r. Preocu parea de ulpitiii e nevoinţa. gri_
.nsamblu a textului şi o întiireşte, dar care ...t. susţinutii ia permeabili liiţ:ii Cu ciitexigenţ. asumiiriivieţii înharul
secundar, mai d.grabii colateral, d• • • (con)textuJui Duhului. mai putemicii,eu atăt dr agoste• • mai adevii-
scripturistic'. ratii şi mai cuprinzătoare universal şi perstmaIă.lmpăr-

Atribu tele Duhului emarul din text: suv""aniI.t• • ab- tiîşindu-se din harul . t<>lcuprinzăroarei iubiri • lu i lIris-
stllutii, libert.t• • de a sufla unde voieşte şi impooderabi- tes, nu pl••cii nicidecum d. la premisele .xterioare ale
bt. tea, caracterul eteric, împosibilit.t• • r(d)etenţiei. Sun- unei rorectitudini politice aphcateplanului lui~
tem d. acord că ele vizează creaţia, se manif.stă laţă d. f.ţ.i d.lume, Este uimitor cazu1St.intului Siluan. ;ruterl-

.a. Duhul nu po;!te li condiţionat negativ. constrJns,supus tic ecumenist prin dragostea sa t.ţii de între.lg' lum...' ,
de lum . , însă indusiv în .cest plan Duhul se autodeter- dar concomitent integral doctrinar şi unul dintre ceimai
mină dupii un program descoperit omului, Rev.l'ţia. .xigenţi ne voitori ai Bisericii.
interventia Sa....fund aleatorie, armoniziindu-5e ru între. 
g. Stiinti Treim •. În planul Sfintei Treimi o suveranil.te
absolulii sau autonomie a Duhului laţă de Fiul sau faţă d.
Tatăl, ar apărea ca o contradicţie. Biserica vorbeşte d. o
unit.te d. voinţă, bazati 1'"c..... c. teologia sistE'llUlticii
num.şt. perihorezii şi 'proprier• . Duhul nu numai cii
împlineşte, reprezintă şi împărtăşeşte voia Fiului şi • T. 
tiilui, ci chiar pe Fiul şi 1'"Tatii!. Duhul car. nu împiirtă

şe'jte 1'"Hristos ferognoocibil în Sfiinta ScriplUfă şi Tr. 
diţia Biser!cii nu e Duhul lui Hristos, ci un duh cizut,
potrivnic. Intotd••un. în proceru/ istoric. lucr... ....t.
comunâ şi complement.rii<, doar ulllll.1 dintre Pe""'. ne
' pare în prim plan. Duhul ...t. intotdeallll.1Duhul Fiului

ml
n Episrop r<'O.'fIt instalat se intoarce, probabil sub
pu ter•••""mphtlui m Oin, la simpbt. te şi d""enţii .

A renunţ.t la cele dooiimaşllU .Urem de roshSl

m.re (un a, de p...te o sută d. m ii de euro~ . ;ung.ind la
ccmduzia, bine venitii şi mai t iirziu, deciit nici<>d.tă, cii ex
cesul d. c<mfortnu face p.rt. d in pred ica miirinimiei şi a
sm ereniei . Omul pare , incer şi n-ar li . xclus .llii să-i calc.
1'" urmii, N-am înţel... îns ii d . ce . renunţ.tla ridicare.
clopotniţei cu 12 clopote, scoase, in acest neaşteptat aviim al
echităţii. la vălI2are. Poluar.lonică, decide în. ltul ierarh! Ei
bine, c.ind ...te vo rba de trăiri monum.nt .le şi de elortul
ieiirii din mediocriute, din loruI comun şi din umilinţa

gestulin de anonimit.te .sumat'" civilizaţianu se mai po'
te f.ce prin .pologia rojii d. piiine. Ci • elmtulin pest e pu 
erile unei generaţii şi • u topiei, liisând in ulIDii . ventuale l.
inadaptabilităţiromunrt...! Existăbiserici ru 12 clopote (s;m
mai mult.) în Anglia, Germania, Austr.lia s;m Rusi •. Ele

sunt vocea lui Dumnezeu. De ce să renunţiim la ele? Acolo
se organizeazii t.sti,·a luri intern.ţion.l., se d.u lecţii d.
îndemânat. şi se fac. şa>aJii în prid,"01\ll muzical al c.rului
desdiis. Văd in gestul Episcopului un pericol discret ascuns
in discursul teologic recent, împins, dîn raţiuni îngust-<!i
dactic. , spre argumentele ciiderii (nimimieia. neputinţa,
piicatul, triind iivia sufletului, dobi to<ire. g.indului etc.) şi

nu spre cele ale înălţării (.~1<IZul, bucuria nec.lI2uratii, emo
ţi. înIiicrimat ii etc.~ Parcii nu mai ştim vorbi omului in cu
vintele simple al. incert itudinilor saI. , .1. iluziilor i i al .
dialogului său emp. tie cu Dumnezeu . Coboriimpre. desla
ceart . măruntă, la morala d. catedră şi 1. t. l, . erudiţie pen
tru • • ~prim. lucruri simple, cu subiect şi pr edicat. Cu bri

cola;' d . te",• . inteligente sau nu, într -un secol al comuni
ciirii fracturate şi utilitar., riscăm sii ieşim din contextu1lU"<'i
generalii huligan ice (Mircea Eliad.), prin excesul de incre-
dere în adeviirul propriu.Să lisiim. prin urmare clopot.lor
sii .... vorbeascl în graiullol despre . cest greuîncercat secol
al tăcerilor culp.bil•.

- -_ z...._

Botezul copiilor rromi
oficiat de IPS Andrei

Lumea in dangătul de clopot
Br.,,,ir.,r

•
9

I'SArIuepisrop ~MitropohtAndreia botezatsâml>iitii, 20

_ Aprilie 201].tmnumăfd. 14de copii de etnie rromă de la
P.t. Rit Slujbaa .vut locla IlisericaJlOllă, ru hramul,~

borul Sfinţilor Apo' to li" , din cartierul d uje.n Some~ni ,

În.iltpreasbnţiaSa a oli<iot Taina Botezului aLilltri d. un oobor de
preoţi !idiaroni încep.indcu ora 10:00. Copiibotezaţi, cu viirste
cuprinse intre 8 ~i 16 ani. lomiesc în eolonia de 1. Pata Rât. La
această acţiune au participat 14de tmuIii din cartierul clujean, care
le sun t alâturi copiilor în ca1it.te de na!i. Ac~tia, împreună cu
părintele paroh IoanRoman, le-.u oferit copiilor~ îm
blăcăminIl' 'Ii cadouri La riindulsiiu, Mitropolitul Andrei le-a dă

ruit cirţi şi icoane 'Ii le-a .dresat celor prezenţi sfaturi piirinte'i'i

despre rum trebuie sii îşi trăiascii '"iat;' un creştin. ÎPS Andrei Je-a
vorbit~prezenţi despre Taina~ la care au

particip.t ~ cei14d. copii: "Copil aşii~asIăzi. eiind ..au ro
teMI,au murit cu Domnul Iisus Hristos, 'Ii ciindau~din ap ii,au
învia t ", Donutul Iisus Hrislos. SI. P. vel ne incredinţ.ază d. un

lucru. ziciind"i'!' oCiiţi în Hristos v-aţi boI. zat în Hrist", v-aţi 'Ii
mbl iicato. Acum. ei sunt t'ipturinoi, rurate, sfinte.Dacă ar riimăne

în oceastii S!are toată viaţa, ar d...WIi.tmţi. Din păcat., pe parrurnuI
vieţii noastr . mai !ipikătuim. Nu riirnânem în .tarea asta dar ~
pentru noi, cei mari, Dumnezeu • liisat o modalitate de a .... puri
fu:a ~ d. ali ca la botez, .dicii ne-a liisat Dumnezeu spovedania".

Acea stii lucrare . Bisericii tace pari, dintr-un proiect ma i

amplu demarat de Arliiepiscopi. Clujului şi parohia onodol<ă

Someşeniîn llfIII.i ru câţiva ani. Proiectul misionar-so<ial vuează
implicarea activâ a Bisericii în îmbunătăţirea condiţiilor d. viaţ,i
. le comunităţii d. lTooii d . la Pat. Rit.
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M odule de formare pentru
tiner ii li ceeni clujen i
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Dup,t~ diseursurilor o/ici.o.
le. urtrW un moment~tic!lll.5l;inutde
doielevi aiti:eului de Muric.i Sigismund
Todu\,- din Out-N.poca. Au fost dl.'<l'r
n.olf . poi dtplome şi premii din pme.
MirlMlnului Educalifi, tu turor elevilor
care IU obţinut rezultu e d<"OS<.'bite L1
ace...u eampom;e. Premii. 'f"'<UIe al fost
ottnte şi dtnr-o f...-uJtjţiide Tl'OIog>e
C/I1odo>J dtn Cluj şi a Semirl=IIui Teo
iogtc. LI fuW ÎI'SAdnep;.mp ~ Mitro
polit Andni 1 premw dtn partN Mitr0

poliei Clujului perfonnm\'- elevilor '"
dt<buţLI proteoonlor de ReligIe.

ComJ"">1U. a toR g.ir dmti de CoIegtul Tehruc Enns"
ee din Municiptul Out-"'apoc;L~2enl d.itun de""" i

Iau mrUerenI:WuIllnit"enl.w V~TimtJ. ,elv.l romlSWl
lUţIorWe de ;"'ihure. in lIl'tnitouele Z>le. tlnenI oIttnpoa
2U_~dI' ''''''muhe~~ftlr..,ure. wr_·

<Uri • liguril în progr_ şi un I"'ImruIJ 1.1. M.inimrN ~•.

""'-

tDASlEL
r .trWb.u1lloerl.dl Ortodov Ro........

ii
Iimp"' dl Nlţion.lll d. Religii" .ajuns m m la a ad~ V41 !'dl~ fiU\d orpn,ulJ

, de Mini<lMUi Edll c.o.ţiei N".~ in rolabonr. ru lnspo'dIlU.tu1 Şcoli t JudeţNl'l

Clul ŞI CII~scopi.o Vadului. f . l, arului şi CluiuluL b t.un pnIfj d. bucunr
peIl lfU BIWricl şi 1""'tn1 ŞocoaLi , demreao demrn;uril. firul. d. P. tN;rhi.J Rominl d in
MlI\l$tPfUI Edllc.o.~ Cnmării şi Tim.>retulut, in ;mu] 2OOll, H II COIKn'l1ZIl in desllşurllrQ

fIl'=:l~pl.i • prim. loc cinci ediţii ale olimp"'dt'i.
Intr-c~marcattrn. mdtvidualism agn= ŞI fl'I.Itivism morii, rop!li şi llnffiI p.trtJap.>nţl

in dilerllflulOl'"ale Ohmpr.dei de Religie .u .w. s.l. nu ... potriH'u<1 .ceslu, w.c. ci !oise
.dumbe prin innolfe. mmţn (Romrnt 12, 2), protru . 1i ' . fe. pl minlulu, ŞllumlN luma
(M. lei 5, 1)-14). r . n icip. "'. lor 1••"'" roncuro ",.11 el educoţia ....liS'os·1l'I or~1I dm joColl
ronllnu.i s.i fod~i, promovind ru'''''ştere. lui Dumne2t'U. • OOIulu~ ~ cosmosulu~ ~ va
lonlor mo...1"':m,tin<', prerum:prietenia, dr.gosteo,l"'ceo,d...-pt."''' in!elegiffi.lfSP~·

bWta!f~, soltdanmea şi mopentN intrl' ......<'IIi, c. principii de bul .le <:reodm!"': m,tme.
Educ. !i. religiNs.i, reilizolti in Bioetici ii in ŞroiIl.t . reprezinti o~ care seo!efi lle

cbai elev, de run""it"fe şi de ;,profundMl' • Cuvinlului lui Du1l'lll<'zl'U.rred ~",~ relig.... în
~I are volenleeduc~ d""""bite, reducând eftocte~ ll<'g. tIW. IeCl'IlfI contell\por• .
r!f de id....time şi de orien tare, propunând modele vi.t.biIe de bunlt' !f şi sfinţerne ŞI oIennd
copuIo! şi lmfriIot ttp<"" in vi.l.ţ.o. de familie şi în societ.J"'.

feli<:itlm 1'" toţi ele>"ii care ... porticil"'t in diterilele l't.1'" .Je Olimp>.ldei N~ţron.tIe de
Religw.MuIţunum celor care, cu ""P"""'bihblf " dr~ostl'J"<llelnld H u lDIplK~t în«Si 
rtilare. ""...:ti ediţii ~ OhmpWlti de Religie. ~ueând impreun.lcopii şi bnm din diterile
zOfle ale!Jni,CU.copul apropieriide piirinţi,. de şeoill. de ........... şi aw.lIes de Dumnezeu.

Nerugiim r ......linlei Treimi ... vi d.iruUod tuturor multi lumm.i. bucune " ' pome
d~.Creşt"!i în Jar şi în~Ieru 00mnuIut nostru " Mânlu,loruIw bsus
HRltof" (2 1'etru 30 18~



E S E U ' IN MEM O RI AM • ŞTIRE ,

Lansarea cărţi i ÎPS A ndrei,
la Târgu i Gaudeamus

........

~
1I\l'1'I, '9 Apro.. 101J, d. 1i! or. 11 • avut loc 10lllMfN.
cirţii M,tropoI,tu lui Andm, Moi""tm IT;;; !naflDS!.
ptteum 1'" volumului C~ui~ltJ. bilr"IlI!oT în tI.du

cer,a iniltp......tinţu!1 Si l•. EVl'nim.ntu! s-a d.s1ăsuril! în
spa!' ul spte..l d. st lll. t l,msinlor din c.drul n rSulu; d .

? Cl' dlll l'1oţa Unlri1, Cluj-N.poa Li t'VI'lIiment, in P"''''''\i!
IPSArhil'pisrop li M'tropo~l Aruhti. au lu. t pirto numo~
o.mt1li do cullurJ din 'p.ţ1u1 elu;..n. C.I Glro. mod"iIl
.pl'l'Cimlt 10 i1d....Sl ebţii ~ Jost p;irinwl. Cătilin Pălin....u,
dU"tCtOluI Ed.turi, Rt1l.~l1'r". ingriji loru! i1Coslor volum •.
Au lui!! cuvmtul. ....fmndu-... Ii! c.)P d<>Uil .piriţli l'ditorWe:

Prt1tdUlI' ws.n.tuluiUniVl'lsilăţIi Ba~BoIyili, pr. 10...
C1unll ron/. wUv. R ~du Pl'I'd......1. univ. Grigo....M"'i ~
pub~USlulN~ TUI'GIO.

DtsprtOIta de. piston, UUS11U1P . ÎPS Andrei. pr. Ioan
00nU il spus c.ilt\"l CII\"Ultt fl'kovantt: ,.Art. d EapislOei, de
il conduc.. <It il iildnuN. intJuc.i.1.utorul~ dtiriiIrlI, si d.
il i1'~i1 inpu.L in grll in dl'OSiOb1li iubil'l' a pirinlolui~ fiii
VNNlui omIu1.lI in Ci1n' ni'~m.iICIIVit:iII. .. Şi.tunci,
J'ftOCUptnIt_1 !Jn O\ai mun in M:P'5I (il dogq;. pirin
lf'uel. s.I11 <lfdmIroliIN d . iftcll in Ufl' ... insait iIIit d .

\lurt ÎPS~ SI MnropoIiI Andm"
Cu om! priltJ. ÎPSAndm a 1RnSIIIis <f'iar: pn'leII\i găn

d....u. C11 utt • KnS uma Ma:! I"'kIo: ITIiifr"-' .,fiind
p.Islordo! tuIlttt. D1i p.dttc lot naţii =ţriIo< pt C.I11' Dum
,,"1"'11I1 ' " dOI în pui. ~ li! t1nm ~ li! N!rW in mod
spteWlInftuMI ......- dt~ dar mei bmăiui na ;::
sunl liP~ f'1:lmtnN. domnul K.du f'nda ci gts- ~

tun !.ind..... lnunoasiP~ '" lot rE Ufl' ... rimas ni suIlt- -"'
tu! (UliI. dlI.u doci au lin ltWI1h inainw d. mi. CarlN ';
0CNStiI • l'I'ffti li iuţi~ J1P C.Il'I' 2111 dori Soi ii wdtm ~
lfilPd~. ţ

CtltdOl1i t'OluIrw ... ip.Iru llot Ed1t1m1~ iM- ..-~ ChquIui. J>Inft1fi lot rugul Gaud.mrt1S cu o ~

.-.rubosOli liPart..

GIIot - Desprt lo.rt. l~ "''''''• • lor. D<'<>cw dillii, al 1111
pfu mbu! lot ....-w d. formiţ1P'" ai lmBi!rtoI"""-,,, Voleriu An.t
lI1.lI. sl·1f\'OClII'l J>f AdIunMarino.1'0,", in.spil1l1din ~iroLoi

HiIItmmlI (cu ltonll Sll. huil Ol)ti _ . în I~lradIiar. ii! aiti<I.
/lfcCl"1, ...tor 01 W1f!I V1I:>UnI SIIU<tur.tI1';t i!l1pfi opera Acl'iI5-
li cupnndt: SIlkft1lCllr.. (<1'N c. ţJr1o' liPAutor~ stnIdII•• (<1'N

U \1Ilf <It artKu\.tţulP Optl'I'il li ..".aslr1I<fIrrl (<1'NU ţiro' de
l!a'J'I.... C1trtonlorl;o lUl_ ....laţwn;tl;I (Aulor - ap..r.t _
c.r.tor~ COIt'Sf'O<'ldfrl(;( ro l'I'li!ţL1~ dml1'Oria comuni
dn1:~ - MIPWI - RfUplOL

li - ln~.i - Ql'I' nI" •••' lJti~"~EuJ.m.ti întii. J1P M:esI

pnm b-. -. Adnm Manno idennIici F"-tn1 maluri I~
1l1\'I!'luri I "." f"-bm in Ql'I' .. conligumu !n'ptiII~

lJlOlf' i1 UIW1 Mor. Sllitul 11I1>"""... stmuI hlgr.rji<. m atul
~. JI -":' f«ltcontmul tpoeii in C.Il'I' el tr~
f'l'I'CW'1l1 Sllotul ,...,..mlat ..... C.Il'I' ii prt-<O<lIUl'I'ui opt..

Gll.l - Am oplKot li! Mmn Pnda~asti .,mal1lia:no"
~.I1lrm.Ira~AulDnllui ll~_

ltIISf !IftI1tI1IiciItdJn!n' stmuri. m ma 1Rftft'WrII .1tIISf m
il f'ItM<.1I!ior;.~ ltI1 am <bn mirtmiilP lui !'l'I'd.I. cii
11\.II.tin dat lII1l1inm mnnor limUx aptrft Si!It: lornM
IIU _ phut ci ... 1O'duc lot lIIIol: h1pu llIltI1lm ca lUI contn1

!Stane: lWti1'OJabiL iiII orooimi_ apin1l u mulnpbc.ott

lJ'iIIIXUli!nun dnlprl'l1I11tIoI sngur:T~CiliriŞ11,

lOUllm I'ttdi. p<.-dal in ptn<lNjuIllit Mar<lIM' şi i!poi
înCftlol!>= SIC1lli!of M_ •. UIin San1p.tumu. VlClor
l'ftnIa, liI!al'I' in irIaI slu, in awdJuI ooci.JI propnu. o. undt

Ii _ . t ..._a1 optl'1'1 - a rr-cr~

li - lnazC>l 5C:nllun1bav..... AnmI.J, lUI sngu>" rr-<'
tsIIfIţ1.lII.dnlp."". foot.Si ni' iIf'l"f'*"'. insi. liPpnmuI
stiu, <lfloa1lJI YmnN ....... Ii copilinti SilIt. Li orizanl,

il""" VU:N .••

(f ropwnr d.. \'tIl TM.inIIAuloL J.g.n.J "" NrW -,
in cun de tdiwt)

- . .......
A nii de form aţie 

"Urcuş spre Stea" (II I)

GhmIwt: - CiIIII qI1iJ1ftattDI,..... li ..~(QI
tJIl iJI.-rţ!oi ... .-ţqti.°.....rimi a lui Bart11Ioorwa ViIIfnu
ANruo..... Ii ltIISf im.ii\.ttI. pcwt d11iIf in 0Ianţ1 ..•

10AII: - S. wdt trub.o d ird <it alullCi 1-0 iubll Cd <lf
s..s p. d.iIci, mai dep.u!•• a Il'I'ruI pnn scyItlt" anb<lf"
ntţIi, tcipOnd liPtit"i!jungOnd şi ifrad1, credci Dumnue..
1-0 ain d. mulI şi: i awtUII pLan ca dm<nI!....

"

Ierarhia bi sericească. Reflecţii

privind cano n icitatea ei

~v.. lordtfinitiVlll.o. "I""lDIit .... jiall.o. Pagmit.. 5t- n·
fJlho 0.. '" '"frmrr- !irPtbiJm ikjoc, al, $-O~ "",It:fro-r.
lui ti (Fqtt 1, ,i.Ari. 1ltDIPtnIl1Il ci1lJ1. .. P"" Iwtlt itr..klti
~an se'=oItt lll.li W=. OŞI "''''' .....11 lIStei.
inslqi Hrislos inv tind cu pu" .... spmtuill. B....nu~ i

tla u GI . i Soill'l'ri de li AposIoli li SUCCMOtii!of, li asr!.l

nmlR'rup! m.tidoporh' p.ml ll .târşitullumii. in ""'" 4- . 6

~
<W.l. CU r.'IfO\l B>wricii dm Jmas.illIII. lfriduil bum. procnisiUJ"ll" hrisIicl.testi intoemzi M:P'5I . d•...ar 01 lfiftSll\i·

'. <fOnd f'l'I'zm Ll in fonN c.\or tm~ (PJ'I'<'OP" ttni hm1Iui i po!<lohc. iar Ci o nod cornlld. l'I'IIor.llll w ·
. pl'l'Ol-<hacon) tf. d'Ji CODlplfl.ti,· nu ;ou l'X1Stit prtntll cmonrl: • ier.m>ei pt JilonuJ. • • _plt noultSli·

lIUJrIinl,p ttP p'tIoI' în tl'l'lrLl CUl105CVl! d. MI ostm. ins.l lro<'IItOft:

lun<ţtiWIox au m.w ro diIIot"'PuL~ llDNfl>Ol'I' 1. 1"rim.u1 apttol olI F~ npunt~ 1ul Mo!u în
• mmUfllUţn~H dfftl"1ll1Ml pt Apostob loloJNsi dmimm tu! 1ui Iosif zis şi !uh!s" d. din sfuIţu Apo$IOh.

~~ thni ,ma. NIII 5ji11f JI ,w~ th ptt 6. ptntnl . inll'I'gi IocuJ. Iâsotgol dt tridorN.lui Iudi.
nI C.Il'I' Soi sJu;Nsd .....'Oikw B1Hl'iaI. Nltu1m~ cit li .. .u.g-. <f'iar: 7(,114prvPW~ i-rr.rjdin F""" 6. , :

ÎII-'P"P'"'N •...,m.Jox -r-p. r""....."". ...~~._-----'1 pnn c.on Apostolu;ou mu(
..~(toUI;;~ m"!ţnniiSol" pruonar un ....·
tlj;;n.u"""",) dm f""" 10. mir siml>. do birbi9-.er.
171:dldo "f(llQ~1 1'l'C ca ÎIIţe- nici li ntdnlci cho1n.im doi·
......do~,...__ roniti, au fost insll ta>!. în
ni~ (La plu...l lIi '1'" frNptI d.-.-. ilut>rtul'I'.
"~IJ"11), d--.. WttiM ~ prinP""""""
..... """'," irar,j ""'" Jolt,.... niIor liPatr. SllnţJ1ApI>itOb.
dliorol ......._did_ i consl:1tuil pomul pu in

~ ;>1 f"N"'" ~...... K-.I. dsrtcţ1tdo~
1n~' 1or in1UDf'Il- i 1I"f'b'kc 1Oforl1QJ

-..rjţ1i pubD<lo.~ J. UtmiI>orN trNpU~
iii "fpla~I,... Ua;ou pom CNipmhl>:.__ O~

dm eomparlftlU Sonldnulu1. rt btwncNsdiinJ~
.olâIundom..-.Jld1turon c.on.,..toI1 AposIob1 in w·
j.ua.i. u ;1oW<Il " ' 1:r- OUW N Bistricii Un>vm.ilt
.. :u). (f"'li) Jl C2l'I' hm1~li

o..p.... 'l1SIft1\. ~"!U1 dnt riÎmJ'"ft"'lCU ft, C1OQ1

ct1V0nI in <ftn1f1Ioa~~ _ azC>l Sonoduh<1 dm......
... <ndt d IHlItIISf l11Q\K 1l101 s.ohm. (aprox.~~ cLHt.).

muh dtciI un imprumul dm ...f""" Jl. lŢ. ll. l'il~
termlrI<lIogi.I iI>cUd. Alrt III, ~ J1P \.tmi, tra..w Dom-
di<:aţii 11OI1~latt araLi nuIui, ocup.ind"'loc Ctf1.nl
ci~prt<lţi apar deod~U in UJa11lf1IIaIN IiPIot \oruI.ahrn.
şini sarcini dt .ldministralOfi f.<tp l'I'OlMSOll dl'I'pl rondu·
ai bumIriIor ol>ş~ (F"I"t 11. ' o)dar Jl a stlnrtlor t ..... olt ci1On1l spmtual il Bi...ncti de ari, cu WCUVlflrt 1aan'_
ll1smcii. Ei pvanplizauli boln.... CfN u numai pnwa_ d"!"'iton1lultm1ei ttl'p!1'ierarlliu.~ B.......,;a aume.
nM~ cu 1uro!>:llIw.'abdipu_ tece, ~lIUIl~tPr. Cu ol1.I. oem., Simtul Pa",1 in i pologia i posto1lrului~

LMtt CN. In adnd SuIodulw de lot lttusolun (Fcpk ' 5), ttI"- din CcW...n 1. 19 îl aninlPŞIO pt 10<0'; stilp il B-rini <hn
menul d ' l"' sl"Jm u înglob. înlrf'.g~ OPrum. ln...ri..... Ki lm1solim. Tol O<:PIooşi stn1CIUri OIg...inlorict <unI intilnil.
pn'lrojj, """"'fU ku;i nu ... fl'I'C1l.1st1.1 Imn...... il'lorh'fi. şi în BI.'ll'lic. aeş1ini din AntiohU'.

lIf'pI'" ifrarhneon!unlUndu.,. inlrf" lo!. Sfîntul Ioan Gud
de AUl în (Ol1lf'fllm ul uu uup!~ elrţn F~P'"ICJ( AposloliJOl.
ommll'Ş11' fi ptul ci în BlSfl\(, prun.ul fXl5tiU insu~ru. d.
ngcwo ~diiCtf1!f f1fdrti lItpl. ""';lCrnu . iru.;( nu şi nu mui.l.

lOl' in t Ol11l.ll in ' il'I' 1. cunOolŞtem noiutm ,'
Termonii înliln>!i înNoul T.Sfamrot p""'fn1 d....OU1.".

il'lorltil'i <unI impmişi: CUVUltt e~ pm !>lltt şi <Ţi,"", pol d.
lIiŞI.... 11lIIIf o:onturii ptipilt.Ein·i1u fost inlltbuinţ .~ d..tinct
unul d••llul. dar il(tilSliI nu insfilmnl el n-au fost dil.l'I'Il·
ţiilţi dm pune! d. mor. ol ..m ciului rollie.

inliinm idtN pnn ••pu,...,.", olto1' """'rlt lIOUtl'slam""·
1..... (iIl'I' vin 5.lsp~in..sd KNSf.l culw1ll: f llplt 10. ,8 ;lC'
u C''''Solle drltr""l' dinll'l' ~P10~II"" Ş1 1 ,,~01I( prin
lonnuil d. i1dft'Sil'l' d1SllTCU il ll1lI.lw ApostoL'" 011 1""1
TiM.arn:" r : (.... CUVJl\t tpiscopului [i~JotO'l""1 Soi f1••••~)
a~1iI 1 in conhn u. , •• up.tolulu.ling.l ,. 8: (~d....conii
[6<oUlvolI(l d. ....mtnu•.•~I ...priDli l~li ~dtvlr. Alt
nemplu,~ c.1 din fthptni 1. 1 Wldf SI lul Pavtl Si!luU
întrNgil eomuniult omml:1nd dtsprt tpisalpi IbpKb\ dw

C'Oni. Mai mull dfcil mt în l rtn-. ). 1I"fO''i1 ' tI-ro_
Sfmţli Apoaolir.ttu " Ioln sel1UlIlfSC J1P ti iIIfIŞipreWtlci
l" p' ''.6l.'fi p'''''] - /ilpl u-.u eompbc.i! Ş1_ mult Sllui!ţu.

didi nu am. "P"'" peIn( tu dutIncţ1.lI.......bt.l.

~ialI» Uudin' •• inci ee lot PosorÎn'i1 Duhulwion
npa<N 1K.m... t-I0::$ el""J'f1l'ldf a iODift«w iSttPI: bai



a I N M E M O R IA M

. d w . A""ta . 1"'1al doile. G1ivar. care ." .fărşit laAiud, în
4 ion\lOrie t')61. 10 nutruri j4 d . ;mi Trupul Iui, îmbrăţişat ru

.le m",tirilor d.l. Aiud "" odihn.şt. in gro'pa comună .

Nicăieri nu-i fiăţiet.te. mai d'plină c••colo unde îşi ţin d.
c.ld unul I.ingă altul. DeagIom"'''1ia d. aoolo nimeni nu S<'

plâng•. Un crez romun, o groapă comună...•finţeni. p" l.

tol. Moaştele nu i-au lost identilicat. încii."'tii câteva tablouri

din vialO sa:
Însielată în har, Liturght. Părintelui Fior•• tr....mit• •

horul .bsolutului iar borrngirui predicii. cu verbul cald.

coo'ingător. sa""",", ~rinziind . ponr.ne suIr.gii, înconjur.

amvonul d. mulţim•. In vioţ. lilUrgi,ă ţin"" pasul ru heru
vimii Marelui Vohod, c. un ascet iIIhonil.

După prima dl.'lenţie (19jJ) Părint.1eFIor•• • fost sibt '"
păriiseosc:ă Clujul OIerindu-i-,.. parohia Suciu de Sus, buru

10• • pri mit-<l. Vrăj it de ozonul şi pit""""",, vieţii rurale. c.
şi d. sufl etul generos al 5ătenilor. nu o-Of mai h despărţit d.

vi.ţ. molcomă. satului. Legământul divin d•• întemeia o

mănăstire. luat ru ani în llt'tIIii, la ConoL . -. trezit în mînte.
lui. Nult'l'. demult id.a1ul osc:.tic al t'l'tr.gerii din lume. Se
ivise acum ~ momentul Mănăstirile shnJ<'SC peisajul d. basm

al României.A fixat şi locui, 'proape, la Bl'I'ilZa, şi intr-un OII
.Iost gat.. Acolo. petrerut .lăvite ceasuri de rugăciune, d.
pace şide vis.Armoniile sacre d. 10 BffiWI şi "dip ' albastră"

• lui QlOpin ii topiseră nostalgiile sp.ţiului. cat !rO bucur.t

. 1pe cărăriI. blânde de la Bt'I'az . in dinamica păşutulor cu
aIbin. şi flu turi şi de imnul vieţii în!OllOt p. ram uri _zi!

La orestore. din t9)8. când Părintele FIoreo • fost umilit

şi batjocorit la Tiirgu Lăpu~ şi Boi. M...... din IUtlIe. c..... il
ÎIl5Oţ.a0-0 ridi c.t în "Părore. lui miioa.unui "orltongh. I". iar

bu z.l. lui .rau elocvent. c. rim . l. unui refren. Cin. era?
Cur.josul GavriI Burw din Suciu de Sus . colegul nostru d.

la SemiruIruI din au; şi devol ' tul ucenic al Părint.lui. Gestul

său • uimit IUtlI.a, dar nici odise•• lui n-. înwziat. După
detenţie. rom treru....ă proba focului,. imbrăcot sfănt.hai
nă monahalii. Astii2iîşi trăieşte .....,. 10 Bt'I'ilZa, co arhiman

drit. La ntgăciune ni .. pareuneori că în loc de măini f.illiiitn

lle·
Laprocesul preoţilor prolesori Golaction-u.~u Muntenu

şi Ioan BttrII'a, P:irintele Fi"",.Mllt'eŞaI\,chemat co mOflor, •

impresion.t iru;lOllţoprin depoziţia sa, vorbind pe tonul unui
sfănt. Socot im că .tunci • primit c.l m.i înalt certifi,.t d•

conştiinţă . Graniţele dintre oameni .tărnă.d. inim.lor. Ges

tul .""'t. i-. 'porit aureola în su fletul cunoscuţilor şi huni
noasă pildă. lăsat prin'Temi.

Părint.1eFIoreaMureşon .I"'t un a1truist pănă 10 sacrifi
ciu, .sumându-şi cele mai mari riscuri în acţiunile întreprin
S<' pentru ,""var• • multor evrei d . !il exterminare. din lagă

reI. naz iste.
Pentru timpul din anii d. detenţie. folo.it exped iem.

sacre: ziWlaripile ntgăcitmii şi oIe psalmilor. iar în întuneriruI
taini c al nopţilor. co .ilto1trii .!Iloniţi, 'meren:ia mătiniiIor.

ciit. "aţe" incăpeau pe firu l nopţii.. loat. il leg.u cu Cerui

(gntpele d. ciite 100 de mătinii, S<' nUtll<'SC la Alb". "1").
Desp re Părintele Fiol'l'a Mul'l'şan au scrismulte rondeie.

noi il amintim pe părintele confe.
ren\i.r dr. Dor.1 Mon. ca r. 0-.

orupat de""," ~ cyero sa ar muI

Iă perspic.cim•. In <l'fltrul aten
ţiei l-.u . ' "IIt şi doi .Ieşi i.r.rhi,

core I-. u cunosrut ll'tIleinic, f't'I'
cum: mitropolitul B.nolo m....
Anania, care il definea. co •.om0!jIi!

zat, blajin, barnic, Ioane iscusit şi

cul t...", şi inaItpre..hnţitul Arlti
.piscopJustinian al MaromUt'l'ŞU

hti şi Sătmontlui. c.... il d.fineşt.:

"Cărturar d. somnii, l"'triotd....
virrşi~ înteIectuolde prima. mârIă. .•
prietencu Blaga, iu bitor d . '~"1ă

duho'"Oiceascii ~ pregătit.ă im

br.ce haina diiugăreascii, preotul
FI"",oMureşon ..t. UlIUl din mi

ile de mortiri pe c..... i-o dat Bise
rica Ortodoxă". Având porte d.

traiectul prinrăscruce. \'iinturiIor

vilt'l'ge sub aripa divinii . hotuIui,

ru ",-"""bpţii" ne.tinşi, îi .înlt'l'2ă
tim roura". eA.'JONIZARll.

Să-I odihn• • scă Dumn.z....

unde străluc.şt. lumin. Feţei
h.FI ..... 1.10...,..1. S<1O"" JlMozo, M _ .,...~ 19l4.19Sl1 S.le!

•

lor neoliliti Cădelni

ţa omintirilor presu 

pune foc proaspăt. E

de.tul să pom enim
n u mele Părintelui

Flor.. Mureşan şi

crăngul amintirilor

murmură.

Părintele Flor.a

Mur.şan s-a născut

în 8 iulie 19"7, în sa

tul Gubanca.judeţul
Cluj. din părinţi cu

trag...... d. irIitnii pen-
tru biserică. La . at L ;

h.F1, M ...,_

Dumn.z...... te mai 1.....""' ,"""'. t9<;&
mal'l' şi mai .fănt. iar -------~-----

clopotul bisericii ar. audienţă absohtti.

După şcoaladin sa~ 10 insistenţele învăţ ătorului Augustin
Mircea, părinţii săi. Gheorghe şi Maria, cu toat e greutiiţiJe lor,
împreună cu cei tr ei fraţi, i-au deschis porţile .pt'l' şcolile

înalt• . Studiile secundare le-a urmat 10 Dej şi Out iar c.le

universitat'l' laOu~ Cernăuţi, Strasbourg, Berlin ~ doctoratul
la Bucureşti (t948). cu subiectul "auattia hti Varl....m". Mai

pregătiseră o t.zii d . doctorat întitulati ,,Re. ponsabilitat••

moraLi", ce n u a f"'t susţinuti.P. porrursul studiilor a obţi

nut num.i t'l'zultat. optim• . Şi. rămas în romponia cărţii

to.tă v:iaţa, oort>ind în lutnina bLindă toa te l'I',...laţiile ei.

Prin că.\ător:ia ru dotnnişooraEug enia A'Tom. învăţătoa

t'I'emerită, care. d.venit şi wttnare om de cullUră, 0-. fomutl

o fericită familie intelectuilii. Au . m t doi copii, Del:ia şi An
drei-Porfir. Del:ia mai est. în vioţii. Dacă doantno Eugenia ....

______, fină. deli<01ă, gr"1ioasii, statura Părintelui arăta falnic. robus

tii.c. ieşită din . telierele lui Brâncuşi, parci OIIume pregă titi

pentru un d..tin vitreg.

Hirotonit d • • p iscopu l Nicol•• Iv.n {19) 2}, a înc.put

. ctivita te. la parohia Răşc. d . Su.. judeţul O uj. A rontinu.t

.pai să fie cat.ti. t l. şcoliI. primilt'l' din Out prolesor de
educaţi. religioo-moraIă la Cursul profesional d. ucenici din
Clut preot 1. C.tedral. din Ouj şi prolesor la Academia

Teologică, paroh al Bisericii din Deal şi protopop al O uju lui,

• ctiv peste lot ar undevoWIlent.pootolic. C. profesor . fost
stimat d. colegi şi adorat de studenţi.

A .vut şi dorul coodeiului, pub licând orticole• •tudii şi

cărţi,. coloboriind la t'l'Vist.l. ,,Renaşt.....", "VIOla nustrati' ·,

"Tribu llO Ardealului", fund şi red.cror rul!Ural . Dinlt'l' cărţi

amîntim "Biseric. d in De.I...",Out 1942; ERAN. O ut t944

(f. za de doctorat);"Cole<.ţiile Vteţii", Cluj. t94j. Mult. orga

nism. cultur.l••u ben. ficiat d. col.bor...... lui, .1 fiind şi

m.mbru în Unittrll'. Scriitorilor;

El ••mt un mar. rol în .usţiltet'l'. Cettocluhti literar al

lui Vtcror P.pilion, pe care l-a gă2duil chiar în casa lui, unde

S<' întâ1ne. Ium••lea'" din CIu~ precum: Lucian Blaga, V.
IeriuArtonia, Ion Luca, ZoricoLaţru, Ionel Bolboacă, V.lentin

Raus şi alţii C... parohială din str.d. Bisericii Ortodox. Of.

10 • dewnit un însemnot focar al
culturii cluj",",.

Părintele FlOt'I'.Mureşan . în

dur.t ~ artigrei d. d.tenţie. În1952

estearestatîmpreună ru ooţio,~

supuşi umilinţ.lor d. !il C.naI. In

nUtlleie eIiberării • promishti Dum
nezeuridic...... unei mănăstiri."""
ce 0-0 ~înt:iimplat. După un OII este

.Iiberal,. d", inteţindu-5e noriigrei
pe ceru.llui, pentru ,",,"'''eo cop i

ilor, în .cord ru soţia,s-au d..păr

ţit Silit ... părăseosc:ăClu jul. p ri

m.şte Intrur", porohio Suciu de

Sus d. lângă Tg. Lăpuş, unde V"

construi schitul promis, în citutntI
Breaz . , in dec uf< u l u nu i .n

(' 9, 7)·
Anii colectivizării.u pw mul 

ti htm e după gr.tii. Acolo va .;00
g. pentru a doua oară, în 1958 ~i

Părint.l. FIore. MweşarI,umilit.

b.tjocorit ~i judec.t la S'lU-Mare
I"j d••ni muncă siInicii.Spiono

juL . u bminare. autorităţii de . ta t
şi ..bot.....a rolectivizării au f",t

.culele cel. mai grele care i . -.u

Părintele FloreaMureşan

(1907-1961) din amintiri

Grupul de tineret "Protopop
FloreaMureşan" al paroh iei

c1ujene "Sfânta Treime"

l'I'. fost "proJeso;rr. MorionoŞottan d.la CoIegiulN"1iona1

de Infortrulticii din oraş. c..... purtat wt dialog cu tinerii pe

tem. d. int ....... Potrivit părintele Cristian B.ciu. cOOfdoo. -

mrimo int.ilnire a gmpului d. tineret"Protopop Flore.
~ Mure'i"n" a .vut loc mOrţ~ 2) 'prili., in parohia

"Siiint. Tt'I'un." din Clul-Nopoc.. Sub coordonar• •

părintelui CristiarI Baciu, tin.rii.u discut.t în cadtul o""tei

.ctivitiţid..!"" tr.diţiilePOSGlle. Invitati la .ce..tă întiiIni-

torul octi,~tiiţii, programul ce va .ve. loc în codtul gmpuIui

d. tineret ~ propune . du""e. unei contribuţii !il educ.ţ:ia
tineri lor. p rin disruţii tem.tice. jocuri int....cti.... 'Ii~••
d. cunoştinţe t'l'ligioo' •. Conform părerilor . pecialiJitilor:
profesori. pedagog;. reIigiozitate. .. dolJ~prineducoţio

noo-fllt'tnOiă, pe liingă lilmili. şi "",.lă,Bisetico.viind un rol

exlt'l'm. de import.nt în fOl1llilt'l'a caracterului. Grupul d .

tin<'t'l'l"Protopop FlOt'I'. Mur e'i"fi" din codnil parohiei clu
lene "Sl iin t. Trei m." . -. con.titu il cu bin.cuvânt....

Inaltpreas1inţitului PărinteArhiepiscop şi Mitropol it Andrei.
A fost aleasă . {e..tă denumire pentru cultiv..... memoriei

protopopului martir FIorea M llt'I"joOII c.re • fost profesor d .

teologie. proto pop al O uju1uişi preotp.uoh!il pOlOhio .,stiin

t. Treim." din Cluj şi care • 1t'I'CUtla cele ,~ în 1')61 în

închisoare. d. la Aiud, • pretiz.t părintel. Cristian Baciu. Bi
serica "Sfânta Treime'· ..te situ.tă pe str.da Bisericii Ortodo
xe. Est. cel moi vedIi locaş d. ruIt rom.iinesc: din or~. h ind

""'"truit în anul 1795.

!Il
n gong pentru un POP" 'acru inchin. t Părint.lui

Flore.Mureş.rn, 1. , ... pe.te clOCI,ee, d. MII d. 1.

muMU<t.'I lUl Generos. pndvorul amintirilor n. ar

te.pti întălnire. ru chipul lui viu. neuita~ oniruIat în istorie.

DesdIiziindsipetul amintirilor•• Ieni HIl imbiot în Jrăgezimeo

,,
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2
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Părintele Gheorghe Purdea-
o viaţă În slujba lui Dumnezeu

şi a omului

..,.. PL I oan C ri.<tian B aciu

D

D""""'"'l u i Hri. -
, tos, d'-a

lunglli veacurilor,
s-au n>găsit şi acei
oamerucare ~-au

ascult.t chE'lllarl'a
inimii şi l-au urmat
pe Hristos ro cre
dinţă, dragoste şi

d.inJire dUSI' pIDă
la j.rtfă. Nu mă

..fer aici la sfinţii

Bisericii noastre, ci
la ac• • cat.gori.
d. <>am<.>nieate sub

povara vretllUrilor
şi a gwutăţilor au ""'şit să-şi inscri. num. l. în rartl'a v.acu
rilor, cucerind acest loc nu prin titluri nici prin r.nguri şi

măriri lum.şti, ci prin simplitate, muncă şi p.........r""ţă.

Aceştioameni au rămas in min tea şi-n sufletele relo< carei-au
runosrot moo.l. vii, buni povăţuitori şi pilde d. u rmat. În
ronteJ<tlll acesla al dăruirii.. dar şi al vremurilor grele pecare
[oLau !răit, .... amintim ru drag de părinteleGIIrorgIIe Purd.a,
<:ari' prin trudă, dar şi prin samliciu d. mllite un, şi-a puft.t
Crucea rostului ,~eţii prin Ium'a aceasta 'pre impărăţia lui
Dumnez....

P"'OI11i Gheorgh. PUldea ' -a născut in ' 5 m ai ,SB7 in

satul Gârboul De;ului, din părinţiţărani. L. v....t. de 7 ani .
rămas odan d. mamă impt'I'UI\iÎ CII 4 fr.ţi şi cu tarăIlor, care
nu s-a mai ",dsătorit. Aviind un unchi preoţ chiar ÎIl satul

natal, a fost indrumat d. ac. sta '" m.argă la invăţătură. A
urmat şcoala primară şi 1icl'Ui in Dej. stu dii le făciindu-l. in
limba maghiară. Întimpul antior d.~părint.l. şi mai
mlliţicolegi de-ai săi, n.a" iind mijloace d. tI.~ aUlost ajulaţi
de familiid. romiini ru miîn<arI'; a"'astă. hrană şi-<> driimuiau

pemai mllite zil. pentru a~ asigura .xistenţa. După termi
narealil.'l.>ului,. a urmat 5Iudii la Facullatea Teologică din Sibiu

Arhid . Prof. Dr. Ioan Zăgrean

(1912-1991)

~Pr. E ug. n Goi..

murian Blaga, intr--una din poeriile sale, vorbeşte mag
nific d . ,1"" aura c. o poarti in .1.aducerile amin t• .
A,tI.l, .1 spune: " Piet lumini şi pier. laur, / c.d.

frunt. , cad. drum. / Amintirile d . aur- I Numai .le ard sub

5CfIlm" (fusrulum}. Într-ad",'ăr sun t induioşii.!oare, "amin
tirii. d. aur" d.sl"" dasciilii noştri car., asemen.a magului
din b. sm., n.-.u luminat "cărării. prib.g. ... Arestora 1.
datorăm recunoştinţă şi le purtăm vie icoana în 5UIIetul nos
tru, pomenindu-i cu piew. creştinească,de-a lungul anilor
vi.~ noastr• .

lotr. luminaţii dasciili ai muhor gener.ţii de .le\~ ai Se

minarului Teolog i<Ortodox din G uj-Napoca şi d. studenţi
d. la Institu tu l T.ologic din Sibiu re •• pr.găt.au pentru
slu jba "Pinoasă, dar sublimă a pr""1 iei, se numără ~i c.a •
ArhidiaconuJui rrof. DL Ioan ZiigrearL

Cănd aşt.m p. hârtie . ces t. amintiri despre părint.l.

prof.sor doctor Ioan Zăgrean. sufletul est. stăpiinit de . d iin
ci sentiment. şi etlIoţll.A evoca gânduri şi amintiri desp<' un
om mar... esll' un lUffil d.licat şi plin d. răspund...... Şi totuşi

.levii aU o slăDtă datori. să cinst.asc~ pe rei care le-au da t
în"ăţătura, pe .cei ca.. i-au lormat Ca o.meni. Aş dori .ă-i
f.c un portret mOfal cătmai . d""" a!. aşa cum . Iost. cu ''<'rVoI

şi int.lig<'llţa lui spontană. uneori (li ironia discretă, ro adiin-

I N MEMORIA M

,,,' ,,'

c. lui rulturii, ro înclin.ţia"Pre a fac. bine. Mndest, cinstiţ

corect sunt calităţi <:ari' i-au caracterizat personalit.t.a.Deşi

""" el, avea un sufl.t ma re. Specialist în toat• ...eroar.l. d .
predare al. Teologiei, inclusiv limba ebraică.

Părint.le Ziigreana fost iubit de .levi şi studenţi Îl iubeau
şi il fl'Spectau pentru calităţii. sale d. om, dascăl şi preot.
Vocaţia sa a lost a«'E'a d. proiesor d . Teologie de a impiirti
şi .l.vilo', stud""ţilorcunoştinţ. ciit mai bogat• . Vorb.a
captivanţ spirituaL cald şi erudit. Cursuril. saI••veau o ţi

nuti acadE'DIică, fiind un prof."" d. culturăenciclopedică.

A los t un distins slujitor al Sfăntuiui Altar, mistu it d .
llacăra sfăntă a datori.i faţă d. misiun.a sa d. diacon. A
>Iuji! cu mari ielarhi şi mitmpoliţi ai Ardealului. Aîmpodo
bit prin """'" sa aleasă c.tedralele ep arhia1edin au; şi Sibiu.
Încei cinciani petteroţi pebăncile SeminaruluiTeologu: din
Chlj, .levii erau obişnuiţi cii profesorul Zigrean nu şti. '"
d.a nota 10 la ",al. E' a un examinator pretenţios şi temuI.
Dar, era foan. bucuros ciind . levii tiispundeau bin., ~i cu
satisfacţie ",i se citea pefaţă, acorda nola maximă. Aocupat
Iimcţia d. director al Seminarului TeologicOrtodox dinOu~

in perioada rea mai gr.a ciind furia comunistă el , îndrepta
ti impotriva şcolilor teologic• . Are..tă furie s-a făcut mult
mai simţită 1. O uj. După concepţia regimului comunist tre
buiau d islrUSl' toat• • lement. l. car. ar fi pu s în pericol statul
ateu: oameni, cii<ţi, bunuri Ş .a . Cu groază ne aduc. m aminte
cum . u dispărut câteva mii d. volutnl' d. cărţi din Bibholl'Ca
Seminarului Teoiogic, lucrări "" nu s-au mai I'I'CUperat nicio
dată . Sau sub ochii îngroziţi ai profesorilo< şi .leviIor aUlost
arestaţi doi distinşi prolesori d. Teologi'" profesorul doctOf
Liviu Mu nt . anu şi părint.le profesor Ioan Bun .a, p<'lltru
redactarea unei programe analitic. d. invăţiimiint ",hgios.

•
areeaşi săptămiinii. d. o boalii rontagiaasii. una miercuri, alta
joi in săptiimiina CtiiciunuJui; astlel că părint.le a trebuit să
şi ,'adă propriil.liire puse in "".laşi sicriu şi înmOftlliintate .
În anul 1938 şi-a mai fli:rdut un băiat d. II ani.. i.r in anlli
' 950 o fati d . 25 d. ani.10timpul războiuhtis-a ",fugiat din
faţa ungurilor şi a ruşilor. dar apoia fost .......oit să trăiască cu
ei in casă, şi ru unii şi cu alţii E d. amintit faptul că şi ungu
rii, • ciror hmba o vorbea, şi ruşii l-au respectat -~a din
urtrIă i-au cerut să spo,'<.'d.ască şi să impărtă\,"ască un ()Staş

siirt> ortodox <:ari' a ajuns rănit in casapărint.1ui. Perioada d.
după război. greutiţile şi cotele <:ari' au fost imp US<' d. comu
nişti I-.u determinat p. părint.leGheorgh. să-şi văruLichiar
şi ţiglele d. pe şură ca să poată rompăra po ru mb şi grău

pentru copii şi Iamilie. Consideraţi ..chiaburi" ru 8 hectare
d. piiinănt. părint.le Gheorghe Furd.a junior d. 1. Agriş şi

un.lt fr.t . , Nicolae, ' u lost a..staţi Ca deţin uţi politici şi

îndiişi cinci ani.din '949 pănă ÎIl '95+ laAiud, Gherla, P<>ar
ta Albă şi Valea N.agră. Forţat d. autorităţi. ÎIl ""le din urm~

a trebuit să pre<I'a pământul l. stat. Părint.l. Gheo rgh. a
aVU! mulll' în<:et'Cări dar niciodată nu a învinovăţit divmitall'a
d. acestea. A riimas .celaşi tati bon, bliind şi răbdăto<.

Era loart• • preciat în saţ deopotrivă d. ortodoqi şi d.
gr.ro-catolici. Astl.L fami1iilegreco-c.tolire il solicitau ade
sea să 1.bot.z. copiii in rit ortodox iar in urma căsătoriilor

mixt. dintre greco-catoliri şiortodoc~ se int.impla uneori ca
greco-c.toliru! să tr.acă la ortodoxie.Aşa se 1.", că ac.asti
fiii . ro optsp'.zece Iamilii ortodox. , in decurs d. aproxima
tiv douăzeci d. ani. in 1946, a ajuns să numele cincizeci d.
fami lii ortodox., meritul fiind intru totul al ac.stui preo t
vrednic. Obosit ~ coosu mat d. necazuri. cu gândul şi durerea
la copiii săi din inchisori, părint.leGheo<gh. Purd' a trec.la
Domnul ÎIl 4 mai ' 951-mulţumit că a putut .luji d. Sfint.l.
Paşti a acelui an . Părint.le îşi doarme oomnlli d. v. ci in cimi

tirul din Crăieşti ÎIl dt.ap ta altarului, veghind şi ascultiind
sluţ>ele pe care 1. ",viirşim în Biserica din saţ ctitoria diin

slliu i. Aru m la "'as d. aduc"", amint. - 'joaize<i d. ani d. la
adormirea părint.lui - , rele trei Iiiceincii în viaţă, Lucra. Mia
şi F.hc:ia. nora dănslliui,doamna pteoll'asăMaria, dimpr...
nă cu familiil. izvor.ill' din această tulpină bună . părint.lu~

ridică parasm şi rugăciun. d. pom enire "" lor ce le-. u fost
pildă şi . x.mplu d. urmat: părint.l.Gh.orghe Pard'a şi

doamna preot.... Maria. În juru1 diinşilor s-au format fami
lii .xemplar., car. păstr.ază ~ astăzi cminll'l. şi poveţ.l.

frumoase primit. d.la diinşii.

Vii: mlliţumim părint. d r.g pentru tot ce-aţi făcu! pentru
ac.st sa t şi pentru cii ne-. !i lăsat locaş d. >Iujire şi d. închi
nat'\' Domnului Dumne zeu să vii odihneari in pare!

Ca un d istins slujitor al Bisericii Ortodox. romăn'iti ,

părinll'le prof""" loan Zăgmm nu a liirut compromisuri. A
dat dovadăd. un caracter putemic, o per'lOllaiitat. d . oal.a
~ ţinuti mn<alii, atitudine Iermii în laţa vicisitudinilOf vieţii .

In ciuda vremurilor ateisll' d. pebăncile Seminarului Teolo
gic Ort odox din G uj au i.şit oam<'lli d. seamă. Numeroşi

ierarhi, profesori universitari. cadr. didactic., slujitori in
administraţia Bisericească, consili.ri, protopopi.. preoţi d.
seamăai Bisericii străbune.

Bunii şi inţ.l.gătorii noştri prol."'ri . u servit a""astă

şcoală, i i prin . a Biser ica n••mului i i sull.tlli poporu lui
mmiin în timpurile c.l. mai grei., « .ind .l.vilor condiţii

frumoase d. instru ire , Iără ca aceştia să cunoascii prin ce
valur i tr.", Şcoala şi Biserica noastr~. Totodată, părint.l.

prot. dr. lo .n Zăgrean a d.sUşurat i i o bogat1 act ivi t.t.
pubhcistiâ.

So! id. al, tată iubitor d . ropii şi pri . ten sincerşi devotaţ
siirito< la necazlli şi dn<erea ..menilor. S-a , tins d in ,~aţă la

1 August '99', după o boală necruţătoare şi o suferinţă grea.
Chip ul său luminos Va stărui in suflet.l. ",In< car. l-au cu

noscut şi mai a1.s al relor care l-. u inţ.les.

T<>ţi aceieate i-am fost .le\~ şi slud<'llţi, călători pedrumul
vieţii. nu av. m voi. să-I uităm pe părint.l. prol. dr.loan
Zăgmm..... Alţii poat. l-au uitat ,

Marele poe! Lucian Blaga 'punea:"In timpul eclip sei nu .;::;,
soarele este atins d., ci ochii car. il prive.c". Să !Il' .dunăm ...

1amintirile şi acum, la c.as ani1lel'Sar, in şoaptă d. rugăciun.
să zicem :" Bun ul Dumnezeu să-i fad parte d . veşnic1 odih- ;ţ

nă şi să-i răsplăt.ască ostenelil e depuse in slUJb a Bisericii şi ~

a neamuhti său. Să riimiinii. cand.la aprinsă pururea în suJle- ~eII'le noastre!" ~
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i ll5rrle rL d . lalll şi Inform.ţll su pll m. ntare puteţi obţine la

sediul CtJltnl hli iii' PrlrrillJlj_RrnQ11n't... din Piaţ. Avram
Ianc u nr. 2., 1. OI . Cri .tI. n Moldov. n . Tel; ""12)-583822;

026~-4)I020; e-mail; p.l.rin.;..m;tropolia-cIujului.ro sau

moldovandumi tru"Yah oo.com.

Pelerinaj în Italia
26 iunie - 9 iulie 2013

bi",ricii Sl.Ioan şi • Fâmânii Fecioar"; Maria. Deplasare Ia
Lod-antica lida, urui.... află biserica şi mormântu1 SI.GlIe

orghe. JAFFA, cu biserica SI. Mihail şi bi",ric. catolică SI.

Petru. La ..rere - în funcţi. d . tim p, baie în Mar• • Medite
rană şi.poi d .plasare sp re aeroportul BenGurionia T. IAviv

(cu oprire la principaIeie obiective turistice ).Deco11re TelAviv

ora 17-1"•• terizare Ia~ti ora 21.00.Plec..... cu . utoc.

ruJ şi sosir. Ia Ouj dimineţ.următoare la ora 7.00.

l'AoŢ: 66, EURO

Preţul lnctu d~ - Bil.te de ..i on BlICIIll'Şti - Tel-Aviv şi

Tel-Aviv- BllCUll'Şli; - Taxed . aeroporr; -Asistenţă în aeroport
la sosire şi plecare; - I'rimire şi transfer dela şi la .eroport Ia
sosire ~i plec..... în lsI...ţ - '1nopţi Ca>an' Ia hot . l în Tiberias

(2 nopţi), Iletlehem 13 nopţi ) - c.tegoria hotelu ri/or ...te cea
01i<iaI. pentru Israel şi Palestina; - 6 zile demi-pensilIDi' (mic

dejun ~i cină); - Tax. d . intr..... Ia obiectivele re ligiua... şi

turistice din program (Capernaum. Ierihon, Betl.hem, Gr.

dina Ghetzimani şi taxi pentru Muntel. T.bor şi la SI Sava);
- Autoror 3' pentru transport în Isr...1pe tuată d ur.t. pro
gramulu~ - Ghid evll'll d. n.ţionaIit.te română în Israel; 

Preot însoţitor pentru grup;
P",tu1nu Includ.: - Tips-uri lJo f) - (se achită în Isr••l);

-Asigur..... medicală d . sănătate. - Transportul de Ia Cluj

la . eroportul Henri Coand.i - Burur<'Şli

Ade nee..ar... Paş.aport valabil înc.i~ luni de la d.to ple
om

Zlu. 1: 26 iuni.; Cluj - N.poc.(or. 10.00) - Bud.pest. 

Zagreb. Caz.....
ZIua II: '7 iuni.; Mic dejun. Veneţia; Palatul Dogiior (. x

1<'fior1 Bazilic. şi Piaţa San Marco - P.dova. Cazare

Ziua IU: 28iUlUl': Mic dejun. R. venruI (B.ptisteriul, Bise
rica San Vitale şi Biseri ca San Apohn.re). C. za re în zona
Rimini

Zlu. lV: 2'J iunie; Mi< dejun . B.li; C.tedral . Siiintul Ni

rol .... Ca>an'
Ziua V: )0 iuni", Mic dejun. CMSt. AmaI.fi - Amalfi;D0

mul - Insula Capri Cazare

Zlu. VI: 1 iuhl': InsuIa C.pri. Timp liber. Ca>an'
Zina VII: 2 iuIie; Mic dejun. Roma ; Bisericile Santa Mari.

M'ggiore. San Giovanni in L.terarlO şi San Pietro in VlllroIi,

Collo:seum -ul Forumul Roman, CapitohuI ~i Collllllrul lui

Traian. Caz.re

ZIua VIlI: ) iuIie;Mic dejun Deplasare cu transport public
Ia Vatican; Mu, euI V.ticanulu~ C'p.la Sixtină şi BariIic.
Siiintui !'etrn. După-amiaza, timp liber în oraş. Cazare

Zl u. IX: 4 iulie; Mic dejun. A..isi ; Basili<a SI. francisc 
Florenţa; Ponte Vecdlio, GaIleri. d .gb Uffui (exterior), Bise

ri<a Santo Trinit a, C.tredrala Santo Croce. Calar.
Zlu. X: 5 iuh", Mic dejun. Pisa; Campo rlri MiJaroIi (c. 

tedra1a, bapliseriul, turn fudiJurt ) - PIIJ11Ul -MiImw: Domul
Opera "SCALA", Galeriile Viltorio Emanuele. C..,.....

Zln. XI:6iuIie; Mic dejun. V.rana; Armele romane,~
Julielei - P.dova: Biserica SI. Ant,,", Biseric. Sl.Iustina C.

zar. în 2on.ligrumO S.bbiadoro
Zlu. XII: 7 iulie; Mic dejun. lignano Sabbiadoro. Ttmp

liber. Cazar.

Ziua XlII: 8 iulie; Ple<:a re. sp re ţ.ră şi so.irea în
cumul nopţii l a Ouj-Napoca.

i'REr- JOO Ee'RO

S'JVl d llndn.... Transport (li autor.nil; 12 nopţi cazar .

1. hotel de 2 şi ) ' ; l>1ic dejun; Ghid şi însoţitorde grup

N u .unt Incln.. În p"'ţ: asigur... medicală; intrări 1.
obiective turistice

ArI. n"'......:Paşaport sau carte de iden titat e

Pelerinaj în Israel
16-21 septembrie 2013
15-20 octombrie 2013
1 - 6 noiembrie 2013

Zi ua III: Mic dejun. Deplasar. 1. Ilethl"""'.Viziurea bi
...ricii orod oxe şi. clipt. i urui• •-. năsru! Domnul, apoi .

Bisericii romano catoli.. st.Ecal<'fina şi GrOla Laptelui Coo

tirmar.a drumului în deşen cu tninibuze . rabe plină IaMă

n ilstire . SI.Sava şi Milnilstirea Sf.Teod<>:sie, Zidul Pliingerii.
Viziti Ia Biserica româneascil d in l<'fllsaIim. Cină şi Ca>an' la
Bethlehl'trl Ia H otel d . t .

Zlu. IV: Mic dejun Începem pelerin.ljul urciind pe Mun

tele Milslinilor, pentru • ved•• de su s panorama Ierusalimu
lui şi • Sfint"; Cetlţi. Vizi tar• • Miiniistirii!"USl' EIeon. • Bise
ricii p. ter N<>:ster (T. till no stru), . Bisericii Dominu. fl.v it

(Domnul a pl.ins ), Grădina Getsimani cu Biseric. N.ţiunilor,
Biserica Mormântului MaiciiDomnului şi Peş!er. Getsimani.

Vom într. în Cetate. Sfântă prin PoartaSi. Ştefan. Parcurgl'trl

pe jos Via Doloro:sa cu ",1. 4 .toţii în c.... s-a oprit DomnuI
plină Ia Sfântul Mormânt. Urcare pe Golgota, închin.", la

Piatr. Ungerii, vizitar• • paracJi.oleior sfinte.După . miaza,
vizilă pe Muntele Sionului, la Biserica AdormiriiMaicii Dom
nului, Foişoru.l - Cina "'. de taină. Morm ântul marelui Reg.

D..i d Cină şi caz..... 1. Betil'hem 1. Hol.l de 4' .
Zl u. V:Mic dejun. Deplasare Ia lerihoo cu vizită 1. bise

rica ortodoxă unde vom ,"<'d•• Dudul lui Zaheu, Biseric. şi

C.imînul românescde Ia Ierihon şi pustia Quar.ntaniei Co
bor;im Ia Iordan, vizitim MiIniIsorea st.Gherasim de Ia Iordan.

Continuăm drumul la Hole". şi vi2itămMânisIirea ru moaş

te le SI.loan I.cob Romiinul d . Ia N.amţ. Trt'Cf.'Dl pe Lingă

Qumran (vechiul emtru al EsenieniIor). ro o scurti! oprire la
m.gazinul de prodll5<' cosm.tic<> de 1. 1<.1...... Moarti. Pro

gramul zilei ... încheiecu intr. ", gr.luită ta ştrandul Chihut
zului KaIia şi baie în 'p. săr.ti.Mării Moarte. Cînii şi caza

re la l<'fIlsaIim Ia Hot.l de 4' Opţional. 1. o•• '4:00-d.pl ....·
'" Ia Stântul Mormânt pe ntru . .... partlctp. Ia St. liturghl.

de Ia ml. zu l nopţII (.u tocar gratuit numai Ia dus) Cină ~i

cu..... Ia Betil'hem Hotel ~'.

Zl u l VI: Mic dejun.Viziti ta Ein Karem - p.tria Sf.loan

BotezătoruI-<:el mai m.... om nilscut d . o femeie, vizi t......

Ziua 1: I'lec...... din Ouj-Napoca rlll tj "'pt. 14 octsau 3'
oct ta ora 21.00 cu autocaruI), ora 8.00 dimineaţa sosire pe
.eroport Bucur.şti.. decoIare ora 10.4'1 şi sosire pe Aerop<>rtu1

B. n Gurion, liingă Tel Aviv ora 1}.40. Deplasa re pe masta

Medit"'an"; la Hai/. , .plendid or.~port Ia M.diterană, al

treiIe. oraş ca mărime din Isr • • l. alIa t într -un mar. golita
poaI. l. Mumelui Carmel. Vizi t...... Mănăstirii St.la Maris

(St. au . Mirii), ro aItmtl d.....pra. peşteM Sfântului Prooroc
lli. Tezviteanul şi.poivom privi Tl'trIplui Cultului Bohai, cu
grădinile p ' t . r.... su spend.t. - . it P.trimoniu UNESCO,
sup. rioare grădinilor de la Versailles. Deplasare Ia Cana 

vizitore. bisericii unde ••vutloc prim. minune din GaIil.ia:

transformarea .pei în vin. Caz..... şi cină Ia 4' în Ti!lerias.
Zina II: Mic dejun.Nazaret, vizitar•• Bisericii catolice Buna

Vestire, ce. mai m.re construcţiede cuii din Orientul 'pro

piat şi • l>isericii ortodoxe Sf. G.."tiI cu izvoru1Mariei. Con

tinuăm cu Muntele Tabor. Vizi!ar<" bisericii ortodox. ridi ca
ti pe IocuIund• • -apetrecut Sdlimbarea 1. laţă. DepIas.1rl' la

Muntele FericiriIor, vizit...... b isericii T.bgh. unde Ii"", .
săvârji! tninunI'. înmulţire. pâiniIor şi • peştilor. Capernaum,

oraş denumi! şi ,,cet. te. DomnuIui", (vizita rea vestitului loc
urui. Iisus a predicat. casa SI.Petru). Opţional f i In funcţie

de timp - p limba•• cn o copie ••bărdllul lI.ns~, pe . pel .

Mării GaIIl.11~I v:lzltâ la Caprlc..f. b rlca d• •m ~I dl am.n
t• . Cină şi cazare în Tiberias 1. Hotel de 4'

PS y"",., .. fi ....1sr..,,; Uto~ • . ... . ri'", .,..;[..,;." 0(0,,/;'"
.. _ .....1T<Ol"f'C 0....... o•• OojR"f'<"" 12..,...... 20".

es EYlSCOPUL
VASilE SOIllf:5AI'«JI.

Lnn!. 1 .prlll~: S1uje~le liturghia Darurilor mai înainte
sfinţite în Parohia ,,stiinlU1 Ioan Gură de Aur" din Ouj-Na

1"".
Marţi, > .prllle: Oficiază Sf;intul ML';lu la Căminul de

Bătrâni din Bistriţa.

Miercu ri, 3 .prlll.. OficiazăSfam ul Maslu la MânOstir••
futr. F.intânete. prot. Bistriţa .

Vineri, 5 . prlll.. OficiazăStamulMaslu în pdfOhia .,s fân
tuI Evanghelist Matei" din Cluj-Naroc' .

Simbiti, 6 . prlUe: Participa la Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Cluj la intâlnin>. teologică ""dialog cu~
Focolarelor p' tem. Iubirealui l>umne zeu.

Duminica. 7 ' r rm e: Slu~!l' Si' ma Liturghie ÎIl parohia
"SJiintul Dimitrie - Izvorarorul de mir", Eariu ILpret ClujL
Oficiază Simtul Ma , ln ÎIl parohia Breaz .. prot Iledean.

Luni, 8 .priUe: Sluj'~l' liturghia Darurilor mai înainte
sfinţile în Parohia ,,Pogorâr • • Sf;intului Duh" d in Cluj-N.

poca. cartierul Zorilor.

Marţi , 9 .prl Ue: ÎnAmfiteatrul Facultăţii de Geografie.
participă 1. Întalnirea de 20 de an; .. primei generaţii

A.s.Ca.R.
JoI, 11.prlll.. OIiciazi SJ.întu1 MasJu ÎIl parohia .,sfântul

Dumitru" din Floreşti, prm. Ou; I.
Vineri, ti aprlll~ Sluj<? l iturghia Darurilor mai înain-

t. sfinţite în Poraclisul "Sfinţii Trei Ierarhi d in a uj-N. poc•.
Duminică. '4 . prlll ...51,*\,,' Sfiinto l itu rghie laMănăs

tirea " Sfânta Cuvioasă Parasch.va·' di n localitat • • R~.
Oficiază Siiintul Masiu în parohia " Sliint. Treim. ", Raciu L
prot. O uj l

l uni, 1, aprUl.: 1. pa rte Ia Adu narea Generalii. A Socie
tăţii f.ou.w r Ortodoxe din Arhil'piscopi. Vadului. F.leacu
lui şi Clujului.

MI. rru rl, 17 . p . lIl e: Sluje~te Liturghia D.rurilor mai

înainte sfinţite în Parohia ,,Sfântul Mina" din CIuj-Napoca.
Jo i, 18 ap . IIl.: OficiazăSfiintu l Ma lu In PoroIu. V.lea

Ghinzii.
Vln.rI, 19 . p rlU. : Oliciază Taina Simtului M..lu în Pa

rohia ,,Pogorâre. Simtului Duh" din Cluj-Nap<>ca- cartie<u1

""""'.
Sâmbătă , 20 ap rlll~ Participă Ia PelerinajuI pe jos d . Ia

Ido<! Ia Miln.islirl'a N icula,organizat de Asociaţia Studenţilor

~Ottodoqi, filiala.O uj-Napoca.
Dnmlnlcă, 21 ap rlU. : Sluj<? Siiint. litu rghie Parohia

Berche~ pro!. Cluj 1.0liciaziI Taina Siiintului Maslu în Pa
rohiaCâmpia Turzii, prot Turd..
MarţL ') aprlU ...S1~. liturghia Darurilor mai înainte

sfinţite în CatedrolaMitropobtanădin O uj-Napoc..
Miercuri, '4 . p rlU. :Slujell ' Litu rghia Darurilor m.i în. 

inte sfinţite în Parohia ,.Pogorârea Siiintului Duh" d in Cluj
Napoca cartierul Zorilor.

JOI. 2' .prlll~ Oticiazil Siiintui Malu ta sp italul din Câm 
pia Turzii, prot Turd• .

Vln.rI, 2~ .p.lll~ Oficiază Taina SfiintuIui MasIu în pa-

rohi. Monor. prol. Bistriţ.. în biserica cu hramul ,,5f. Vasile,
o ""Mor. ".OIiciazii Taina SfiintuIuiMasIuIa Miini\stin>a "stiin-

"__ ta Treime din Sopo<u de Câmpie.
• Duminică, 18 . prlI l. : SluMf' Sfiint . liturghi. în Cate-

dral a Mitropolitinii din Ouj-Nap oca. Oficiază Taina Sfiintu 

luiMaslu în Parohia Sit.. prot. NăsiIu<i. în biserica ro hramul
"SI. Arhangheli Mihail şi GravriI".

z
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AGE NDA IERARHUlUI u

n-s AKUlf:r ISCOI'Ul.
SI HITROrol.lTUI. ANDRf:1

!n fi"".,~ lu ni. in". or olo 5-00 l i t o-oo. """du<o
jedinta Con,;liulul Permo"""lei EI"',h;"le.

In fio<a~mi«",ri l i " ,....ri. int .. "",le 8..... " tu."",
J""'dl <UtM11 d. Spirituali"'" pert"" . .."jottpi din onu

tit " IV d. La Facui....,. de T""I"l\i~ din O urNol""""'
In tlo<o... mi<<<u<l in lrO "",le '6-00 fi '8-00. prodA

"",...l de Sr't±ltt.oh.... pert"" ",._ottzli FacultAtii d.
T«:>loF;io din Cluj-Nopox:a.

In /ioare mi." u ri. in' ", 0 ..10 10.)0 l i '''00, ....ti ·

....zI omi, iu""o .C" ""~I..llm"h"l~i _ .p;'i'"~h""~

<"f"'" pt .. -.IL bn'tirnL"'. pen'''' poolul d. ,.dio . Ro...........
In Iie<a .. mi<t<uri l i vln . d. in~~ t (l.O(l ~ ,~"",

acordA oud .....!" <le",lui fi credin<iOfilor.

slupa d. I'uner<> a Pietrei d. temeliepentru o capel.i ÎllChin.ltă Jogu1ui VasileDănru. Rosteş1I'oalocuţittne. InCatedralaMilt<>
stintului Iem h Necrarie. Rosteşt. un cuvOnt d. invăţiitură. La poIilmă, asistă la. Ve<:emie şi slujeşt. 1a lilie.
Cemtl Militardin Ilistriţa,"""ţine o cooferinţ.i duhovnicească. n "prlll.. Inbiserica dinMaieru, protopopiatul Niisăud, M-

11 aptlUe: Slujeşte Sfânta liturghie a D.uutilOi mai înainte v.irşeşte Sfânu Liturghie. Rosteşt. cuvântuld. învăţiitură.fste
sfinţite înlocalib.tea Batio,. I~otopopiotulDej. RooIeşt. cuvântul însoţit de cilrl' P.c.Pc Bogdan 1'·anov.~ culturalalAr
de înviiţiitură. fste înooţil d. ullrI' p.c. Pc Vasile S1anciu, decanul hiepi=pieiVadului. F<iearuhJi şi Oujului. ht UlEdrala Minor<>
Facultiiţii d. Trologiedin Ouj-Napoca şi d. cilte P.c. Pc Cris- litană. slujeşte Vecemio, Pa".".mqaMică şi rosteşte o cotehezii.

Iim Baciu, consilierul bisericesc al ArIUepisoopiei Vadului, Fe- :u aptil le: l'twidează romisia. pertttu l'V<Iluarea a candida.
learului şi O ujului Vizit.ază şanlierul Campusului Teologic liJot pentru ocuparea postutilor d<> preoţi parohi la parohiile
•.NirolaeIvan". CiimpiaTur.rii II, proropopiatulTutda,Păniceni,protopopiatul

1.>aprilie:Faceo vizil.i pe şanlierul d. coostrueţie a bisericii Huedin şi Sărala, protopopiatulDej. I'arricif'" la festivitatea de
. :Sfinţii ApostoliPe!ru şi Pa"el" din caItierulclujeanMănăştut. premierea . levilor parli<::ipanţi laronrotSUl ,,lfusros- aptorul
In Catedrala Mitropolilanii. slujeşt. Pa''I'<Wlliţa Mat. şi asistă meu" ediţia a li-a, organizat d. parohia "Adonnir. a Maicii
la. con<.rtul Coralei "Armonia" din Baia-Mat•. Rcm.şt. un Domnului" din cartierul clujeanMiinăştur. in rolabofar. cu
cu"ânt d. bineruvântlre. şcoIil. de raza parohiei. Rosteşt. un cuvântde bineru"ântlre.

1) "prlU. : In <apela mortuară din cimitirul din Miinăştur. ' 3aptlllflSii".îr}eşIe Slântaliturghie a Darurilormai înain-
oficiază slujba inmonnântiiriipenttu profesoatalulia Chira. te sfinţite, in biserica din localitatea Ciutila, protopopiatuIChtj
Rosteşt. un cuvântde in"ăţânJră. Asistă la Vecernie şi slujeşte 1 Rosteşte cu"ântul d<> in"aţăturii. Hiroroneşt<' inltUdiacoo. cu
la litie in CatedralaMttropolilană. binecu"ântarea PteaIericiNIui Părime l'a!tiadI Daniel, pe tâniirul

l aprllle:VlZit.ază~ coostruiti înindnuhceului Grot- Vtorel Mariş. OficiaziiTainaSfiintului llotEzpentru prunca Na-
g. Bariţiu (fost David I'rodan) din Clttj-Napoca. In Catedrala taliaMaria, fiicapărintehti parohMirceaSandu. fste iMoţitde
Mil1Opolitallii,oficiaza slujba Te-Deum pentru deschiderea citre domnul Sorin Cile.. dirmorull.'COllOtttic al Athiepisropi-
Olimpiadei de R'ligie. faza naţionalii. Rcmeşt. un cuviintd. ei Vadului, F.learului şi Clujului şi dotrutulValentinVesa, se-
bineru"âmare. crmrul eparhial alArlnepisropieiVadului. F.learului şi Cluju-

' aprllle:Faceovizită rastoraLl în prot<plpiatulKăsăud, in lui. InCirnitirul Central, participă la comemorarea rompozit<>-
\'l'<Ierea organizârii unui ""'ltU sociaJ, f""CUm şi pertltUslabi- rului GheorgheDima.Sii'~ o sluibiidepom<.'<lire şi rosteş-

lireo locului unde urm.ază oii fieampw.at monumentul Sfirlţi- te tm cu,"ânt <ltthovnicesc. În biserica ,,.Sfântul Toma". ofiriazii
10< Mortiri Năsii:ttdeni Se îmiilneşte cu domnul Nimlae I.firo>a Taina SfântuluiMaslu. Rosteşt.un cu,'ânt d. in,·ăţiitură.

Rom""... primarullocalitiiţiiNiioăttd.Vizit.aza Mimiistirea '4 aprlll. :Cu prileju1 hromului MViirşeşt. Sfânta li!utghie
Salv.L in bisericaMânăstirii ,,5fiima Eli.sobeta" din Oui-Napoc.. Ros-

J aprlll.: In Piaţa A'mlttt Iancu din "",trul mtnticipiului teşte cuvântul de irwăţiitură. HiroIooeşI.intru dioronpe tânărul

Ouj-N"J"'C"' ofuia>.iisluJbaTe-Deum, cu ootziazilei Jandarme- TudorAlexandnt Pelro\n Est. insoţit de către P.Cuv. Pt. Du-
tiei Române. Dă citiremesajului de f.hcitare adresal de Preafe- mitru Cob>aru,exarlmlmânăstiriIot din Athiepi.scopia Vadu1ui
iuitul Piirim.l'ottriartIDaniel cu ac"': prilej. F.learului şiClujului In foaierulCasei Uniwrsitarilor, ofiriazii

t aprilie: Fa", o vizită În protopopiatul Gherla. Vizitează l PSA ';';,,,;,.~ , i Mi' ''', o/jr, Mai,,,". 21 a,rifi, 2013 slujbad. înmormântat . a~ Coost.IntinMusuţ.l.
parohia Păduteni-Ţop. unde se înliilneşte <;u domnul Dumitru r' -r RosleşIetmCII"ântdeîmliiJ.itut:i.ln 5aIa,,Audirorium Maximum"
OIte.... primarulromuneiMintiu Gherhi. In protopopiatulo.j. tt "prlU.: Cu ocazia priizmtirii Slântului 1.",rlI Pahami.. a Casei Univernilatilot; patticipii la un ron<:ert prepasca1, orga
vizitează MânOstirea •.ştefan Vod.i" d.la. Vadşi şantierul bise- sa.-iirşeşt eSfintll.iturgltiein bisericadinGledin, proropopiatu1 nizatin 5p<iiinuI Cenuului de îngtliripali.Ilive,,.Sfântul Necta
ricii ..Si Nectarie..din Dej. l'ste iMoţil decitre Pc. Pc Ctislian Bistti!a- RosteşIe""'"ântuI deirn<lţ.itură. fste iMoţil de ditre Pc. ri. ... Rosteşt. o aloculiune. ÎTpreună cu ÎPS Teoian, Mitropoh
llaciu,coosi1ierul biseri<:eoc al Arhiepisoopiei Vadului, FeleOCll- Pt.NimlaeBuda, inspec;torul eparhialalAthiepisropiei Vadului. tuI Moldo"ei şi Buco"inei şi lPS Lautmţiit, MitropolitulArdea
lui şi Clujului F.leacului şi O uiuJui ln Catedrala Mitropolilanii, slujeşte Ve- lttJui,participă la. emisiunea"Jocuri d. puter.", moderată d.

5aptlll.. InAulal<.:la.... a Facultăţii de Ştiinţe Erooomice din r:emi., Pave<:<'tttiţa Micii şi rosteşte o weheză. • domnul Rareş Bogd.... 1a postul d<> televiziune Realitatea TV.
Ouj-N"J"'C"' partiripă lapn'ttIiereadi$igiitorilorla Olimpiada 15aprilie: VlZiteazii şantierul d. construcţie a bisericii.,ln- '5 "prllle: Întegistt.ază o emisiune perttru Sfint. l. Paşti
!,leReligie, fazanaţională. Rosteşte tm "","ântd. bir.eruvântare. vier.. Domnului" din r:artieruldujeanZon1or. pertltUpostul d. televiziune 1VRj. In Aula •.NicoIae 1.....". in
ln biserica parohiei Morlaca,proIopopiatulHuedin, oiivârşeşl. 16aprllle: Ptimeşt. 1a Re:j<'dinţa EparhiaLi pe domnul Horea ""litat. d. referent pmi<ipă la 5USţinerea te:zei de doctorat a
Sfântalitutgluea Daruri1o<mai înainte sfinţit•. Rosteştecu"ân- Uioreanu, preşedint.le Coosiliului Jude!;ean Chtj.Face o lltzitii părintelui protosinghelVtsarion Paşc .. duoovniatl Miiniislirii
tuI d. inviilăturii.fste însot::itd. cilrl' Pc. Pt. Iuslin Tir.. vican.iI d. lucru la sedi:u1 protopopialu!uiGherla. ViziteazĂ şantierul Floreşli. Primeşte la Reşedinţă p. rep,",""b.rIţii trustului d.
administt~tivalAr~ Vadu1ui F.learului şi Clujului. d. ClIIlS!tUcţiea bisericii.,5tânta Treim." d. pe Dealul Florilor presă ,,Bazilica". al Patri.artIiei Române. Primeşte la Reşedinţă

6 aprlll... In Capela. Seminatului Teologic.. rosteşte o rugii- din Dej. La mâniislimINuşeni, pmi<ipă la. o sinaxii cu vieţui- pe Părint.le I. romOllah Rab il Noica. La Tmnul Croilorilor,
ciune de bineruv.intareindesdlidereaConferirqei Trologicepe torti acestuiaşeziimânt monahal. Esteinooţitd. către P.c. Pt. participă la VI't1lioojul expoziţiei ,l roanele de la. Laz". Rosteşte
temaittbiriihiiDurnnezeu,organizatii d. farullatead. Teologie CtisuanBaa ll, COIlSiIierul bisericesc al Athief'1'lC"piei Vadului, uncuvânt debineruvântlre. EsI'iMoţilde ciln'domnul VaIen
Ortodru:ii şi Mişcare a Focolarilor. Rosteşte tm cu"ânt dul"<>\"Iti- Fel.acului şi Clujuluişi P.c.Pt. Nicolae Buda,inspectorulepar- tin Vesa, """'tarepadlialalArltiepiocopiei Vadului, F. leocu1ui
Cl'S{. In Capela. Setninarului Trologic, oliriazii Taîn.l Sfânlu!ui hial al Athiepi;mpiei Vadu1ui Feleacului şi Clujului şi O ujului
llocez penttu Andt'ei, fiul domrniluiDorin Patg. .. pedagog la 17aprlne: In CatedralaMitropolitană, slujeşte Denia Cano- >Ii "prllle:Arordii tm int""iu postului Radio Ouj, referitor
SeminaniI Teologi<: Ortodox.Rosteşt. tm cu""'t de în..iiţălută. nului Mare.R~eşte tm cuvânt de în"ăţ.iturii. • IaSiiplămiinaMor•.ArotdăutI interviu postului de tele..lZiune
Inoalad. şedinţea UniversităţiiTeImir:e. p;n1icipă 1a intiilnirea 18 aprlll" lnregislt.ază o emisiunepentru siirbiiroarea In- Tfarl'iilv.utia Live. penttu sărbătoarea Învierli Domnului Sii..iir
anualiia Coo5iliulttf Naţional al Sorietiiţii ,,Avram laocu". Ros- vi.rii Domnului. pentru postuIde televiziuneAgro lV.LaCen- ~Sfântl Liturghie a Darurilormai ÎroiliIlte sfinţite. înbiserica
teşte o alocuţiune. In sala .,Auditoriutlt M.uimutlt", panicipă mii Milropolilanprerid eazii şedinţa r:onusleI mixte Consiliul ,,5/inţii ArhangheliMihail şi Gavriil " din Tum.. Hiroroneşt.
la utI r:rnt<I'rt caritabil susţinut d. Rieatdo Caria organizat în Judeţ.an-Arhieprn:opte. in vedefe";r"':auriini unor biserici, imru diaronpetâniirulAndieiDanielMisaroş. Rosteştea1\"ântuI

vederea achiziţiimiirii unei imprimant. braille pentru Liceul monument lStonc, din JUdeţul CluJ. In localitateaMâniistu'em, d. inviiliinrni. EsteÎ<ISOlIt d. ciitre domnul Valentin Vesa.ser:re
"f""i.1lpentru deficiroţid. wdere din Ouj-Napoca.Rosteşte o proropof'l"tul Huedin, oficiază sluJba d. inmotmântare a cre- tanii ePamwal~ VadtiIui, Felearului şi Clujului
aIoruţittne . fste insoţit d. domnulValentin Vesa, secretI1 epar-~~Giinocă. Rosteş1I' utI """ ânt de inviiţălută. l'ste '7aprllle:Cu prilejul hromului,....iirşeşteSfântaLitutghie
hial alArhiepisropieiVadu1ui F. learului şi O ujului insoţtt dec atT<' Pc. Pl. lustm T".,vican.iI ad;nlffi5lrauv alA , - pe altarul d. vatii al Miiniistirii CrisI"'.L protopopialu!Cluj 1

7aptllle: Siivârşeşl. Slânul.rtutghie în CatedralaMitropo- luepisroptel VaduJw. F. leacului ŞI 0ujuIui In loalerul Casei Rosteşte cu,"ântul de in..iităturii. Hirolooeşte ÎnltUp<eot. CII bi
litmi Rosteşte cu,"ântul de învăţăturii. InCatedrilla Milropoh- Uruversitlrilor. p;lr!ta pii la expoZIţIa d,,-[(~ orgamzatii d. neru..ântarea f'tealericitull Pârint. PatriarhDanie~ pediacooul
!anii, slujeşte Ve<:ernia, P<WeCl'ttIiţa Mică şi rosteşte o ""tehezii. Cen~ de CteajU' ŞI Cercetare Conltnttă ,,slântul Ev~t Vto1elMariş, pe se.urut parohiei ucraineneCiimpulung la T",,-

8aprilie: La sediul primăriei din Floreşli, se intiilneşte ru Lud 1tttP'."""" "!'Centrul Cullutal Rus. Rosteşt. un cu,·atI: Est. însoţit de catre P.Cuv.Pr. Dumitru Cobzaru,exarhul m.i
domrnilHoria Şulea, primarullocalităţii. ra '" o lltzită in carti- d. bineru.....tare.1nsalade~ţe de laClu)~ famapa năstirilordin Arluepisropia Vadului, Feleacului şi Clujului In
erul "Tetra" din Floreşli, în vederea construirii urmi locaş d. la lansarea tmel 001 ediţiia =1" ..şepciIe RoşIi ocnsa d. Ioan < la SeminatuluiTrol . oliria.>ăshiţ>a Parastaouliti ltU
irod\inan>.Viziteazăbiserica provizoried. pe strada Ciimpu1ui 0IiriLi Rosteşte o alocutiune.In Catedrala Mitropo1itanii.;IS1'1- ,~~_, , ogte, '--< ~ . ... _ . . ,,_ pen
. . . . . . " '_ ....__, ,._ -", . _"---'_ ~..'"_ . " . ......""" LUpa.ş. osteşt. uncu".", uww,mcesc. ""varşeşte o

ŞI. şantierul decoostru<ţle a bisericii.,5liintul IoanGurăd.Aur" ta .. '.''''''U "ţa ,.""" li" ""Re>u'ţa uww;"IlK'l'asco orgaruza- slujbă de bineCllvântare a capelei provizoriide pe mada Pome-
din<artieniIdttjean~:m . ._ tiide ASCOR Ouj, susţlllutădepiinmeleConslantmComan d. tului şi slup a Vecemiei. Rosteşt. tm CII,"ânt d."",iitiitută .

9 aprlU.: Faceo ll1ZIta m localim.a am.Dej, '" veder.a la. Focu1lalea d,!' Teologie din Burut'l'ŞIL • " " c<,,' c,,~ " ~ .~o.;. ' n"""": , Tft~
. . .. . . . rin In cadrulr m.~'; de Gattdeamuo" . 'apm e: .>o,arj<'Şte "'.ma u._",_ iti r--~- ,,..,.,,area

~.a:"l_~""lu!ui~N~~.3"'Ie.:"or- . ~ta,~_••":.. _, -" , .."!"- ~::...-'.. ,",_..;l'~b- Domnuluiinlerusalim "dinlooilitateaFloreşli. Rosteşte cu"ân-
lUare.... "'-"'llW protopopIa'ww asau... se ItItăR~'" cu om- "'Pa '" """""ea '-"-'\" ~ putemtralllUH''''' li a '--"'\" ",-u- _.' ~ .' ._" "T"~_ ' • .". . ~ ?:'

. . . ' . L' ,_" _ ,, ~~ c,· " ~,_ D----"- . 'w ue "" ata1Ilr" Ull U'''' '''şte mtru preot pe aronw <uuor
milRadu MriIdrw.... preşedlM'leCoosiIiuluiJudeţean Bistriţa- vmt.", vol1",wuo. .' _....-şte ",anta u lutg ' '''' a ","'au, mal Ale:<andiu Petro..ici. paroItieiP' · · opopiatuI "
Kiis.iud şi cu domnul Niro!ae MirceaRomocea. primanillO<t înainte5linţit. in biserica ,,5Iântl Treime" din Gherla.Ro&eşte H edin, In Ca roru!'"M':'_attt.a "sI~ prot P _ .~
litiit:iiN' " d. Vi · "tieruld . Cenltliluid - tuld - • . " u t !ana, unte e<:etttIa, """"" , .

, asalt mteazaşan . • conSt1Uqll'a . . • cuvan • "",·aţaturn. . .. . . . nita Mici rost te o cateheză. ;;
TmeretdinSiingeor>-Băi, şantietuldecoostrudte anotibiserici '" "prlll. :In bisericadin Someşeru. oiiciaziiTam.aSfiirttului' li eş . . , . . ::l
din !ocaliuteaCotmaia şi Miinăstirea de la~ Esteins<>- Botez penltU2j deropii proveniti dinlamilii defavorizate. Ros- ' 9 aprll l.. Slujeştenerua din lun~a <ea Mare m bisenca :.:
tit d. GitT<' domnul Sorin Câlea,directorul economi<: al ArlIie- teşt. un cu"ânt de înv.ltltură. &te insotit de domnulliciniu ,lntrarea iti Bisericii a MairuDomnului din OUj-N"!"",,," :ţ
;,;.copiei Vadului,F.learului şi Clujului Cămpe....ronsilierul~-socialal~Vadului, JO ~prllle: SlUjeşte~ din Marţ.a "'a Mare '" biserica ...

10"prllle: Realizeazii o emisiune pertltUpostul de t.levtzi- F.learului şiOujului In<adniITiirgului de carte ,,Gaudeamus"••l't>gorareaSfantul:ti Duh din caItieruldUJ"anGngoresru. -;;

une1VRj. Înrurtl' a spilaluluide~dinBistriţ.. ofiriazii participă la lansarea dirţri "Poveştile. viaţa şi moartea " a socio- ~ A crmsemlllll. Arhid. Claudiu 1<= Crama ~
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RENAŞTEREA

..._ Foaie editată de AsociaţiaStudenţilorCreştini Ortodocşi Români , filiala Cluj -Napoca__,

Mulţumirile

mărintele Ratai! Noic~ "" îndemna să-l dwmăm pe
MI Dumll<':ll'll, să numim numele Domnului sub orice
< forma, in orice coodiţii D~ci alerg să prind tIoleul;

,,Doamne,dii să-I prind". Şi dacă l-amprins: ,~\:lulţam, Doam
...... ci l-am prins!". Iar d~<ii nu l-~m prins: "Mulţan~ Duam
...... ci orirum '" "'trOge~la garaj." Arum., unii aleargiimai
iute, alţii mai incet Iil'caredupă puteri .

Zilele tIocute ~m viizut insii oameni parciiscoşi din patI"
ric. Am viizut tineri cu dehei""ţe locomotorii sau de ved"",
care au ~vut 1ări~ extraordinară M ~ parcurge 17km pe;os
de la Idod la Nicu1., intr-<> =gura zi, din dr~oste. Din dra
goste p<'lltru Maica Domnului şi din dragoste p<'lltru prietl"
nii lor ,uferinzi de boli mai mult ..u mai puţin tIatabile,~u

lOimWll', metastariee. Personal, nu ţin minte să li mers mai
mult de douii 5Iaţii P";os in ultimul OI\. Uniiinsii dau do"~dii

de o voinţii "'re aleargăzilnic kilometri intregipiiniila intiil 

nirea cu aproap<'le. Alţii ocrotesc prietenii de zecide ani, "''''
aleargii lOt mai mult, tot inainte.Cu CI' combustibil?

Cu ce iubiri' de oameni a 5COSDumnezl'll pnmăvar~ dm
vistierii? Cii aş<! prinşi ~m fost de iamii inciit un copil mai
zglobiu, cocoţat intr-un pui de oorooduş inDorit pe dl"-a-ntrl"
gu1, SCIlturiindu-L n-~ putut decat să strige: ,,Ninge!". Şi după
eLo ploaie de !Iori.Cred ciiDumnezl'll iubl'Şle po<'zia. prie
1I'flia, merrul p" ;OS şi pomii inDoriţi. la int.ilnirea de zo de
;mi a înaintaşilor ascorişti, studenţii de ~tunci ii oamenii
riinduiţi de ~cum, prietenia ~ lost la ea acasă, voioasă. mahJ.
fii, po<'licii. Fragmente de tIecut în imagini, experienţe copi
oase, puncte hazIii şi amintiri r.."laturii au eşafodat o priI"
!<'Ilie IUlica, pe care orice om o riivneşte indiIerent de genl"
raţi<'. Serile urmatoare, dedi(~te po<'ziei, n-au Urut decat să
intă..ascii sentimentul că Durnru>zeu pune în inimi put"':
....bânuile de creş~ şi M e"J'll'SiE' a dragostei la", dE' aproa
pele şi laţă dE' Ellnsuşi. Numai de-ar ti omul mulţumitorl

Tinerii ~scorişti de acum, prezenţi la inlâlnire, nu vor uita
pre' ruriindbururia.",,""<'Iii şi imbrâţişarea vecIuIor ascorişti.

Acestea aveau lorut certitudinea prieteniei incercate, po<'zia
aminttrilor, pnmăvara prezentului şi dr~gOSlea in Dumnezl'll.
Pănă la urmă, cred că ~CI'ast~ i-~ ţinut uniţi. Şi i-am vazut
mulţumirori unii faţii de alţii şi faţii de Dumnezeu. Şi cum să

nu mulţumeşti pentru 20de ;mi d~ prietenie?
Bun,tie, noi5Ulltemla început. lţi mulţumesc. Doamne,ci

mi-am luat examenul de fil0c0ntainfometriciide ca.. nu mai
vreau .. aud, Îţi mulţumesc ci ploaia H opritchiar când am
ieşit de la oerviciu şi am pnns şi ~utobuzuL Îţi mulţumesc ci
m-am intiilriit cu Irina.. Îţi mulţumesc ci au inDorit păpădole!
, Îţi mulţumim. Doamne. ci ne vei lace iaraşi părt~şi oi
Invierii Tale!

Tret ser! de pr'Iete nâe şi poezte

Doua c;ilprivlleglote înlJuÎntiiInl.... t i ioooţlreo cu Hristos

m~ inceput de aprilie. ASCOR şi Biseric~ Studenţilor

~ orgoniz~t un triplu eveniment cu1ruro1. Dupii 'o
de ;mi de la in.liinţa.rea asociaţiei, prim~ gener~ţie

ASCOR O-~ reintiiIriit pentru ~ povesti despre bururia '",emu
rilor când H înfiripa! o prietenie de ""zdruncinat intre su
!letele ciiulâtoare de Dumnezeu şi de liumos. În prima ..ară
emoţia. reîntiilnirii ~ copleşit ~tiit suJIetele"'P",zentanţiIor
generaţiei de our. cit şi o celor care i-au ascultal cu nesaţ. În
..riie care ~u urmat. invitaţii speciaIi, Costion Nico"'"""

LamiaBeligilll şi Piirintele Ioan Pinte. au vort>il despre poezie,
liumuseţeo lumii redată prin ..ersuri şi despre prietenie.

Prietenie programată să d ăinuiasc ă pentru
veşnic ie - ge nera tia de aur ASCOR

dup1120 de ani

" CIiiAr olt li "l"'n. olt mii olt t=~". tol~ nimic nu r fi ...,;
'" P'''! "" ~n prYtnl 1lIlet'ti,.I.- (Si. Ioan Gura de Aur.)

miirinlele Tenfil Piirăian spunea într-uruidin cuviinti -
~ riie ..le: "undee=tii prietenie, existi bucurie, p<'ll-
< tru ci iubirea-t fericire; unde existi prietenle, exISti

bucuria de ooleri,. bucuria de ~ prim~ existi o ..laţie pe care
am numit-o:.o ",ahtIte a r~lUlui în viaţa noastră de toate
zilele... . Acesta a fost şi percepţia tuturo r celor care au ovul
şansa şi onoarea de ~ lua parte la reintiilnire~ primei gener~
ţii ASCOR din Ouj . Purtaţi în urmii cu dooii.zeci de ani, fru 

museţea şi sinceritIteo tmor prieteniiIeg~te intru Hristos ne-a
arătat, cum nu .. puteamaibine, ci prieteniaeste, într-ad"..âr,
un dar de preţ de la Dumne'eu. Ea. bucurii sutletele noastre
şi .... ajută săne e~prirnâm respectu1 şi iubire~ in mod reciproc.
Aşa ~ fost prietenia tinerilor asror:işti de arum douii.zeci de
oni, dar la Iei de putemici ~ riimas şi in pr.,,,,,!, indiferent
de căile pe care fiecare ll"-~ urmat în ,';aţii . Unul dintre Cl'le
mai importantelucruri inviiţ~te e ci prietenia .. poartămet'l'l1
în su1Ie!, in minte şi in gănduri .

Dop020'" ..... f<""'''''.*_ ASCOR ;,,. ~._..,.;.
*.,.... ''';'''''1" .><; l"''''~''; '" ; , _ , ~ .. '-r

Studenţiide ieri. oamenii in pIină maturitale şi împlinire
.,~ care oe-~u bucurat cu prezenţo lor în ..... de 9 aprilie
201) au tost Pârinlele Ioan Giinsci, Piirinlele Grigore Dinu
lvloş, Părintele Ciitiilin şi Nicoleta Piilimom, Piirintele Florin
Gitiilin Gluţ. publici5lul Nicolae Turcan. filologui Maria Ele
na Ganciu. Cristina Malle. şi. nu Înultimul.iind, amfitrionul
ocestei reintiiIniri. PiirinteleGprian Negreanu. Invitatul 're
cial o fost Prea Slinţitul VasileSomeşanul, umil dintre piirin
ţii duhovniceşti care ~ marcat lormare~ acestor prieteni adu 
naţi in Bisericii prin taina credinţei T....te amintiriIe purtale
în su!Iet atiiţia. ;mi au prins viaţii din noo in Amliteatnii fa
cultăţii de Geogralie cu a;utoru1 unui colajde lotogfa1ii per
sonale "'a!izat de doamna preoteasă CorinaNegreanu,aLiluri
de liica ei,IIinca Negreanu.Prezentareaa inceput cu imaginea.
Înaltului Bartolomeu Anani., Iumina bin<'CU"iintati asupr~
0ujuIui, caIl' a schimbatfundamental vieţile tinerilor studenţi
de atunci. Fotografiilecare au urmat. nl"-~u purtat la incepu
tul arulor 'JO, cind minune~ ocestorprietenii şi temelia ~ Cl'I'~

ceeste ASCOR-ul astizi O-~ infirip"t tIeptat.
Imaginilede la numeroaselep"lerinaje orgilllizat<' de tinerii

creştini inIlâcirilţi ale acelorn emuri, dar şi discursurile ţinut<'

acum de adeviiraţi propoviiduitori ai credinţei (majoritatea
d..'l'llÎIld preoţisau monahi între timp), au arâlat liumuseţe~
lucrării lui Dumnezeu şi taina p" care o ~VIlt-<l şi o are în c0n

tinuare ro fiecare dintre ei. Poveştile lor susţinute diiar şi de
Iecturări din juma! ~u aIc.ituit un mooel bfue.-conturat penuu
tinerii creştini de azi. ÎntiilniriIe nenumiirate din podul sitlLIt
deasupra cofetăriei Carpaţi, unde se rugau şi cite... P<;altire~

cu orele. discuţiile p" marginea căIţilor de invăţ;iturii creştină

p<' carele organizau, cenaduriIe la care participau, plimbările

nest.lrşite d.... IunguI şi d.... Iatul Clujului universitar de atuoci

pentru o '" cooduce ~casă unii pe aIţii. toate acestea sunt un
exemplu demn de urmat p<'lltru ascoriştii de acum.

Deşi tiecare "'''~ o petsonalitate diferită. ...... ce i-a IUlit
a lost "f'iritul lor t<'voluţionar şi dragostea taţii de Dumnezeu.
împreună ~u crescu!, o-ou format, s-au dezvoltat într-un mod
în cari' nici cele mai îndepiirtate colţuri ale minţii nu l<'-ar li
pulUlgiindivreodată. Fiecarea dat şi ~ primit fua o moi şti

ciit, dar toţi au fost binecuviintaţi cu dărnicia şi iubirl'~ lâră

limite a lui Dumnezeu. Parintele Teolil Pii.i\ian, un ~It om
duhovnicesc care i-~ Întmt in Cl>'<!inliip" aceşti înaintemer
garori ai ASCOR-tiIui. spune~ ci tiecare Îji trâieşt<' prietenia
in telul lui şilani,,,luI lui Doar "o prietenieumbriti de darul
lui Dumnezeu şi întemeiati p<' poruncile lui Dumnezeu este
sigura. In oriCl' prietenie ~de..âratii o oamenilor credincioşi.

legătur~ ..le l;icuti ou numai la nivelul omului. ci şi din
darul Domnului. Dumnezeu nu poate ti absent dintr-<> prie
tenie ~ oamenilor credincioşi, dint.-o prietenie ad..'iirata",
iar ..ara de 9 aprilie ne-~ demonstrat acest lucru din plirt

Di.scursurile piine de bucurie, meiaruDlie, umor, p" alocuri
melancoliCI'. umbrite de o lineţe poeticiiau vort>it despre o
legaturii sutletedSCă CI' nu dii semne să îmbatrăneascăniciod.l

ti. Din contra, tocmai aceasta e cea care le dii tinereţea şi pri
m;ivar~ '''şnici Aceste prietenii parcii "progranrate" pentru
veşnicie ne cuprind .uJletui inundăndu-1 cu o lericire liira
margini.o fericire dlllllllel<'iasc Elesunt Cl'lecareau odrimbat
şi continu.isă odiunbe vieţi: p<' ilie10., dar şi p<' alenoa5lre.

"'" RDmiJI. S<>poi.n

poezia -liant de îm prieteni re peste veacuri
intre oameni şi Dumnezeu

C08tloo Nlrolescu d..p"' . '" yorlifll~l lmnogr.Oo ortodoxi

~
""1"" priei""'"şi poezie 0-0 vorbit mult şi în ce~dl"-o

~ doua se..a ottipIiiIoi ..."<.'niment organizat de ASCOR
. . şi Biserica Studenţilor. Invitaţii specia li, Costiem

NicoIescu,aliituri de .crriţo Lamia Beligan, ~u provocat pu
bIiculspre o desciJr.l", ~ semnificaţiei poeziei in general şi o
Cl'lei religioase in particular.

Cel care ~ coolribuit intr-<l oarecare măsurii la formareo
tinerilor din ASCOR-ulanilor 'JO, Co:stion Nicolescu, invitat
de <moare al lestivalului FiIDaili. din m ul 199J.. a venit şi

p"5Ie două decenii la O uj p<'lltru ~ vorbidespre arta fruml>O.
să ~ poeziei. despre ritm, suflu po<'tic, trăire in versuri şi

despre puterea poeziei M ~ .ctuinba omul şi de a-I oduCl' in
Biserica lui Hristos.

. Eu am~;uns in Bisericii prin po<'zie. lvli-~ pLicut Il>O.rte
mult să-I citescpe lo.m Alexandru, cel care a seri. o poezie
l<>arte telurică şi vitală ", ~ miirturisit Costion Nicolescu 10
începutul intiilnirii.De aici încolo, publicul o "''Ot posibilita
tea să cunoasca un altfel de discurs despre poezie, unul des
pre dansul cosmic al Universului care este un d""" poetic.
Implicit, toate laturile vieţii rolidiene, inclusiv viaţa Bisericii
ountancoratein duhul octieriIor lirice. aşa rum ~vea să alirme
delic~tul scriitor şi publicist.Înopinia domniei ..le, teologio
adevârată trebuie neapârat să tie poetică. G tiindu-Ip" Olivi
er Cleinen!,Co:stion Nicoleseuo spus cii nu poate fi teologie
Urii poezie. În acest conte~t, invit~tul o subliniat rolul trodi
ţiei imnograliei în ortodoxie, amintmd de autori-poeţi ~lât

din Vedti.uI Teslament, cit şi din Lege~ Cl'a Nouă. Mai mult
dec;itotiit, pentru a ti mai convingiitor, amfitriornil evenimen

tului ~ invitat-<l pe actriţa.lamia Beligan si recite PoaImul18
din Psaltirea Regelui şi Proorocului D~,';d, un Jr~gment din
Epistola I o Sfiintului Evanghelist Ioan şi rugăciunea din
Acatistul Miintuitoruiui orn:..ii de Sfiintul Isaac Sirul

Comentiind recitaIul, Costiem Nicolescu a "P'" cii orice
rugiiciune înâlţatii 'ple Dumnezeu ..te o poezie. "Cu Dum
nezeu nu poţi voffii oricum. lată de CI', oricepo<'zie.-rugiiciu- ....-ne este in tond rezult~tu1 Imei iubiri VortJim despre o iubirea ~

supremii între om ii Dumnezeu, o legiturii mire-Mire~să :
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Pelerinajul tinerilor la Nicula

Pelerinaj la mănăstirile din Moldova

•
9

n perioada 12-'4 .pn1ie.ASCOROuj. organizatun
, pelerinaj Ia mănăstiriIe din parte. de Est • Iării, 1.

care au partmp.t z(, de perso.ne.
În primazi ne-am bucur.t de o mare varietate de picturi

murale deosebite la mânăstirile Moldoviţ•. Suceviţa, Humor
şi VOIOlleţ. Aceste. ne-.u rămao în .mintire c. fiind mănăs

tiriie pict.te în culorile curcubeului: g.lben Ia Moldovil "
verde 1. Suceviţ• . 1'OŞll 1. Humor şi eelebrul.lbastru de 1.
Voroneţ. o.. asemene., nu putem uit. de ilustr.Jiile 'udec~

ţii de .poi pict.te chiar Ia iritrare. in biserică. pentru . -i
aminti omului de acele momente decioive pentru viaţa s.
din veŞllicie. dupa cum ne explicau maicile ghid, şi cu .tât
mai puţin de Scar. Raiului de 1. Su<eviţ' sau de arborele lui
lesei de Ia Humor. unde "lIoare. ce ie.. din coaota lui !esei

e sub formă de potir ~ fiecare Sfânt din arbore otă pe căle o
floare ,.u mladiţă" conform rel.t~rii deta li.te oferite de
Maica Elena.

Am fost cazaţi 10 lvlănâstir e. I'robota, . cărei biseric.i .vea,
de asemenea, pictura mur.lă exterioară De .colo am pornit.
• doua zi, 'pre Mănâstire.SfănlUlui Ioan cel Nou de la Su
ce.va, unde am .vut şansa să ne inchinâm 10 moaştele Sfân
tului, iar .poi ne-am indrep t.t spre Iaşi, Ia Cuvio.sa Par.s
citeva. În capitala Moldovei am fost primiţi de membrii din
ASCOR laşi, c.re ne-.u oferit o m.sa caldă, după ce !Ie-'U

întâmpinat cu colacşi sare. împreună cu ascoriştii ieşeni am
mers 1. Biserica Sfinţii Trei Ierarhi, unde .. afLi mo.ştele

SfanlUlui Vasile cellvlare (mandibuIa) şi despre care .m aII.t
că • fost cllflStruit~ pentru. fi "t. ci." moaştelor Cuvioasei
Para5Cheva. În drum spre .cel Ioc, . m trecul pe Lingii mor
miintul Mitropolitu lui losil Naniesru, ce urmeaz~ • fi can<>
nil.t. Am vizitat, de .semenea, şi Miin.istire. Goha, locui
unde . slujit Ion Creang~ şi ÎIl .propiere. căruia locuia.

La Maniistire. Ciimăr,ani .m .vut ocazia. sa vedem un
fenomen neobişnuit: de-a dre.pt. şi de-a stâng. mormântu
lui PSGhreasim l'umeanul, despre caremaic. ghidne-a 'f"lS
că . duo o viaţ~ slânti,.u crescut doi cop~cei - unul ru douii
tulpiniţe, iar celălalt cu trei, aminimd de dicher şi tricher.

Lamfuiistire. Sihiistria, unde am fost eal'li . doua ....ră.
grupul • •vut şansa sa guste pulin din amintire. Piirintelui
DieCleopa.. • ciirui duIie. fost deschisă vizitelor, şi • Piirin
telui PaioieOlarul, ale cărui obiecte(ochelari, metaniere etc.)
erau expuse în chili. de vis-. -vis.

Pelerin"Jul . continuat spre M.inăstire. Secu. uruIe ne-am
inchin.tta moaşteleSfântului lvlitropolltVarIaam. al Mold<>
vei. iar Ia Neamţ .mplec.t c.petele la moaştele Simtului
necunoscut (despre care se crede că e Slântul PaioieVelici
covsl<i) şi Ia ico;ma făcătoare de minuni . MaiciiDomnului.
Pe alee. ce duce spre biserică.m putut observ. o plac.i alb~
peotelocul unde . 1I1ostdescoperite sfintele moaşte.

L. mănăstire.de călugiiri Petru Voda am .vut ocazia sa
ne îndtinâm Ia mormântul Piirimelui Gheorghe Calciu, liinga
c.re se aii. şi cel al poetului R. du Grr, iar 1. Mânăstire.

Petru Vod~ de maici am ajuns mai spre se.ră. D.tliind că ...
apropia ora rugăciunii, o maic.i• început să bati toaCOL Prim.
bătaie • • trapuns liriijte. văzduhului.trelindu-I,p.rc~, 1.
vi.ţa, Ia ascultare şi priveghere; o şoapti gravă ce trel"'ite
conştiinţa. Maica. aştept.t.r=~ întenţion.tca ecoulprimei
bătăi sa r~sune în tihnă catev. secunde . Ritmul bătiilor er.
din ce in CI' mai r.pid.•poi• ÎnCl'put batai. dopotului. Înce
PU'"P.vecemiţa, iar grupul trebui. sa .. indrepte spre .u
toc. re. pentru • reveni . ca'"

Petol parrursu/ pelerinajului,bucuria ~ voiabunii au fost
bune tovarăşe de drum, iar cântecele induiIate lui Dumnezeu.
MaiciiDomnului şi Sfinţilor . u împodobit în chip plăcut al
mosier. de comuniune frăţească. De .semenea, nu au lipsit
nici rel.t~riIe deopre ajutorul pe care ni I-. u d.t Sfinţii in
diverse situ.ţii şi nicibucuria de . asru1taastlel de mărturii.

.,.. I~liA AnAIIlariAM""IAn

EcL.ipa: T.tiana OniIov, ADdrei Mitrici, GabrielaB~aru,
ADa-Maria Ne.ag, Dana FiLuopoI, Andreea Mica,
luliaAnamariaMureşan, Oana Uur. IJ,i~,Romina Sopoian.

A.Jt'<'" ASCOR: R..Jacţia FILOCAUA:
Biserica. din Haşdeu 45 Piaţa Avram Iancu, nr. ' 8,
Ciuj-N. poca Ciuj-N.poca

f aI: 0264/595 300
re\'ista.lilocalia@yahoo.com

într-o nunti neconsumată, unde Btserica-Mireasa este într-o
ardere poetică în 'jteptare. Mirelui", • sublini.t foarte suav
imit.tu1 serii, amintind despre fromuseţe. Canonului Sfân
tului Andrei Criteamil şi Imnul Ac.tisl - adeviir.te opere de
arti ale imnogriiliei ortodoxe.

I\umeroase.u 1001 gândurile elogioa... la .dresa poeziei
transmise de distinsul Costion NicoIesru. Înopinia domniei
sale, poeziaeSlestraiul pascalal limbii, este o cale artistică

de. gândi şi o modalit.te llllid de • capta fntmuseţe. lumii
într-<> imagine prin cuvinte. Despre poeţi în,it.tu! crede că

ei .u misiune. sa creeze ordine din haos , prin pIăsmuire.

operelor de o .rmonie .parte. Ei sunt în otare sa redea fru 

museţe. lumii, pentru c~ vad cee. ce restul oamenilor nll
observa şi nu valorificii, fiind într-o suferinţ.i perpetua şi într
un continuu.ct de cre.ţie jertlitor.

'fi-audorit .. fad o ..tiei de osteneală p.mIU Stăpân. n0as

tră, de Dumnezeu Născăloarea.

Splendida zi de 20aprilie .. inceput cu stama liturghie la
Biserica Studenţilor din Campusul Hasdl'U, Bisericuţa n0as

tră. După slujbă, De-am îmbfiiealîn straie popu!arI' şi grupuri
grupuri am pomit spfl' Catedrala Mitropolitanii. Aici, îm
preună cu PS Vasile ~; cu alţi credincioşi. ne-am aduMtla
rugăciuneapentru călătorie.

Din Piaţa Avram Iancu 'pr. garii. Cu paşi grăbiţi. N.
"'itepta lJI'flul Şi apo; cerul acesla Iără hr de nor nu put••
decât să te facă să II' g,jnd~ la rom le va acoperi cu....unul
sau mai târziu prin satele prin care aveam să trea.>m. Vui.I
t~ ceva. În inimi Rivna tuturor.

Peronul era plin. Intim"le !T<'i vag"""" erau f<'ZI'l'Vate pen
tru noi.Nici nu am;amţi! cOnd • plecat trmul. O parti'..5trarll'i
w. strâns laolaltă. In compartiment răsunau cântări: "Bineru

Parintele 1'01'1,lu m I'Int••• d"'p... Uumln.irlle dlvln. dIn vânta-voipeDomnulîn toată \TeIlli'a, pt1CW'Mlaudaluiîn gura
poel la cr.~tInii Jl de.p•• prleteni. m. . ... AJţii întrejineau oltlelatmosiera duhovni<:ească: şi-au

luat cu ei câte-ocane cu I""'>ţele \wunui părinte.Din când în

~
ontmu.ind dialoguld.spre ma wmticiiri~ în ce. cind priveau 1'" Iereastri la cimerulfăplurii: flori, "",de şil'W'.

de-a tr.... seară, !'''rimele Ioan Pinte. .. pusro:enlUl Darp=il. mai mult se simţ•• o V<>i<>'jie .. întâniriL Prieteni şi

1'"I1IIponanţa poe';";: <:reştml'. Sfinţia s•• afirmat împrietenire Îll Dumnezeu. Din darul Maicii Domnului.

că ÎIl riJl'Ieooastre .. scrie multi poezie religioasă, dar, OOl'Sea, Într-<> <>ci, poposeamÎIl Idod, locu1 mtal al iromruIui Luca,
calit. te• •cesteia l.a\.ă de dorit, mulţi dintre . utori căzând în Cl'l care. pictat Iroana Făcătoare de minuni. M.icii Domnu
derizoriu .... ÎIl plasa p"tetismului ieftin. ar, pentru. fi la 11'1 lui de 1. I\icula .o.. aici, ne-au ÎIISOţit "oamenii Jandarmeri
de vii în cuvânt şi în transmiterea mesa;wui c.p.bil să ÎIlvID- ei. care ne-.u .!"zat într-<> rânduiaLi precisă. pentru. omp"
rele sufletul, Părintele Ioan Pinte. ronsider~ că .rtiştii de doar margine. şoselei : trei persoane pe fiecarerând. Şi, astfe~

aslăzi trebuie să se întoard Ia opereledasiciIor."Clasiciisunt în numele Sfintei Treimi, înCl'pe' pane. moi ostenitoare •
revoluţionarii dintotdeauna. Trebuie să-i recitim şi să luăm pelerinajului nostru. Bu~însă, că ne angajăm Înlr-<> Î1n-

aminte la CI' şi rum au 5Cris pentru. nu preună-faptuire: ' 7 km pe jos pân.i la
cădea în dukegării", . subliniat părin_ Nicul• . În f'l~ merge.u tinerii s.u 0'-

tele-poet, prieten dinto lde.una al AS- menii eare pun.u icoanele mari, .poi
COR-ului.Moimult decit.ta!, invitatul preoţii "restul credinci~or.Ia rândul
evenimentului ••tenţion.t ....pr. ris- lor punând iroane 10 gat
rului de . -1 dedica lui Dumnezeu o Sătetui ieşeau 10 poartă, ne priveau,
poezie proasti, citiar una blasfem.toa- ne fotogr.fiau, copil.~ii ne face.u cu
re. d.că mânuitorii de rondeie nu sunt mâna. Pelerina;ul nu , -. dorit • fi însă
,inceri în demersul lor 5Criitoricesc. _ .. un eveniment opectaruIos. ci mai degra-
Drept e"""'plu În . Cl'SI sern pot fi .tit . ~ b~ unul .coperit de smerenie şi dr'gos-

c.".-. ...,.. <r.'" f"'" 250 '" • • , ... .01..." ehi d ~ .imnografii bizantini ai ortodoxiei, pre- ,j, PS v..~ s-.,,,,,", ..P.....<d< c,,.,.. te. ar .c. nu eXist. o smcromzare
rum SfântulAndrei Criteanul .... Sfân- N'f',_ , .. """,,,,,~Jd",.....,. Înll'l' toţi peIerinii, cântiriles-au deslâşwat

........." .N, I"~....JI"J" cu entuziasm si....""""'n' mal rest:rânse.
tuI IsaacSirul, dar şi poeţi precum Bau- ro ''''' ''~ """"1'.'"N""_,,,"D-.=.. ' r- r-.~-~
delaife,. Rimbaud, Ver~. adesea dam.- . Er. o a1t1el de ' rnlorue. Şi er. imposibil
n.ţi pentru scrier ile lor, d.r c.re, potrivit Părintelui Ioan sa nu te gând~lIla. Intrare. în.lertlo.lIm: .
Pintea, transmit un mesaj mult mai creştin şi mai iluminat . Er. d",:" ''':'al' (" soarele UlCepe' ~ .rd•. Aproape de
dec~t poezi.o diletant~ • vremurilor noastre. "În orice poezie llv.d. - vant racontor. Drumul . rur .. In scurt lImp mtram
scrisă cu sincerime putem afI. iluminări divine, fie ca e o în GherlOL Opme 1. catedrala dm loc.llme. Am fost-"run~

poezie modemii, poslrnod<'ffiii sau un imn bizantin", crede .m cu prmoa", de către piinnt ele parom " eno~ :-u In
Piinntele Pirne.. curte. bisericii, ne-am a;;ezatpentru gustare. Ne-am mto..

î . lui . . . Sfint Sale '1"" în bisericiiIa rugikrune.
n ceea ce ~Vl'ştero . poeztel m Vlaţ. "el , Ul- Dup~ . ceo!moment,.m pomit spre NieuIa. Şi aici am

v,tatul. opus caversuriIe1--.lU deschis uŞI, l-.u.dusun ser- ~ . Ia . . . 1.-' d . . b
. . . • cale . .. f . 1 f zant porJIlII1lII1'<' pe c 'pun, ar 'fi 'am ete c.re ne-au

V1CIU Şl'-au scos fi pnet<'l\11 car<' -au marc.t ŞI -au or- încur"'"t sa trecem peste ultimul tiop: dealul care lU'Ci spre
ma'. Una dmtre .ceste legături sulleteştide o noblele .p....e mănâstire. Un~ lIrias se unduia sprinlen printre grădini.

~te ce. încheg.ta intre ParUltele Ioan Pmte. Ş' Piinntele CIopoteIe ne.hemau sus: AbiasulLind,abia pa""" am. intrat

I\',,?loe Steirlhardt. . .. . . pe poart. mân.istini Drumul nu • fost ta fel pentru toti: pen_
In<adrulaceleaşi întâlniri, fiVltatul . vorbit dl'Sf'l'l' carte. Iru unii, o,tene.Ia • fost mai mare datorită vOrstei. probfe

lansa la în anul 2012, A-1ii,lltrit ş' rro:nm'liifl, ",.du<ând în melor de sănăt.te. constitutiei fili<.'e fr'gile sali chiar datoriti
disru\1esubiectul pneteruei prin .firm'ţIa că şi. ciirJile pot fi oboselii.cumulate întim~ săptâmânii 10 serviciu, 10~
pnet<'l\1 buni, la fel rum su.ntpoe!" .ce azt nu mat sunt pnntre etc.Dar, cu siguranlă, Maic. Domnului . r"plătit fiecăruia.

not. "Eu sunt P?"ten cu carţil,e. ~ce carte pe care o mese e Apusu l soarelui anunţ. că ve<:emia era spre sfărşite. Ti-
o c....e =I"'.ta de Duhul Sfant . Frumos. ,"Ortlit UlVltatui nerii fredonau cântârile utreni ei când un monah de Ia mă

despre pnetenia dintre oameni la . câreib.al~ sti, înainte de nâstire. Nirula.• inceput sa poveste.sca despre i, toria bise
toate, pneteru.I Mân!Ultoruluipentru om. ricii ,1'chi şi • icoanelor pictate pe sticlă, pe care pelerirui .u

.,.. TdiAIIJl Onilov putut sa le.<!mire în interiorulrelicvei.
Am fost invit.ţi .poi la masă, ceea CI' • fost numaidecii.t

binevenit. Prin lereastr. tr.pezei, globul de toc se tope. în
rupola orirontu1ui. Afosto zi foarte călduroasă. Pelerinii fideli
spun că în alţi .ni • plou.t 'Ii. fost foarte frig; de .ceea, s-.u
rug.t insistent pentru vreme bun~. Ni s-a dat ..,.re dîn plin,
dar ' CI'asta . oporitpuţin greutatea merwlui. Oamenii.ve.u
însăo senin.itată vădită pe chip.

Omeniţi şi odihniJ~ ne-am îndrept.t spre bi>erialpentru
• ne închina ko.nei Făcat""e de minuni, mulţumind Năs

cătoarei de Dumnezeu pentru darul primit 'Ii rugând-<> sa ne
prime.cii "Ia anul.

Dup~ . cest mic ragaz de rugaciune. ne-.m pregătitde
plecare. Din fericire, un autobus ne-. escort.t pân~ Ia gar.
din GherlOL Aici . u început iar cânt~riIe: "Apiiratoare Doam
nă, pentru bintinţ.i mulţumiri..". Au continuat" pe tren.DaCii
drumul nu s-ar fioprit 10 Ouj...

e. de-a treia ediţie . pelerina.iu!ui pe jos din Iocali
t.te. Idod spre mănăstire. I\irula. 0-' d..făşur.t şi

anul .c..t. în • cinCI" saptămân.i din Po,tu1 m.re,
dup~ cum s-a încet~ţenit d$. tt.diţia care . luat naştere la

~ iniţi.riv.lui R.du CopiL responsabil de .cii'itaţile pentru
~ tineriîn cadrul ArtIiepiscopiei Clujului,V.dului şi Feleacului

"""' şi membru de onoare al ASCOR.
Anul acesta, pelerinajul s-a desfăşur.t în impreiur~ri mai

deosebile, d.torita prezenţeiPSVasile Someşar\ll~' pârinte
~ lui Gpri.n, duhovnicul multor tineri din ASCOIl d.r 'Ii .

mulţimii c.re form. o coloan~ destul de hmg~ de-a hmgul
şoselei. La eveniment .u p.rticiP'l .proximativ 2]0 de per
soane. Ali foSl prezenţ i 'Ii o pane. Grupului Paroh ial de
Tmere!,,Adormire. MaiciiDomnului", dar " .lţi oamenic.re
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