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Post integral
Nu ştiţi voi postul care Îmi place?- zice Domnul. Rupeţi lanţurile nedreptăţii, dezlegaţi
legăturile jugului, daţi drumul celor asupriţi şi sfărâmaţi jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flămând,
adăposteşte în casă pe sărman, pe cel gol îmbracă-l şi nu te ascunde de cel de un neam cu tine.
(Isaia 58, 6-7)
in copilărie îmi vine în minte o întâmplare imaginară, pe care ne-o povestea tatăl meu. Mesajul pe
care-l purta era potrivnic formalismului religios şi lipsei de profunzime duhovnicească. Se spune
că un ţăran a plecat într-o zi de târg să-şi vândă boii. Drumul înspre târg trecea printr-o pădure
mare. Şi-a vândut omul boii şi se întorcea spre casă prin pădure. Banii şi-i pusese în trăistuţa cu merinde. Doi
tâlhari, care erau ascunşi în pădure, i-au ieşit în cale, l-au ucis, i-au luat trăistuţa şi şi-au însuşit banii. Făcându-li-se foame au căutat în trăistuţă şi-au găsit pâine şi slănină. Fiind o zi de vineri au exclamat indignaţi: noi
nu mâncăm de dulce vinerea! Aceasta este povestea.
Nu sunt singurii care au încălcat flagrant rânduiala postului. Au ucis şi n-au mâncat de dulce! Postul nu
e numai de bucate, ci este şi de răutate. Postul este integral. Când am intrat în Postul Mare am cântat: Vremea
Postului să o începem cu bucurie, supunându-ne pe noi nevoinţelor celor duhovniceşti. Să ne lămurim sufletul, să ne
curăţim trupul. Să postim precum de bucate, aşa şi de toată patima, desfătându-ne cu virtuţile Duhului .
Postim de bucate, dar postim şi de răutate. Nu vrem să descurajăm postul de bucate. El este foarte necesar. Dar trebuie neapărat secondat de postul de răutate. Altfel n-are valoare. Lucrul acesta îl înţelegem şi din
ceea ce ne spune Proorocul Isaia în citatul de la început. Ba el condiţionează împlinirea celor cerute prin post
şi rugăciune de faptele milei trupeşti: Atunci vei striga şi Domnul te va auzi; la strigătul tău El va zice: Iată-Mă!
Dacă tu îndepărtezi din mĳlocul tău asuprirea, ameninţarea cu mâna şi cuvântul de cârtire, dacă dai pâinea ta celui
flămând şi tu saturi sufletul amărât, lumina ta va răsări în întuneric şi bezna ta va fi ca miezul zilei (Isaia , - ).
Spuneam că postul de bucate este necesar. Prin el ne curăţim trupul, îl punem sub ascultarea sufletului.
Postul este răstimp de antrenament în care dorim să ajungem performanţi, după cuvântul Sfântului Pavel,
şi să luăm premiul: Eu deci aşa alerg, nu ca la întâmplare. Aşa mă lupt, nu ca lovind în aer, ci îmi chinuiesc trupul
meu şi îl supun robiei, ca nu cumva altora propovăduind, eu însumi să mă fac netrebnic ( Corinteni , - 7).
Din celebrările postului aflăm că Adam din rai a fost izgonit, cu mâncarea împărtăşindu-se, ca
un neascultător. Moise văzător de Dumnezeu s-a făcut, cu postul curăţindu-şi ochii sufletului. Pentru
aceasta cei ce dorim să fim locuitori raiului, să ne lepădăm de hrana cea nefolositoare; şi, dorind să vedem
pe Dumnezeu, să postim ca Moise patruzeci de zile. Cu rugăciune şi cu cereri, stăruind din toată inima,
să potolim patimile cele sufleteşti, să gonim zburdările cele trupeşti .
Părinţii subliniază mulţimea efectelor pozitive pe care le are postul. Postul, pe măsura puterii fiecăruia, ajută trezviei duhovniceşti. Cu pântecele plin, nu poţi cugeta la cele dumnezeieşti... Pentru un mâncăcios,
tainele cele mai puţin ascunse ale Sfintei Treimi, dacă putem spune aşa, rămân de nepătruns. Hristos ne este
pildă cu îndelungatul Său post: când l-a înfrânt pe diavol, tocmai postise patruzeci de zile .
S-ar putea ca unii, din motive obiective, să nu poată ţinea tot postul de bucate. Însă postul de
răutate trebuie să-l ţină. Au meditat unii părinţi şi la modul în care poate fi compensat postul de
bucate. Te mănâncă limba să pui o întrebare? N-o pune! Ţi-e foarte po ă să bei două ceşti de cafea? Nu bea
decât una! Ai chef să te uiţi pe fereastră? Nu te uita! Ai dori să mergi într-o vizită? Rămâi acasă . Raţionamentul ar putea continua. Cu ce? Cu fumatul, cu drogurile, cu jocurile de noroc, cu discotecile şi
cu multe altele. Ce să mai pomenim de dependenţa de calculator? De aceea realizăm că postul integral este cel de folos. Postul de bucate trebuie secondat de postul de păcate.
Omului care ţine un post integral şi se roagă i se deschid perspective spirituale nebănuite:
Când postim, simţim cum ne sporeşte recunoştinţa faţă de Dumnezeu, care l-a învrednicit pe om cu
puterea de a posti. Postul îţi deschide o lume a cărei existenţă de abia o bănuiai. Toate amănuntele
vieţii tale, tot ceea ce se petrece înlăuntru şi în jurul tău îţi apar într-o nouă lumină .
Oricum, postul este un drum spiritual care, parcurs cu seriozitate, te duce la încununarea cu
succes a efortului purificator. Şi, folosindu-ne din nou de cântările Triodului, dăm expresie liturgică acestui demers: Călătoria virtuţilor s-a deschis. Cei ce voiţi să vă nevoiţi intraţi, încingându-vă cu
nevoinţa cea bună a postului. Că cei ce se luptă după lege, după dreptate se încununează. Şi luând toată
întrarmarea Crucii să ne luptăm împotriva vrăjmaşului, ca un zid nestricat ţinând credinţa, şi ca o platoşă rugăciunea, şi ca un coif milostenia. În loc de sabie, postul care taie toată răutatea de la inimă. Cel ce
®
face acestea, va primi cununa cea adevărată de la Împăratul tuturor, Hristos, în ziua judecăţii .
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Bunavestire, Andrei Rubliov, sec. XV, Biserica Bunavestire, Kremlin.
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Postul integral ne ajută ca în luminata zi a Învierii să ne bucurăm
cu toate puterile sufletului. Rugăciunea amvonului de la Liturghia
Înainte-Sfinţitelor rezumă toate această traiectorie: Stăpâne Atotţiitorule, Cel ce cu înţelepciune ai zidit toată făptura şi, pentru nespusa Ta
purtare de grĳă şi multa Ta bunătate, ne-ai adus întru aceste preacinstite
zile, spre curăţirea sufletelor şi a trupurilor, spre înfrânarea po elor şi spre
nădejdea învierii; care, în patruzeci de zile, ai dat în mâna slujitorului Tău
Moise tablele cele cu dumnezeieşti slove, dă-ne nouă, Bunule, lupta cea bună
să o luptăm, calea postului să o săvârşim, credinţa nedespărţită să o păzim,
capetele nevăzuţilor balauri să le sfărmăm, biruitori asupra păcatului să ne
arătăm şi fără osândă să ajungem a ne închina şi Sfintei Învieri7.
7

Liturghier, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2012, p.326.
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25 de ani de la fondarea
Academiei Europene de Știinţe
și Arte din Salzburg
Ierom. Dr. Benedict Vesa
Secretar eparhial
âmbătă, 7 martie 2015, Înaltpreasfinţitul Părinte
Andrei, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Clujului, a
participat la Sesiunea plenară festivă a Academiei
Europene de Ştiinţe şi Arte din Salzburg, Austria, care a
marcat și împlinirea unui sfert de veac de existenţă.
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Această prestigioasă instituţie a fost fondată în anul 1990 de
către profesorul cardiolog Felix Unger, împreună cu Arhiepiscopul
Vienei, cardinalul Franz König, și filozoful Nikolaus Lobkowicz.
Academia numără printre membrii săi numeroase personalităţi ale
lumii contemporane, acoperind şapte domenii: Ştiinţele umaniste,
Medicină, Artă, Ştiinţele naturale, Ştiinţele sociale, economice şi
juridice, Știinţele tehnice şi ale dezvoltării şi Religiile lumii. Dintre
membrii academiei, 30 sunt deţinători ai Premiului Nobel.
Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei a fost ales membru activ al acestei prestigioase instituţii la secţiunea „Religiile lumii”, în anul 2007, pe
când era Arhiepiscop al Alba Iuliei şi Decan al Facultăţii de Teologie
din cadrul Universităţii „1 Decembrie 191 ″ din aceeași localitate.
Propunerea nominalizării a aparţinut mai multor universitari europeni,
invitaţi ai simpozioanelor teologice internaţionale de la Alba Iulia.
Sesiunea plenară de anul acesta a avut loc în Aula Magna a
Universităţii din Salzburg, în prezenţa a numeroși invitaţi. De la
Cluj, Înaltpreasfinţia Sa a fost însoţit de consilierul pe probleme de
misiune și protocol al Arhiepiscopiei Clujului, Arhidiaconul Claudiu
Grama și de secretarul eparhial, Ierom. dr. Benedict Vesa. Momentul culminant al ceremoniei a fost reprezentat de primirea noilor
membri ai Academiei, atât din Europa, cât și de pe alte continente.
În acest an, printre noii membri, s-au alăturat comunităţii academice a acestei prestigioase instituţii și doi profesori clujeni. Este vorba
de prof. univ. dr. Ioan Ștefan Florian, Președintele Senatului
Universităţii de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu” și Pr. prof.
univ. dr. Vasile Stanciu, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă.
Cum academia adună oameni de excepţie din diverse domenii,
obiectivul său principal vizează crearea unei reţele de specialiști și
implicarea lor activă la nivel instituţional în problemele cu care se
confruntă societatea contemporană, identificând soluţii viabile în
rezolvarea acestora. În acest cadru, anul acesta Prof. dr. Henz O o
Peitgen, matematician german de prestigiu, a susţinut o prelegere
pe tema „Schimbărilor în știinţă”, încercând să realizeze o radiografie a cercetării știinţifice contemporane în domeniu, cu mutaţiile
de paradigmă și provocările pe care le presupun. Momentele solemne au fost completate de interpretări muzicale.
Manifestarea a fost o reușită și s-a încheiat cu o retrospectivă a
activităţilor majore ale instituţiei desfășurate în anul trecut, precum
și o prospectivă pentru anul în curs.

Religia în școli.
Sofisme și argumente
Nicolae Turcan

unor dascăli care nu sunt la înălţimea vocaţiei! De aceea,
nici acest argument împotriva profesorilor de religie nu
e decât umoare și ură, restul fiind pasibil de
îmbunătăţire.
Continuă depunerea cererilor pentru ora de religie.
Contrariază faptul că trebuie completată o cerere standard, ca și cum românii n-ar ști să facă o cerere scrisă
de mână pe o coală albă. (Am putea să ne întrebăm
ironic: oare ce profesori vor fi fiind vinovaţi și ce ore
ar trebui scoase din școală pentru această „ignoranţă”?)
Apoi contrariază numărul mare de cereri, majoritar.
Argumentul majorităţii încă mi se pare funcţional: dacă
minoritatea avea dreptul să nu facă ora de religie, completând o cerere, de ce această nebunie generalizată în
care majoritatea e nevoită să facă cereri pentru ca minoritatea să n-o facă? Pentru că așa cere legea, îmi veţi
spune și pentru ca minoritarul să nu se simtă marginalizat. Dar atunci, deși nu aceasta este miza discuţiei
despre religie, nu pot să nu avansez o propunere ironică: haideţi să fim egalitariști și să aplicăm aceeași
regulă și pentru minoritari și pentru majoritari și întrun an să completeze cererea cei ce vor să facă religie,
în altul cei ce nu vor să facă religie. Măcar așa nu s-ar
simţi nimeni ofuscat de hiperbolizata suferinţă a completării cererii.

ema orei de religie a devenit obsesivă. Fiecare își
dă cu părerea după propria-i măsură: unii, din
lumea academică, se arată dezamăgiţi de calitatea intelectuală a profesorilor de religie; progresiștii
societăţii civile susţin că Darwin are dreptate (ca și cum
dreptatea lui ar exclude automat puterea creatoare a lui
Dumnezeu!); alţii atacă – pur și simplu din ură – Biserica, evidenţiindu-i defectele (de care nu duce lipsă) și
uitându-i calităţile (pe care, onești să fim, le deţine); un
cor de voci indignate condamnă manualele de religie,
iar ateii, o minoritate mai mult sau mai puţin agresivă,
atacă religia însăși. Și lista nu se oprește aici.
Să recunoaștem că dreptatea ar putea fi, subiectivist
și relativist vorbind, în grădina fiecăruia. Dar să fim de
acord, în același timp, că toleranţa faţă de alteritate trebuie exersată mereu de la început, fiindcă în „zgomotul
și furia” dezbaterilor ea este, cel mai adesea, uitată. Firește
că pare mai ușor, teoretic vorbind, să fii tolerant în numele unei religii a iubirii, decât în numele ateismului
După cum vedeţi ne încurcăm în lucruri infime, vemilitant. Creștinii ar trebui să fie mai înţelegători decât cine cu meschinăria. Sofisme care, paradoxal, dezvăluie
ateii și, poate, chiar sunt. Deviaţii se pot întâlni însă și câteva adevăruri: că lupta antireligioasă, chiar dacă mide o parte și de alta, iar ipocrizia se poate insinua în noritară, are miză mult mai puţin infimă și are o energie
orice declaraţie de iubire la adresurprinzătoare pentru o ţară edusa umanităţii sau a lui Dumnecată cincizeci de ani în ateismul
zeu. Trebuie să recunoaștem
comunist; că victoria recentă a
însă că există și iubire autentic
antireligioșilor, după cum spucreștină, care-și cunoaște măsunea Radu Preda, este „o victorie
ra demnităţii și autenticităţii
a intoleranţei”, de aceea minosale umane și, prin participare
ritarii ar trebui să fie toleranţi cu
și imitaţie, vorba lui Platon, își
majoritarii în aceeași măsură în
încearcă și măsura demnităţii și
care cer ei înșiși toleranţă; și, în
autenticităţii sale divine. Este o
fine, că logica depunerii cererilor
iubire ce reușește să se manifesnumai de către majoritari nu
te, cu toleranţă și înţelegere,
este... logică.
chiar faţă de propriii dușmani.
În rest, numai de bine. Cred
Cine are ochi de văzut o vede.
că religia ar trebui predată în
Predarea religiei în școli este
școli, chiar dacă s-ar introduce,
un lucru bun, s-o subliniem încă
în plus, și istoria religiilor, toco dată. Nu putem arunca pisica
mai pentru că ora de religie are
moartă în curtea Bisericii pentru
un atu: copii pot învăţa despre
corupţia din ţară, atâta timp cât
propria lor tradiţie și despre proexistă o putere judecătorească
pria lor identitate, nu din afara
menită să pună ordine în acest
ei, ci din interior, asigurându-se
domeniu. Că nu se văd rezulde o înţelegere mai bună. Despre
Primele litere
litere,, Nikolaos Gyzis (1842-1901).
tatele orei de religie predate în
familia mea nu învăţ (esenţial)
ultimii douăzeci de ani este un
de la vecini. Dacă rămânem la
sofism. În aceeași logică am putea continua astfel: după
distincţia existenţială dintre cunoaștere și înţelegere: chiar
kilometrii de autostradă construiţi în România în ultimii
dacă un ateu cunoaște creștinismul și îl poate preda exem0 de ani, ar trebui să tragem concluzia că nici alte ore
plar, aceasta nu înseamnă că-l va și înţelege cu adevărat.
sau facultăţi, mai puţin religioase, n-au produs mare
Exemplificând din perspectivă ortodoxă, nu văd un ateu
lucru; la fel, dacă ne interogăm asupra finanţelor, ecovorbind cum se cuvine despre teologia mistică a Biserinomiei, afacerilor etc. din această perioadă postdececii de Răsărit sau despre sfinţii ei. (Probabil că acest
bristă ar trebui să punem problema legitimă dacă
argument se aplică și în cazul altor religii și confesiuni.)
facultăţile de profil mai merită să existe!… Prin urmaAșa că este preferabilă ora de religie.
re, este evident că argumentaţia nu se suţine nici în
Nu în ultimul rând, să nu uităm că există și patologii
privinţa orelor de religie.
Nu putem demoniza ora de religie nici pentru că ale raţiunii, nu numai ale religiei (vezi dezbaterea dintre
profesorii n-ar fi la măsura doctorilor (reali) în teologie Habermas și Ratzinger). Extremismul poate fi găsit în
și n-ar stăpâni subtilităţile scolasticii medievale (deși ambele tabere și el se cere amendat indiferent unde apaunii o pot face, cinste lor!). Credinţa a avansat și prin re, spre a nu face victime. Pentru a nu se radicaliza și a
puterea pe care dragostea i-a dat-o, prin oamenii extra- ieși de sub privirea publică, devenind prin îmbolnăvire
ordinari care au însufleţit această dragoste a lui Dum- spirituală extremism religios, religia trebuie predată așa
nezeu faţă de toţi. Și prin sfinţi mai puţin culţi, dar plini cum se cuvine, sub semnul toleranţei, al înţelegerii și al
de dragoste și înţelegere, nu doar prin scriitori și gândi- păcii sociale. Pe de altă parte, ora de religie, cu mult mai
tori de geniu. În măsura în care profesorul de religie își mult decât ora de istoria religiilor – care este, în sine,
îndeplinește rolul său, ora de religie se justifică. Excepţiile „distantă” religios – poate contracara patologiile raţiunii,
sunt, ca peste tot, excepţii. Iată de pildă scandalul dintre care au vărsat, la rândul lor, atâta sânge în istorie.
Prin urmare, chiar dacă mai poate fi îmbunătăţită în
elevii și profesorii liceelor de elită clujene, care dovedește
privinţa
programei și a profesorilor, sau poate tocmai
că profesori insuportabili, grobieni, lipsiţi de respect,
de
aceea,
ora de religie merită să rămână, mai ales în
indiferenţi și ignoranţi sunt și la alte materii. Or, aceasta nu justifică desfiinţarea acelor ore! Să-i mulţumim contextul introducerii unor alte ore (istoria religiilor,
bunului Dumnezeu că încă se mai predau biologie, fizi- etică socială etc.). Cred că există suficiente argumente
că, matematică, chimie, educaţie civică etc., în pofida pentru. Și destule sofisme împotrivă.

T

TA BLETA LUNII * ESEU

Tableta lunii martie

Un atac de invidie
Alexandru Nemoianu
Jackson, Michigan
(Statele Unite)

cuma câteva zile, din senin, am fost atacat de
invidie la aflarea unei întâmplări bune în
favoarea unei rude aproximative.
Din prima clipa am fost conştient de prezenţa negativă şi rea şi am căutat să o înlătur. Mai întâi
„raţionalizând”, apoi rugându-mă, dar fără folos.
Prezenţa rea era mai departe cuibărită în suflet şi
inimă. Am avut o reacţie de furie: „de ce?”, „nu vreau
să fie” etc. Zadarnic. Finalmente am fost cuprins de
întristare şi am ştiut bine că, „în puterile” mele, sunt
înfrânt. Probabil că doar atunci, cu adevărat, L-am
rugat pe Domnul. Oricum, brusc, fulgerător am primit: răspuns, explicaţie şi alinare.
În minte mi-au răsunat - efectiv răsunat - cuvintele cuprinse în Evanghelia după Matei, 20, despre
„lucratorii din vie”. Îndrăznesc să repet pe scurt.
În acel capitol se vorbeşte despre „un stăpân
de casă” care şi-a tocmit lucrători la vie, cu un dinar
pe zi. Acelaşi Stăpân, mai apoi, în cursul zilei, a tocmit şi alţi „lucrători”: mai târziu în ziuă, la prânzişor,
la amiază, şi chiar spre seara. La capătul zilei toţi
lucrătorii au căpătat plata egală. Iar atunci, cei care
lucraseră toata ziua au cârtit, şi lor li s-a răspuns:
„Prietene, nu-ţi fac nedreptate. Oare nu te-ai învoit
cu mine un dinar? / Ia ce este al tău şi pleacă. Voiesc
să dau acestuia de pe urmă ca şi ţie. / Au nu-mi este
îngăduit să fac ce voiesc cu ale mele? Sau ochiul tău
este rău, pentru că eu sunt bun?” (Matei 20, 13-15)
Nu există întâmplare rea sau ispită care să nu
poată fi alungate de Cuvântul lui Dumnezeu. Să avem doar
răbdarea şi umilinţa de a cere cu stăruinţă, la vreme de
nevoie, acest „Cuvânt”. El va veni neîntârziat şi biruitor.

A

Această comparaţie nu apare în Petiţia înaintată autorităţilor la
12 august 2006 de către profesorul de filozofie din Buzău, dar apare în mai multe rânduri expresia „abuzaţi”, atunci când petentul se
referă la efectul avut de icoane asupra elevilor: or, întrucît petiţia ne
plimbă cu luxurianţă pe toată harta legală a abuzurilor și discriminărilor, suntem forţaţi să admitem că termenul de „abuz” este,
pentru eruditul autor, un terminus technicus: „abuz” și „copil” se
asociază, în această literatură, numai sexual (de aceea mi-am permis
asocierea). Oricum, în concepţia autorului, precum și a tuturor celor
care s-au asociat petiţiei, inclusiv a autorităţii numite Consiliul
Naţional pentru Combaterea Discriminării (o instituţie care a fost
înfiinţată de guvernul Năstase „pe șest”, fără a fi vreodată discutată oportunitatea existenţei ei în Parlament, necum să se fi iniţiat o
dezbatere publică privind raţiunea ei de a fi), e limpede că imaginile religioase creștine îi abuzează pe copii. Pe scurt, icoanele reprezintă o instigare la ceva rău. (Semnatarii nu par să creadă că mesajele sexuale explicite ale aproape tuturor reclamelor ar dăuna elevilor, nici că vulgaritatea agresivă a majorităţii emisiunilor de divertisment ar constitui o problemă; ei se simt agresaţi de icoane,
care au mesaj spiritual, care le displace, nu de vulgaritate, care are
un altfel de mesaj, care însă le e pe plac, întrucât e pesemne în deplin
acord cu antropologia lor reducţionistă).
Am dat aceste citate din Petiţia care cere eliminarea icoanelor
din școli (să reamintim aici că icoanele incriminate se află acolo
prin decizia comună a părinţilor și a profesorilor, fără implicarea
ministerului) pentru a sugera cititorilor că acest gen de acţiune
spune prin stilistica lui mai mult decât lasă să transpară argumentarea lui. Argumentele sunt din registrul legal și retoric tipice
pentru mișcările de drepturile omului din anii ’90 ai secolului
trecut. Stilistica, însă, e mai mult decât evident, aparţine fanatismului de totdeauna. Suntem încă relativ insensibili la acest tip de
fanatism (fanatismul anticreștin, deghizat în militantism de drepturile omului), deoarece mentalul nostru asociază în mod tradiţional
fanatismul cu religia, iar drepturile omului cu moderaţia. Or, ceea
ce au adus nou anii ’90 ai secolului trecut în configurarea ideolo-
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Legitimarea anticreștinismului
prin redefinirea centrului*1
Horia-Roman Patapievici

D

*1
Publicăm acest articol, apărut iniţial în numărul 9 (36), din septembrie
2007, al revistei Idei în Dialog, pentru surprinzătoarea lui actualitate în
contextul ultimei decizii a Curţii Constituţionale referitoare la necesitatea înscrierii elevilor, printr-un formular, la ora de religie în şcoli. (n.r.)

gică a modernităţii a fost legitimarea publică a unor privilegii de
atitudine pentru anumite grupuri minoritare, revendicate de
activiști în numele drepturilor fundamentale ale omului. De pildă,
proferarea de gesturi obscene în public e calificată, potrivit Codului penal, ca atentat la bunele moravuri. Nu și atunci când gesturile obscene sunt ostentativ proferate în defilările de tip „Gay
Parade”: în aceste cazuri Codul penal se suspendă, pentru că
persoanele gay, prin activismul care a asimilat drepturile omului
cu dreptul de a fi homosexual, și-au câștigat dreptul (de fapt,
privilegiul) de a fi obscene în public, ceea ce pentru toate celelalte
persoane a rămas un fapt pur și simplu penal.
Cum se ajunge aici? Simplu: prin activismul unei minorităţi care
militează în numele drepturilor omului după principii leniniste.
Firește, nu este vorba de drepturile fundamentale ale omului, care
sunt universale, ci de anumite privilegii de atitudine, discriminatorii în sens invers, care sunt băgate pe gâtul majorităţilor, spre culpabilizarea colectivă, cu ajutorul unui sofism de tipul următor:
acceptaţi privilegiul pe care îl revendicăm ca drept al omului, facem
pace; nu îl acceptaţi, declarăm război, pentru că violaţi drepturile
omului. Astfel, o atitudine marginală (pentru o stare dată a societăţii)
este promovată ca trebuind obligatoriu să devină centrală; majorităţile
cedează șantajului emoţional, eliberează centrul, iar în golul astfel
creat se instalează, triumfătoare, atitudinea marginală.
În cazul acestei acţiuni susţinute anul trecut de „Solidaritatea
pentru libertatea de conștiinţă” (înlăturarea icoanelor) toate datele
stilistice trădează fanatismul. Numai fanaticul reacţionează intolerant la simbolurile unei religii care nu este a lui. Numai un fanatic
(anticreștin) își poate imagina că imaginea Maicii Domnului întreţine
o „atmosferă ostilă și degradantă”, și că poate avea drept mesaj

subliminal „inferiorizarea femeii”. Numai un anticreștin fanatic
poate susţine că vederea unei icoane „afectează demnitatea personală a copiilor” și că religia creștină „periclitează dezvoltarea
mentală, spirituală, morală și socială” a elevilor. Aceste afirmaţii
nu trebuie combătute, pentru că falsitatea lor istorică, psihologică
și socială este totală. Nu poţi combate, de pildă, afirmaţia cuiva
care susţine că studiul matematicilor prostește ori că logica
îngrădește libertatea de gândire. Neavând riguros nici un sâmbure de adevăr, aceste afirmaţii nu pot fi combătute. Singurul
lucru care poate fi combătut este pretenţia aflată în spatele lor,
anume aceea că psihologia din care ele emană ar fi neutră și descriptivă, adică normală. Ei bine, nu e. Psihologia din care emană
acest tip de repulsii compulsive este a fanaticului, iar fanatismul,
el, trebuie combătut ca periculos pentru pacea socială.
După ce a bifat anul trecut acţiunea „jos icoanele”, anul acesta „Solidaritatea pentru libertate de conștiinţă” se ocupă de acţiunea
„jos rugăciunea Tatăl Nostru”. Scopul, probabil, este eliminarea
sistematică a tuturor simbolurilor creștine din spaţiul public. Nu
le reproșez acţiunea (anticreștinii sunt liberi să fie anticreștini), le
contest însă camuflajul, pentru că își maschează anticreștinismul
într-o retorică de tip drepturile omului, ceea ce constituie o fraudă. Căci această asociaţie nu militează pentru libertatea de conștiinţă
(ceea ce ţine de drepturile fundamentale ale omului), ci de libertatea de conștiinţă împotriva creștinismului (ceea ce face din ea o
sectă parareligioasă între multe altele).
În vechime, centrul era fixat prin afirmaţia „Dumnezeu există”, iar opoziţia extremistă prin constatarea „Zis-a cel nebun în
inima sa: «Nu este Dumnezeu» Stricatu-s-au oamenii și urâţi s-au
făcut întru îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este
pînă la unul” (Psalmul 13, 1). Afirmaţia „Dumnezeu există” era
considerată neutră și normală, iar negarea ei, „Nu este Dumnezeu”,
era considerată nu doar greșită, nu doar extremistă, ci nenaturală? adică rezultatul unui proces teoretic de falsificare și distorsionare a realităţii (noi am spune „de natură ideologică”).
ASTĂZI, lucrurile s-au inversat. Poziţia „Nu este Dumnezeu”
s-a impus deja în societăţile secularizate din Occident
ca fiind, ea, neutră și, deci, normală ? ceea ce înseamnă că e singura poziţie de la sine înţeleasă,
care nu are nevoie de o explicaţie pentru a fi
înţeleasă. A devenit un dat, cum înainte un dat
fusese afirmaţia contrară. Perspectiva afirmaţiei
„Nu este Dumnezeu” a ajuns să definească azi
normalitatea publică și în funcţie de ea se stabilește
atât conţinutul toleranţei, cât și limitele ei. Dimpotrivă, afirmaţia „Dumnezeu există” a ajuns să fie
percepută ca partizană, potenţial extremistă și rezultatul unei construcţii teoretice ideologizate.
La noi, toată strădania unor asociaţii precum „Solidaritatea pentru libertate de
conștiinţă” este să prezinte intoleranţa faţă
de simbolurile creștin-ortodoxe ca fiind neutralitate. Or, cum poţi să faci niște oameni
normali să priceapă intoleranţa ca fiind neutralitate? Într-un singur fel: redefinind
poziţia centrală. Adică deplasând sistemul de referinţă în
așa fel încât atitudinea de excludere a creștinismului să
ajungă centrală în raport cu valorile spaţiului public, iar
intoleranţa faţă de creștinism să poată apărea ca fiind o
veritabilă neutralitate. Consecinţa imediată a acestei „deplasări de sistem de referinţă” va fi ca simpla prezenţă a
simbolurilor creștine în spaţiul public să apară ca fiind
un abuz. În acest mod, apărătorii păstrării în spaţiul public a simbolurilor, care în mod normal, potrivit tradiţiei,
se află deja acolo, vor putea fi prezenaţi ca extremiști,
fanatici, adversari ai egalităţii de tratament și dușmani
au drepturilor omului. Adică o mistificare de proporţii.
Metoda de acţiune publică este deja verificată. Asociaţiile
de tipul „Solidarităţii pentru libertate de conștiinţă” vor șantaja
instituţiile noastre oportuniste și corupte cu „drepturile omului” și cu „legislatia europeană”, folosind sofismul care deja a
funcţionat în Occident, în practica minorităţilor leniniste: dacă
acceptaţi privilegiul pe care îl revendicăm ca drept al omului,
facem pace; dacă nu îl acceptaţi, vă denunţăm Europei, cu
argumentul că încălcaţi drepturile omului. Vor încerca, altfel
spus, să redefinească neutralitatea ca decurgând din ateism,
iar extremismul din credinţă.
Așa se face legitimarea publică a anticreștinismului: cu
ajutorul acestui mecanism de punere a opiniei publice, prin
manipularea instituţiilor, în faţa faptului împlinit; și cu evitarea
totală a dezbaterii publice, pe care, în bătălia substituirii
creștinismului cu anticreștinismul, asociaţiile anticreștine ar
pierde-o cu siguranţă. Ideea este să ne prefacem că suntem
democraţi pentru a ocoli cel mai bine democraţia.
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e curînd [articolul a fost scris în sep. 2007 (n.r.)], Asociaţia
„Solidaritatea pentru libertate de conștiinţă” a cerut
Societăţii Române de Radiodifuziune să dispună oprirea
difuzării rugăciunii Tatăl Nostru, care, împreună cu Imnul Naţional,
este transmisă la începutul și sfârșitul programelor zilnice ale posturilor publice de radio. Motivul invocat a fost încălcarea neutralităţii
confesionale a statului. Cu acest argument, s-ar fi putut foarte bine
și interzicerea Imnului Naţional, deoarece acesta, numindu-se
„Deșteaptă-te române”, încalcă fără echivoc neutralitatea etnică a
statului român și reprezintă o clară discriminare la adresa tuturor
minorităţilor naţionale, inclusiv cea maghiară. Deocamdată, însă,
obiectivul pare a fi doar creștinismul.
În trecutul recent (noiembrie 2006), „Solidaritatea pentru libertate de conștiinţă” și-a legat numele de campania pentru scoaterea
icoanelor din școli, iniţiată cu câteva luni mai devreme de un profesor de filozofie din Buzău [este vorba despre Emil Moise, tocmai
iniţiatorul demersului care a condus la formularea de către CurteaConstituţională a necesităţii înscrierii la ora de religie (n.r.)], care reclamă
autorităţilor publice un lucru, pentru mine, straniu: acela că fetiţa
sa (11 ani, elevă la un liceu) suferă traume psihologice ca urmare a
faptului că e zilnic expusă imaginilor religioase creștin-ortodoxe.
Motivul invocat de tată? Creștinismul ortodox „practică inferiorizarea femeii”, „afectează demnitatea personală a copiilor” și întreţine
o „atmosferă ostilă și degradantă”, care „periclitează dezvoltarea
mentală, spirituală, morală și socială” a elevilor. Pe scurt, creștinismul
ortodox ar avea asupra elevilor un efect similar abuzului sexual.

Rugăciunea de seară, Ignat Bednarik (1882-1963)
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Argumente și false argumente
privind predarea religiei în școli
Adrian Papahagi
n ultimii ani au fost formulate diferite argumente
împotriva predării religiei în școlile publice de stat,
sau pentru un tratament special al acestei materii.
Ele au repurtat recent o victorie în faţa legii, astfel încât în
plin an școlar părinţii trebuie să solicite în scris participarea
copiilor la ora de religie, materie care era oricum opţională.
Trebuie spus dintru bun început că religia este singura materie
în cazul căreia li se dă părinţilor dreptul să decidă ce e bine să studieze copiii lor. În logica învăţământului public general și obligatoriu, niciuna dintre materii nu este opţională (cu excepţia religiei).
Statul decide, pe baza interesului comun al naţiunii, așa cum îl
identifică și îl definește la un moment dat, ce conţinuturi se predau,
în ce cantitate și cum: atâta istorie naţională sau literatură română,
atâta matematică, și așa mai departe.
Într-o logică liberală dusă până la capăt, oricare dintre materii ar trebui să fie opţională. De ce ar fi religia un caz aparte?
Nu oferă și ea un conţinut de cunoaștere bazat pe un corpus de
texte și exegeza aferentă, precum literatura? Nu corespunde și
ea, precum istoria politică, unui fenomen uman manifestat în
decursul timpului, cu evenimente și instituţii atestate documentar? Nu reprezintă, precum limba și istoria, un ingredient
al identităţii naţionale? Nu are religia, prin manifestările
ei artistice, literare sau muzicale, o dimensiune culturală?
De ce doar religia ar fi opţională, nu desenul, muzica,
literatura română, istoria naţională și, la urma urmei, fizica, matematica sau orice altă materie?
Să remarcăm de la bun început că părintele are în acest
caz dreptul de a-și exercita discernământul, nu copilul.
Cu ce argumente? Să spunem că un părinte e ateu; dar
copilul său ar putea fi profund credincios. Vocaţii mistice
s-au manifestat din fragedă pruncie în orice mediu familial, așa cum în familii credincioase au crescut tineri
antireligioși, precum Nietzsche. De ce ar avea părintele
dreptul să decidă asupra programei școlare, privându-și
copilul de orele de religie, doar fiindcă acestea contravin
credinţei sau ideologiei sale? Să presupunem că părintele e habotnic și consideră teoria evoluţiei speciilor incompatibilă cu credinţa sa. Ar trebui să-i dăm dreptul să-și
scoată copilul de la ora de biologie? O facem și pe aceasta opţională? În Franţa, mulţi părinţi musulmani consideră impudică ora de sport, în special dacă la școala respectivă se face înot (unii cer ore separate de înot pentru fete și
băieţi). Să lăsăm și sportul la latitudinea părinţilor, sau să admitem ore separate de sport pentru băieţi și fete? Dar poate că în
unele clase vor exista copii de altă etnie decât cea dominantă – să
spunem turci –, ai căror părinţi se vor simţi ofensaţi de istoria
luptelor antiotomane. Să autorizeze ei participarea copiilor la ora
de istorie? În fine, poate că alt părinte, din considerente irelevante din punct de vedere religios, dar importante pentru el, va
considera că matematica e o pură pierdere de timp pentru copilul său, un talentat pianist. Îi dăm dreptul să opteze împotriva
matematicii? Ce facem dacă fiecare părinte optează pentru sau
împotriva fiecărei materii, organizăm un învăţământ personalizat pentru fiecare elev? Acest lucru ar fi posibil educaţiei private, nu însă și în școala publică. Dacă un părinte este iresponsabil
sau incult, îi permitem să decidă în domeniul școlar pentru copilul său, pe care statul îl consideră lipsit de discernământ până
la vârsta majoratului? Sau transferăm decizia în dreptul copiilor?
Dar atunci câţi copii vor vota să nu mai studieze materii dificile
precum fizica sau matematica (latina a fost oricum practic eliminată)? Iată deci că transformarea religiei în materie opţională (în
fine, și mai opţională, căci era deja opţională) este o aberaţie în
logica actuală a învăţământului de stat general și obligatoriu, în
care statul, nu părinţii sau copiii, decide ce materii și conţinuturi
sunt utile pentru tineri și, implicit, pentru naţiune. Să vedem
acum care sunt argumentele de fond împotriva acestei materii.
Cel mai puternic argument împotriva predării religiei în școli
este următorul: de vreme ce nu toţi cetăţenii se declară creștini,
predarea religiei creștine e discriminatorie pentru copiii ai căror
părinţi (!) se declară atei sau agnostici, sau practică o religie necreștină.
Dar la fel de deranjantă pentru un necreștin poate fi prezenţa bisericilor în centrele orașelor noastre. Să le ascundem oare, sau să le
demolăm, cum a făcut Ceaușescu? La fel de discriminatorie pentru
un etnic minoritar este literatura română, materie obligatorie la
școală, spre deosebire de religie, unde fiecare este liber să aleagă în
funcţie de confesiune. Mai problematică decât religia poate fi pre-
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darea istoriei românilor, mai ales atunci când ei au fost în conflict
cu maghiarii, germanii sau musulmanii.
S-a mai pretextat, particularizând, că religia ar conţine credinţe
și imagini traumatizante pentru copii, cum ar fi reprezentarea
iadului. Da, imaginea iadului, în mare măsură apocrifă, este traumatizantă și pentru un adult; cu atât mai mult poate să se întipărească în imaginarul unui copil. Traumatizant este și Infernul
lui Dante: să-l eliminăm din literatura universală? Traumatizante
pot fi și frescele de la Voroneţ: să le acoperim și să permitem accesul doar după 18 ani? Dar nu la fel de traumatizant este Harry
Po er, după care sunt înnebuniţi toţi copiii? Să-l interzicem? Nu
la fel de traumatizante sunt basmele cu zmei decapitaţi și vrăjitoare malefice, pe care copiii le adoră? Să le punem sub cenzură?
Dar istoria lui Vlad Ţepeș, cu gravurile aferente ale nefericiţilor
trași în ţeapă, nu traumatizează copiii? Dar Puiul lui BrătescuVoinești, Moartea căprioarei sau Moara cu Noroc nu sunt traumatizante? Ce facem, edulcorăm materia, cenzurăm literatura și istoria?
Și totuși, dincolo de iad și apocalipsă, prezente abundent în cinematografia hollywoodiană și în imaginarul contemporan, prin ce
sunt traumatizante sau ofensatoare înţelepciunea lui Solomon sau
a Ecleziastului, Psalmii lui David și pildele lui Hristos? În ce e
ofensatoare o icoană, o frescă, o colindă sau un oratoriu baroc?
Unii vor spune că statul și Biserica sunt separate, deci religia
n-are ce căuta în spaţiul public, și implicit în școala publică. Argumentul e fals. Separarea statului de Biserică înseamnă că statul nu
poate interveni în treburile Bisericii (de pildă, numind sau schimbând
episcopi), iar Biserica nu se poate implica în conducerea Statului
sau redactarea legilor, nu poate percepe impozite, etc. Nu înseam-

Școala ascunsă, Nikolaos Gyzis (1842-1901).

nă nicidecum că religia creștină, sau oricare alta, trebuie evacuate
din orice aspect al vieţii cetăţii și izgonite între cei patru pereţi ai
spaţiului privat. Religia nu este doar credinţa subiectivă a fiecăruia,
ea este și o parte obiectivă a identităţii și a culturii naţiunii, precum
limba, literatura, istoria sau arta. De aceea, predarea ei este utilă, nu
deranjantă. Dincolo de articolele de credinţă, pe care fiecare le poate îmbrăţișa sau nu, așa cum fiecare poate practica sau nu cunoștinţele
de biologie sau de fizică după terminarea școlii, religia comportă
conţinuturi culturale pe care elevii trebuie să le posede pentru a fi
cetăţeni educaţi. Tot așa cum trebuie să știe cine a fost Eminescu și
ce a scris, este util să afle despre Hristos și Fecioara Maria, despre
Evanghelii, despre Decalog. Cum poate un tânăr european, nu doar
român, să-și înţeleagă propria cultură dacă nu știe nimic despre
religia creștină? Cum va înţelege el de ce săptămâna se termină cu
duminica, de ce se sărbătoresc Crăciunul și Paștele, ce înseamnă
Boboteaza, cine e Moș Nicolae, de ce bisericile arată astfel, ce reprezintă arta religioasă, de la fresce și icoane până la o parte a picturii
moderne, de ce cultura europeană are un tip de etică, izvorâtă din
Decalog, care nu se regăsește identic la musulmani sau la chinezi,
de pildă? Cum poate un tânăr să înţeleagă lupta lui Ștefan, izbânda
artistică a lui Petru Rareș, martiriul Brâncovenilor sau reușita literară din vremea lui Șerban Cantacuzino dacă nu are nicio noţiune
de religie creștină? Ce poate înţelege un tânăr din iconografia de la
Voroneţ sau din Codex Aureus, fără noţiuni de artă creștină? Ce
poate înţelege din Gio o, Caravaggio, Bach, Vivaldi, Dante sau
Milton, cum poate interpreta Faust fără o minimă educaţie religioasă? Cum poate înţelege situarea geostrategică a Europei și cum
poate deveni un cetăţean responsabil al acestei lumi ameninţate de
agresiunea islamistă, dacă își ignoră complet tradiţia religioasă, cu
tot ce înseamnă ea în istorie?
Cei care protestează împotriva predării religiei în școli în numele laicităţii nu folosesc argumente logice, obiective, ci ideologice, sau – paradoxal – chiar (anti)teologice. În măsura în care pre-

darea religiei nu înseamnă o practică religioasă impusă tuturor
(rugăciuni, spovedanie, împărtășanie), ci conţinuturi de cunoaștere,
de alfabetizare religioasă, ea este utilă oricărui copil pe care hazardul l-a făcut să se nască într-o cultură de neînţeles fără creștinism.
Cunoașterea Evangheliilor, a preceptelor eticii creștine (devenite
în cea mai mare parte etica seculară a Occidentului), a artei creștine,
a istoriei creștinătăţii este așadar o cunoaștere teoretică, nu un act
religios. Corect predată, ea nu ar trebui să fie mai deranjantă, chiar
și pentru un necreștin, decât istoria românilor sau literatura română. Ea nu trebuie să fie mai supărătoare pentru un ateu decât
legendele Olimpului pentru un creștin!
Din acest punct de vedere, alfabetizarea religioasă este la fel
de importantă precum orice altă materie școlară. Există contexte
în care e mai important să înţelegi tensiunile dintre lumea islamică și civilizaţia creștină decât să fii capabil să operezi cu numere
complexe. Există meserii în care e mai important să înţelegi un
simbol sau o reprezentare religioasă decât să calculezi cosinusul
unui unghi. Chimia devine complet inutilă pentru majoritatea
absolvenţilor, care nu vor mai fi capabili să rezolve o ecuaţie la
câţiva ani după terminarea școlii, în timp ce preceptele Decalogului, pildele lui Hristos sau cunoștinţele de iconografie creștină vor
rămâne permanent utile, măcar la nivel de cultură generală. Putem
pune problema și altfel: sau admitem că nu există cunoaștere
inutilă, iar atunci nu văd de ce am discrimina religia, sau intrăm
în discuţii infinite despre mai marea sau mai mica utilitate a unor
conţinuturi, în care caz se poate pretexta că în afara specialiștilor
nu îi este nimănui util să poată rezolva o integrală, o reacţie chimică, sau o problemă de optică.
Pe lângă discuţiile de principiu, au existat și obiecţii particularizante, fără mare valoare intelectuală. S-a spus că religia este predată prost, de profesori necalificaţi, că materia este
inadecvată. Acestea se pot spune despre orice altă materie,
sau în cazul multor școli și profesori. Nimic nu demonsterează însă că religia e mai bine sau mai rău predată decât alte
materii, sau că programa este mai (in)adecvată decât altele.
Pentru a îndrepta eventuale greșeli e nevoie de studii, de
analize și date statistice privind predarea religiei în comparaţie
cu alte materii. E necesară analiza programei, de-a lungul
celor 12 ani de școală. Trebuie începută o lungă discuţie despre calificarea profesorilor și calitatea învăţământului românesc, care se aplică tuturor materiilor, nu doar religiei. E bine
ca aceste discuţii să aibă loc pentru a îndrepta ce trebuie îndreptat, nu pentru a elimina o materie din programă pe considerente ideologice.
Am încercat să examinez critic câteva dintre argumentele pentru tratamentul diferenţiat al religiei între materiile
școlare sau chiar, mai radical, împotriva predării religiei în
școli. Nu pretind că am epuizat subiectul sau că gândirea
mea, încă în curs de formulare, a reușit să atingă toate aspectele chestiunii, în întreaga lor complexitate. Firește, se pot deschide discuţii interesante despre predarea altor tradiţii religioase sau
a istoriei religiilor. Cultural vorbind, cum nu știu ca budismul sau
hinduismul să fi avut un rol în definirea civilizaţiei românești (sau
maghiare), consider că un elev din România va studia cu mai mult
folos creștinismul decât aceste religii. Ceea ce nu înseamnă că nu
ar trebui să studieze și mitologiile antice, celelalte religii avraamice, sau în general istoria religiilor. Dimpotrivă, cred că este util ca
elevii să studieze religia creștină pentru a înţelege civilizaţia ţării
unde se întâmplă să trăiască, propria religie pentru a-și cunoaște
identitatea, care poate fi diferită de cea a majorităţii, și, în ultimii
ani de liceu, mitologiile antice, celelalte monoteisme și, în general,
istoria religiilor, pentru a putea înţelege moștenirea precreștină
sau necreștină a Europei, precum și lumea în care trăiesc.
Eliminarea religiei, sub toate denominaţiile ei, din programa
școlară, sau marginalizarea acesteia, ca și cum s-ar trata despre ceva
nociv sau inutil, este o greșeală culturală în primul rând. Ea privează unii copii de un important conţinut al cunoașterii, exclusiv pe
baza opţiunii ideologice a părinţilor.
Discuţia valoroasă nu este așadar, după părerea mea, dacă religia creștină trebuie să se studieze sau nu, ci cum trebuie să se facă
acest lucru astfel încât materia să nu conţină stridenţe (discuţie
valabilă și în cazul istoriei sau literaturii), și toţi copiii să profite în
ordine etică, intelectuală și culturală. Nu eliminând din școală orice
noţiune de religie creștină vom educa cetăţeni români și europeni
mai capabili să-și înţeleagă identitatea și lumea în care trăiesc. E mai
util să adăugăm la predarea religiei creștine (ortodoxe, catolice sau
protestante) contextul care îi lipsește, decât să o eliminăm pe aceasta. Repet: consider util ca elevii să studieze, pe lângă tradiţia religioasă majoritară a ţării în care trăiesc, propria tradiţie religioasă,
precum și elemente ale celorlalte religii avraamice, mitologie comparată și istoria religiilor. De asemenea, nu văd nicio problemă ca
în clasa a XII-a, în care se studiază filosofia la liceu, elevii să afle și
argumentele filosofice ale ateilor și agnosticilor.
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Sfântul Cuvios
Porfirie Cavsocalivitul și
harisma bucuriei
Ierom. Benedict Vesa
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Breviter
Sufletul și viaţa
Aurel Sasu
n foarte apropiat prieten şi coleg de generaţie cu
Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania a fost
Gheorghe Telea (1921–2014), cunoscut medic primar chirurg şi doctor în ştiinţe medicale (din 1972). În
timpul grevei anticomuniste de la Cluj (1946) era purtătorul de cuvânt al Centrului Studenţesc „Petru Maior” şi,
ca lider de opinie, autor al manifestelor adresate participanţilor la lupta de emancipare politică. Admirator al
Cercului Literar de la Sibiu (I. Negoiţescu, Radu Stanca,
Eugen Todoran, Victor Iancu, Şt. Aug. Doinaş, Henri
Jacquier), îl frecventează, în acelaşi timp, pe Lucian Blaga
(în 1971, recuperează, cu ajutorul lui Zaharia Stancu, bustul poetului, executat de Romul Ladea, din depozitul unei
Staţiuni de Maşini şi Tractoare din Sebeş!), iar, mai târziu,
îşi transformă reşedinţa din satul natal în muzeu al valorilor tradiţionale, vizitat, în timp, de mari intelectuali,
teologi, filosofi şi oameni de litere (Mitropoliţii Nicolae
Mladin şi Antonie Plămădeală, cerchiştii, C. Noica, Andrei
Pleşu, Gabriel Liiceanu, Mircea Ivănescu, Al. Căprariu,
Mircea Tomuş, Eugen Simion ş.a.). Între ei, fireşte, Valeriu
Anania, viitorul „păstor de inimă şi de suflet” al ardelenilor, începând cu 1993. În ziarul Dimineaţa, Sibiu (20
septembrie 1990) publică articolul Şcoala şi religia, pe care-l
reproduc integral din volumul Cultură şi politică. Autoportret spiritual în timp (Editura Saeculum, Sibiu, 1999), pentru
înţelepciunea lui sobră, atât de actuală şi binevenită în
prezentele dezbateri pe aceeaşi temă, lipsite de scepticismul inteligenţei şi de adevărul vieţii integrale.
„În aceste zile frumoase de toamnă, când soarele s-a întors
cu aurul lui limpede şi nostalgic, purtându-ne gândul spre lucruri
şi simţăminte mai liniştite decât cele care ne înconjoară în mod
obişnuit, trăim în viaţa noastră lumească, un eveniment de importanţă – începerea noului an şcolar.
Copiii şi tinerii simt acum (sau, poate, se cuvine să simtă) că îşi încep viaţa lor activă. Şi în clipa când se opresc, în pragul
anului nou de învăţătură, şi când noi ne aşezăm alături de ei,
privindu-i şi privindu-ne, în amintirile noastre se cuvine să fie o
clipă de sinceritate şi de gravitate – din cele care ar trebui să dea
preţ vieţii întregi. Ceea ce mi se pare că dă însă preţ anume, anul
acesta, clipei de început este faptul că, pentru prima oară, după
decenii de întuneric, anul şcolar s-a deschis prin tradiţionalul „Te
Deum”, prin slujba religioasă cu care totdeauna românii au simţit
că trebuie să-şi însoţească un început.
Românii sunt un popor creştin, ca toate popoarele
Europei civilizate şi civilizatoare. Şi regăsirea atât de firească a
religiei şi a credinţei, după noaptea dictaturii (care şi la noi a
încercat – în zadar – să distrugă, prin suferinţe şi constrângeri
brutale, o tradiţie) ne arată cât de adâncă este această trăsătură
de caracter a poporului nostru. La începutul anului şcolar, regăsirea religiei şi a orelor de religie se cuvine, astfel, să fie nu
doar regăsirea şi reînnodarea unor tradiţii, ci şi acea educaţie şi
disciplină a simţămintelor care, alături de educarea şi disciplinarea minţii (prin cunoştinţe şi studiu), să facă din copiii şi
tinerii noştri oameni compleţi, buni.
Despre ce înseamnă religia în formarea unui suflet tânăr
se cuvine să vorbească alţii – mai bine decât aş putea-o face eu. Dar
cred că nimeni nu se îndoieşte că acele câteva ceasuri de meditaţie
prilejuite de orele de religie şi de clipele de reculegere şi înălţare din
timpul slujbelor religioase îşi au însemnătatea lor şi trebuie să-şi
aibă rodul lor – acela de a ne face mai senini, mai înţelegători, mai
îngăduitori (în politică, se spune „mai toleranţi”) cu noi înşine şi
cu semenii noştri; mai adevăraţi ca oameni”.
Nu ştiu exact data vizitei pe care Valeriu Anania
i-a făcut-o prietenului său. Dar, la plecare, oferă fostului
coleg de idealuri, în albumul de impresii, aceste „versuri cu
arcuiri de ispită profană” (Gheorghe Telea): „Din paradisul
casnic al lui Telea/ De-ar fi prin moarte-acum să-mi iau toiagul/ Spre raiul bun din plaiurile acelea/ Ce le visez, cereşti,
s-ar naşte magul/ Ce n-ar simţi nici trecerea, nici pragul/ Lui
Ghiţă şi lui Mimi, cu tot dragul!”. Versuri din care lipseşte,
cum spuneam în Dragostea şi vântul (2011) citându-l pe Nichita Stănescu, obişnuita frică de a fi fericit a autorului.
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Cel ce iubește puţin, dă puţin; cel ce iubește mai mult,
dă mai mult. Iar cel ce iubește foarte mult, ce are vrednic de dat? Se dă pe sine însuși”, va spune Sfântul Cuvios Porfirie Cavsocalivitul. Și aici este sursa bucuriei,
harisma interpretată de cuvios drept un ingredient obligatoriu pentru o viaţă duhovnicească efervescentă. De altfel,
aici se concentrează și principiile sale de viaţă: „Postiţi cât
puteţi, faceţi câte metanii puteţi, desfătaţi-vă de câte privegheri puteţi, numai să fiţi bucuroși. Să aveţi bucuria lui
Hristos, care ţine veșnic, care poartă într-însa veșnica fericire, liniștea cea neclătită… Este bucuria plină de tot harul…
Hristos voiește și simte mulţumire dacă răspândește bucuria, dacă îi îmbogăţește pe cei credincioși ai Săi cu bucurie. Mă rog ca bucuria noastră să fie deplină”1.
Cuviosul Porfirie se naște pe 7 februarie 1906, în insula Evvia,
satul Sfântul Ioan, din eparhia Karistia. Tatăl său, Leonid, era
cântăreţul bisericii, și cel care
l-a iniţiat în cele duhovnicești.
Micul Evanghelos, cu numele său de botez, era al patrulea copil al familiei, și, din
pricina sărăciei în care se
aflau, este nevoit la doar
șapte ani să plece la muncă
în Halkida. La vârsta de 12
ani ajunge în Sfântul Munte
Athos din dorinţa de a-l imita în cele duhovnicești pe
Sfântul Ioan Colibașul, pe
care îl preţuia în chip deosebit și a cărui viaţă o cunoștea
în detaliu. Ajunge în Cavsocalivia și primește să intre în
ascultarea a doi bătrâni aspri,
Pantelimon și Ioanichie. La
14 ani va fi tuns în monahism
cu numele Nichita, iar doi
ani mai târziu va primi și
schima mare. În această perioadă primește de la Dumnezeu și darul străvederii.
Din pricina unei boli
serioase, trei ani mai târziu va fi nevoit să părăsească Sfântul Munte și
se întoarce în insula natală, la Evvia, la Mănăstirea Sfântul Haralambie. Aici, în anul 1926, va fi hirotonit
preot de către Arhiepiscopul Sinaiului, Porfirie al III-lea,
primind și numele de Porfirie. Ca duhovnic, va petrece
12 ani în această mănăstire. Pentru o scurtă perioadă va
sluji și ca paroh într-unul din satele Evviei.
În 1940, la începutul Primului Război Mondial, se va
stabili la Atena, primind slujirea de duhovnic la Policlinica
Sfântul Gherasim, lângă Piaţa Omonia. Aici va săvârși 33 de
ani de lucrare duhovnicească. După pensionare, se va așeza
la Mănăstirea Sfântului Nicolae din Kallisia, vechiul Pendeli,
unde își va continua lucrarea de duhovnic. Se ostenește mult
și pentru zidirea unei mănăstiri la Milesi, lucrare care se
începe cu punerea pietrei de temelie în 26 februarie 1990.
Apropiindu-i-se sfârșitul, dorește să se retragă acolo unde
și-a început viaţa monahală, în Sfântul Munte, la Cavsocalivia, pentru ca, fără zgomot și în taină, să-și dea sufletul în
mâinile Domnului: „acum am îmbătrânit, vreau să merg și
să mor acolo, sus”. Cu gândul la unitatea la care ne cheamă
Hristos în rugăciunea arhierească, „ca toţi să fie una”, trece
la cele veșnice pe 2 decembrie 1991. În ziua de 27 noiembrie
2013, Cuviosul Porfirie a fost canonizat, cu data de prăznuire 2 decembrie, ziua nașterii sale la cele de sus.
Sfinţii lui Dumnezeu sunt cei care înlătură distanţele și ne
leagă unii de alţii. Ei sunt contemporani nouă și mesajul lor
este unul personal. Experienţa la care ne invită Cuviosul Por-

firie se poate descrie prin „dobândirea minţii lui Hristos” și a
„harului Duhului Sfânt”, care-l deschid pe om înspre o viaţă
a dragostei și a smereniei, a bucuriei și a sensibilităţii
duhovnicești. Aceste patru însușiri ni se par determinative în
calea duhovnicească pe care ne-o propune sfântul cuvios.
Prima remarcă importantă la început de drum ţine direct de
perspectiva generală asupra vieţii ascetice. Spunea el mereu: „În
viaţa duhovnicească să vă luptaţi simplu, lin, fără siluire”.
Vorbește despre existenţa a două căi posibile: una crâncenă,
istovitoare, cu atacuri dure împotriva răului, iar cea de-a doua,
calea iubirii. Dacă principiul celei dintâi este „dă sânge și ia
Duh!”, cea de-a doua se poate descrie drept „iubește și nu te
teme!”. Dintre aceste două căi o preferă pe cea de-a doua. Va
spune: „Nu vă luptaţi să alungaţi întunericul din cămara sufletului vostru. Faceţi o găurică pentru a intra lumina și întunericul
va pleca. Același lucru este valabil și pentru patimi. Nu vă luptaţi
cu ele, ci sârguiţi-vă să le preschimbaţi în putere, dispreţuind
răul… Strădania noastră este de a ne uni cu Hristos, de a-L iubi
pe Hristos, de a trăi în Hristos, precum Apostolul Pavel ne zice:
Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine (Gal. 2, 20). Aceasta
este ţinta noastră”2. Într-o lume extrem de pragmatică, Cuviosul
ne cere exact contrariul – să lucrăm totalmente dezinteresat, fără
să facem vreun scop din osteneala noastră. Căci într-o astfel de
atmosferă intervine Duhul Sfânt în viaţa credinciosului.
Pe linia Sfântului Isaac Sirul, Cuviosul Porfirie va defini
raiul drept simţirea lui Hristos care este iubire. Cei care trăiesc
iubirea lui Hristos, anticipă
raiul în inima lor. Când
Hristos este in mintea și în
inima omului, în întreaga
sa fiinţă, perspectiva se
schimbă – „ce voiește iubirea Ta îmi ajunge, ca să trăiesc în dragostea Ta”3. În
aceste condiţii, nici perspectiva iadului nu îl mai
înfricoșează: „Și în iad dacă
mă așezi, mi-ajunge să fiu
împreună cu Tine”4.
Condiţia pentru o astfel de experienţă integrală rezidă în smerenie și
discreţie, ca și condiţii
obligatorii pentru a primi
harul lui Dumnezeu.
Dumnezeu dă daruri celor
care se simt nevrednici de
ele, nu din alt motiv decât
pentru a se folosi de ele în
această luptă și pentru a
lucra bunătatea și a dobândi rugăciunea. A fi
smerit te face asemenea
lui Dumnezeu, iar lauda
omului nu reflectă posibilele lui izbânzi, ci harul lui
Dumnezeu care dorește să-l atragă spre cele înalte.
Dintre consecinţele unei astfel de experienţe duhovnicești,
Cuviosul Porfirie insistă pe sensibilitatea duhovnicească însoţită
de bucurie. De altfel, acestea sunt și condiţiile necesare pentru o
trăire ortodoxă deplină. Obișnuia să spună: „cel ce voiește să
devină creștin trebuie mai întâi să devină poet”, „sufletul creștinului
trebuie să fie delicat, sensibil, să zboare în nemărginire, în stele,
în măreţiile lui Dumnezeu, în tăcere… Dumnezeu nu vrea lângă
El suflete grosolane”5. Iar un suflet poetic, nobil, este în stare să
primească și să augmenteze bucuria de a-L trăi pe Hristos în tot
ceea ce-l înconjoară: „Hristos voiește cel mai mult să ne umple de
bucurie, fiindcă El este izvorul bucuriei. Această bucurie este
darul lui Hristos și în ea Îl vom cunoaște pe Hristos”6.
Ca un om care a experiat iubirea dumnezeiască însoţită
de sensibilitatea poetică și bucuria harică, ne lasă un
testament preţios: „Atunci când iubești… ești înlăuntrul
tău împreună cu persoana pe care o iubești. O trăiești, te
bucuri de ea, te însufleţește… Hristos în mintea ta, în
inima ta, în întreaga ta fiinţă, pretutindeni. Hristos este
viaţa și izvorul bucuriei… Mă rog ca bucuria noastră să fie
deplină (1 Ioan 1,4)”7.
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Înțelesul postului
Protos. Simeon Pintea

Pr. Dan Popovici

e este postul? La această întrebare poate răspunde
oricine cu multă ușurinţă. Postul este abţinerea de la
anumite alimente și băuturi pe o perioadă mai lungă
sau mai scurtă de timp. Cu alte cuvinte un regim alimentar
mai sărac, care se bazează în general pe o alimentaţie vegetală. Dacă vrem să completăm acest răspuns putem adăuga
că acest regim are motivaţie religioasă. Iată, în câteva fraze
am rezolvat problema postului. Dar dacă este așa de simplu,
de ce oare Biserica și-a dezvoltat ca disciplină destul de severă rânduieli legate de post? Privind problema doar la
suprafaţă suntem tentaţi să credem că Biserica pune sarcini
greu de purtat pentru zilele noastre, în care postul nu se
potrivește stilului modern de viaţă, de aceea mereu tendinţa
de a înlesni regulile postului sau chiar de a le abandona. Însă
așa cum reiese din ansamblul învăţăturii Bisericii, postul este
esenţial pentru viaţa creștină.
În ce constă importanţa deosebită a postului în viaţa
noastră? Experienţa creștină evidenţiază multe foloase
ale postului. Postul este „mama tuturor bunătăţilor, dascălul cuminţeniei și al întregii virtuţi”, postul este „maica întregii înţelepciuni și izvorul a toată filosofia”, „postul este seninătatea sufletelor noastre, podoaba bătrânilor,
pedagogul tinerilor, învăţătorul celor ce trăiesc în curăţie
trupească și sufletească”, după cum spune Sfântul Ioan
Hrisostom (Omilii la Facere, în „PSB”, vol. 21, pp. 32; 39).
Postul este, așadar, o lucrare duhovnicească, care implicând întreaga fiinţă umană – trup și suflet, ajută la domolirea patimilor, la dobândirea pocăinţei și la cultivarea
virtuţilor.
Odată cu fixarea zilelor de post și a disciplinei legate de
postire, Biserica a dat diferite semnificaţii postului. Avem
astfel zile în care postim în cinstea unor persoane și evenimente sfinte care au marcat istoria lumii și a creștinismului,
dar care stau în legătură cu abuzul egoist al umanităţii căzute care luptă împotriva lui Dumnezeu (ex: miercurile și
vinerile de peste an, Tăierea capului Sântului Ioan Botezătorul – 29 august; Înălţarea Cinstitei Cruci – 14 septembrie).
Avem posturile mari de peste an: Postul Paștilor, Postul
Crăciunului, Postul Sfinţilor Apostoli Petru și Pavel și Postul
Sfintei Mării), care au un caracter ascetic. Prin lungimea lor
și prin diferite privaţiuni impuse de tipicul postirii, patimile trupului se domolesc, sufletul se simte mai liber de legăturile materiei, mintea este mai sensibilă la cele spirituale,
omul este mai predispus la rugăciune și fapte de filantropie.
Regula postului ascetic este însă „dreapta socoteală”. El nu
trebuie să fie exagerat ca nu cumva în loc să ajute să aducă
vătămare nevoitorului. Este apoi postul total în care pentru
o perioadă mai scurtă de timp ne înfrânăm de la orice mâncare și băutură, așa cum facem în ajunul marilor sărbători
(Paști, Crăciun, Bobotează), precum și atunci când urmează
să ne împărtășim. Acest post euharistic are menirea de a ne
pregăti, de a ne ţine în stare de așteptare pentru marea întâlnire cu Dumnezeu la Praznicul Praznicelor, la Ospăţul
Stăpânului, la pregustarea Împărăţiei. Acest post are un
caracter eshatologic. Pe lângă aceste posturi, adesea, creștinii
ţin post din proprie iniţiativă atunci când se află la încercare, pentru ca prin jertfă, pocăinţă și rugăciune să îmblânzească „mânia lui Dumnezeu”.
În cele din urmă, postul este un mĳ loc al relaţiei. Noi
postim pentru Dumnezeu. Ce înseamnă această afirmaţie?
Are nevoie Dumnezeu de postul nostru? Nicidecum. Dar
avem noi nevoie de el tocmai pentru a realiza comuniunea.
Dumnezeu a dat omului lumea ca dar. I-a dat poruncă să
stăpânească peste acest dar (Cf. Fac. 1). Darul este un semn
al iubirii. Facem daruri persoanelor pe care le iubim, iar
atunci când suntem departe darul va menţine amintirea și
va face vie iubirea. Darul lumii dat omului a devenit, însă,
dintr-un semn al iubirii un mĳloc al rupturii. Atunci când
omul a început să abuzeze într-un mod idolatru de darul
lumii, atunci s-a și întrerupt comuniunea. Omul a iubit mai
mult darul decât pe Dăruitor. Primul abuz de acest fel a fost
gustarea sau mâncarea din fructul pomului oprit (Fac. 3, 6).
Acesta a fost începutul devorării idolatre a lumii de către om
– fiinţă raţională, cu comportament iraţional. De aceea postim acum, încercând să renunţăm o clipă de la dar, pentru a
nu neglĳa prezenţa Dăruitorului.

oetul japonez Daigu Ryokan iubea singurătatea
și pentru că aceasta îi era și sursă de inspiraţie
trăia retras în munţi, într-o colibă. Odată venise
pe la el un călugăr care iubea artele. Şi-au petrecut toată ziua vorbind despre acestea şi au uitat de mâncare.
Aproape de lăsarea serii Ryokan şi-a dat seama că își
ţinuse oaspetele flămând: „Îmi pare rău pentru neglijenţa
mea. Nu e o scuză faptul că stând aici în singurătate și
scriind poeme, uit adeseori să mănânc chiar mai multe
zile. O să cobor chiar acum în sat să-ţi procur ceva de
mâncare, înainte să asfinţească soarele.” Ryokan a plecat,
iar prietenul lui l-a aşteptat şi răsaşteptat, timp de trei
ore. Niciun semn... şi i se făcuse atât de foame că a ieşit
din colibă - ce s-o fi întâmplat? Nu i-a venit să-şi creadă
ochilor când l-a văzut pe Ryokan stând sub un pom, cu
o mare graţie oglindită pe chip, murmurând extaziat
haikuuri. Oaspetele s-a dus la el, l-a scuturat şi l-a între-
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Călugăriţă, desen de Ștefan Dimitrescu (1886-1933)

le-au dat păsările care cântau în pomi. Şi ceea ce am
trăit a avut o așa intensitate, de-a dreptul nutritivă astfel
că ideea de mâncare nici măcar nu m-a străfulgerat.”
Oaspetele a plecat, ultimele lui cuvinte fiind: „Mi se pare
că eşti cam nebun!”
Sfântul Paisie Aghioritul povestește că un mirean a
mers la o mănăstire la începutul Postu lui Mare şi un
monah s-a purtat cu el cu asprime. Mireanul nu s-a tulburat ci venind la Rectorul Sfântului Munte i-a mărturisit: „Nu l-am judecat. Era aşa din pricina celor trei zile”1.
Cuviosul Paisie a mers însă la rădăcina problemei: „Dacă
ar fi petrecut duhovniceşte cele trei zile, ar fi avut o
dulceaţă duhovnicească șl i-ar fi vorbit aceluia cu bunătate. Insă el s-a zorit în chip egoist să ţină cele trei zile
şi de aceea toate îl deranjau.”
E dureros să constaţi că uneori poetul sau mireanul
e mai bine poziţionat duhovnicește decât monahul. Ceea
ce primează în viaţa creștinească este viziunea, atitudinea,
raportarea corectă, evanghelică la toate palierele realităţii:
„Când ochiul tău este curat, atunci tot trupul tău e luminat, dar când ochiul tău e rău, atunci şi trupul tău e
întunecat” (Lc. 11, 34). Când asceza e doar un mijloc iar
scopul e contemplaţia atunci creștinul se află în punctul
cel mai potrivit pentru a privi realitatea. E punctul din
care postul nu se vede ca o corvoadă sau interdicţie, ci
ca un dătător de aripi pentru suflet. Înţeleptul Solomon
observa că sufletul în desfătare fiind dispreţuiește fagurele. Înaltele stări duhovnicești îndulcesc într-atât sufletul încât mierea pare insipidă. Doar în acest context
poate fi înţeleasă oximoronica expresie „dulceaţa postului”. Privarea trupului de alimentele de dulce slăbește
chingile asupra sufletului, astfel că acesta din urmă poate să guste dulceaţa harului.
Un ţăran i-a propus nevestei:
- Ştii, la castel, se înnebunesc după tartele cu cireşe ;
ar trebui să-mi faci şi mie una.
- Da, dar untul este scump.
- Fă-o fără unt.
- Şi ouăle ?
- Ne lipsim de ouă.
- Şi apoi, tu ştii că a trecut vremea cireşelor...
- Ei, fă-o fără cireşe, ce importanţă are ?
Ţăranul gustă tarta şi se miră.
- Tare proşti trebuie să fie bogaţii dacă se dau în vânt
după un lucru fără nici un gust.
Totuși oamenii duhovnicești din toate vremurile s-au
dat în vânt după această tartă fără gust căci ea i-a ajutat
să guste nespusele dulceţi celeste!
Odată un pustnic din Sfântul Munte, pe nume Pahomie, a mers la duhovnicul său Teofil şi i-a cerut să se
roage pentru el, căci, precum spunea, era stăpânit de
iubirea de plăcere. Acela l-a întrebat:
- Şi cum ai observat aceasta?
- Iată, am pus apă cu sare în ceaun şi am încălzit-o;
când am adăugat bucăţi de pâine uscată şi am început
să mănânc, îmi era mâncarea aşa de dulce în gură, mai
dulce decât mierea şi fagurii. Pentru aceasta, mă tem ca
nu cumva să mă stăpânească patima iubirii de plăcere.
Roagă-te, Părinte, pentru mine, păcătosul.
Duhovnicul, deşi ştia că pustnicul mănâncă puţin și rar,
s-a gândit că poate are vreun mod deosebit de a pregăti supa.
Pentru a-i cerceta dulceaţa a hotărât să o fiarbă el însuşi
precum auzise de la pustnic. Este lesne de înţeles însă că nici
un fel de dulceaţă n-a simţit când a încercat-o.
Când pustnicul a coborât iarăși la schit, duhovnicul a
început din nou să-l cerceteze cum fierbe „supa”. Stareţul
a cerut un ceaun şi a început, pe loc, să-i arate cum fierbe
apa, adăugând sare. Punând şi pesmeţii în supă, a şezut să
mănânce şi iarăşi i s-a părut dulce ca o mană cerească.
Înţelegând despre ce este vorba, duhovnicul l-a întrebat:
- Când ai mâncat ultima dată?
- Săptămâna trecută!
- Vezi, uite pentru ce supa de pâine și sare ţi se pare
mai dulce decât mierea şi fagurele!

bat: „Cu mâncarea cum a rămas?” Ryokan a răspuns:
„Dumnezeule! Când am văzut soarele asfinţind, era atât
de frumos că n-am putut să mă mişc de lângă pomul
ăsta. De aici, asfinţitul e o experienţă binecuvântată. Mă
oprisem numai pentru o secundă, dar asfinţitul m-a
fascinat într-atât că am uitat cu totul de mâncare şi de
tine! Dar ia uite ce haikuuri!”
Oaspetele i-a replicat sec: „N-am ce să fac cu haikuurile. N-o să pot dormi la noapte cu foamea asta.”
Ryokan n-a mai stat pe gânduri: „Mă duc acum. Deși
e târziu, îi cunosc pe săteni așa că aș putea să găsesc
ceva.” Şi a dat fuga în jos, către sat. Toată noaptea musafirul s-a perpelit şi a tot ieşit și a intrat.
La revărsatul zorilor, a ieşit din nou - nu pusese geană pe geană. Ryokan stătea sub acelaşi pom - zâmbind
şi murmurând. Oaspetele l-a întrebat: „Ryokan, cum e
cu mâncarea?” Ryokan a răspuns: „Dumnezeule! Când
am ajuns în sat oamenii dormeau şi era o așa noapte cu
lună plină! Ca să mă bucur puţin de privelişte, m-am
aşezat sub un pom şi nici nu ştiu când a trecut noaptea,
și m-am ales și cu câteva haikuuri ! Petrecând astfel în
splendoarea lunii pline... mă înţelegi şi mă ierţi... am
uitat cu totul de mâncare. Mă întrebam, când a răsărit
Pahomie era un ascet remarcabil, dar încă un ascet.
soarele - ce fac eu aici? Aşa că m-am întors la pomul meu,
de unde apusul și răsăritul au o măreţie divină". Oaspe- Când va fi să ajungă un contemplativ supa își va pierde
tele n-a fost deloc impresionat: „Mă bagi în mormânt! dulceaţa, va redeveni o tartă fără gust, dar care a făcut
Eu plec”. Ryokan a continuat: „Nu ești curios să asculţi posibilă dulceaţa nepământeană a postului!
haikuurile? Nu sunt făcute de mine; unele mi le-a dat 1
E vorba de cele trei zile de post negru de la începutul Postului Domnuluna plină, altele mi le-a dat soarele ce răsărea, altele mi lui.
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Planare filocalică peste
prăpăstiile duhovnicești (IV)
Pr. Dan Popovici
intea omului duhovnicesc cugetă ziua şi noaptea la
legea Domnului (Ps. 1, 2) şi se înalţă prin rugăciune
spre Dumnezeu, dar mintea celui neduhovnicesc e
lipită de pământ sau e bântuită de gânduri. Sufletul celui duhovnicesc se desfătează de pace, dar sufletul celui neduhovnicesc stă gol şi împrăştiat. Omul duhovnicesc zboară ca vulturul
spre înălţimi, simte cu sufletul pe Dumnezeu şi vede lumea
întreagă, chiar dacă s-ar ruga in întunericul nopţii; dar omul
neduhovnicesc se bucura sau de slava deşartă, sau de bogăţii,
sau caută desfătările trupeşti. Şi atunci când un om duhovnicesc

M

se întâlneşte cu unul neduhovnicesc, legătura amândurora e
lucru plictisitor şi anevoios”1. Între ei e, de fapt, o prăpastie.
Dacă omul neduhovnicesc vrea să treacă peste această prăpastie nu o poate face decât începând să împlinească poruncile
dumnezeiești. Sfântul Petru Damaschin arată că „de vrea cineva să o ia înainte (pe calea duhovnicească – n.n.), să-şi arate
sârguinţa mai degrabă pornind de la ele (poruncile dumnezeieștin.n.) şi nu din altă parte, fiindcă altfel va cădea în prăpastie”2.
Pentru noi, cei orbi duhovniceşte, lumea nu poate fi
decât una plină de pericole. Sfântul Ioan Gură de Aur
ne atrage atenţia: „Ia ascultă ce spune Solomon: Dă-ţi
seama că mergi prin mijlocul curselor. N-a spus că mergi
pe lângă curse, ci: prin mijlocul curselor. Din amândouă
părţile ne pândesc prăpăstiile, vicleşugurile”3. Viaţa pare
a fi un mers pe o creastă de munte, pe o cărare îngustă,
de-a stânga și de-a dreapta ei fiind prăpăstii. Stareţul
Varsanufie de la Optina creează o imagine nu mai puţin
dătătoare de fiori în una dintre epistolele sale: „Să vă
mântuiţi, trăind în lume, este posibil, numai că... fiţi
atenţi! Este greu. Închipuiţi-vă o prăpastie pe fundul
căreia clocoteşte un torent năvalnic, iar din apă, când şi
când, îşi scot capetele nişte monştri înfricoşători, care îşi
deschid gurile, pregătindu-se să înghită pe oricine cade
în apă. Voi ştiţi că neapărat trebuie să treceţi peste această prăpastie, iar peste ea este aruncată o prăjină îngustă
şi subţire; ce spaimă, dacă prăjina se va rupe dintr-odată sub voi sau va începe să vi se învârtă capul şi veţi
cădea direct în gura unui monstru înfricoşător. Groaznic!
Puteţi trece peste ea fără primejdie, cu ajutorul lui Dumnezeu, desigur; totul este cu putinţă, dar cu toate acestea
vă este frică şi, deodată, vi se spune că în dreapta, la
doi-trei paşi, este construit peste această prăpastie un
pod, un pod minunat pe piloni puternici. De ce să-L ispitiţi pe Dumnezeu, de ce să vă riscaţi viaţa? Nu ar fi
mai simplu să treceţi pe acea cale fără primejdie? M-aţi
înţeles? Prăpastia este marea vieţii, pe care toţi trebuie
să o traversăm, prăjina este calea mireanului, iar podul,
îngrădit din toate părţile, tare şi statornic, este
mănăstirea” 4. Analogia nu e întru totul exactă, căci cei
care duc o viaţă duhovnicească autentică, stabilă, traversează pe pod, chiar dacă trăiesc în lume, ceilalţi folosesc
prăjina, chiar dacă vieţuiesc în mânăstire.
Neascultarea strămoșilor a interpus o prăpastie între
om și Dumnezeu. Hristos, Dumnezeu-Omul, a devenit
puntea peste această prăpastie prin faptul că „s-a făcut
ascultător până la moarte, şi încă moarte pe cruce” (Fil.
2, 8). De aceea, pe urmele lui Hristos călugărul „nu fuge
de societate pentru a se îndepărta de ea, ci pentru a arunca prin puterea harului dumnezeiesc un pod peste prăpastia dintre umanitate şi divinitate” (John Chryssavgis5).
În fond, nu numai un monah, ci orice om duhovnicesc
devine un pontifex.
Așa cum remarcam mai sus, cel ce în lume duce o
viaţă duhovnicească autentică va găsi și el podul cuviosului Varsanufie. E nevoie însă de multă rugăciune și
de și mai multă smerenie. Rugăciunea lui Octavian Goga
sumarizează această atitudine: „Rătăcitor, cu ochii tulburi,
/ Cu trupul istovit de cale, / Eu cad neputincios, stăpâne,
/ În faţa strălucirii tale. / În drum mi se desfac prăpăstii,
/ Şi-n negură se-mbracă zarea, / Eu în genunchi spre tine
caut: / Părinte,-orânduie-mi cărarea!”.
Pe aceeași frecvenţă duhovnicească a rugăciunii și
smereniei6 pe care intrase radioamatorul Goga, un profesionist al transmisiunilor, Sfântul Isaac Sirianul, emisese
cu multă vreme înainte în eter, peste prăpăstii spaţiotemporale, un mesaj receptat, făcut celebru și transmis
mai departe de creștinătatea ulterioară, mesaj care surprinde actuala condiţie umană, strigătul și nădejdea celor
ce o împărtășesc: „Prea sfintele Tale mâini pironite de
necredincioşi pe cruce să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit prea sfântă gura Ta”7.
1
Cuviosul Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii și iadul smereniei, Editura Deisis, Sibiu, 2001, pp. 266-267.
2
Filocalia, vol. V, p. 52.
3
Sfântul Ioan Gură de Aur, Predicile despre statui, Partea a Il-a, Editura
Sfintei Episcopii a Râmnicului-Noului Severin, 1938, p. 87.
4
Filocalia de la Optina, vol I, Editura Egumeniţa, Galaţi și Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2009, p. 307.
5
John Chryssavgis, Sfântul Ioan Scărarul: de la Pustia egipteană la Muntele Sinaiului, Editura Sofia, București, 2005, p. 374.
6
Smerenia este ea înseși cel mai adânc abis, omul smerit nemaiavând
astfel unde să cadă. În ce privește rugăciunea isihastă coborârea minţii
în inimă presupune, de fapt, o coborâre în abis.
7
Filocalia, vol. X, Editura Humanitas, București, 2008, p. 463.
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acă ar fi să parafrazăm ziua de 6 februarie, când în
urmă cu 85 de ani s-a născut părintele profesor Sebastian Barbu-Bucur, ne-am exprima în felul următor:
“O filă din calendarul bizantinologiei românești” (Elena
Chircev); “Închinare maestrului” (Mihai Lazăr); “Sebastian
Barbu-Bucur și restituirea Psaltichiei rumânești” (Florin Bucescu) – citând doar câteva titluri dintr-un volum omagial.
În același volum au semnat
articole personalităţi de prim rang
ale culturii și spiritualităţii noastre, dintre care amintim: Virgil
Cândea, Sigismund Toduţă, Romeo Ghircoiașiu, Constantin
Drăgușin, Alexie Al. Buzera, Constantin Catrina, Titus Moisescu,
Boris Buzilă ş.a.
Părintele Sebastian BarbuBucur s-a născut la data de 6
februarie 1930 în localitatea Talea, judeţul Prahova, fiul lui Barbu și al Salomeei (devenită monahia Sofia la Mănăstirea Viforâta). A avut privilegiul unei
pregătiri de specialitate de
excepţie prin dascălii care l-au
remarcat, îndrumat pentru a se
împlini ca sacerdot, profesor universitar, doctor, compozitor, interpret, muzicolog-bizantinolog
și dirĳor. A studiat la Școala de
Cântăreţi Bisericești de la Mănăstirea Căldărușani (1941-1945);
Seminarul Teologic Monahal de la Mănăstirea Neamţ (19481952); Institutul Teologic de grad Universitar din București
(1953-1957); Conservatorul de Muzică “Ciprian Porumbescu”
din București (1957-1963); Conservatorul Macedonean de
Muzică Bizantină din Thesalonic (Cursuri de Specializare
1983-1985). Obţine titlul de Doctor în Muzicologie-Bizantinologie la Conservatorul de Muzică “Gheorghe Dima” din
Cluj-Napoca, în urma susţinerii tezei: “Cultura muzicală de
tradiţie bizantină pe teritoriul României în secolul XVIII și
începutul secolului XIX și aportul original al culturii autohtone” (1982), avându-i ca îndrumători pe profesorii: Sigisimund Toduţă și Romeo Ghircoiașu. Este Diplomat cu calificativul ”Excepţional-Arista” al Conservatorului Macedonean
de Muzică din Thesalonic (1985). A fost căugărit la Mănăstirea Cheia-Teleajen în anul 1950, a fost hirotonit diacon în
anul 1952 și arhidiacon în anul 1959.
Însușindu-și o pregătire de-a dreptul impresionantă, a
împărtășit la rându-i tainele muzicii, ucenicilor săi din calitatea de cântăreţ bisericesc, dirĳor, și profesor de muzică, la
Mănăstirile Plumbuita și Antim, la Seminarului Teologic de
la Mănăstirea Neamţ, respectând ordinea cronologică și în
mediul laic, la Complexul Școlar de Construcţii-Montaj, la
Liceul nr. 32, la Școala de Muzică nr. 5 din București, și în
paralel Lector la Catedra de Paleografie Bizantină de la Conservatorul de Muzică “Ciprian Porumbescu” din București,
parcurgând toate treptele în ierarhia didactică universitară
ale acestei instituţii. În paralel, a predat și la Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Constanţa, la secţia de Pedagogie
Muzicală. A înfiinţat și a condus formaţia de muzică bizantină Psalmodia, cu care a susţinut numeroase concerte în ţară
și în străinătate și a înregistrat circa 2.000 de minute în care
se regăsește creaţia compozitorilor de muzică bizantină din
România și de la Muntele Athos, precum și creaţia personală.
De asemenea, a fost și dirĳorul formaţiei de muzică bizantină “Gherontie Nicolau” din Constanţa. A întreprins călătorii
de studii la Muntele Athos și a participat la sesiuni, simpozioane, congrese de muzicologie-bizantinologie în ţară și în
străinătate. Este membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România din anul 1969.

La decernarea titlului de Honoris Causa la Universitatea
din Craiova, maestrul Contantin Drăgușin spunea: “Sebastian Barbu-Bucur a devenit, am putea spune, sinonim cu Psaltichia românească”.
În persoana părintelui Bucur, paleografia muzicală bizantină a întâlnit un specialist de prim rang, întrucât a transpus
din notaţie cucuzeliană în notaţie liniară (occidentală) importante manuscrise între care, fără îndoială cel mai de seamă
este “Psaltichia rumănească (1713) a lui Filothei sin Agăi Jipei”,
lucrare monumentală publicată în patru volume în Colecţia
„Monumenta et Transcripta”, între anii 1981-1992. Trei decenii
s-a ocupat de această capodoperă.
Dacă ar fi să ne referim la opera distinsei personalităţi a
celui pe care îl sărbătorim, am fixa ca domenii: a) MuzicologieBizantinologie – în care se regăsesc volume de autor, studii,
eseuri și articole; b) Ediţii Critice – reeditări, transliterări, transcrieri și diortosiri; c) Lucrări cu Caracter Didactic; d) Recenzii;
E) Creaţie – muzică psaltică și corală; f) Discografie.
Referiri și studii despre activitatea părintelui profesor găsim în:
1) Bibliografie – articole lexicografice și biobibliografice; 2) Concertele Psalmodiei; 3) Tezaurul Psalmodiei – Discografie; 4) Bibliografia Psalmodiei; „Efortul, dăruirea
și competenţa maestrului Sebastian
Barbu-Bucur în domeniul cercetării și valorificării muzicii de tradiţie
bizantina au fost apreciate și răsplătite cu premii și distincţii dintre
care amintim: Premiul Uniunii
Compozitorilor și Muzicologilor
din România în mai multe rânduri:
1981, 1986, 1989, 1992; Premiul Academiei Române 1983; Diploma
Specială “Acra Evareskeia” conferită de Conservatorul Macedonean
de Muzică din Thesalonic 1986;
Diploma de Onoare și Medalia “Ars
longa vita brevis”, oferite de Consiliul Judeţean Prahova cu prilejul
Zilei Mondiale a Culturii 1995; Premiul Revistei “Actualitatea Muzicală” 1998.
I se decernează cel mai înalt titlu academic de Doctor Honoris Causa din partea unor universităţi, dintre care amintim
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca 2007,
aici unde, așa cum am menţionat, a obţinut și titlul de Doctor
în Muzicologie și Bizantinologie. Biserica Ortodoxă Română,
prin Arhidiacon Profesor Doctor Sebastian Barbu Bucur, este
reprezentată în mod strălucit într-o universitate laică, fiind
printre puţinii în domeniu și poate unicul în domeniu, contemporan cu noi. La rândul ei, Biserica noastră l-a răsplătit prin
aprecierea multor ierarhi ai Sfântului Sinod, între care la loc
de frunte se află cei doi patriarhi, vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist și Preafericitul Patriarh Daniel.
În numele celor care au avut privilegiul de a-i fi ucenici
în ale studiului artei muzicale de tradiţie bizantină, la ceas
aniversar Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-l ocrotească cu
sănătate, putere, inspiraţie și ani binecuvântaţi!
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PS Vasile Someșanul despre
„Experienţa vieţii cu Hristos”
Ioan St. Lazăr
scrie despre Preasfinţitul Vasile Someşanul, despre propriile
ca
calităţi morale şi duhovniceşti
m
modelatoare sau despre unani
nismul creştin filantropic pe
ca
care l-a slujit şi îl slujeşte cu
tim şi fără timp, ca un grăditimp
na delicat (cum spuneam
nar
un
undeva),
este o piatră de înce
cercare
pentru oricare fiu duho
hovnicesc
de mai aproape ori
de mai departe. Ierarhul blând,
ră
răbdător,
harnic, generos şi
smerit despre care Înaltul Bartolomeu (fie-i neştearsă memoria!)
mărturisea că ne este un dar de la Dumnezeu – prin detaşarea de
cele lumeşti şi urcuşul întru spiritualizare, prin liniştea interioară şi hotărârea faptei creştine tenace –, emană lumina şi
căldura iubirii duhovniceşti, faţă cu care cuvintele oricărui emul
se smeresc la rându-le, optând a vorbi în tăcere.
Ne facem, totuşi, curaj a răspunde cu o deferenţă la fel de
iubitoare, dar şi pentru a ne împărtăşi între noi bucuria apariţiei unei antologii omagiale cu predicile Preasfinţitului Vasile
Someşanul, carte al cărei titlu – Experienţa vieţii cu Hristos (Cluj
Napoca, Ed. „Renaşterea”, 2013) – se referă la îndatorirea esenţială a oricărui binecredincios, dar defineşte şi însăşi viaţa părintelui şi ierarhului nostru misionar şi în duh roditor.
Intrăm în carte prin portalul binecuvântării din partea IPS
Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, care-l defineşte pe autor drept
o prezenţă discretă, duhovnicească şi binecuvântată şi care, la ceas
aniversar, a înălţat Bunului Dumnezeu o inspirată rugăciune
– urare pentru a-l ţine pe Preasfinţitul Episcop-vicar întru mulţi ani „întreg, cinstit, sănătos, drept învăţând adevărul…” Alte două
portaluri aparţin PS Sale Vasile Someşanul (Cuvântul autorului)
şi Părintelui Exarh Dumitru Cobzaru (Părintele Vasile – statornic
ca veşnicia) – cuvinte lămuritoare atât în privinţa vieţii omeneşti
şi spirituale a PS Sale, cât şi în privinţa trăsăturilor personale
răsfrânte în predici. Statornicia în credinţă, în sentimente, în nădejde, în blândeţe, îndărătnicia şi cuminţenia care îl caracterizează
sunt prezente şi în cuvântările sale – remarcă pr. Dumitru Cobzaru. Repetările insistente, emoţiile, timiditatea, compasiunea, simpatia,
filiaţia şi paternitatea sunt câteva din caracteristicile autorului. Dar,
dincolo de îmbrăcămintea cuvântului, stă profunzimea unei cunoaşteri şi a unei trăiri teologice de excepţie. De reţinut şi modestia/
smerenia PS Vasile, care n-a intenţionat să-şi publice predicile,
fiind pus „în faţa faptului împlinit” de către ostenitori (diaconul
prof. drd. Daniel Mocanu şi soţia) şi colaboratori (pr. protosinghel Ioan Cojan, dr. Valentin Vesa).
Ceea ce urmează, conţinutul propriu-zis al cărţii, este o
adevărată „baie” de lumină şi căldură din zariştea Duhului
Sfânt, care, suflând unde, când şi cum vrea, a aflat în sufletul şi
cugetul Părintelui Vasile un vas ales, un mod propriu de a trăi
autentic şi a propovădui convingător învăţăturile şi virtuţile
creştine. În fiecare dintre cele trei părţi care structurează conţinutul antologiei – Duhul bucuriei, Duhul sărbătorii, Duhul Sfinţeniei – şi în care se inserează predicile la praznicele împărăteşti
(ale Naşterii Domnului, ale Patimilor şi Învierii Sale, îndeosebi),
la celelalte sărbători de peste an şi, respectiv, la cinstirea sfinţilor mari din calendar –, se resimte, tainic insuflată dintru Duhul
Sfânt, ambianţa spirituală armonioasă, rezultând din frământarea intelectuală de a tălmăci Cuvântul scripturistic prin cuvinte simple, clare, fluente, trăite şi convingătoare, precum şi
din grĳa (pragmatică) de a mobiliza pe binecredincioşi la fapte
creştine întru mântuire (îndeosebi cele filantropice).
Pe asemenea secvenţe structurată compoziţional, predica
PS Vasile mai are încă alte trăsături specifice. Întâi de toate, se
poate spune că ierarhul-orator cunoaşte temeinic şi trăieşte
autentic Cuvântul lui Dumnezeu, având, astfel, cultura Duhului
(Rafail Noica) şi, totodată, trăirea personală a Duhului. Percepem
acestea în fiecare frază şi, dacă, uneori, ideile teologice par a fi
redondante, implicând un aşazis „limbaj de lemn” al Bisericii,
constatăm, de fapt, că acesta este iluzoriu, autorul reorganizând
deopotrivă un conţinut şi o trăire proprie,într-o expresivitate
inedită. Un exemplu dintre multele semnificative:

a erea Nr. 3 / Martie (2015)

A

Sfânta Împărtăşanie, Euharistia, este taina prin care ne unim cu
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care, din dragoste pentru noi, s-a
jertfit în chip sângeros pe Sfânta Cruce şi se jertfeşte în chip nesângeros pe sfânta masă a altarelor Bisericilor, în Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie, pentru ca, primind în noi Sfânta Cuminecătură, firea
noastră cea căzută în păcat să se întărească cu firea dumnezeiască a
Domnului nostru Iisus Hristos (p. 97).
Un alt exemplu ne relevă încă o constantă a acestor elevate
predici: comuniunea oratorului cu aceia cărora li se adresează:
Întâmpinarea Domnului, în templul din Ierusalim, de către
Dreptul Simeon, este, de fapt, întâmpinarea Mântuitorului de către
lumea întreagă, care aştepta, cu ardoare, cu nerăbdare, împlinirea
făgăduinţei dumnezeieşti a trimiterii în lume a Răscumpărătorului,
a lui Mesia, a Aceluia Care avea să ridice păcatele lumii. În fiecare
Sfântă Liturghie, asemenea Dreptului Simeon, îl întâmpinăm pe
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care se jertfeşte în mod nesângeros,
pentru ca noi să avem lumina cunoaşterii, lumina credinţei, lumina
Sfântului Duh şi posibilitatea de a-l primi pe Fiul lui Dumnezeu nu
numai în braţele noastre, cum L-a primit Dreptul Simeon, ci în însăşi
fiinţa noastră, prin Sfânta şi dumnezeiasca Împărtăşanie, pentru ca,
primindu-L în fiinţa noastră, firea Sa dumnezeiască să biruiască
neputinţele firii noastre omeneşti şi să ne ajute să pătrundem mai
adânc în lumina lină a cunoaşterii dumnezeirii Sale (p. 175).
Părtăşia la viaţa, gândurile, căutările, trăirile sufleteşti,
bucuriile şi suferinţele binecredincioşilor ascultători (sau cititori)
reprezintă pentru preoţia ierarhului-predicator nu numai expresia frăţietăţii autentice în credinţă şi fapte, cât şi cadrul
psihic de comuniune ce devine humus roditor pentru sămânţa
bună a cuvântului de învăţătură inspirat din Scriptură:
Fiecare dintre noi, iubiţi credincioşi, asemenea Sfântului Ioan,
Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului, suntem trimişi în lume
cu această misiune, de a-I sluji lui Dumnezeu şi semenilor noştri,
cum a slujit Însuşi Mântuitorul nostru, care mărturiseşte că a venit
în lume să slujească, nu să fie slujit (Mt, 20, 28) (…). Fiecare dintre
noi, în calitatea de creştini, pe care o avem, şi de mădulare ale Trupului Înviat al lui Hristos – care este Biserica – suntem chemaţi să
ne slujim unii altora, aşa cum membrele, mădularele trupului, slujesc
fiinţei noastre… (p. 284).
În această părtăşie, asimilându-li-se, predilect, în pluralul „noi” sau adresându-li-se direct cu pluralul „voi”, PS
Vasile, ca predicator adiat de Duhul Sfânt, are, după modelul Sfântului Ioan Gură de Aur, puterea de a întreţine mereu,
în faţa enoriaşilor, un monolog ca instanţă dialogică, asemenea cu invocaţia retorică: într-o stare de comuniune duhovnicească, Preasfinţia Sa afirmă, iar dânşii, tacit, confirmă
adevărul învăţăturilor Sfintei Scripturi şi ale Sfintei Tradiţii,
rânduielile vieţii omului în Biserică, valenţele cultului creştin liturgic, ale Sfintei Euharistii şi ale celorlalte sfinte taine
întru împărtăşire cu jertfa Mântuitorului şi cu darurile Mângâietorului Duh Sfânt, dar şi frământările omeneşti în trecutul şi în prezentul istoric, importanţa depăşirii lor prin adoptarea vieţii întru Hristos, prin îmbunătăţirea spirituală continuă ca izvor de linişte interioară şi bucurie a dragostei şi a
faptei bine plăcute lui Dumnezeu şi aproapelui:
Pe parcursul vieţii noastre pământeşti, atunci când, în ispita care ne vine, fie de la trupul nostru, fie de la firea noastră
slăbită în urma păcatului, fie de la lume, care, în poftele ei, caută să ne înstrăineze de Biserică şi de Dumnezeu, fie că vine de la
diavol, stăm tari şi luptăm împotriva ispitei cu armele lui Dumnezeu – rugăciunea, privegherea, înfrânarea, fapta cea bună – (şi)
atunci creştem în putere Duhovnicească… (p. 320).
În acest sens, evocarea, în partea finală din majoritatea
predicilor, a înfăptuirilor comunitare din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului – ridicări de biserici şi de aşezăminte
social-filantropice, îndătinarea milosteniei drept cale dimpreună întru mântuire – denotă faptul că „experienţa vieţii cu
Hristos” nu este pentru PS Vasile o stare esenţială doar personală (trăită smerit, cu bucuria lăuntrică a Duhului), cât mai ales,
cu necesitate, una a comunităţii ecleziale (pentru care s-a dăruit misionar în mod pilduitor, subliniem noi).
Experienţa vieţii cu Hristos, viaţa Bisericii ne arată că toţi aceia
care ascultă şi împlinesc poruncile lui Dumnezeu se deschid spre
harul lui Dumnezeu, spre mai multă cunoaştere, spre mai multă pace,
spre mai multă bucurie, spre mai multă dragoste (p. 100).
Acesta este, în cuvinte simple şi calde, mesajul esenţial al
cărţii de predici a PS Vasile Someşanul, care cuprinde între
coperţile ei cântarea unui suflet curat, înduhovnicit, binecuvântat şi binecuvântându-ne. A unui suflet iubitor care, inspirat de Cuvântul divin, „Lumina lumii”, ne îndeamnă stăruitor:
Să trăim în lumină (p. 31), Să ne îmbogăţim în Dumnezeu (p. 117),
Să devenim lumină (p. 331).

Arhim. Dumitru Cobzaru, ,,Fiul
ule, m-am vrut să-ţi fiu candelă de ceas
tâ
târziu”!, Editura Renaşterea, ClujNapoca, 2014, 185 p.
N
ocietatea contemporană resimte parcă cu tot mai multă
ardoare necesitatea unor scrieri
er cu caracter pragmatic, care să
ofere
of răspunsuri scurte şi precise la
întrebările
în
esenţiale ale vieţii. La rândul
du lor, membri ai acesteia care dau
dovadă
do
de preocupări duhovniceşti
sunt
su interesaţi şi ei să ofere scrieri
astfel structurate, care să dea răspuns preocupărilor oamenilor.
Nevoia celor din urmă este în parte suplinită prin publicarea
unor texte aparţinând unor părinţi contemporani care conţin adevărate antologii cu învăţături1. Între duhovnicii clujeni care se preocupă de îndrumarea duhovnicească a credincioşilor prin intermediul condeiului, se numără şi părintele arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi
Clujului. Autor deja a trei volume de predici2 bine receptate în
mediul omiletic zonal, şi a unei monografii dedicate mănăstirii
,,Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula3, unde a fost vreme de
mai mulţi ani stareţ, care a cunoscut mai multe ediţii, dânsul oferă
de această dată un volum inedit ca structură şi conţinut ce reuneşte
atât dialogurile care au urmat diferitelor conferinţe susţinute la
invitaţia unor instituţii precum ASCOR-ul, cât şi elemente din corespondenţa purtată cu fiii duhovniceşti sau interviuri.
Plasată sub sintagma ,, Fiule, m-am vrut să-ţi fiu candelă de ceas târziu”,
care este un vers din poezia ,,Orele mamei” a mitropolitului Bartolomeu,
lucrarea lasă să se întrevadă uneori elemente ale duhului regretatului
ierarh cărturar, care i-a fost, într-un fel, mentor autorului.
În cuvântul înainte, părintele exarh arată că volumul se doreşte a fi ,,un fel de testament duhovnicesc” (p. 7) al său, mulţumeşte
ucenicului Viorel Moraviţ pentru îndemnul la publicare şi susţinere şi arată caracterul pragmatic al conţinutului cărţii4.
Urmează apoi ample discuţii privitoare la comuniune şi comunitate, evocări ale personalităţilor care l-au influenţat pe autor,
convorbiri privitoare la probleme de etică precum adopţia sau cariera, despre importanţa rugăciunii şi modalităţile de implementare ale principiilor creştine etc. (pp. 9-58).
Un alt capitol amplu (pp. 59-86) este dedicat discuţiilor despre
Maica Domnului. Fără a se limita la simple expuneri ale unor texte
cvasi-cunoscute conţinând adevărurile fundamentale de credinţă
cu privire la dânsa, dialogul ajunge să analizeze semnificaţia ei în
cadrul rânduielii proscomidiei (pp. 61-62), să prezinte elemente de
teologie privitoare la adevărata realitatea naşterii lui Iisus din dânsa (de fapt adevărate discuţii în care se compară statutul de Născut
al Mântuitorului cu cel de creat al diavolului, pp. 64-65), şi să dea
răspuns multor preocupări ale tinerilor cu privire la această temă.
Cel de-al treilea capitol (pp. 87-144) abordează o temă destul de
intens tratată în literatura de specialitate, aceea a legăturii dintre
spovedanie şi viaţa duhovnicească. Întrucât discuţiile se poartă cu
slujitorii altarului în cadrul cursurilor de formare preoţească, ele sunt
consistente din punct de vedere teologic şi centrate pe anumite
probleme care frământă auditoriul, depăşind abordarea simplistă şi
superficială adesea întâlnită în mediile teologice. El este urmat de
câteva crâmpeie din corespondenţa duhovnicească purtată de părintele (pp. 87-144) şi de câteva interviuri cu dânsul (pp. 145-184).
Opera părintelui arhimandrit Dumitru Cobzaru, constituită din abordări ale unor probleme pragmatice şi structurată în
mare parte într-o manieră pragmatică, asemenea catehismului,
sub formă de întrebări şi răspunsuri, se constituie într-o lectură deopotrivă facilă şi ziditoare, fapt ce ne face să o recomandăm
cititorilor dornici de o lucrare cu folos duhovnicesc.
Ierom. Maxim Morariu

S

1
De exemplu: Cuviosul Paisie Aghioritul, Trezire duhovnicească, trad. Ştefan
Lacoschitiotul, Shitul Lacu, Sfântul Munte Athos, 2000; Idem, Cuvinte, vol. 1:
cu durere şi dragoste pentru omul contemporan, trad. Ştefan Nuţescu, Schisul
Lacu, Sfântul Munte Athos, 2000; Idem, Cuvinte, vol. 2: Trezire duhovnicească,
trad. Ştefan Nuţescu, Schitul Lacu, Sfântul Munte Athos, 2000; Idem, Cuvinte duhovniceşti, vol. 3: Nevoinţă duhovnicească, trad. Ştefan Nuţescu, Editura
Evanghelismos, Bucureşti, 2003; Idem, Cuvinte duhovniceşti- vol. 4: Viaţa de
familie, trad. Ştefan Nuţescu, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2003; Idem,
Cuvinte duhovnicetşi- vol. : Patimi şi virtuţi, trad. Ştefan Nuţescu, Editura
Evanghelismos, Bucureşti, 2007. În aceeaşi categorie se înscriu şi volumele
din seria Ne vorbeşte părintele Cleopa (1991-2014), 17 la număr, îngrĳite şi
editate de către Sfânta Mănăstire Sihăstria, diferitele serii de dialoguri cu
părinţi contemporani precum Paisie Olaru, Arsenie Papacioc sau alţii.
2
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici, vol. I, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2012; Idem, Predici, vol. II, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2013, Idem,
Predici, vol. III, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014 (o parte dintre aceste volume există şi în format audio).
3
Idem, Monografia mănăstirii ,,Adormirea Maicii Domnului”, Nicula, Editura
Ecclesia, Nicula, 2010 (există însă ediţii începând cu anul 1998, lucrarea
fiind de altfel teza de licenţă a părintelui arhimandrit).
4
,,...Nu propun un volum complet şi deci, nici o tratare exhaustivă a problemelor
dezbătute, dimpotrivă! Va putea fi completat, reelaborat şi chiar judecat! Sunt conştient că multe dintre răspunsuri sau idei vor stârni, la lectură, reacţii dintre cele mai
diverse. Mi le asum! De asemenea, am lăsat ,,intenţionat” să se vadă şi să se simtă
rigoarea, dar şi nesiguranţa, trăirea, neîmplinirea sentimentelor. Acestor dimensiuni
le adaug faptul că diortosirea textelor de faţă am făcut-o sub presiunea timpului, dar
mai ales a unui zbucium interior, cauzat de mai mulţi factori” (pp. 7-8).
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O istorie sui-generis
Dan Ciachir

D

Impresionantă prin coeziune şi continuitate, culegerea de articole şi cuvântări este, în acelaşi timp, edificatoare cu privire la implicarea dinamică a laicatului ortodox în punerea în fapt a vastului
proiect şagunian, de culturalizare a poporului român în graniţele
României Mari, de la Nicolae Ivan Episcopul la Andrei Andreicuţ
Mitropolitul.
Zorin Diaconescu

6
Activităţi ale Facultăţii de

6
Ioan Chiril , Mircea Gelu Buta, Memorabilia Momenta. Clipe memorabile, Presa Universitară Clujeană, 2014, 682 p.
ouă decenii de activitate teologic academică la Cluj inspiră restituirea
momentelor axiale ale organizării
sale, cu precădere reafirmarea temeliilor martirice ale actualei Facultăţi, preluarea şi continuarea proiectelor înaintaşilor şi promovarea unui
corpus de acţiuni şi scrieri pastorale adecvate
timpului nostru. Cuvântările, articolele şi ştirile
adunate din presa bisericească arhidiecezană
de la Cluj şi Sibiu reflectă în chip obiectiv evenimentele, completând informaţiile oferite de
volumul 10 ani (Biserică şi multiculturalitate în
Europa sfârşitului de mileniu, Presa Universitară
Clujeană, Cluj, 2001). Esenţiale sunt coerenţa şi
unitatea internă a lucrărilor şi elementele de precizare constantă a
obiectivelor pastoral-misionare ale Institutului, reperele cercetării
teologice în consens cu specificităţile mediului european.
Conservarea şi afirmarea conştiinţei naţionale româneşti şi refacerea morală a ţării a fost şi rămâne o problemă crucială, iar faptul
că, la un secol de la Marea Unire, ea încă nu şi-a găsit rezolvarea îi
dovedeşte însemnătatea, dar şi caracterul complex. Din păcate, de
ea s-au ocupat multe minţi agere şi firi talentate, găsind strălucite
argumente acuzatoare la adresa stărilor de fapt vremelnice, sclipind
prin rechizitorii acide şi discursuri strategic-anihilatoare, jertfind
mult şi multe în văpaia patimilor, dar construind prea puţin pentru
atingerea acelui orizont al speranţelor, sumă a aspiraţiilor seculare
de dincolo şi de dincoace de Carpaţi.
Cu toate că se referă la o perioadă de 90 de ani, relativ scurtă în
comparaţie cu vechimea neamului şi a locurilor, cartea restuituie
în beneficiul contemporanilor un episod zbuciumat, marcat atât de
extaz, cât şi de agonie din împlinirea destinului capitalei transilvane, a Clujului, în fiinţarea ortodoxiei. „E una din cele mai importante probleme, pe care le-au scos la suprafaţă noile împrejurări de
viaţă ale neamului nostru”, opina, în anul 1923, Prof. Nicolae Colan,
de la Academia Teologică „Andreiană” din Sibiu, viitorul episcop
al Eparhiei Vadului, Feleacului şi Clujului, într-un articol publicat
în „Revista Teologică”. Un „telos perpetuu pentru noi toţi” nu rămâne doar o premisă a receptării corecte a acestei cărţi, ci este, la
rândul său, o cerinţă implicând acţiuni concrete, conforme cu puterea realizată şi având în vedere propăşirea.
Un moment de tristă amintire este anul 1952, în care autorităţile statului comunist ateu desfiinţează Institutul de la Cluj, în bună
parte şi datorită vizibilităţii sporite pe care acesta o dobândise în
perioada dintre cele două războaie mondiale. Actul represiv a avut
consecinţe grave în viaţa bisericii, în integritatea confesională și
continuitatea culturală, în general, şi a frânt, în special, vieţile unor
dascăli care îşi dedicaseră viaţa şi opera slujirii acestei instituţii.
Aveau să-şi sfârşească zilele în închisoarea de la Aiud Părintele
Profesor Liviu Galaction Munteanu şi Părintele Profesor Florea
Mureşan, iar Părintele Profesor Ion Bunea va suporta temniţa grea
din Balta Brăilei, în urma unei condamnări samavolnice.
Anul de referinţă 1989 va aduce reparaţia istorică firească, la
Cluj se vor relua cursurile de teologie ortodoxă universitară, prin
implicarea directă a profesorilor Seminarului Teologic Ortodox din
Cluj, dar şi cu binecuvântarea Arhiepiscopului Teofil Herineanu.
Celui din urmă, martor şi în aceeaşi măsură victimă a actului abuziv din 1952, i-a fost dat să fie părtaş şi la îndreptarea de după 1989,
providenţa oferindu-i deosebita satisfacţie a acestei victorii în numele dobândiri bogăţiilor veşnice şi nu a celor trecătoare.
Problema reorganizării învăţământului superior teologic
revine ciclic în rânduiala documentelor prezentate strict cronologic prin întrebarea cheie, pusă în mai multe rânduri și în contexte diferite, dar mereu cu același mesaj: cum poate un parlament
eterodox să decidă soarta învăţământului teologic? O întrebare
care ar fi rămas, poate, în continuare retorică, dacă, în anul 1992,
nu ar fi fost întâmpinată cu deschiderea fără precedent de care
au dat dovadă rectorii Universităţii, Acad. Ionel Haiduc și continuatorul acestuia, Prof. Univ. Dr. Andrei Marga.

Teologie Ortodoxă din
Cluj-Napoca (februarie 2015)

D

Dacian But-Căpuşan
arţi, 10 februarie 2015, sub egida Casei de Cultură a Sudenţilor din Cluj-Napoca, Conf. univ.
dr. Marcel-Gheorghe Muntean de la Facultatea
de Teologie Ortodoxă a susţinut conferinţa cu titlul: Cum
înţelegem arta picturii? Elemente de limbaj vizual-plastic: linia,
forma, culoarea, lumina, ritmul, perspectiva, compoziţia.

M

n data de 14 februarie 2015 s-a desfăşurat colocviul
pentru obţinerea gradului didactic I la specializarea
Religie ortodoxă, seria 2015-2017, au participat 19
profesori din învăţământul preuniversitar din: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Arhiepiscopia
Alba Iuliei, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, Episcopia Maramureşului şi Sătmarului şi Episcopia Sălajului. Aceştia vor
pregăti lucrările metodico-ştiinţifice sub îndrumarea a
7 cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă
şi de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din
cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai”. Enumerăm câteva
teme cu caracter interdisciplinar, de maximă actualitate:
Educaţie şi formare religioasă prin mass-media, Valoarea
literară, estetică şi morală a textului scripturistic, Consilierea
educaţională şi duhovnicească în cadrul activităţilor catehetico-religioase, Strategii didactice moderne de stimulare a
creativităţii elevilor în cadrul orelor de religie, Parteneriatul
şcoală-parohie în formarea şi modelarea tinerilor, Comunicarea credinţei la elevi prin arta icoanei, Cultul domestic
(familial) în spiritualitatea românească.

Î

n zilele de 16 şi 17 februarie 2015 s-au desfăşurat
examenele de finalizare a studiilor, sesiunea a II-a.
În urma probei scrise şi a susţinerii tezelor de licenţă au fost declaraţi licenţiaţi în teologie 7 absolvenţi ai
specializării Teologie ortodoxă pastorală, 2 ai specializării Teologie ortodoxă didactică, 2 ai specializării Teologie
ortodoxă asistenţă socială. De asemenea, prin susţinerea
disertaţiilor au încheiat studiile ciclului de Master 4 absolvenţi ai programelor de studii la acest nivel. Toţi aceştia au depus jurământul de credinţă faţă de Biserica Ortodoxă, în capela Facultăţii cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae”
din incinta Campusului teologic Nicolae Ivan. Momentul
solemn s-a desfăşurat în prezenţa corpului profesoral al
şcolii şi a ÎPS Sale Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei,
care a adresat celor prezenţi un cuvânt.

Î

ărintele Arhim. Conf. univ. dr. Teofil Tia, duhovnicul
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a
susţinut în decursul lunii februarie a. c. câteva conferinţe: Vertebrarea psihoterapeutică a demersului sacramental postmodern, 10 februarie 2015, Mănăstirea Nicula; Experienţa
desomatizării și relevanţa ei pastorală, 17 februarie 2015, Mănăstirea
Parva, ultimele două în cadrul Programului de Formare
Duhovnicească Continuă a Clerului organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului; Impactul
lucrării ecleziale la vârful culturii. Mărturisirea credinţei de către
intelectuali, 19 februarie 2015, Centrul Eparhial al Devei şi
Hunedoarei; Izgonirea lui Adam din Rai – începutul nefericirii
colective și a decadenţei umanului, 22 februarie 2015, Mănăstirea
Nicula; Exigenţele psiho-spirituale ale unei căsnicii durabile. Factori pastorali de consolidare, 26 februarie 2015, în cadrul Ciclului de Conferinţe duhovnicești ale Postului Mare orgnaizat
de Protopopiatul Ortodox Năsăud.
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oi intelectuali de mâna întâi, părintele profesor Ioan Chirilă şi doctorul Mircea Gelu Buta, ambii universitari, oameni
inteligenţi, scutiţi de clişeele academice, mai răspândite în
Ardeal decât în Vechiul Regat, au înfăptuit un documentar de mari
dimensiuni, elocvent şi original, legat de învăţământul teologic clujean pe durata a nouă decenii: perioada 1924-2014. Sub aspect grafic,
volumul este impecabil, iar titlul bilingv, îndeosebi cel în latină,
Memorabilia momenta, lasă loc unei nostalgii cu parfum de epocă.
Nu voi rezuma conţinutul impozantului
volum, care este, de fapt, o istorie a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, centrată pe
învăţământul şi cultura teologice, dar care nu
neglĳează alte laturi şi, în primul rând, contextul
temporal. Aşadar, o istorie întocmită prin documente, în spiritul lui Nicolae Iorga, care prefera
întotdeauna, în lucrările sale, să lase mărturia să
vorbească, abţinându-se de la comentarii.
Presa, îndeosebi cea bisericească, în frunte cu
foaia eparhială „Renaşterea”, este un contributor
documentar decisiv în cazul de faţă. Autorii ştiu
să coreleze evenimentul local şi să-l încadreze în
contextul naţional. Aşa se face că, într-o anumită
împrejurare, este redat atât cuvântul chiriarhului
clujean, în speţă Episcopul Nicolae Colan, cât şi
acela al Patriarhului Alexei al Moscovei şi al întregii Rusii, care ne-a vizitat ţara şi Biserica în iunie 1947, zăbovind
o zi şi la Cluj. Un an mai târziu, în iunie 1948, sunt transcrise reportajele oficiale privitoare la întronizarea Patriarhului Justinian Marina,
texte care au rămas îngropate în colecţiile cotidienelor laice şi ale
revistelor bisericeşti. Impresionează astăzi participarea numeroasă
a conducătorilor comunişti – nu lipsesc premierul Petru Groza şi
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ca şi aceea a membrilor proaspetei şi
improvizatei „regenţe”, purtând numele de Prezidiul Republicii
Populare Române, la care se adaugă membrii Corpului Diplomatic.
La câteva luni după abdicarea forţată a regelui Mihai I, ocârmuirea
roşie se arăta formal respectuoasă în raport cu Biserica naţională. În
acest cadru, poate fi mai bine înţeleasă înfiinţarea, în pomenitul an
1948, a Institutului Teologic de la Cluj, a cărui existenţă părea să fie
netulburată. Patru ani mai târziu, situaţia era alta, institutul de grad
universitar fiind suprimat. Rămâi uimit constatând că, în anul 1952,
pe când mai trăia Stalin, iar la Canal şi în închisori piereau zilnic
nenumăraţi oameni, Episcopul Nicolae Colan declara, nu într-un colţ
de odaie, ci într-o şedinţă sinodală, următoarele: „...Prin desfiinţarea
Institutului Teologic Ortodox din Cluj s-a luat o cărămidă de la temelia
Bisericii Ortodoxe Române. De acum înainte, celelalte cărămizi sunt uşor
de luat, pentru ca întregul edificiu al învăţământului teologic să se dărâme”
(cf. p. 481). Mă întreb care intelectual laic din epocă ar fi vorbit cu
atâta demnitate precum a făcut-o eparhul Clujului? Este cu atât mai
bine că textul respectiv, imprimat iniţial în „Renaşterea” în anul 1990
de către părintele profesor Ioan Chirilă, este astăzi reeditat.
Documentul poate fi şi un mĳloc, prin colaj, de conturare a unor
portrete. Până la lectura volumului Clipe memorabile, aveam o perspectivă lacunară asupra personalităţii preotului Liviu Galaction
Munteanu, trecut la cele veşnice în închisoare, ca un mărturisitor.
Nu ştiam însă că acest cleric cărturar, foarte cultivat, a fost de două
ori în fruntea Academiei Teologice Ortodoxe din Cluj, ca rector, iar
din anul 1948 a condus Institutul Teologic.
Bine ilustrată documentar este şi epoca de după revenirea Transilvaniei la România, în anul 1945. De atunci şi până la sfârşitul anului 1947, a existat o perioadă relativ liberă sub aspect duhovnicesc şi
cultural; perioadă în care „cele două strane” (adică ortodocşii şi greco-catolicii) au ştiut să colaboreze şi să se sprĳine reciproc, nu să se
invectiveze ca în 1990 şi în anii următori. Întrucât în capitolul respectiv se vorbeşte de Mănăştur, îmi vine în minte aforismul datând de
la mĳlocul anilor ’40: „Până aici democraţie; de aicea – Mănăştur!”.
Cartea conţine şi admirabile predici, precum cele ale preotului Sabin Truţia, transcrise din „Renaşterea”, ca şi o suită de
meditaţii privind câteva cazuri de convertiri celebre la Învăţătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos, parte din ele păstrându-şi prospeţimea spirituală.
Judicioasă şi lapidară este prefaţa părintelui decan Vasile Stanciu,
care vorbeşte cu îndreptăţire de contribuţia decisivă a ÎPS Mitropolit Andrei şi de înfăptuirile sale: în doi ani şi jumătate a înălţat noua
clădire a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj, inaugurată la 6
decembrie 2013. Asta m-a făcut să-mi amintesc cu nostalgie de drumurile şi conferinţele mele la Alba Iulia, sub egida Arhiepiscopiei
de acolo, în primul deceniu al acestui secol. Am rămas uimit de
clădirea Facultăţii de Teologie care se construia acolo cu grĳă pentru
detaliu şi calitate, pe când sediile şcolilor noastre teologice erau

posace, părăginite sau depăşite. Am apucat să admir paraclisul
clădirii Facultăţii de Teologie din Alba Iulia şi am avut prilejul să fiu
invitat într-o sală de curs, unde preda chiriarhul. Mi-am amintit de
această împrejurare citind în vastul volum Clipe memorabile că, la
catedră, Episcopul Nicolae Ivan se purta ca un coleg cu ceilalţi profesori, nu ca un ierarh. Aceasta era şi atitudinea Înalt Preasfinţitului
Andrei, atitudine păstrată, îmi spune intuiţia, faţă de profesorii teologi şi de studenţii din Noul Campus Teologic „Nicolae Ivan”.
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Cuvânt la hirotonia
Episcopului Andrei Mureșanu’
Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa
(Canonul Sfintelor Paşti)
Alba Iulia, 25 feb. 1990

Ioan Hanuschi

(cântăreţ, Parohia Turda-Fabrici)

tunci când sufletul îţi este cuprins de o nemărginită
bucurie, simţi ca această bucurie să o împărtăşeşti şi
semenilor de lângă tine pentru ca şi aceştia să fie
cuprinşi şi să simtă această bucurie. Este zi de bucurie pentru
noi întrucât cel care a fost părintele nostru iubit a fost învrednicit astăzi, prin harul lui Dumnezeu, să fie ridicat la cea mai
înaltă treaptă a preoţiei – treapta arhieriei.
Aceste cuvinte le exprim în numele miilor de credincioşi
de la Turda şi Câmpia Turzii, care au ţinut ca azi să-şi manifeste dragostea şi recunoştinţa faţă de cel ce i-a îndrumat
şi povăţuit pe drumul anevoios al mântuirii.
Cel pe care astăzi Dumnezeu l-a chemat să fie în fruntea
credincioşilor în calitate de episcop este cu adevărat un om
ales de Dumnezeu şi pus de Dumnezeu să fie păstorul cel
bun. Şi când afirm aceasta, aş dori ca în câteva cuvinte să
arăt cine este Preasfinţitul Andrei Mureşanul.
În anul 1978, într-o toamnă târzie de noiembrie, venea în cea
mai modestă parohie din Turda, undeva aproape de Fabrica de
Ciment, un preot smerit cu chipul blând, iradiind de bunătate. Nu
a pregetat nicio clipă în a-şi duce la îndeplinire misiunea încredinţată. Credincioşii puţini care l-au înconjurat atunci au simţit că acest
preot are ceva deosebit, ceva ce ei nu au găsit la alţii. Părintele Ioan
a făcut din preoţie un adevărat apostolat pus în slujba oamenilor şi
a lui Dumnezeu. Nu a trecut nici două luni de când venise şi lumea
dădea năvală şi-l îmbulzea căutând un sfat, o vorbă bună, o povaţă
înţeleaptă şi un ajutor. Bisericuţa devenise neîncăpătoare; un focar
de spiritualitate ortodoxă iradia din ea. Puteai vedea pâlcuri, pâlcuri
de credincioşi care atât duminica, cât şi în restul zilelor, întrebaţi
unde se duc, răspundeau: „La biserica de pe Armata Roşie, unde
slujeşte părintele nostru”.

A

Dr. Andrei Monda,
un sprijinitor al Ortodoxiei în
Sângeorz-Băi
Alexandru Dărăban
ăscut în 18 august 1855 din o veche şi fruntaşă familie
cărturărească din Bistriţa-Bârgăului, care a dat o mulţime
de oameni luminaţi şi de valoare Văii Bâtbăului şi neamului, după ce a terminat şcoala primară în satul natal, urmează Liceul Inferior Evanghelic Luteran din Bistriţa, de unde trece la Liceul
Grăniceresc din Năsăud.
Bacalaureatul şi-l ia în anul 1879 la liceul din Blaj. Apoi, se înscrie
la Facultatea de Medicină din Cluj, de unde, în anul 1882, se transferă la Viena (bineînţeles, la aceeaşi facultate). După obţinerea doctoratului în medicină, face practică la un spital din Viena (Wienner
Allemaignes Krankenhaus) sub conducerea unor savanţi profesori,
precum Dr. Schroder, Dr.
Mosetig ş.a.
În anul 1885 ajunge
medic secundar la un
alt spital din Viena, de
unde trece ca medic în
comuna sârbească din
Banat, Czrepaja.
În anul 1888 este ales
medic de circumscripţie
cu reşedinţa în comuna
grănicerească Sângeorzul Românesc (actualmente Sângeorz-Băi,
jud. Bistriţa-Năsăud) unde, timp de 33 de ani, a fost un bun povăţuitor al poporului din întreaga circumscripţie, mai ales al locuitorilor din această comună. În acel an s-a căsătorit cu Rafila Şandor
fiica unui preot de pe Valea Mureşului. Cât a trăit la Sângeorz, a
muncit cu dragoste şi râvnă pentru binele acestei comune.
În timpuri grele pentru neamul nostru, ajutat fiind şi de alţi
fruntaşi ai comunei, a pus bazele Băncii Izvorul, fiind director al
acestei instituţii până la sfârşitul vieţii. Tot la stăruinţa lui s-a înfiinţat în această comună o reuniune de lectură, una de înmormântare
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Activitatea părintelui Ioan Andreicuţ la Turda va rămâne
o pagină de aur înscrisă în sufletele tuturor credincioşilor ce
l-au cunoscut. Aceasta pentru că părintele s-a preocupat în
primul rând de om, de trebuinţele lui sufleteşti şi trupeşti. A
început o intensă activitate de catehizare a credincioşilor. A
iniţiat o înviorare a vieţii liturgice printr-o varietate de slujbe,
constând din Sfânta Liturghie, Vecernii, Acatiste, Paraclise,
urmate întotdeauna de cuvinte de învăţătură. La aceste slujbe
credincioşii participau cu tot sufletul lor prin răspunsurile pe
care le dădeau şi prin ţinuta lor demnă în sfântul locaş.
Activitatea părintelui Ioan Andreicuţ s-a desfăşurat şi
pe plan social.
Caracterizat de o modestie pilduitoare, nu voia să ştie
niciodată cât a dat, ci întindea fi ecăruia o mână de ajutor
chiar cu riscul de a trăi el însuşi, în primul rând, în sărăcie.
Biserica a însemnat pentru dânsul casa cea adevărată. Aici
se simţea cel ami bine, pentru că aici stătea de vorbă cu oamenii ascultându-le durerile şi necazurile şi apoi le închina
lui Dumnezeu ca pe o jertfă curată în rugăciune pentru ca
Acesta să se milostivească spre cei năpăstuiţi.
Pe plan gospodăresc, Preasfinţitul Andrei, la Turda a transformat vechea capelă într-o biserică, împodobită cu pictură.
A strâns în jurul său mulţime de fii duhovniceşti. Mulţi dintre
ei astăzi sunt preoţi, alţii studenţi teologi sau elevi seminarişti,
iar marea majoritate oameni cinstiţi, cu credinţă fierbinte în
Dumnezeu, cu dragoste faţă de oameni.
După şapte ani de preoţie la Turda, în urma unor chinuitoare
frământări şi păreri de rău, părintele Ioan a plecat ca preot în oraşul
Alba Iulia. Vestea plecării părintelui iubit de la Turda a produs
multe dureri şi nostalgii. În duminica instalării sale la Alba Iulia,
Biserica Maieri I s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulţimea
credincioşilor din Turda şi Câmpia Turzii.
Ne-a durut sufletul, Preasfinţite Părinte Andrei, când aţi plecat
din mĳlocul nostru şi simţeam cu toţii că sufletul v-a rămas la Turda. Când aţi ajuns vicar la Episcopia de Alba Iulia, am ştiut că veţi
fi supus unor poveri grele, dar noi ne rugam lui Dumnezeu să vă
dea putere şi tărie pentru a putea trece peste toate greutăţile, aşa
cum aţi trecut şi la Turda, supus fiind acolo unor presiuni psihice
din partea Securităţii vechiului regim de dictatură, pe motiv că vreţi
să revoluţionaţi tineretul, deşi făceaţi această revoluţie a sufletelor
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şi alta de cântări, instituţii care şi-au dovedit dragostea pentru propăşirea poporului nostru1.
În acea perioadă nu exista nicio parohie ortodoxă în zonă (implicit niciun preot ortodox), speranţele pentru reînvierea ortodoxiei pe acele meleaguri revenindu-i ieromonahului Ioachim Bâznog,
fiu al Sângeorzului. Toate speranţele
puţinilor credincioşi ortodocşi din zonă
pentru realizarea dezideratelor lor s-au
îndreptat către ieromonahul Bâznog.
Doctorul Andrei Monda s-a numărat printre iniţiatorii întocmirii unui
memoriu adresat Episcopiei Ortodoxe
din Cluj la data de 1 iulie 19222.
În data de 3 noiembrie 1924 ieromonahul a fost ridicat de acasă, dus la primărie, a fost bătut groaznic, străpuns cu
cuţitul şi foarfeca, i s-a tăiat barba, toate
acestea ţinând până la miezul nopţii.
Toate acestea le-au făcut pentru a-l opri
pe călugăr în ridicarea bisericii ortodoxe începută,
undeva, Peste Someş pe pământul rămas moştenire
de la părinţii lui. Doctorul
Monda a fost acela care i-a
eliberat certificat medical
constatând cele întâmplate
călugărului3. Personal, va
trimite o carte poştală, în
regim de urgenţă, P. S. Nicolae Ivan, precum şi procurorului Tribunalului Bistriţa, în care se
specifica:
Sfinţia Voastră!
Ioachim Bâznog, ieromonah greco-ortodox din Sângeorzul Român,
ieri noaptea, a fost bătut, batjocorit şi i-a tăiat barba, un Lupoaie,

în virtutea chemării de preot pe care o aveaţi. Nu ne-am pierdut
niciodată credinţa, căci toate au fost îngăduite de Dumnezeu pentru
ca să vă netezească drumul spre treapta arhieriei.
Acum avem o dovadă în plus că Dumnezeu este prezent în
lume şi lucrează la desăvârşirea ei prin aleşii Lui. Unul dintre aceşti aleşi ai Lui sunteţi şi veţi fi şi pentru noi, credincioşii din Turda,
Preasfinţite Părinte Andrei. Nu aţi pregetat să ne învăţaţi învăţătura cea dreaptă a lui Hristos, a Bisericii Sale drept-măritoare.
Vă asigurăm că vom fi până la moarte credincioşi acestei
învăţături. Ne-aţi învăţat să fim buni şi iertători pentru că ori
de câte ori ceream „cuvânt de învăţătură” ne spuneaţi: „Să fiţi
buni!”. Vă asigurăm Preasfinţite Părinte că vom încerca să fim
buni, iertători şi îngăduitori.
Ne-aţi învăţat să fim milostivi prin însuşi exemplul Preasfinţiei
Voastre pentru că întreaga dumneavoastră viaţă a fost o revărsare
continuă de dăruire pentru alţii, o revărsare continuă de bunătate
şi de dragoste. Ne facem interpreţii tuturor necăjiţilor pe care i-aţi
ajutat, orfanilor pe care i-aţi mângâiat, văduvelor pe care le-aţi îndemnat la o viaţă curată şi cinstită, al tuturor celor fără ajutor care
au găsit sprĳin la Dumnezeu şi au încercat să-L cunoască şi să-L
iubească prin misiunea Preasfinţiei Voastre.
Pentru toată jertfa pe care aţi făcut-o pentru noi, Vă mulţumim cu adâncă şi sfântă recunoştinţă. Dar această recunoştinţă am dori să o manifestăm prin ceva concret, aşa cum
Preasfinţia Voastră aţi ajutat oamenii nu numai cu vorba, ci
mai ales cu fapta. Simbolul recunoştinţei noastre sălăşluieşte
în acest coş cu garoafe, pe care vi-l oferim astăzi.
Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă ocrotească, să Vă dea sănătate şi puteri sporite pentru a conduce Biserica Strămoşească a
Episcopiei de Alba Iulia spre piscurile mântuirii.
Am dori să vă punem în suflet o dorinţă a noastră, a credincioşilor din Turda, Câmpia Turzii şi a tuturor celor ce v-au
cunoscut: Să nu ne uitaţi şi să vă rugaţi şi pe mai departe
pentru noi. Iar atunci când dorul şi nostalgia vă va inunda
sufletul, într-o bisericuţă de la marginea oraşului cu pulbere
de ciment veţi găsi un colţişor de rai ce vă aşteaptă cu drag.
Atunci bucuria noastră va fi deplină. Veţi fi pentru noi păstorul cel bun, care-şi pune viaţa pentru oile sale (In 10, 11).
Să ne trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani, Preasfinţite Părinte Andrei!

subsecretar, în casa primăriei comunale. Anexez certificat medical!

Cereţi, urgent, cercetarea în cauză şi punerea agresorilor
în arest la procuror. E un scandal nemaipomenit şi o batjocură pe bietul om. Trebuie ajutor!
În urma celor sesizate, P. S. Nicolae Ivan a făcut plângere
procurorului de pe lângă Tribunalul
din Bistriţa, în data de 12 noiembrie
1924, pentru a dispune cercetarea
şi pedepsirea grabnică a agresorilor,
demers rămas fără niciun rezultat,
deoarece prefectul judeţului nu era
altul decât Solomon Haliţă (grecocatolic), fiu al acestei comune5.
Ca medic, dr. Andrei Monda a
fost unul dintre cei mai dedicaţi
carierei sale. Multele călătorii de
studii făcute în fiecare an, începând
cu anul 1903, în Norvegia, Anglia,
Spania Germania şi Franţa, ca membru în Congresul Internaţional al
Medicilor, au dovedit dragostea lui
pentru ştiinţa medicală6.
La data de 13 ianuarie 1926 a
trecut la cele veşnice în vârstă de
numai 70 de ani. A lăsat regrete în
inima soţiei iubitoare, rudeniilor,
prietenilor, colegilor şi a tuturor care
l-au cunoscut. Înmormântarea a
avut loc la data de 15 ianuarie 1926,
serviciul fiind oficiat de octogenarul
protopop Grigore Pletosu, asistat de preotul Aurel Monda şi
profesorii de religie Constantin Flămând şi Liviu Greabu7.
Cu trecerea în veşnicie a celui ce a fost Dr. Andrei Monda s-a stins viaţa unui vechi şi vajnic luptător pe toate tărâmurile vieţii noastre naţionale.

1

Gazeta Bistriţii, Anul VI, Bistriţa, nr. 3 (1 februarie 1926), p. 2.
Arhiva Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului (A.A.V.F.C., în
continuare), Memoriul din 1/14 iulie 1922; Alexandru Dărăban, Ieromonahul
Ioachim Bâznog din Sângeorz-Băi, Editura Charmides, Bistriţa, 2010, pp. 5253.
3
Alexandru Dărăban, op. cit.,p. 54.
2

4

A.A.V.F.C., Cartea poştală trimisă de Dr. Andrei Monda către Episcopie
la data de 5 noimebrie 1924; Alexandru Dărăban, op. cit., p. 55.
5
Alexandru Dărăban, op. cit., p. 55.
6
Gazeta Bistriţii, art. cit.,p. 2.
7
Ibidem.
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În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Acatistul Bunei Vestiri
de PC Arhid. Cristian Timar.
În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie, slujeşte Aca- şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.
tistul Mântuitorului şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.
21 februarie: Săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica din Domneşti,
În fiecare luni, între orele 8.00 şi 10.00, conduce
12 februarie: În sala de şedinţe a Centrului Eparhial, prezi- protopopiatul Bistriţa. Rosteşte cuvântul de învăţătură. Hiroteseşte
şedinţa Consiliului Permanenţei Eparhiale.
dează şedinţa Permanenţei Eparhiale, cu participarea PC Pr. întru iconom pe părintele paroh Lucian Blaga. Acordă doamnei
În fiecare miercuri şi vineri, între orele 8.00 şi 10.00,
Elena Niculina Vlădulescu, distincţia „Crucea Transilvană”.
Protopopi din Eparhie.
predă cursul de Spiritualitate pentru studenţii din anii
Oficiază slujba de binecuvântare a casei parohiale. Este înÎn sala „Nicolae Ivan” din incinta Centrului Eparhial, partiIII şi IV de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.
soţit de PCuv. Arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor
cipă la şedinţa anuală a C.A.R.-ului.
În fiecare miercuri, între orele 20.30 şi 21.00, realidin Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului.
13 februarie: În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie,
zează emisiunea „Cuvântul Ierarhului – spiritualitate
La Teatrul Naţional din Cluj-Napoca, participă la cea de-a 2o-a
slujeşte Acatistul Bunei Vestiri şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.
creştină pe unde hertziene”, pentru postul de radio „Reediţie a Balului Operei. Acordă interviuri posturilor TVR Cluj şi
naşterea”.
14 februarie: În Biserica „Sfântul Nectarie” din Dej, oficiază Realitatea TV, parteneri media ai acestui eveniment cultural.
În fiecare miercuri şi vineri, între orele 10.00 şi 15.00,
Taina Sfântului Botez pentru prunca Maria, fiica părintelui paroh,
22 februarie: Săvârşeşte slujba de sfinţire a noilor cloacordă audienţe clerului şi credincioşilor.
protopop Ioan Bu ea. Rosteşte un cuvânt de învăţătură.
pote şi Sfânta Liturghie în parohia Baciu II (paroh: Pr. Ionuţ
În fiecare sâmbătă, între orele 8.00 şi 10.00, predă
1 februarie: În Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc, Pripon), protopopiatul Cluj I. Rosteşte cuvântul de învăţăcursul de Spiritualitate pentru masteranzii Facultăţii de
participă la festivitatea de întronizare a Preasfinţitului Părinte tură. Acordă domnului Ioan Florin Mureşan, primarul coTeologie din Cluj-Napoca.
Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei. Slujeşte la Sfânta Li- munei, distincţia „Crucea Transilvană”. Este însoţit de PC
Februarie 2015
turghie şi rosteşte un cuvânt duhovnicesc.
Pr. Bogdan Ivanov, consilierul cultural al Arhiepiscopiei
În Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, slujeşte Vecer- Vadului, Feleacului şi Clujului.
1 februarie: În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Oficiază slujba Parastasu- nia, Paraclisul Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză.
În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Pavecerniţa
lui pentru adormiţii întru Domnul, Episcopul Nicolae Ivan şi
Mică
şi rosteşte o cateheză. Participă la îndătinatul ritual al ier16 februarie: În Biserica „Sfântul Gheorghe” (parohi:
Mitropolitul Bartolomeu Anania. Rosteşte un cuvânt evocator.
Prot. Gheorghe Braica şi Pr. Dorel Gălan) din cartierul clu- tării ce se săvârşeşte la începutul de Postului Mare.
Slujeşte Vecernia, Paraclisul Maicii Domnului şi rosteşte o
jean Grigorescu, participă la o şedinţă cu preoţii parohi din
23 februarie: În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Pavecateheză în Catedrala Mitropolitană.
cartier în vederea unei arondări, necesară în urma constru- cerniţa Mare cu Canonul Sfântului Andrei Criteanul.
irii noii biserici. Vizitează Biserica „Pogorârea Duhului
2 februarie (Întâmpinarea Domnului)
24 februarie: Face o vizită în protopopiatul Dej. ViziOficiază Sfânta Liturghie în biserica parohiei Sângeorz-Băi I. Sfânt” (parohi: Pr. Petru Varga şi Pr. Marius Varga). Este
tează parohiile Sărata (paroh: Pr. Andrei Daniel Misaroş),
Rosteşte cuvântul de învăţătură. Hiroteseşte întru iconom sta- Însoţit de PC Pr. Cristian Baciu, consilierul bisericesc al
Jichişu de Jos (paroh: Pr. Cătălin Veronel Varga) şi Jichişu
vrofor pe părintele paroh Dacian Şanta. Săvârşeşte slujba de Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
de Sus (paroh: Pr Paul Ilie Nemeti). Este însoţit de PC Pr.
La Mănăstirea „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Ţara Năbinecuvântare a noii case parohiale.
Nicolae Buda, inspectorul eparhial al ArhiepiÎn Casa de Cultură din localitatea Maieru (pascopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
rohi: Pr. Dan Cismaş şi Pr. Ioan Lăpuşte), asistă la
În Biserica „Sfinţii Ioachim şi Ana” (paroh:
o conferinţă susţinută de teologul şi diplomatul
Pr. Eugen Copaciu) din cartierul clujean Bulgaria,
Teodor Baconschi.
slujeşte Pavecerniţa Mare cu Canonul Sfântului
3 februarie: Prezidează comisia de examiAndrei Criteanul. Rosteşte cuvântul de învăţănare a candidaţilor participanţi la concursul
tură. Hiroteseşte întru duhovnic pe părintele
de ocupare a posturilor de preoţi parohi la
Vasile Sandu Pugna, de la parohia Petea, protoparohia Beclean IV (protopopiatul Beclean) şi
popiatul Cluj I.
Liviu Rebreanu (protopopiatul Năsăud).
25 februarie: Cu prilejul împlinirii a 25 de ani
4 februarie: În sala de conferinţe a Centrului
de
la
hirotonirea întru arhiereu, slujeşte Sfânta
Naţional pentru formarea continuă „Dumitru StăLiturghie
a Darurilor mai înainte sfinţite în Caniloae” din Bucureşti, participă la şedinţa anuală
tedrala
Mitropolitană.
Rosteşte un cuvânt de
de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti.
învăţătură.
La mansarda Facultăţii de Teologie din BucuÎn Biserica „Sfântul Ioan Evanghelistul” din carreşti, participă la inugurarea unor noi spaţii destitierul
clujean Grigorescu (parohi: Pr. Călin Popovici
nate procesului didactic şi de cercetare.
şi Pr. Matei Popovici), slujeşte Pavecerniţa Mare cu
5-6 februarie: În Sala Sinodală din incinta
Canonul Sfântului Andrei Criteanul. Rosteşte un
Palatului Patriarhal din Bucureşti, participă la
cuvânt de învăţătură.
şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române.
Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei în timpul Sfintei Liturghii, Parohia Sângeorz26 februarie: Face o vizită pastorală în proto-
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7 februarie: În Biserica „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (paroh: Pr. Gavril Chirilă) din
Dej, împreună cu PS Părinte Petroniu, Episcopul
săudului, predă cursul de spiritualitate pentru preoţii din judeSălajului, oficiază slujba de înmormântare a Părintelui Proto- ţul Bistriţa-Năsăud, participanţi la cursurile de duhovnicie orpop Teofil Herineanu. Rosteşte un cuvânt de învăţătură.
ganizate de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului.
În Catedrala Mitropolitană asistă la Vecernie şi slujeşte la Litie.
17 februarie: La Facultatea de Teologie, participă la
8 februarie: Săvârşeşte Sfânta Liturghie în parohia Luna de examenul de susţinere a tezelor de Licenţă şi Masterat,
Sus (protopopiatul Cluj I). Rosteşte cuvântul de învăţătură. Hi- sesiunea februarie 2015.
Face o vizită în parohia „Sfântul Lazăr” (paroh: Pr. Ilie Răduţ).
roteseşte întru iconom stavrofor pe părintele paroh Vasile Bonda.
Este
însoţit de domnul Sorin Câlea, consilierul economic al ArEste însoţit de PC Diac. Dan Văscu, directorul tehnic al postului
hiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
de radio „Renaşterea”.
Vizitează parohia Vultureni (paroh: Pr. Călin Traian
În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Paraclisul MaiVariu),
protopopiatul Cluj I.
cii Domnului şi rosteşte o cateheză.

10 februarie: La sediul protopopiatului din Bistriţa, se întâlneşte cu doamna Camelia Tabără Inspectorul Şcolar General al judeţului Bistriţa-Năsăud. Este însoţit de PC Pr. Bogdan Ivanov, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie şi slujeşte
la Litie. Hiroteseşte întru duhovnic pe părintele Adrian
Bejan de la parohia Braniştea.
11 februarie: În Cimitirul Central din Cluj-Napoca,
oficiază slujba înmormântării adormitei întru Domnul Minerva Turcu. Rosteşte un cuvânt de mângâiere. Este însoţit

27 februarie: Face o vizită pe şantierul căminului studenţesc
din incinta Campusului Teologic „Nicolae Ivan”.
În capela Seminarului Teologic din Cluj-Napoca, săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfinţite. Ros18 februarie: Face o vizită pe şantierul căminului studenţesc
teşte cuvântul de învăţătură. Este însoţit de PCuv. Ierom.
din incinta Campusului Teologic „Nicolae Ivan”.
Benedict Vesa, secretarul Eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
19 februarie: La Liceul Teoretic „Báthory István” din
28 februarie: La monumentul lui Horea, Cloşca şi Crişan, parCluj-Napoca, se întâlneşte cu directorii şcolilor din judeţul
Cluj. Este însoţit de PC Pr. Marian Sidon, inspectorul de ticipă la manifestările dedicate împlinirii a 230 de ani, de la supliciul
martirilor. Oficiază slujba Parastasului şi rosteşte un cuvânt de înreligie al judeţului.
Face o vizită în parohia Salva (paroh: Pr. Dumitru Mo- văţătură. Este însoţit de PCuv. Ierom. Benedict Vesa, secretarul
rar), protopopiatul Năsăud. Se întâlneşte cu domnul Ghe- eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
În sala de şedinţe a Cercului Militar, participă la moorghe Onul, primarul localităţii.
La Inspectoratul Şcolar Judeţean din Bistriţa, se întâlneşte cu mentul festiv de înfiinţare a Asociaţiei Părinţilor pentru ora
de Religie. Rosteşte un cuvânt de binecuvântare. Este însoprofesorii de religie din judeţul Bistriţa-Năsăud.
În sala de şedinţe a Centrului Eparhial, prezidează comisia de ţit de PC Pr. Bogdan Ivanov, consilierul cultural al Arhieorganizare a Reuniunii Tinerilor Creştini Ortodocşi din Europa. piscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie şi slujeşte la Litie.
2 februarie: În sala „Nicolae Ivan” din incinta Centrului
A consemnat, Arhid. Claudiu Ioan Grama
Eparhial, se întâlneşte cu profesorii de religie din judeţul Cluj.
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9 februarie: Prezidează comisia de examinare a candidaţilor
participanţi la concursul de ocupare a unui post de profesor în
cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca.
La Mănăstirea Nicula, predă cursul de Spiritualitate pentru
preoţii din judeţul Cluj, prezenţi la cursurile de duhovnicie organizate de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului.

popiatul Gherla. Vizitează parohiile Fizeşu Gherlii
(paroh: Pr. Dacian Silviu Pop), filia Târguşor a
parohiei Sâmboieni (paroh: Pr. Valeriu Emilian
Cordea), Cutca (paroh: Pr. Nicolae Muntean), Sântejude Sat
(paroh: Pr. Paul Florin Runcan), precum şi pe şantierul noului
sediu al protopopiatului.
În Biserica „Sfinţii Martiri Brâncoveni” (paroh: Pr. Petru
Drăgan), din cartierul clujean Mănăştur, slujeşte Pavecerniţa Mare cu Canonul Sfântului Andrei Criteanul. Rosteşte
un cuvânt de învăţătură.
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Este vorba de cartea lui Paul Siladi intitulată: „Ortodoxia în Occident. 10 convertiri”, tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit ANDREI în
Editura Renaşterea, în anul
, într-o elegantă ţinută
grafică. Aici cititorul ortodox, găseşte răspunsurile şi
argumentele care să-i risipească reţinerea în a-şi afirma
la ortodoxie. Volumul are şi meritul de a nu
Pr. Iustin Tira fiaparteneţa
unul de teologie propriu-zisă, ci o carte de trăire ortodoxă, cu experienţele de viaţă duhovnicească până la
ot mai mult şi tot mai des auzim sau întâlnim în ortodoxie şi în ortodoxie, cu frământările şi căutările a
spaţiul public sau privat – în ţară şi în afara ei treisprezece personalităţi remarcabile ale ştiinţei şi cul– români care încă au reţineri sau chiar o anumi- turii secolului XX şi XX , din Europa şi America, preotă jenă în a-şi afirma apartenenţa naţională. Dacă-ţi exprimi nedumerirea are pregătit sacul cu „argumente”.
Desigur că nici nu mai contează că „argumentele” nu au
nici o legătură cu ţara sau poporul al cărui fiu – vrând,
nevrând – este. Contează doar că prin aerul de superioritate ostentativ afișat li se pare că își confirmă statutul
de „european”, de onorabil cetăţean al Europei secolului
XXI şi, ca urmare, de om care gândeşte modern şi liber.
Pentru această categorie de „europeni” nu are nici o relevanţă că atitudinea lor nu o întâlneşti la un ungur, la un
sârb, la un polonez, la un bulgar sau la vreo altă naţie a
Europei de est.
Aproape aceeaşi atitudine o constatăm şi în ceea ce
priveşte apartenenţa confesională. Când este vorba de
a ne afirma calitatea de „creştin ortodox” sau de „român
ortodox”, chiar şi pentru ortodocşii practicanţi, pare a fi
destul de complicat sau chiar incomod să-şi afirme statutul religios. Nu-i includem aici pe „potrivnicii de meserie” ai Bisericii şi nici pe „analiştii” specialişti în toate
domeniile, care au pregătite oricând aprecieri docte şi
sentinţe drastice şi în probleme de natură bisericească.
Nu aceeaşi stare şi reacţie o au însă românii de alte
confesiuni care, fără să-i întrebi explicit, consideră necesar să-şi afirme aparteneţa confesională, uneori chiar
cu un uşor aer de superioritate.
Cauzele celor două atitudini sunt mai adânci şi mai
complicate decât ar părea la prima vedere. Ca urmare ele
sunt imposibil de explicat şi de lămurit într-un text ca cel
de faţă. Rămâne doar constatarea tristă că ele există şi par
să devină o însuşire a românului. Şi totuşi, cel puţin pencupate şi de cele ale sufletului şi ale relaţiei personale
tru cea de a doua categorie, avem la îndemână şi putem
cu Dumnezeu, realizată în interiorul comunităţii ecleoferi nu unul ci zece argumente, din care ar trebui să înţeleziale, sub asistenţa şi cu împreună lucrarea Harului.
gem că a fi creştin ortodox este o adevărată bincuvântare
Convertiţii care ne deschid sufletul şi ne luminează
pentru care suntem datori să-i mulţumim lui Dumnezeu.

„Ortodoxia în Occident.
10 convertiri”
O carte care luminează

T

mintea cu privire la Biserica Ortodoxă, sunt personalităţi
de seamă a căror nume şi lucrări sunt de referinţă şi de
actualitate în domeniul medical, teologic şi filozofic.
Lăsând cititorului bucuria de a-i descoperi pe toţi prin
lectura cărţii, mă rezum la a pomeni numele a doar trei
dintre ei. Mai întâi numele părintelui John Breck – teolog
şi profesor universitar, specializat în studiul biblic şi
bioetică, cunoscut la noi prin lucrarea: „Trepte pe calea
vieţii, o viziune ortodoxă asupra bioeticii” (editura Sophia,
Bucureşti,
7); apoi filozoful şi profesorul universitar
T.H. Engelhard jr., autoritate internaţională în domeniul
bioeticii, cunoscut la noi şi prin lucrarea: „Fundamentele
) şi în fine,
bbioeticii creştine” (editura Deisis, Sibiu,
pe Karl Christian Felmy, profesor la Universităţile din
p
Heidelberg şi Erlangen (Germania), cunoscut la noi şi
H
prin lucrările: „Dogmatica experienţei eclesiale. Înnoirea
p
tteologiei ortodoxe contemporane” (editura Deisis, Sibiu,
) şi „De la Cina cea de Taină la Dumnezeiasca Liturghie
).
a Bisericii Ortodoxe” (editura Deisis, Sibiu,
Lectura cărţii este reconfortantă iar pentru un creştin
oortodox este o adevărată baie duhovnicească. Meritul îi
rrevine şi lui Paul Siladi, doctor în teologie şi director al
postului de radio Renaşterea, pentru că în calitatea lui de
p
jjurnalist, specializat în publicistica creştină, conduce abil
şşi extrem de discret dialogul, fără să rupă firul logic al
iinterlocutorului, fără paranteze de prisos şi fără completări
„„docte”. I se cuvin din plin felicitări şi aprecieri pentru
llucrarea despre care vorbim, așa cum i se cuvin felicitări și
pentru inspiratele tablete patristice din „Ziarul Lumina”
p
aaşezate sub genericul „Despre lume cu simplitate”.
În loc de concluzie, mi se pare potrivit să închei cu
ceea
ce spune unul dintre interlocutori, anume dr. Samc
son
s Ryan Nash (medic american): „Teama mea este că în
Ortodoxie
apare adesea compelxul de inferioritate. Ni se pare
O
că
c trebuie să obţinem un fel de bogăţie vestică, sau distincţii
academice
(cei cărora li se dau distincţii academice în şcolile
a
ortodoxe,
uneori sunt oamnei care se opun Bisericii). Sunt
o
suprins
să văd că în România sau în alte ţări ortodoxe, ortos
docşii
par a nu vedea tezaurul pe care-l au. Din punctul meu
d
de
d vedere România este bogată. Teama mea este că dorinţa de
a fi în Uniunea Europeană, dorinţa de a deveni tot mai vestici,
dorinţa de a o lua pe calea umanismului (care în realitate este
hedonism) românii ar putea sărăci spiritual. Chiar spiritul
care ne face atât de bogaţi, ar putea fi pierdut în căutarea
altor tipuri de bogăţie”.
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Mărturii despre ajutorul
sfinţilor în comunitatea Bisericii
Studenţilor din Cluj-Napoca

Activități ASCOR în timpul
Postului Mare
Tatiana Onilov
n perioada Postului Mare, cea pregătitoare pentru
marea sărbătoare a Învierii Mântuitorului nostru,
Iisus Hristos, ASCOR Cluj-Napoca are prilejul de a
organiza mai multe activităţi duhovnicești, sociale, filantropice și culturale.
Printre evenimentele cu îndelungă tradiţie desfășurate de
asociaţia tinerilor ortodocși din Cluj-Napoca sunt serile
duhovnicești ce au loc în fiecare joi, timp de șase săptămâni în
timpul postului. Printre părinţii conferenţiari din această perioadă se numără Părintele Vasile Mihoc, Arhimandritul Andrei
Coroianu, ÎPS Serafim Joantă, Mitropolitul Europei Centrale și
de Nord, Părintele Constantin Necula și PS Macarie al Europei
de Nord și Părintele Ieromonah Nicodim Petre.
În prima săptămână, Părintele Vasile Mihoc a vorbit despre
importanţa privegherii în timpul postului, dar şi în toată vremea.
Potrivit teologului sibian, privegherea este foarte importantă mai ales pentru că ea înlesneşte împreuna lucrare a creştinului
cu Dumnezeu. Sufletul creştinului devine mai atent, mai râvnitor şi mai sensibil la venirea Duhului Sfânt. De asemenea, prin
acest exerciţiu de asceză nevoitorii pot birui patimile, pot deveni mai puternici şi mai temerari din punct de vedere duhovniceşte. Pentru a fi cât mai elocvent, distinsul invitat a dat numeroase exemple din Noul Testament, locuri unde Mântuitorul le
spune Apostolilor Săi să privegheze. Aceasta, aşa cum a afirmat
Părintele Vasile Mihoc, le-ar fi dat posibilitatea ucenicilor lui
Iisus Hristos să evite multe situaţii în care ar fi fost vulnerabili
în faţa ispitelor venite de la vrăjmaş. Cea mai grăitoare pildă în
acest sens este apelul Mântuitorului din Grădina Ghetsimani,
când i-a spus mai ales Sfântului Apostol Petru să privegheze,
celui care pentru neputinţa de a priveghea a ajuns totuşi să cadă
pradă lucrării vrăjmaşului şi L-a trădat pe Învăţătorul său.
La finalul conferinţei, invitatul a oferit răspunsuri şi sfaturi
practice vizavi de modul cum ar trebui să se menţină constanţa şi consecvenţa în ceea ce priveşte privegherea, postirea şi
alte nevoinţe folositoare pentru sporirea duhovnicească.
Printre temele propuse de conferenţiarii ce vor veni la Cluj
se numără şi pocăinţa. Despre acest subiect va vorbi Părintele
Constantin Necula. Fostul stareţ al Mănăstirii Nicula, actual
consilier pentru Cateheză şi Misiune în cadrul Episcopiei Devei
şi Hunedoarei, Arhimandritul Andrei Coroian, va vorbi despre
post şi importanţa acestuia. Tinerii îi aşteaptă cu mare interes
pe ÎPS Serafim Joantă, Mitropolitul Europei Centrale şi de Nord
şi pe PS Macarie al Europei de Nord, ierarhi care îi povăţuiesc
mereu cu multă dragoste şi înţelepciune. Părintele Ieromonah
Nicodim Petre este un invitat din Moldova, iar aceasta este o
bună ocazie pentru asociaţia tinerilor ortodocşi din Transilvania de a înnoda legături duhovniceşti cu preoţi, monahi, ierarhi
şi multe alte personalităţi de vază şi din acea parte a ţării.
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Pelerinaje, marşuri şi activităţi filantropice

ugăciunile adresate Maicii Domnului sau sfinţilor
cinstiţi de Biserică îndreaptă situaţii aparent eşuate,
transformându-le în momente de reuşită şi de bucurie. Acolo unde mintea nu mai găseşte soluţii, nu mai vede o
cale de ieşire, rămâne ajutorul celor care, deşi nu mai fac
parte din lumea noastră, lucrează iubirea lor dumnezeiască
În categoria activităţilor filantropice sunt incluse pentru noi, oamenii. Mĳlocirea sfinţilor în rugăciunile noastre
vizitele la spitalele clujene, dar, mai ales, la Spitalul aduce bucurie, iar aceste roade se cer mărturisite pentru ca
Oncologic, unde tinerii, atât cât pot, încearcă să mângâ- bucuria să nu se oprească, ci dimpotrivă, să crească.

R

ie, măcar printr-o vorbă şi printr-o îmbrăţişare, pe cei
care suferă de cumplita boală a cancerului. Alt grup de
voluntari se implică în activităţi dedicate copiilor nevăzători. Mai există şi un grup de tineri care îi vizitează pe
bătrânii rămaşi singuri.
Şi anul acesta, ASCOR Cluj-Napoca, alături de celelalte
filiale din ţară, îşi propune să participe la Marşul pentru
Viaţă, eveniment-manifest organizat pentru exprimarea
dezacordul cu numărul mare al avorturilor care sunt făcute în România, dar şi în alte ţări.

Ateliere şi activităţi culturale
Toate atelierele desfăşurate pe parcursul anului continuă.
Totuşi, în această perioadă există şi un atelier special: cel
de încondeiere a ouălor. Activitatea este propusă şi coordonată de Oana Raluca Băilă, vicepreşedinta ASCOR ClujNapoca, cea care cunoaşte diverse tehnici de ornamentare
a ouălor şi care este dispusă să le împărtăşească cu doritorii de a deprinde această îndeletnicire. Tot Oana Raluca
Băilă pregăteşte pentru Sărbătoarea Intrării Mântuitorului
Iisus Hristos în Ierusalim o agapă, în cadrul căreia tinerii
din departamentul folcloric vor participa cu un moment
artistic inspirat din datinile străbune. De alt fel, de Bunavestire, de Florii şi cu ocazia altor sărbători importante,
Oana Raluca Băilă îi îndeamnă pe toţi membrii ASCOR şi
ai comunităţii Bisericii Studenţilor să poarte costume populare, aşa cum se obişnuiau să se îmbrace strămoşii noştri
pentru cele mai importante evenimente bisericeşti.
În aşteptarea Sărbătorii Învierii, pe lângă toate activităţile şi îndatoririle din cadrul asociaţiei, tinerii nu uită să
participe şi la înălţătoarele slujbe bisericeşti din această
perioadă precum: Canonul Sfântului Andrei Criteanul,
Imnul Acatist al Buneivestiri, Liturghia Darurilor, vecerniile şi pavecerniţele, privegherile şi citirea neîncetată a Psaltirii – toate spre o pregătire duhovnicească, dar şi spre
dobândirea unei mai mari bucurii, a unei înţelegeri mai
profunde a Postului Mare şi a Învierii.

Minuni ale Sfântului Mina, în zilele noastre, în
România
Oana Raluca Băilă, vicepreşedinta Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (ASCOR), filiala Cluj-Napoca, a avut parte de ajutorul necondiţionat al sfinţilor în multe şi diverse împrejurări. Se ştie că, de obicei, oamenii îi cheamă pe sfinţi în rugăciunile lor în funcţie de problema cu care se confruntă. La fel a făcut
şi Oana Raluca când a auzit, încă din primii ani de facultate,
despre Sfântul Mina, grabnic ajutător mai ales în regăsirea obiectelor pierdute sau furate. Unii membri ai comunităţii formate în
jurul Bisericii Studenţeşti din Hasdeu i-au povestit despre nenumăratele situaţii dificile în care Sfântul Mina le-a sărit în ajutor,
aşa că tânăra studentă a început şi ea să-l cheme la nevoie în rugăciunile sale. Uimirea cea mai mare a fost că ajutorul sfântului
venea chiar şi atunci când cererea de ajutor nu apucase să fie
formulată ca rugăciune, de fiecare dată minunile fiind însoţite de
multă bucurie şi nădejde. Timpul a trecut, iar Oana Raluca a decis
să nu lase ca aceste minuni să devină un lucru obişnuit. Împreună cu Raveica-Mihaela Constantin, o altă tânără cu evlavie la
Sfântul Mina, Oana Raluca a hotărât să iniţieze, cu binecuvântarea
Părintelui Ciprian Negreanu, o campanie de strângere de mărturii care să se finalizeze cu publicarea acestora într-o broşură. Astfel, în toamna anului 2014, cu puţin înainte de 11 noiembrie, ziua
de prăznuire a Sfântului Mina, mărturiile din cadrul comunităţii
euharistice a Bisericii Studenţilor din Hasdeu au început să vină
rând pe rând. În acea perioadă, simplul act de verificare a mailului devenise pentru cele două tinere o experienţă revelatoare.
Poveştile de viaţă în care Sfântul Mina făcuse atâtea minuni veneau
cu atât mai mult cu cât deadline-ul se apropia.
Sfântul Mina a răspuns rugăciunilor chiar şi pe parcursul derulării acestui proiect, ajutând la obţinerea acelui mic buget necesar
pentru printarea broşurilor, care s-a materializat printr-o donaţie
sosită în ultimul moment. Mai apoi, data printării broşurii trebuia
amânată, deoarece autorul unui text preluat de pe Internet despre
viaţa Sfântului Mina era de negăsit. Până la urmă, acesta a fost
descoperit la timp, dovedindu-se a fi chiar vecinul de birou al tipografului la care s-a printat broşura, domnul Valeriu R. Rob, care şi-a
exprimat acordul pentru publicarea textului său.
Intenţia cu care s-a realizat acest proiect a fost de a întări
nădejdea altor oameni în ajutorul pe care Dumnezeu ni-l dă prin
sfinţii săi. Broşura, legată manual, apărută în 150 de exemplare,
se numeşte Minuni ale Sfântului Mina, în zilele noastre, în România
şi conţine viaţa şi martiriul, minunile şi acatistul Sfântului Mare
Mucenic Mina, iar în loc de încheiere, o rugăciune.

Ajutor la examene
Radu Copil, membru al comunităţii Bisericii Studenţilor
şi membru veteran al ASCOR, face parte dintre cei care se
străduiesc ca mărturiile celor ce au primit ajutor prin rugăciunile sfinţilor să devină cunoscute tinerilor cu ajutorul spaţiului virtual. Astfel, blogul pe care l-a iniţiat şi de care se
ocupă poate fi găsit la adresa h ps://ajutorlaexamene.wordpress.com/. Aici se pot citi relatări ale studenţilor, în care
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Oana Raluca Băilă, vicepreşedinta ASCOR Cluj-Napoca, a
afirmat că la mĳlocul postului asociaţia va organiza un pelerinaj
în sudul României, care are drept scop vizitarea mai multor mănăstiri din zona Bucureştiului, precum şi închinarea la moaştele
Sfântului Calinic de la Cernica şi ale Sfântului Apostol Andrei.
În cea de-a cincea săptămână a postului, aşa cum e tradiţia
înfiinţată de Radu Copil, membru veteran al ASCOR Cluj-Napoca şi responsabil pentru activităţile dedicate tineretului în
cadrul Arhiepiscopiei Clujului, se va desfăşura pelerinajul pe
jos din localitatea Iclod până la Mănăstirea Nicula. Şi anul
acesta, toţi râvnitorii de a o cinsti pe Maica Domnului, de a
parcurge peste 20 de km pe jos într-o atmosferă de înfrăţire
creştinească şi de mărturisire a credinţei ortodoxe, sunt invitaţi
să participe la acest eveniment deosebit de ziditor.

Mirela Miron
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rugăciunile adresate Maicii Domnului, Sfântului Efrem, Sfântului Nicolae, Părintelui Arsenie Boca, Sfântului Nectarie,
Sfântului Ioan Rusul sau altor sfinţi au fost ascultate, tinerii
reuşind astfel să treacă examenele dificile.
Ideea acestui blog a apărut în toamna anului 2011, când Radu,
în calitate de coordonator al activităţilor de tineret din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, pregătea o discuţie cu tinerii despre rugăciunile adresate sfinţilor, prin care aceştia cer ajutor la teste şi examene.
Atunci a considerat că ar fi util ca în cadrul discuţiei să fie prezentate mai multe exemple concrete, atât din cadrul comunităţii din
Hasdeu, cât şi din cartea cu mărturii despre ajutorul Sfintei Parascheva, ale cărei moaşte sunt la Iaşi. Mărturiile au început să vină
în număr mare pe grupul Yahoo al ASCOR-ului. Deoarece acestea
erau foarte frumoase, în februarie 2012, cu ajutorul Anei-Maria
Neag, o membră a comunităţii Bisericii Studenţilor, Radu Copil a
conceput acest blog, care aduna în 2014 un număr de 29.798 de
vizitatori şi 68.884 de postări citite.
Pe blog, pot fi citite mărturii din diverse situaţii, care redau
nu doar bucuria reuşitei la examene, ci mai ales încrederea obţinută în ajutorul lui Dumnezeu. De pildă, o fată care a primit un
astfel de ajutor mărturiseşte: „Aşa am ajuns eu să înţeleg rolul de
mĳlocitori înaintea Bunului Dumnezeu pe care îl au sfinţii pentru
noi. A fost foarte important ajutorul la examen, dar mult mai
important s-a dovedit a fi faptul că am aflat de puterea sfinţilor,
aşa cum ar trebui să ştie orice creştin ortodox”. O altă persoană
care a reuşit să îşi ia, în cele din urmă, examenul pentru carnetul
de conducere, spune că: „Deşi drumul către reuşită a fost lung şi
anevoios, nu regret toate încercările mele, ci mă bucur că nu am
renunţat, deoarece în modul acesta L-am redescoperit pe Dumnezeu”. Un student ajuns în situaţia de a nu strânge creditele
necesare pentru promovarea anul universitar spune: „Aşadar, cu
o seară înainte de un examen foarte important, am găsit acest site,
nu ştiu cum (poate o altă minune!). Am citit câteva mărturii, la
început am fost sceptic, dar parcă ceva mă atrăgea să citesc mai
mult, mai mult, până am început să cred că mi se poate întâmpla
şi mie. M-am rugat seara la Sfântul Efrem, am citit acatistul său şi
dintr-odată parcă am fost alt om. Am devenit foarte încrezător că
Sfântul Efrem mă va ajuta. Şi m-a ajutat!”.
Deoarece ajutorul dat de Dumnezeu prin rugăciunile sfinţilor
poate fi interpretat greşit de unii, la finalul mărturiei unui student
se poate citi un post scriptum: „Mărturia de mai sus nu încurajează
tânjeala (ştiţi cu toţii că lenea e una din cele şapte patimi de căpătâi
ale sufletului omenesc), ci evidenţiază bunătatea şi puterea lui
Dumnezeu care ne poate scoate din orice fel de greutăţi ale vieţii (şi
chiar belele în care singuri intrăm), ocrotirea dumnezeiască de care
se bucură cei ce au duhovnic, smerenia lui Dumnezeu care împlineşte cu râvnă cuvântul duhovnicului pentru ucenic (…), întărirea
în credinţă (examenele trec, credinţa rămâne) etc.”.
Mulţi tineri scriu că mărturiile citite pe acest blog i-au încurajat,
i-au întărit în credinţă, devenind încrezători în puterea sfinţilor şi a
lui Dumnezeu. Convingerea noastră este că ajutorul primit la examene va reprezenta un mic pas spre Biserică şi cunoaşterea Domnului nostru Iisus Hristos.
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Agapă înaintea Postului Mare
sau înmulţirea bucuriei
Oana Raluca Băilă
şa cum obişnuiau comunităţile primare să se întâlnească
după fiecare Liturghie, aşa am încercat şi noi, comunitatea
studenţilor din Haşdeu, să descoperim bucuria comuniunii, organizând, măcar de câteva ori pe an, agape sau întâlniri de
la suflet la suflet.
Cu prilejul apropierii Postului Paştelui, în duminica Lăsatului sec de
carne, mai mulţi membri ai comunităţii au rămas împreună după Liturghie.
Mai bine de 100 de persoane s-au bucurat atât de bucatele iscusit pregătite
cu acest prilej, dar mai ales de revederea prietenilor cu care nu mai vorbise
de o bucată de timp. Nici nu ştiai de ce să te bucuri mai mult: de faptul că
era o zi senină, cu soarele strălucind puternic pe cer, de feţele zâmbitoare
ale celor ce se bucurau cu adevărat să mai afle câte ceva despre tine sau de
bucatele gustoase din care te înfruptai. Cred că a fost un pic din fiecare.
Însă doar amestecul fericit al tuturor acestor „ingrediente” te făcea pe
deplin împlinit. Pentru că dacă nu se dorea o comuniune, o trăire a bucuriei împreună cu cei alături de care ai fost şi la Sfânta Liturghie, fiecare putea
să mănânce bucate alese şi acasă, dar să nu fi simţit ceva deosebit, putea să
vorbească la telefon cu prietenii, dar asta ar fi ştirbit din bucuria experienţei
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vii de a fi unul lângă altul și de a trăi în tihnă bucuria momentelor de comuniune; soarele putea să încălzească, dar acest lucru putea să fi rămas un
neobservat. Doar în acea atmosferă se simţea un freamăt de împlinire şi se
puteau observa feţele zâmbitoare ale oamenilor „hrăniţi” de bucuria întâlnirii, dar și ochii timizi ai celor ce au venit pentru prima dată la o agapă. Se
mai puteau surprinde privirile întrebătoare ale vreunui copil ce nu-și mai
găsea părinţii printre mulţime.

În cadrul comunităţii Bisericii Studenţilor sunt multe persoane foarte
talentate. Iată de ce, agapa a fost şi un prilej potrivit pentru a-i invita pe cei
hărăziţi cu multe daruri să se manifeste şi să îi sensibilizeze pe cei prezenţi
le festin. Câteva tinere care au cântat folk, o familie a îmbogăţit evenimentul prin fredonarea câtorva cântece din repertoriul cunoscuţilor artişti basarabeni, Ion şi Doina Aldea Teodorovici. Mai mulţi instrumentişti, mânuitori ai diferitor instrumente muzicale, ne-au făcut după masa mai frumoasă. Nici poezia sau proza nu au rămas în umbră. Câţiva copii curajoși ne-au
reamintit de păţaniile lui Creangă, iar la final am încheiat cu frumoasele
poezii ale Maicii Teodosia (Zorica Laţcu).
Îmbogăţiţi cu aceste mici crâmpeie de frumos, fiecare a plecat spre
casă gândind la Postul ce își croia calea, dar și la Învierea Domnului, singurul prilej de adevărată bucurie, pe care încercăm să îl pregustăm încă de
aici, trăind o bucurie împărtășită în Hristos.
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Câtă acoperire interioară are
mărturisirea credinţei
Ana-Maria Neag
mărturisi, a da mărturie despre ceva, înseamnă a
fi cel puţin martorul, a avea experienţa constantă,
a fi în imediata apropiere a acelui fapt. A da o
mărturie reală despre Dumnezeu înseamnă a fi în legătură cu El sau, cel puţin, a avea legătură cu Duhul lui Dumnezeu, a vorbi, a fi în duhul lui Dumnezeu. Această cale
a devenit foarte grea pentru firea umană, ajunsă mai degrabă în imediata apropiere a păcatului şi a diavolului.
În aceste condiţii, a rămas nădejdea pe care o aduce rugăciunea: Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel
Sfânt nu-L lua de la mine (Psalmul 50).
A mărturisi fără temeiul întâlnirii cu Dumnezeu este echivalent
cu a spune poveşti extraordinare, dar fără a şti numele personajelor,
fără a cunoaşte realitatea în care trăiesc personajele, fără a fi contactat la nivel sufletesc lumea din poveste. Toate acestea stimulează în
fapt propria mândrie. Fără a-şi da seama, omul ajunge să-şi rănească sufletul, crezând că a acumulat multe, că nimeni nu ştie mai bine
povestea ca el, când de fapt nu ştie nimic esenţial.
Un mod de a verifica dacă mărturisirea credinţei este una
curată, lipsită de părere de sine, îl oferă Sfântul Apostol Pavel,
care aflându-se înaintea lui Antonius Felix, procurator al Iudeii
(52-60 d. Hr.), se exprimă astfel: potrivit Căii pe care ei o numesc
eres, aşa mă închin eu Dumnezeului părinţilor mei, crezând în
toate cele scrise în lege şi în profeţi, având în Dumnezeu o nădejde pe care şi aceştia înşişi o aşteaptă, că va să fie o înviere a morţilor – şi a drepţilor, şi a nedrepţilor. Şi întru aceasta mă străduiesc
şi eu, ca înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor să am întotdeauna
o conştiinţă neîntinată (Faptele Apostolilor 24: 14-16).
Or, ce anume păstrează conştiinţa neîntinată decât rugăciunea
înaintea lui Dumnezeu, Singurul Care o poate curăţi? Mărturisirea
fără acoperire interioară, fără rugăciune, este atât de evidentă pentru noi, cât şi pentru oamenii cărora le mărturisim despre credinţă,
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despre Dumnezeu, încât indignarea lor – mai mult sau mai puţin
manifestată gestual sau la nivel comunicativ –, învârtoşarea lor,
tensiunea acumulată în miezul unei discuţii, pe care o considerăm
vitală în acele momente, ar trebui să reprezinte totuşi un real semnal
de alarmă. Chiar fără a analiza în detaliu situaţia, oamenii – cel mai
des fiind apropiaţii, cărora le mărturisim – resimt uşurătatea, falsitatea, dorinţa de a fi apreciaţi, aerul de superioritate puse pe seama
aşa-zisei necesităţi de a face cunoscut adevărul. Fără să ne dăm
seama, îi tratăm ca pe un soi de obiecte ale mărturisirii, nu ca pe
nişte oameni, care, în fond, însetează de Înviere, aşa cum spune
Sfântul Pavel în cuvântul citat mai sus.
Urmarea acestui tip de mărturisire (falsă, ipocrită, până la
urmă) este că Dumnezeu ne pune înaintea ochilor exact situaţia
pe care am expus-o cu atâta râvnă în faţa oamenilor. Uneori, nemaifiind altă cale de a trezi pocăinţa în noi, Dumnezeu, prin pedagogia Sa, îngăduie să trecem prin situaţii similare, la care ne-am
raportat cu emfază când a fost vorba de apropiaţii noştri.
Mult timp nu am înţeles toate acestea şi numai o suferinţă personală m-a trezit din acea îngâmfare, din acel egoism. Din păcate, nici până în prezent, nu am învăţat cum ar
trebui lecţia. Atunci însă, când am trăit acea durere sufletească, ştiu că m-am cutremurat în sinea mea de cât de împietrită a putut să-mi fie inima. Suferinţa acelor zile redevine înfricoşătoare, numai când mi-o amintesc.
Bunica mea era în spital de vreo săptămână. Se operase în
primăvară de coxatroză (o boală ce presupune măcinarea cartilajului articular, oasele venind în contact direct – „os pe os”, determinând astfel durerea şi înţepenirea şoldului) şi fusese chemată
la Spitalul de Recuperare din Cluj, pentru tratament. În acest timp,
bunicul a rămas singur cu gospodăria şi cu treburile casei. Ei locuiesc la ţară, la 60 de km de oraş, şi din când în când, mai găsesc
sprĳin în noi, nepoţii lor, pentru că ambii copii le-au murit. Într-o
zi, a trebuit să vină şi el la Cluj, pentru că, la rândul lui, avea
probleme de sănătate. Ne-am întâlnit în parcul din curtea Spitalului de Oncologie ca să mai schimbăm o vorbă până când avea
să ia autobuzul şi să se întoarcă acasă. Mă gândeam că poate
doreşte ca în acest timp să mergem să o vadă şi pe bunica. Nu a
vrut. Mi-a spus: „Mă necăjesc mai tare dacă mă duc. Mai are de
stat acolo şi dacă o văd acum, mă amărăsc şi mai tare...”. Am înţeles lucrul acesta şi nu am mai insistat. Apoi l-am întrebat: „Dar
altfel, cum eşti?”. Şi o ând, mi-a spus: „Îi greu singur. Foarte
greu”. Nici bine n-a terminat vorba, că am început să „mărturisesc”
puterea binefăcătoare a rugăciunii, pe care, după cum îmi imaginam, o cunoşteam şi o practicam: „Mai roagă-te şi dumneata. Mai
zi o rugăciune. Eu aşa fac când mi-e greu”. S-a încruntat puţin,
s-a uitat în altă parte, dar a tăcut.
La o lună după această întâlnire, urma să dau examenul de
titularizare. A urmat o perioadă destul de grea pentru mine, pe
de o parte, pentru că n-am putut învăţa, pe de altă parte, pentru
că am luat notă mică şi nu îmi găseam serviciu. Locuiam cu o
colegă, într-un cămin studenţesc, dar ea era mai mult plecată, fiind
vacanţa de vară. Ajunsesem la un prag al deznădejdii în care nu
mă mai puteam ruga, oricâte eforturi aş fi făcut. Şi plângeam şi
mă învârtoşam şi nu înţelegeam ce se întâmplă cu mine. Pe lângă
aceasta, nu puteam vorbi cu cei din jur despre ceea ce mi se întâmplă. Găseam alinare în Biserică, în Sfintele Taine, dar cădeam
în acea stare în scurt timp după ce plecam din biserică. De câteva
ori, m-a cuprins frica stând singură în camera de cămin şi nu
puteam adormi. Mi-am dat seama de vulnerabilitatea pe care o
aveam în faţa gândurilor.
După un timp, m-a scos Dumnezeu din acest necaz,
dar acea suferinţă mi-a fost ca o lecţie, m-a făcut să înţeleg
că în sfaturile pe care i le dădeam bunicului de a se ruga,
mărturiseam fără să mă fi rugat mai întâi eu pentru el,
fără să mă fi durut sufletul pentru el. Poate era mai bine
să mărturisească rugăciunea mea, decât vorbele.
De multe ori, rugăciunea este forma de mărturisire cea mai
profundă. Dacă o facem şi prin modul în care o facem, ea ni-L
propovăduieşte mai întâi nouă înşine, apoi şi celorlalţi, pe Dumnezeul Cel adevărat şi ne scoate din propriul sine.
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