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..nmografii, adresându-se Maicii Domnului, au folosit cele mai frumoase metafore.

. . De pildă, slu jba Paradisului o numeşte pe Fecioara Maria: casa Domnului, munte
umbrit, ~feşnic de aur, rai, masa cea dumnezeiască şi Biserică .

Sărbătoarea Intrării în Templu, de pe 21 noiembrie, o numeşte pe Născătoarea d e
Dunme~eu Bisericacea însufleţ ită, şi pe bună dreptate, pentru că ea se pregătea să devină

sălaş al Impăratului Hristos. Iată cum ne prezintă scriito ru l sfân t intrarea triumfală în
templu:Astăzi Biserica cea însufleţită a sfintei slavea lui Hristos, Dumnezeul nostru, singura
binecutân tată întrefemei, curată, se aduce în Templul Legii, să vieţuiască în cele Sfinte. Şi se
bucură împreună cu dânsaioachim şi Ana, cu duhul. Şi cetelefecioreşti Domnului cântă, cu psalmi
Iăudând şi cinstind peMaica Lui'.

Perioada liturgică în care prăznuim această sărbătoare este una specială : Postul Naş

terii Donmului. Iar legătura duhovnicească pe care o facem între perioada şederii Maicii
Donmului în templu şi Postul Cră ciunului este una evidentă : Fecioara Maria se pregătea
să-L primească în sân u l său pe Hristos, lucru pe care do rim şi noi să-I realizăm în mod
duhovnicesc.

Sfântu l Simeon Noul Teolog, referindu-se la pocăinţa şi nevoinţa sinceră, determinată

de o credinţă putemică, afirmă textual:Aşadar, crezând din tot sufletul ş i căindu-ne cu căldu

ră, zămislim peCuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre, caFecioara, dacă avem sufletele noas
trefecioare şi curate. Şi precum peaceea,fiindcă era preaneprihănită, nu a topit-ofocul dumneze
irii,aşa nici penoi nu ne topeşte, dacă apem inimilecurate ş i neprihănite, ciseface în noi rouă din
cer ş i izvorde apă şi râu de viaţă nemuritoare .

Pentru a-L primi pe Hristos trebuie să avem sufletele fecioare ş i curate. Şi cum acest
lucru nu se întâmplă de la sine, Postul Crăciunului ne pune la îndemână mijloacele de
purificare necesare. Înfrâna rea de la mâncare şi băutură, lectura duhovnicească, actele de
caritate şi, mai ales, o bună spovedanie sunt arhicunoscute şi necesare.

Sfântu l Macarie Egipteanul ne sptme că pocăinţa este singura noastră salvare! Nici cultu
ra, nici intel igenţa, nici /Wbleţea, nicifrumuseţea nu-l reinnoieste pe om, ci numai pocăinţa ade
vărată, ruşinea şi regretul pentru tot păcatul săvârşit în trecut. Şi, bineînţeles, schimbarea totală

afelului de vieţuire, degândireJ•

După nevoinţa Postului, după o burtă spovedanie, trebu ie să încercăm să trăim altfel.
Mitropolitul Antonie de Suroj, meditând la pocăinţă, ne sptme că, având nădejde în dra
gostea lui Dumnezeu şi adăugând nevoinţa noastră pe care o ducem cu bărbăţie, vom da
roadele vrednice ale pocăinţei noastre. Domnul Hristos ne spune: Eu te iert! Iar tu, drept
mulţumire pentru aceasta, nu dinfrică, nu pentrua te izbăvi dechinuri, ci pentru că poţi răspun

de dragostei Mele cu dragoste, începe să trăieşti altfel4.
Nu doar Maica Donmului a devenit Biserica cea însufleţită, ci şi noi putem deveni. Lucrul

acesta ni-l sptme învăţătura Bisericii, ni-l Sptm şi colindele noastre . Vasile Voiculesru în
cunoscutu-i Colind, cu profund conţinut euha ristic, sptme: În coliba-ntunecată/ Din carneşi

oslucrată,! A intrat Hristos deodată.! Nu făclie cesestinge,! Nu icoană cesefrânge,! Ci El Însuş i,

trup şi sânge,! Preschimbat pentrufăptură! Într-o scumpă pică tură,! Dulcea Cuminecă tura».

Dorinţa noastră puternică de a ne cur ă ţi şi de a deveni sălaş al lui Hristos o exprimă şi

cântările din preajma Crăciunului: Pe mine, celceam ajunspeşteră de tâlhari, arată-mă, Doam
ne, Cel ce în peşteră Te-ai născut, locaş al Tău şi al Tatălui şi al dumnezeiescului Tău Duh, ca să

te slăvesc în toţi vecii.
Maica Domnului, mai curată şi mai slăvită decât orice făptură, datorită sfinţeniei sale,

a ajuns Templu preacurat al MântuitomIu i: Preacurat Templu al Mântuitorului, Cămara cea
de mult preţ ş i Fecioara, Sfinţită visterie a slavei lui Dumnezeu, astăzi este adusă în casa Domnu
lui, împreună aducând harul Duhului lui Dumnezeu, pe care o laudă îngerii lui Dumnezeu. ~

Aceasta este cortul cel ceresc".
Comem orarea preotului u uutir

Augustin Pop şi a soţiei sale,
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Alexandra Aildere~

Mulţime de credinc ioşi care au luat pa rte la slujbă au
putut asculta cuvântu l de învăţătură ros tit de ÎPS Părinte

Andrei. Mit ro politul Clujului a vorbit despre consecinţele

în veşnicie ale faptelor noastre pământeş ti: "Ca să nu fim
tr i ş ti ca ş i ce i ce n -a u năd ejd e , z ice SI. Ap . Pavel, ne

încredinţăm din experienţa lu i, că totuşi, cu m area trecere
nu se sfârşeşte totu l. Apostolul Pavel, care a fost răpit până

la al treilea cer şi a avut o experienţă apa rte, după ce s-a

în to rs ne scrie în a doua Epistolă către Corinteni 5, 1: Ştim

că dacă acest cort , locuinţa noas tră pământească , se va
strica, avem zidi re de la Dumnezeu, casă nefăcută de mână,

veşnică În ceruri. De aceea şi suspinăm în acest trup, dorind
să ne îmbrăcăm cu locu inţa noastră cea di n ceru ri". Toto-

80 de ani de la sfintirea,
Catedralei Mitropolitane din

Cluj-Napoca

dată ÎPS Andrei a amintit de evenimentul sfinţirii Catedra

lei Mitropolitane, petrecut acu m 80 de ani, în prezenţa a

numeroa se oficialită ţi ale vremii, precum: Regele Carol al
II-lea, Regele Mihai, Patriarhul Bisericii Ortodoxe de atunci,

Miron Cristea şi alţi numeroşi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe

Ro m â n e . "Era impunătoa r e , devenea u n simbo l a l

spiritualită ţ i i româneşti d in Transilvani a ş i în data de 5
noiembr ie 1933 a fos t sfinţită", a adăugat, refe ritor la Cate

d ra la Mitropolitană, ÎPS Părinte Andrei.

Pe parcursulSfintei Liturghiiau fost ofidate şi două hirotonii,
de preot şi diacon. La finalul slcjbei, soborul de ierarhi a oficiat

lU1 Parastas pentru Episcopul Nicolae Ivan şi pentru ierarhii care

i-au urmat. În încheiere, ierarhii veniţi la Cluj au mulţumit ÎPS
Părinte Andrei şi au mărturisit câteva din amintirile care îi leagă

de Cluj şi Catedrala Mitropolitană de aici .

Aşezată în centrul capitalei culturale a Transilvaniei, Cate

drala arhiepiscopalăa Vadului, Feleacu lui şi Clujului a fost
construită între anii 1923-1933, d in iniţiativa şi cu contribuţia

specială a vrednicul ui de pomenire Episco pul Nicolae Ivan.

PJ

II
.· n Catedrala Mitropolitană din Cluj -Napoca a fost

. . marcat duminică, 3 no iembrie, în cea de-a 22-a du

minică după Rusalii, aniversarea a 80 de ani de la
sfinţire . Cu acest prilej Sf. Liturghie a fost oficiată de ÎPS

Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei alături de un sobor de ierarhi,

preoţi şi diaconi. Alături de Înaltpreasfinţia Sa au sluj it: PS
Nicodim, Epi scopul Severinu lu i ş i Strehaiei, PS Visarion,

Episcopu l de Tulcea, PS Gurie al Devei şi Hunedoarei, PS
Macane al Europei de Nord, PS Andrei Păg ă r ă şanul, Episco

pul vica r al Arhie piscop iei Sib iu lui şi PS Epi scop Vasile

Someşanul.

'R""!'l~

Un istoric al Epi scopiei Vad ului,
Feleacului şi Clu jului

Vedtile Eperhiide Vad şi Feleac străvechi structuri bisericeşti

ale actualei Eparhii a Clujului, au fost întemeiate în secolul al

XV-lea .Din cauza condiţiilor istorice vitrege, cele două Eparhii

au fost desfiinţate de către autorităţile m aghiare calvine ale

vremii. Dacă Episcopia de Vad şi-a încheiat existenţa în secolul

al XVII-lea, mitropoliţii Transilvaniei, care şi-au avu t primul

sediu la Peleac (desfiinţat în sec. al XVI-lea), s-au mutat d in loc

în loc, tot din asemenea cauze, astfel că centrele lor au fost la

Mânăstirea Prislop-Haţeg, Mânăsttrea Ceoagiu, lângă Mânăs

tirea Râmet Lancrăm şi Alba Iulia, inainte de a ejunge aici, bi
rui tor, Mihai Viteazul. Pe o perioadă de câteva decenii, până în

1&)8, credincioşii ortodocşi transilvăneni au fost sub oblăduirea

duhovnicească a mitropolitu lui ortodox de Alba Iulia. Prin

unirea cu Roma a unei părţi a românilor din Transilvania a

încetat, de fapt, existenţa ierarhiei superioare ortodoxe din
aceste ţinuturi. Vreme de peste şase decenii, ortodocşii transil

văneni au fost obligaţi să fie fără ierarh, pentru probleme du
hovniceşti trebuind să se adreseze vlâdicilor d in Ţara Româ

nească şi Moldova . În urma numeroaselo r demersuri către

Curtea din Viena, abia în 1761 românii di n Transilvania au

obţinutdr eptul de a avea un ierarh în fruntea lor, dar de da ta

aceasta de neam sârb . În 1811 ajunge în fruntea Bisericii 0rto
doxe din Transilvania un vlădfcăde neam român, în persoana

lui VasileMoga, carea păs

tori t până în anul 1846. În
1Ot..111său a fost numi t în
1846 ca vi car general, Ar
him, AndreiŞagunapenlru
ca din 1848 să fie ales şi

hirotonit în ran g de epi

scop . Încă din 1850 el a

început demersurile pentru
înălţarea Epi scopiei orto

doxe din Sibiu la ran g de

Mitropolie, fapt întâmplat

abia în anul 1864. Printre

muneroasele sale idealuri

a fost şi acela de a înfiinţa

şi alte episcopii ortodoxe

în Transilvani a, pentru ca

aceasta să fie condusă mai

bine din punct de vedere

spiritual. Segândea ca no

ile episcopii să fie la Timi

şoara, Oradea şi Cluj, pe

lângăcele existente la Arad

şi Caransebeş. Datorită opoziţiei autorităţilor austriece şi ma

ghiare de stat, idealul său n-a putut fi realizat. Dacă problema

vii toarelor eparhii de Timişoara şi Oradea au fost mereu în

atenţia urmaşilor lui Andrei Şaguna, precum şi a Sinodului

arludiecezen din Sibiu, cea a Episcopiei Clujului s-a pus abia

din preajma anului 1930.

Actul care a fmpulsion at realizar ea visul u i lui Andrei

Şaguna de a se înfiinţa o ep iscopie la Cluj a fost Unirea Tran

silvaniei cu România, la 1 decembrie 1918. Unul d intre cei

mai activi elerici pentru infiintarea Epi scopiei de la Cluj a

fost Arhim. Nicolae Ivan. Prin eforturile sale precum şi prin

cele ale deputaţilor eparhi ali de la Sibiu originari din ţinu

turile Clujului. s-a ajuns la înfiinţarea unui Consistoriu Bpar
hi al la Cluj în 1919, în fru nte cu Arhim. Nicolae Ivan. Mem

brii Consistoriului pomenit au făcut, după constituire, de

mersuri către autorităţile bisericeşti de la Sibiu precum şi

către cele ale Statului din Bucureşti, pentru reinvierea vechi 

lor Episcopii de Vad şi Peleac, cu sed iul la Clui. După înde

plinirea fonnalităţilor de reînfiin ţare în 1921, a avut loc ale

gerea înt âiului Episcop ortodox la Cluj. în pe rsoana Arh im.

N icolae Ivan . I-au urmat în scaun: Episcopul Nicolae Colan

(1936-1957), Arhiepiscopul 'Ieofil Herineanu (1957-1992; din
1973 Arhiepiscop), IPSArhiepisco p şi Mitropolit Bartolomeu

Anania (1993-2011) şi IPS Părinte Andrei (d in 2011 şi până

în prezent, ca Arhiepfscop al Vadului, Felea cului şi Clujului
şi Mitropolit al Clujului, .Maramureşului şi Sălajului), precum

şi Episcopii vicari Iustinian Chira-.Maramureşanul (1973-1990),

PS Irineu Pop - Bistriţeanul (1990""2011) şi PS Vasile Someşa

nul (1998 - până astăzi).

It
:. itropolia Clu julu i, Maramureşului şi Sălajului a

marcat prin manifestări eulrurale şi li turgice, în
zilele de 2-] noiembrie 2 0 1} , două evenimente im

portante din istoria Eparhiei, şi anume împlinirea a 525 de

ani de la atesta rea documentară a Mitropoliei de la Feleac
şi aniversarea il 80 de ani de la sfinţirea Cated ralei ortodo
xe d in centrul Clujului.

Manifestările religioase şi cul turale dedicate acestor două

mari momente din istoria Eparhiei Clujului au debutat sâm
bătă cu organizarea Simpozionu1ui: MitropoliadelaFeleac, 5z5
deani la prima menţiune docummtar ă. Evenimentul s-a desfăşurat
de la ora 9:30în Bisericavoievodală din Feleac în prezenţa ÎPS
Părinte Andrei, a PS Episcop Vasile Someşenul precwn şi a

numeroşi preoţi, academicieni, profesori universitari şi oameni

de cultură din oraş şi invitaţi din străinătate.

În debutu l manifestării ÎPS Părinte Andrei il evidenţiat

importanţacelor două momente din isto ria Eparhiei Clujului.
La inaugurarea simpozionului au luat cuvântul şi preşedintele

Academiei Române, Ionel Haiduc şi prefectul judeţului O Uj,

Gheo rghe Vuşcan. După acest moment a fost deschisă ses i
unea de comunică ri cu prezenta rea susţinută de Rectorul

Mitropolia de la Feleac - 525 de
ani de atestare documentară

UBB, Acad. Ioan Aurel Pop despre Felea c în istoria Transil

va niei. Au m ai susţinut comunicări ştiinţifice Acad. Pro f.

Univ, Dr. Nicolae Edroiu, care a vorbit despre Satu l Feleac şi

oraşul Cluj în secolele XIV-xv, Conf. Univ. Dr. ŞerbanTurcuş,

care a prezentat trăsăturile definitorii ale monahismului tran

silvan în Evul Mediu, Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru Moraru,

de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, care
a ilustrat istoria Epa rhiei de la Catedrala Arhiepiscopal ă din

Peleac, la Ca tedrala Mitropolitenă din Clu j, Dr. Alexandru

Şimon, care a vorbit despre par cursul istoric de la Valahia la

Dacia, şi Dr. Daniela Marcu Istrate, care a prezentat contribu

ţiile la istoria românilor din Transilvania, ilustrând cu imagini
ultimul şantier arheologic din biserica voievodalâ.

În cadrul simpozionul de la O Uj au fost prezentate şi două

volume despre Istoria Transilvaniei medievale. O primă carte,

editată de Academicianul Ioan Aurel Pop, aduce în atenţia

publiculuisituaţia românilorîn regatul medieval al Ungariei în

secolele al Xli-lea şi al XIV-lea (Ioan-Aurel Pop, De manibus

Valachonun scismaticorum... Romanians and Power în the

Mediaeval Kingdom of Hungary. The Thirteenth and Fourte-
:::: enth Centunes (=Eastem and Central European Studies, IV)
o
('O (Frankfurt am .Main - Bem - Bruxelles - New York - Oxford

'<,

:: - Warszawa - Wien, 2012). Cel de-al doilea volum, editat de

Z .Martyn Rady şi Alexandru Şimon, aduce în prim plan domnia

şi legea şi în Moldova, Trans ilvania şi Valahia în Evul Med iu

(Govemment and Law in Medieval Moldavia, Transylvania and
Wallacrua (=Stu dies in Russia and Eastem Europe, XI), editori

C': .Martyn Rady, Alexandru Şimon (London Uruversity College

London Press, 2013).

And reea Pagleşan
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Despre condiţia

de român-american
- un punct de vedere 

Alexandru N em oia nu

Jackson, Michigan
(Statele Unite)

~
m eri ca, adică Statele Unite ale Americii, este o

'fi ţară care, în exprimarea m are lui scriitor britanic

~ G.K. Chesterton, " d fost întemeiată peun crez" .

Prin u rmare, este obligaţia morală a tuturor şi a fiecăru

ia dintre cetăţenii ei să caute să îndrepte şi să îmbunătă

ţească stările exis tente. Doa r în acest chip poate fi arătat
ataşamentul şi loialitatea pentru locul în care toţi, dacă

nu cei de azi, atunci înaintaşii lor imediaţi au fost accep

taţi în momente dram atice ale existenţei . Încă, mai mult,

poate sunt datori să o facă aceia care au ales să se nu

mească, să se identifice şi cu locul lor de origine, cei care

se numesc "grupuri cu cratimă" : irlandezi-am ericani,
po lonezi-americani, italieni -americani, români-americani

şi aşa mai de parte. Căci fieca re dintre aceste grupuri este

un p rodus isto ric al Lumii Noi.

Ce i care au ve nit în Lu m ea Nouă au fost acceptaţi

individ ual. Abia după ce noi veniţii au dobândit o anu

m e siguranţă socio-economică au p utu t lua o decizie

voluntară p rivind id entita tea lor şi, astfel, grupurile cu

"cratimă" au venit în existenţă . Pentru aceste grupuri "cu

cratimă" nu există obligaţie morală m ai m are decât a

împărtăşi, d e a promova şi de a im pune valorile p rin

care se definesc şi se identifică . În cazul ro mânilor-ame

ricani, aceste va lori fiind credinţa şi modelul existenţial

ro mânesc, înţelegerea românească a rostulu i vieţii, a

diferenţei româneşti d intre bine şi rău. Fără îndoială că

aces t lucru se face in dividu al, dar şi p rin instihtţiile co

munităţii. În această înţelegere, contemplarea unei "u niri"

sau subordonări, laice ori religioase, cu entităţi din " ţara

veche", ar reprezenta abdicarea de la condiţia de român

american. Izol ar ea românilor-americani de crezul lu m ii

lo r nu ar însenma de cât un eşec existenţial şi îm potmo

lirea într-o fund ă tură a istoriei .

------~,~""...*otf+o _

Din activitătilerecente,
ale Facultăţiide Teologie
Ortodoxădin Cluj-Napoca

Competitia "Lăudaţ i pe D omnul",

faza Mitropolitană

II
oi, 26 septembrie 2013, s-a desfăşurat etapa mitropolitană

. . a concursului "Lăudaţi pe Domnul!", ediţia a VI-a, ce a

adus în faţa juriului de specialitate 3 coruri din cuprinsul

MitropolieiClujului, Maramureşului şi Sălajului: corul "Il Gardel

lino" al parohiei "Înălţarea Donmului" din Ouj-Napoca, corul

"Lumină Lină" al Bisericii "Sf. Vineri " din Episcopia Sălajului şi

corul .Bolemrus" al paroluei "NaştereaDomnului" din Satu Mare,

Episcopia Maramureşului şi Sătmarului.

Competiţia s-a desfăşurat la biserica "Schimbarea la Faţă",

în prezenţa ÎPSPărinte M itropolit And rei şi a studenţilor Fa

cultăţii de Teologie Ortodoxă, elevi lor Seminarulu i Teologic

Liceal, a credincioşilor veniţi să asiste la eveniment.

Corurile au fost evaluate de un juriu de specialitate al cărui

preşedinte a fost decanul Facultăţii de TeololPe Ortodoxă din

Cluj-Napoca, Pr. prof. univ dr. Vasile Stanciu. In urma jurizării,

corul care a reprezentat :Mi.tropolia noastră la etapa naţională a

concursului "Lăudaţi pe Do nmul!" ce a avut loc la Bucureşti, în

data de 27 octombrie în cadrul manifestărilor legate de hramul

Cate dralei Patri ahale, Sf. Dimitrii cel Nou, a fost corul "II Gar

de llino" al parohiei "Înălţarea Domnului" din Ouj-Napoca, di

rijat de d-na lect. univ dr. Lilian a Cadar-Manoleasa, înfiinţat în

anul 2009, format din studenţi ai Academiei de Muzică sau ai

altor facultăţi şi elevi ai uno r licee din municipiu .

Rinichiul maestrului Arsinel,
M ir cea Gelu Buta

iD: olemica iscată în jurul transplantu lui renal d e caref . a beneficiat actorul AlexandruArşinelne arată destul de

limpede că marile şi micile probleme cu care se confrun
tă lumea în care trăim reclamă în mod obligatoriu recursul la etică

şi morală.

Trebu ie să recunoaştem că, astăzi, dururgia transplantului de

organ a depăşit dificultăţile de ordin tehnic, iar reuşita acestuia

depinde exclusiv de reactivitatea imunitară a primitorului, care

uneori poate declanşarejetul de grefă..Mai trebuie ştiut că organul

care urmează să fie transplantat aparţine unui om viu, a cărui

inimă bate încă, dar care este considerat mort deoarece electroen

cefalograma lui este plată. Există însă. miracole, iar bolnavul mai

are încă o şansă, infimă, ce-i drept, de a supravieţui. Peun alt pat

de spital, cineva trăieşte cu speranţa că Provi denta se va înduple

ca, oferindu-i organul de schimb, fără de care zilele îi sunt numă

rate. Poate că, dând dovadă de cinism, a plătit chiarîn avans orga

nul de care are atâta nevoie.

Într-tm colţ de lume, un artist foarte Clll10SCUt, suferind de o

boală gravă de rinichi, a intrat rapid în fruntea listei de aşteptare,

transplantul etectuându-se în 24 de ore.La aflarea veştii, oamenii

au început să se întrebe dacă a fost vorba de trafic de influenţă,

pentru că, mizând pe popularitate, actorul a ştiut exact ce resort

să apese.
Pentru că astfel de scene pot continua, retlecţia morală trebuie

să se caracterizeze prin acurateţe şi precauţie . În realitate, etica

transplantuhti de organ derivă din confruntareaa două valori. Una

individuală, integritate a corporală, şi una socială, solidaritate a

umană.

Biserica Răsăriteană vede în donatorul de organe un om capa

bil să se jertfească şi consideră că aces ta trebuie să împlinească

ges tul său din dragoste faţă de aproapele, de bunăvoie, în urma

unei informări corecte şi a unui consimţământ liber şi independent

de orice influenţă străină de conştiinţa sa. În acelaşi timp, Biserica

Etapa eparhială a concu rsulu i s-a desfăşurat în 12 septem

brie 2013, în salaAuditorium Maximum a Universităţii .Babeş

Bolyai" d in O uj-Napoea. La faza pe Arhiepiscopie au concurat

trei coru ri. Locul I a fost obţinut de corul " Il Carde llfno", pe

locul al II-a s-a situat corala bisericii Prot opopiatului Bistriţa,

iar locul al III-lea a fost ocupat de corala "Sf. Nicolae" a paro

ruei Gherla Il. Juriu de speciali ta te format d in : Pr. prof. univ,

d r. Vasil e Stan ciu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă,

prof. u niv; dr. Co rnel Gro za şi conf . univ, dr. Ciprian Para de la

Academia de Muzică "Gh.. Dima" din O uj-Napoca.

În cadrul etapei finale de la Bucureşti din 27 octombrie 2013,

corul clujean s-a clasat pe tm onorant loc III

~.... \!. ..,.i;t;iii'""Ţ--\J1

Corul . Il Gard~llin o ", jo i, 26 upt~mhri~ 2013

in hiuri<a . S<himhar~a lafală " din Cluj -Napo.a

Co ngresu l Internaţional de la Bucureşti

În perioada 2-5 octombrie 2013 a avut loc la Pala tu l Patri 

arhiei din Bucureşti Congresul internaţional de Teol ogie Recep
tarea operei părintelui Dumitru Stăniloae astazi. 110 ani de Ia naş

tere şi 2 0 deanide Ia trecerea sa Ia cele veşnice . Cuvâ ntul de de s

chidere a fost ros tit de către P. F. Sa Părintele Daniel, Patriarhu l

Bisericii Ortodoxe Române. În cele op t ses iuni de comtmicări

au fost prezenta te 33 de referate de către ierarhi, oameni de

cultură, profeso ri de Teologie din ţară şi străină tate : Gre cia,

Ucraina, Rusia, Serbia, Franţa, Germania, SUA.

Facultatea noastră a fost reprezentată la acest eveniment de

către părintele decan, Pr. prof. univ dr. Vasile Stanciu, care a pre-

se opune oricărei tranzacţii cu organe umane şi oricăreiexploatări

a stărilor de criză şi a vulnerabilităţii potenţia1ilor donatori .

Din punct de vedere moral, există cel puţin trei criterii care po t

fi u tilizate în selecţionarea primitorilor:un criteriu utilitaris t, unul
cauzat şi un criteriu ter apeutic. Conform u tilitarismului secular

anglo-amencan, promovat de Beau cham.p şi Childress, distribuţia

organelor pentru trans plant se efectuează pe baza criteriului

productivităţiisociale, adică primi torul este selectat dintrepersoa

nele tinere, care, odată vindecate, se po t întoarce la viaţa activă.

Acest model aduce în discuţie principiul autonomiei, care, alimen

tând bioetica seculară transformă progresiv relaţia creştinămedic

pacient într-una de prestări servicii, care, din păcate, conţine şi

capcane ce potduce, inevitabil, la nereuşite sau chiar la conflicte
juridice. În faţa unei revendicări excesive a autonomiei bolnavului,

putem asista la o demisie a medicului din actul terapeutic, de care

nu trebuie să uităm însă. că este şi el o fiinţă liberă şi responsabilă,

faţă de care pacientul şi societatea ar trebui să dea dovadă de sufi
cient bun-simţ cultură şi educaţie.

Să ne reamintim că medicina este un domeniu complex şi in

terdisciplinar,alcunoaşterii şi acţiunii, carea evoluat de la meşteşug

la artă şi apoi la ştiinţă. O ştiinţă, putem zice, imperfectă, dar o

profesie îndrăzneaţă, ce implică schimbări permanente la nivelul

cunoaşterii informaţiei şi oamenilor supuşi greşelilor. În p lus,

există un înalt grad de risc,. pentru că decalajul dintre ceea ce ştim

şi ceea ce dorim să facem există încă şi ne complică toate acţiunile.

Iată de ce cred că medicina transplantului trebuie lăsată în mâna
profes ioniştilor, careau în vedere criteriul terapeutic, ce ţine seama

de parametrii clinici, starea de urgenţă, prognosticul favorabil şi

previziurea că organul poate să fie implantat.

Biserica binecuvântează efortul pe care m ed icii îl fac pentru

ameliorarea suferinţei în lume, prin transplantul de organ, dar şi

jertfa celor dispuşi să le ofere semenilor lor o şansă la viaţă, respee
tând însă libertatea de decizie a fiecărei persoane.Dacă viaţa ap roa

pelui, cea fizică şi cea duhovnicească, este garantată, niciun sacri

ficiu nu este prea mare, dar în aceeaşi măsură nu este permisni

mănui să curme viaţa unui om pentru a salva viaţa altui om, de

oarece "pestetot religia consideră că sejustifică prelungirea vieţii unei
persoane, în condiţiile Încare nuo eurnWm pe aalteia".

zentat comunicarea cu titlul: TeologUl muzicii bisericeşti în opera
Părin telui Stăniloae şi Pr. prof. univ. dr. VaIer Bel, cu comunicarea :

Teologia mdrturisitoare aPărintelui Stăniloae şi receptareaeiastă::.i.

Cursuri speciale

Profesoru l american Sam son Ryan Nash de la Universi

ta tea d in Ohio, Wexner Medical Center a susţinut în zilele de

15, 16 şi 17 octombrie 2013 în cadrul unu i parteneria t d in tre

Ce ntrul de Bioetică al Universităţii Babeş-Bolyai şi Uni versi

ta tea d in Ohio tre i cursu ri de M aster:

Bwethics asa transnational field,
Do not evil: clinical discretion and conscientious refusals, an

integrative approach,
On the reliefof suffering.

Teze de d octorat În Teologie

- 24 septembrie2013, Pr. asist. unin: Coemin Cosmuţa. Istori
culV1cariatului Ortodox Român AlbaIulia. 1940-1945, specializarea

Istoria Bisericii Ortodoxe Române cu noţiuni de paleografie, coor

donator ştiinţific Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru

- 24 septembrie 2013, Pr. Alexandru -Eugen Glierghel,
Biserica Ortodoxă din Serbia din anul 1800 şi până după cel de-al
doilea ră::.boi mnndial, specializarea Istorie bisericească universală,

coordonator ştiinţific, Pr. prof. univ dr. Ioan-Vasile Leb

- 24 septembrie2013 IoanaMilriaMureşan, Şcoaia catehe
tică din Alexandria, specializarea Istorie bisericeascăuniversală,

coordonator ştiinţific Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb

- 26 septembrie 2013 Petrici1 Aurelian Cooaau. Cântarea
corală bisericeasdl din.Maramureş, specializarea Muzicăbisericească

şi ritual, coordonator ştiinţific Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu .

- 26 septembrie2013 Pr. Ianel-Bogdan Coâre, Interferenţe ale
folclorului religios şi laiccu muzicabisericească În zona Codrului
(Maramureş), specializarea Muzică bisericească şi ritual, coordo- ~

nator ştiinţific Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu .

- 30 septembrie2013 P.S . Sa Timotei (Felic ian ) Lauran,

Episcop al Eparhiei ortod oxe Român e a Spanie i şi P or

tugaliei, Ortodoxie şi erezie în Biserica primară şi Învăţămin te ~

Pentruastlf:;i, specializarea Istorie bisericească universală, coor- ~

"donato r ştiinţific Pr. p rof. univ; dr. Ioan-Vasile Leb ..
o
••
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Sfi n,tii Jmpiira,ti Constantin li Elena, frew "i de Vasile

L efter, Bistri<a SfintulAp osto/ A ndrei, C/uj -Napo<a.

Au fost prezenţi cu comunicări ştiinţifice 48 de referenţi:

ierarhi - Î. E S. Părinte Prof. univ. dr. Andre i, E S. Părinte

Pe troniu - p ro feso ri de Teologie şi cercetători din maril e
, - - -:::c-- - - - - - - - c:-- - - - , centre universita re d in ţară: Bucu

reşti, Sibiu, Arad, Alba Iu lia, Cra

iova, dar şi din străinăta te, perso

nalită ţ i p recu m : D r. Pe ter Le i

thart, New Saint Andrews Collegel
SUA, Prof. d r. Adolf Martin Ritter;
Ruprecht-Karls-Universităt H ei

de lberg, Lect. univ. d r. Marian Gh.

Sim ion, H ar vard University, M D .
Ryan R. N as h, Universitatea Co
lu mbus, Ohio, Prof. univ. d r. Adri

an Marinescu, Depart amentu l de
Teologie Ortodoxă, Universitatea

Lud wig-Maximilians, Mu nchen .

În cadrul simpozionului s-au

desfăşurat 9 sesiuni de comunicări,

toate u rm ate de discuţii şi înca

drate în trei secţiuni : Credinţă şi

politică, Tradiţie şi libe rtate Cul
tura şi mărturisirea credinţei .

De asemenea a avut loc o sem 

n a la re editorială, lu crarea d-lui

Pe ter J. Leith a rt, În apărarea lu i

Constantin. Declinul Imperiului şi

naşterea Creşt inătăţi i (tr ad. de

Adrian Pod aru, Maria Bogătean, Aniela Silad i, Ştefania

Tărău, Pr. lu lian Aniţei, N icod im Codreanu ), apărută la

Editura Renaşterea a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacu lu i

şi Clujului. Au prezentat: Asist . univ. d r. Adrian Poda ru
şi autorul cărţii.

t ă unele din realizările p restigioasei Academii pe ca re o

con duce .

Laud atio a fost ro st it de către Î.P.5. Sa Pro f. univ. dr.
Andrei, Arhiepiscopul şi Mitropo

lit ul Clujului.
Cuvântul de deschidere a Sim 

pozionului a fost rostit de către Pr.
prof. univ.cir.VasileStand u. Decanul

Facultăţii de Teolog ie Ortodoxă a

Universităţii .Babeş-Bolyat", Cluj
N apoea.

A doua zi a Sim pozionu l a de

butat cu ceremonia de decernare a
titlului de Docto r H onoris Causa

Pr. prof. univ. d r. ţean-Paul Durand

Deca n de on oa re a l Facultăţii d e

Drept Canonic din cadrul Institu
tul ui Catolic di n Paris. Ceremonia

a avut loc în Aula Magna a Univer

sităţii Bebeş-Bolyal . Prezen t la eve
niment a fost şi P. S. Sa Vasile So

meşanul, Ep iscopul vicar al Arhi

episcopiei Clujului.
Cuvâ ntul introductiv a fost ros 

tit de Preşedintele Senatului Uni

versităţii Babeş-Bolyaf, Pr. prof. univ.

dr. Ioan Chiri1ă care a vorbit în pri
mul rând despre legătura pe ca re

Facul tatea de Teologie Ortodoxă din Cluj -Napoca o are, de

la reînfiinţarea sa cu Ins ti tu tul Catolic din Paris şi care s-a

dovedit o legătură benefică cu multe rezul tate bune.
Laudatio a fost p rezentat de către Pr. p rof. u niv. dr.

Ioan-Vasile Leb .

Simpozionul Internaţional
"Credintă si Politică. Sfintii

" ' , ,
Impăraţi Constantin şi Elena

- Promotori şi apărători ai
libertăţiireligioase"

Ij
acu ltatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a

organizat în perioada 9-11 octombrie 2013, Sim

pozionul Internaţional pe tema "Credinţă şi Poli
tică . Sfinţii Împăraţi Constan tin şi Elena-p romoto ri şi

apărători ai libertăţii religioase" încadrându-se, în seria

de evenimente organizate cu prilejul proclarnării de către

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anul ui 2013

ca An omagiat al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena..

Deschiderea festivă a manifestării a avut loc în Aula

Ma gna a Univers ităţii "Babeş-Bolyat" joi, 10 octombrie
2013 şi a debutat cu ceremonia de de cem are a ti tlu lu i de

Doctor Honoris Causa D-lui praf. u niv. dr. Felix Unger,

Preşedintele Academiei Europ ene de Ştiinţe şi Arte din
Salzburg. La ce remonie au fost prezenţi: Î.P.5. Părinte

Andrei, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Clu ju lu i, P. S. Pă

rinte Pe troniu, Epi scopul Sălajului, prot ectori, membrii ai

Senatului, decani ai Facultăţilor Universităţii "Babeş-Bo

lyal" , oameni de cultur ă , profesori şi teolog i din ţară şi

din străinăta te, doctoranzi, masteranzi, studenţi. În des

ch ide re, Rectorul Universităţii Babeş -Bolyaf DI. A cad.
prof. uni v. dr. loan-Aurel Pop a vorbit despre personali

tatea d -Iui p rof. uni v. d r. Felix Unger şi a precizat totoda-

-----------------------------------.,.,•••*...,~-~--------------------------------

•

Nutrim speranţa că toate intervenţiile distinşilor invitaţi,

teologi şi istorici remarcabili, vor gravita în ju ru l acestor idei

fundamentale şi că rezultatele sau concluziile simpozionului
vor fi cu adevărat receptate de Biserică şi mai ales de teologia

contemporană, ca paşi vizibili, concreţi spre contu rarea unui

pro gre s teologic marcat de mesaje clare şi convingătoare, atât
de aşteptate de societatea noastră academică .

Salutăm prezenţa în cad ru l acestu i simpozion a Î.ES. Sale

Mitropolitu l Andrei, a P.S. Sale Petroniu al Să1ajulu i, a Dlui
Academicial loan-Aurel Pop, Rectoru l Universităţii .Babeş

Bolyai", a Dlu i Academician Ionel Haiduc, preşedintele Aca

demiei Române, a Dlu i Prof. Felix Unger, preşedintele Acade 

miei Europene de Ştiinţe şi Arte din Salzburg - Austria, a pă

rintelui prof. ţ ean-Paul Durand de la Insti tutul Catolic din

Paris, a părintelui prof. Adolf Martin Ritter de la Universitatea

din Heidelberg - Germania, a DIui prof. Peter Leithardt de la
New Saint Andrews College SUA, a părintelui prof. Or. Viorel

Ioniţă, consilier cultural patria rha l, delegat al EE Sale Daniel,

Patriarhul Biser icii Ortod oxe Rom âne, a DIui lect. univ. d r.

Marian Simion de la Universitatea Harvard, precum şi prezen

...-- - .....,.-"..-;r-- - - 7':----,..--;...-- --,,-, ţa tuturor colegilor de la
Facultăţile de Teologie din
Patr iarhia Română, a stu

denţilor noştri şi a tuturor

invitaţilor.

Mulţumimcu recunoş

tinţă sponsorilor noştri :

Arhiepiscopia Vadului ,

Feleacului şi O ujului, Uni

versităţii noastre, Protopo
pietelor Huedin, Năsăud,

Beclean, mănăstirilor Flo

reşti, Nicula, Râşca, Mihai
Vodă din Turda, dar şi pre

oţilor inimoşi din Cluj,

studenţilor voluntari coor

donaţi de Teodora Mureşan, d-rei asist. Paula Bud grafician şi

în mod deosebit colaboratorilor mei apropiaţi, părintelui Ştefan

Iloaie, directorul de departament, părintelui Cristian Sonea,

prodecanul Facultăţii şi părintelui Cosmin Trif secretarul şef al
Facultăţii.

Dedar deschisă sesiunea inaugurală a simpozionu lui

internaţional Credinţă şi politică : Sfinţii Împăra ţi Constantin şi

Elena, promotori şi apără tori ai libertăţii religioase şi urez succes
deplin lucrărilor, vorbito rilor şi tuturor participanţilor.

ispăşi tor" . În tre aceştia se numără Dan Brown cu celebru l

Codul luiDa\/inci. James Carrol cu lucrarea Constantin,s Sword.
Stan ly Haerwas, JOM Howard Yoder, în viziunea cărora Con

stantin este identificat cu " tirania, antisemitis mul, făţărnicia,

apostazia, erezia. A fost un politician călit care n-ar fi devenit

niciodată cu adevărat creştin, un făţarnic care s-ar fi folosit de
energia Bisericii pentruscopurile sale po litice, un criminal, un

uzurpator, un egoist" .

În org anizarea aceshti simpozion au stat la bază câteva
motive-forţă, între care:

- acela de a ne aduna teologi de pretu tindeni în jurul unei

teme foarte actuale, iar rezultatele cercetării să poată fi puse

la dispoziţia Biser icii, nu doar spre analiză, ci pen tru a im
pulsiona şi reînvia spi ritul unei teologi i pentru viaţ ă ş i nu

doar pentru sertar;

- acela de a ne lăsa însufleţiţi de curajul, atitudinea, râvna
ş i zelu l misionar al Sfinţilor Împăraţi şi de a oferi tinerilor

teologi de azi imaginea reală, autentică a unui Constantin cu

adevărat "în tocmai cu Apostolii" .

- un simpozion organizat înt r-o Universitate este întot
deauna un nou prilej de

a se întâlni ştiinţa cu teo

logia, credinţa în Dumne
zeu cu politica, laicatul cu

Biser ica, animaţi de u n

singu r ideal, de a mărtu

risi şi a face ca adevărul

să triumfe în lume;
- o ocazie rară de a fi

beneficiarii direcţi a unei
lecţii deschise de teologie

istorică, socială, culturală

şi misionară, lecţie ce are
ca principal obiect iv pe
acela de a reliefa o abor

dare obiectivă, bazată pe

cercetarea documentelor şi care ne fereşte de abordarea per
sonalistă, bazată mai mu lt pe interp retarea documentelor şi

a ideilor personale;

- pen tru a pune în lumină spiritul academic atunci când
operăm cu ob iectivitatea cercetării istorice, dar şi cu puterea

de înr âurire a Tradiţiei Bisericii; obiectivitatea istorică îl înfă

ţişează pe Constantin cel Mare drept împărat şi apărător al

creştinilor, iar Tradiţia Bisericii drept ÎntocmaicuApostolii, cu
aceeaşi demnitate şi responsabilitate;

Pr prof WU'l dr Vasile Standu, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă
din Ou}-Napoea. a rostit acest discw;s în deschiderea Simpozionului in ter
naţional ~Credinţă şi Politică. Sfinţii Impăraţi Constantin şi Elena - Promo
tori şi apărători ai libertăţii religioase", desfăşurat la Cluj-Napoca, în zilele
de c-r roctombne.

P r. V asile Stanciu*

Cuvânt la deschiderea
sim pozionu lu i international. '

dedicat Sf. Impăraţi
Constantin si Elena,

acultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii .Babeş

Bolyai" din Cluj-Napoca şi-a propus ca în anul orna 
gial dedicat Sfinţilor împăraţi şi întocmai cu Aposto-

lii Constantin şi mama sa Elena, să-i cinstească după cuviin ţ ă

sub aspect academic, prin susţinerea de comunicări ştiinţifice

de că tre cei mai avizaţi specia li şti din ţară şi străinătate, şi

liturgic, mulţumindu-Ie prin rugăciuni ş i cântări de laudă

pentru darul esenţial al libertăţii făcut în treg ii creş tinătăţi

intr-un moment de cisiv pentru existenţa însăşi a Bisericii lui

Hristos, dar şi rugămintea de a mijloci la Tronul Preasfintei

Treimi, pentru ca acest dar să rodească statornicie în dreapta

credinţă, unita te şi iubire în tre creştinii de pretutindeni, ca
mărturie concretă a prezenţei lu i Hristos în lumea seculariza

tă şi convulsionată de azi.

:::: Recent s-a finalizat traducerea din limba engleză in limba
~ română a celei mai noi lucrări despre Constantin semnată de

"'::;- invitatul de seamă al acestui simp ozion Peter Leithart, intitu 

lată În apărarea lui Constantin. Declinul Imperiului ş i naşterea

creş tinătăţii, în care au torul îşi propune să salveze imaginea
unui Constantin considerat de către unii istorici şi teologi "ţap
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:

pledoarie pentru echilibru : "Omul este ca un pom, iar tru da trupeas

că sunt frunzele, în vreme ce grija celor lăuntrice sunt fructele. fiind

că stă scris : Pomul care nu face fructe bune e tăiat şi arunca t în foc,

e limpede că noi trebuie să râvnim pentru fructe, adică pentru păzi

rea minţii. Dar să nu neglijăm nici acoperişul şi podoaba frunzelor;

adică truda trupească" (Agathon 8). Altfel spus asceza, deşi este se

cundară în raport cu curăţia lăuntrică, este extrem de necesară, în

tru cât cea di ntâ i o face posibilă pe cea de-a doua. Fără nevoinţă

trupească nu se poate păstra curăţia interioară . Dar nevoinţa nu este

nici pe departe cel mai greu de îndeplini t. Pentru avva Agathon

virtu tea care cere cea mai mare trudă este rugăciunea : "căci de fieca

re dată când omul vrea să se roage, duşmanii îl îmbrâncesc, ştiind că

de nimic nu sunt împiedicaţi mai tare, decât de rugăciunile către

Dumnezeu " (Agathon 9). Rugăciunea însă, cu toată dificulta tea ei,

este cea care aduce pacea mult căutată.

Pentru ca să creeze climatul necesar rugăciunii, avva Agathon s-a

nevoit aspru să dobândească tăcerea. Metoda adoptată este oarecum

insolită . A stat timp de trei an i cu o piatră în gură, care să-l împiedi

ce să vorbească (Agathon 15). La fel făcuse ma i înainte oratoru l De

mostene, dar nu ca să înveţe tăcerea, ci ca să îşi poată contro la bâl
bâiala.

Tăcerea şi rugăciunea sunt lipsite de sens şi de putere, dacă nu le este

asociată ţinerea ponmcilor căci : "Fără ţinerea ponmcilor dumnezeieşti

nimeni nu dobândeşte nici o virtute" (Agathon ) ). Iar ţinerea ponmcilor

dumnezeieşti este cea din care se naşte conştiinţa curată.

Pentru avva Agathon curaju l se numără, fără tăgadă, printre

virtuţile creştine . Căci, cum altfel ar putea fi purtat războiul duhov

nicesc ? Curajul me rge mână în mână cu dreptatea, iar Agathon nu

se sfieşte să vorbească în numele dreptăţii, chiar împotriva celorlalţi

asceţi de la Sketis (Agathon 14).
Curajul, voinţa puternică în lupta contra propriilor pornir i şi cău

tarea dreptăţii nu estompează dragostea pen tru ceilalţi. Avva Agathon

a fost un vehicul al miloste-

N1

Paul Siladi

niei: "Poman a mea era să

dau şi să iau, soco tind că

fapta rod itoare este câşttgul

fr atelui meu " (Aga thon

'7)·
Dragostea şi milostenia

îl conduc pe avva Agathon

către o altă virtute capitală :

nejudecarea.Pustnicul pune
în practică cuvântul Mântu

itorului: "Nu judecaţi, ca să

nu fiţi judecaţi. Căci cu ju

decata cu care judecaţi veţi

fi judecaţi ş i cu măsura cu

care măsuraţi vi se va mă

sura" (Mt -, 1-2). Metoda sa
este una simplă şi eficientă :

ori de câte ori vedea ceva,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..1 iar mintea lui voia să judece

îşi spunea în sine "Să nu faci asta, Agathon", şi imed iat se liniştea

(Agathon 18).

Bătrânul se situează pe o linie de echilibru, nefi ind partizanul
exceselor de nici un fel (Agathon 20). Echilibrul i se naşte, între alte

le, şi din asu ma rea propriilor limit e. Din înţelegerea neputinţei şi din
încrederea în Dumnezeu. Bătrânul spunea: "Pune în faţa lui Dum

nezeu neputinţa ta şi vei găsi odihnă" (Agatho n 21).

Agathon mută accentul de pe sine pe Dumnezeu, ceea ce îl face

să aibă încredere nedisimulată în judecăţile Domnului : "Dacă Dum
nezeu îndreptăţeşte, cine îşi îngăduie să osândească?" (Agathon 22).

Iar această încredere în judecăţile Domnului este principiul coordo
nator, după care bătrânul se ghidează constan t şi îi îndeamnă şi pe

ceilalţi să facă la fel (Agathon 2.4).
Monahul Agathon pune dra gostea de Dumnezeu şi frica de păcat

mai presus de orice (Agathon 2) ), dar asta nu- l împiedică să mani
feste constant o dragoste jertfelnică pentru aproapele. Pentru el dra

gostea este înai nte de toate abnegaţie, uitare şi dăruire de sine în
favoarea celuilalt. De aceea nu se cruţă nicidecum, fiind mereu primul

la slujirea aproapelui (Agathon 29).
Sfârşitul avvei Agathon a fost în deplină concordantă cu viaţa lui .

Smerit până la capăt, nu îşi pune încrederea în sine ori în faptele lui,
ci în mila lui Dumnezeu: "M-am străduit cât am putut să îndep linesc

ponmcile lui Dumnezeu , da r om sunt. De unde să ştiu dacă faptele
me le i-au fost plăcute lui Dumnezeu [... ] căci una este măsura lui

Du mn ezeu şi alta măsura oamenilo r" (Agathon 29).
Avva Agathon se dovedeşte, prin viaţa sa, unul dintre marii pust

nici ai Egiptului. Un om drept, curajos, iubitor de Dumnezeu şi de
aproapele, rugător, plin de dfscernământ şi smerit. Un model pentru

generaţii întregi de creştini, mo nahi şi nu numai.

Avva Agathon - schiţa unui portret

11
vva Agathon este al treile~ ascet d in seria celor care "popu

'fi. . leaz ă" Pateticul egiptean. Ii urmeaz ă lu i Arsenie cel Mare şi
este întrucâtva opusul aces tu ia, cel puţin în privinţa rapor

tului cu oamenii. Dacă Arsenie este izolat, până acolo încât u nii ajung

să vorbească des pre el ca des pre un rruzantrop , Agathon es te un
model de iubi re şi bunătate activă . De alt fel Agatho n se leagă de

Arsenie şi prin Alexandru şi Zoil, care mai întâi au ucenicit la unul,

iar ap oi la celălalt (Agath on 28)

Arsen ie cel Mare er a izolat, retras şi refuza, pe cât posibil, con tac

tu l cu oamenii. Îşi menaja în felul acesta singurătatea în care şedea în
apropierea lu i Dumnezeu . Agatho n practica o altă nevoinţă care îl
menţinea neim plicat în cele lumeşti : era gtrovag, adică nu stătea prea

mult într-un loc pent ru a nu se ataşa de confortul şi siguranţa unei

locuinţe. Cel mai adesea pleca fără a lua nimic cu sine, în afara unui

cuţitaş pentru împle tit coşuri (Agathon 7), pe care însă nu ezit ă să îl

dăruiască unui frate care îl ap reciase (Agathon 25). S-a întâ mplat să

ple ce imediat ce a term inat de zidit o chilie, pentru că lucrarea lui şi

ucenic ilor, acolo, era neroditoa re (Agathon 7).
Ag athon alege înstrăinarea, ca formă de nevoinţ ă , în orice loc,

indiferent de tim pul petrecu t acolo . Acelaşi lu cru îl recomandă ş i

ucenicilor care locu iesc împreună : "Fii străin faţă de ei în toate zilele

vieţii tale ca în prima zi în care i-ai cunoscut şi nu le vorbi cu îndrăz

neală" (Agathon 1).Aşa a petrecu t bătrânul întreaga lui viaţă, depar

te de cele ale lumii, căutând înainte de orice apropierea de Dumnezeu

şi nu de oameni. Ceea ce nu înseamnă că avva nu a practica iubirea

aproapelui, ba dimpotrivă . A fost un model de dragoste, după cum

se poate vedea din mai multe apoftegme.

Foarte atent la cei din

jurul lui zice:"Niciodată

nu m-am culcat supărat

pe cineva şi nici nu am

lăsat pe cineva să se cul

ce supărat pe mine, pe

cât mi-a stat în putere"

(Agathon 4). Este sensi

bi1la mişcările sufleteşti

ale celor care se găsesc

în preajma lui pentru că

ş tie : "Mâniosu l, chiar

dacă învie morţii, tot

nu-i este plăcut lui Dum

nezeu" (Agathon 19).

Dragost ea faţă de

celălalt merge însă mai

departe. Este cât se poa

te de activă şi de jertfei

nică, după cum se vede din apoftegmele 25, 26, 27 şi } O; o dragoste

care se remarcă prin disponibilitate: "Dacă aş putea găsi un lepros,

să-i dau lui trupul meu şi eu să îl iau pe al lui, aş fi tare fericit. Aceas
ta este iubirea cea desăvârşit ă " (Agathon 26). O iubire care nu se uită

la sine şi e ga ta de orice sacrificii : "Povesteau despre avva Agathon

că se străduia să împlinească toate poruncile. Dacă urcau în corab ie,

el punea primul mâna pe vâslă . Când veneau la el fraţii, îndată ce se

scula de la rugăciune şi pregătea ma sa, căci era plin de dragoste de

Du mn ezeu" (Agathon 29).

Cu totul distanţat de cele lumeşti, bătrânul găsea de cuviinţă să

practice o onestitate extremă. Se vede asta când interzice ucenicilor să

păstreze o bucată de sodă sau chiar o păstaie găsită pe marginea dru

mului, pentru simplul motiv că nu ei le-au pus acolo (Agathon 11-12).
Agathon, dar şi avva Ammun, nu negociază când î şi vând pro

dusele. Ar fi în semnat să vorbească prea mult, să se amestece în tu 

multul pieţei şi să îşi piardă liniştea . Prin urmare îşi asumă, fără să

ezite, sărăcia (Agathon 16).

Patericul egiptean şi scrierile ascetice creştine sunt traver sate, ca

de un fir roşu, de tema smereniei cu variatele ei aspecte .Avva Agathon

îmbină în mo d armonios smerenia şi discemământul. Apoftegma 5

este una dintre cele mai cunoscute. Din smerenie avva primeşte di
verse acuzaţii . Nu nposteaz ă cân d este numit curvar, mândru, tlecar,

bâ rfitor, însă nu acceptă să fie socotit eretic. Primele acuze, asumân

du-le, dobândeşte folos duhovnicesc, dar "a fi eretic înseamnă a te

rupe de Dumnezeu " ceea ce nu acceptă sub nici un chip.

E doar un aspect al discernământului avvei Agathon, care se

regăseşte şi în alte locu ri. Când este întreba t des pre raportu l dintre

nevoinţa trupească şi trezvi e, bătrânul răspunde exemplar, făcând o

Au rel S a su

!

Ceasul ispitirii

B reviter

rI1
eea ceurmeaz ă este povestea

adevărată a unui om salvat,

în tr-o situaţie, aparent, fără

ieşire, prin puterea credinţei şi p rin

curaju l atitudinii de rezistenţă . Ce

s-a întâmplat? U n tânăr de acum $

peste p a truzeci de ani a fost ame
ninţat, într-o zi , să sem n eze u n an

g aja m en t de colabora re cu vechea

Securitate. Discu ţiile au fost lungi ,

obositoare, mijloace le de persuasi

u ne multe şi perverse , de la invoca

rea beneficiilo r materiale , până la

burse de stu d ii şi înalte poziţii în

instituţiile sta tulu i . Tânărul d e care

tocmai vorbesc nu era un oare care

intelectual al Ouju lui. Avea în urma

lui biografia fabuloasă a d omiciliu- x

lui forţat, împreună cu familia, şi a

unor umilinţe greu de înţe les şi de

imaginat astăzi. El, ad o lescen tu l,

prin urmare, dăruit cu stră lucite

calităţi m orale ş i in telectu a le e ra

d orit în st ructurile de represiune,

su b acoperi re , ale regimulu i to ta li

tar. În cam era conspirativă, la capă

tul m ultor ore de tortură psihică i

se pune, la u n moment dat, sub ame

ninţare, coala d e h ârtie în faţă . Cine

a ci tit marile cărţi de memorii ale

co m u nism u lu i postbelic ştie câ te

ceva despre acest terib il m oment al

adevărului . A fi sau a nu fi! Tânărul

priveşte coala albă şi, amintindu-şi

vech ile tragedii , ia o hotărâre nă

praznică . Înşfacă bucata de h â rti e,

o mototoleşte, îi zdrobeşte cu furie

pute rea malefică şi-o aruncă la p o

dea. Biruinţa clipei asupra timpului

şi a vremurilor. Ofiţerul o ridică, îşi

re compune o fizionomie câ t de câ t

umană şi trece, fireşte, la metodica

intimidării . Îi vorbeşte, cinic, despre

şanse pierdute, carieră compromisă

şi regrete târzii. În decorul de noap

te nesfârşită, ardea pe masă o mică

lampă de petrol. Tânărul întinde

braţul şi, fulgerător, acoperă cu pal

ma flacăra pâlpâitoare. Un fel d e

rug a l purificării . Carnea i se topeş

te ca o lumânare şi înfloreşte ca o

lumină în atmosfera de oroare şi

spaimă. Om u l în uniformă sa re în

ajutorul ce lu i ca re, din d isperare şi

m ândrie, tocmai se elibera se, cu

conştiinţă nemitarnică, din robia

groazei şi a fri cii. Tânărul încumetat

al acelor zile de coşmar trăieşte, as

tăzi, fericit în răsplata curajului de

altădată. Îmi arată sti gmatu l. E u n

rotund alb, ca o petală de crin. Iată

preţul a lip iri i de bine, şopteşte cu

zâm be tu l sfios al unui cop il matur.

Fiindcă, n -am sp us, interlorutorul

meu es te preot, de-o viaţă cred in cios

sluj i to r al poruncilor lui dumne-
!zeu. ţ
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34 de noi bursieri ai Fundatiei,
"M it ropolitu l Bartolomeu"

n urma evaluărilor Fundaţiei " Mitropolitul Barto

lomeu", au fost desemnaţi cei 34 de burs ieri (18

elevi de liceu, 12 studenţi, 3 master anzi şi 1 docto

rand) pentru anul şcolar şi uni versitar 2013-2014. Pentru cele

34 de burse, oferite p rin concurs de Fundaţia "Mitropolitul

Bartolomeu", pentru anul şcolar şi u niversitar 2013-2014,

şi-au depus dosarul 133 de candidaţid in întreaga ţară. Pen

tru a stabili o ierarhie echitabilă, care să reflecte obiectiv şi

tr ans parent atât performanţele şcolare, cât şi profilul social

şi familial al fiecărui candidat, evaluarea dosarelor elevilor

de liceu şi studenţilor s-a făcut pe baza unei grile de puncte].

în tim p ce p roiectele de cercetare ale masteranzilor şi doc

toranzilor au fost evaluate şi notate de o comisie de profesori

de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj -Na poca.

Listele complete cu cei înscrişi pentru concursul de bur

se, precum şi rezultat ele fiecărui participant su nt pub licate

pe situl Fundaţiei "Mitro politul Bartolomeu" (h ttp://www.

fundatiabartolomeu .rof).

Cu fiecare burs ier, Fundaţia va încheia lUl contract în

care vor fi prevăzute drepturile şi obligaţiile ambelor părţi

pe toată durata derulării burse i. Bursele pentru elevi, în

cuant um de 200 de lei lu nar, şi cele pen tru studenţi şi mas

ter anz i, în cuantum de 300 de lei lu nar, se acordă pe o peri

oadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi este de 400 de

lei lunar şi se acordă pe o perioadă de 12 luni, toate începând

cu data de 1 noiembrie 2013.

Fondul alocat pentru bursele anului şcolar şi u nive rsitar

2013-2014 este de 77-'JOO lei. Până în prezent, Fundaţia "Mi
tropolitulBartolomeu" a acordat 179 de burse, u nor tineri din

întreaga ţară, în valoare totală de 441.000 lei.

Pr. B Ol{dan I va nov,

.. Ibidem, p. 251

' 3Albert Camus, Mitul lui Sisif. Edi tura Rao, BUCUIeşti, 2011, p. 157

'~ ValeriuAna!1ia, Cartea desehisă a Împărăţiei. De laBd leemuiNaştaii la [e.
rusalimul lnviaii, Poliro m, 2011, p . J 56

Având conştiinţa naşterii şi morţii sale, sfârşitul Oltului devine

la fel de inevitabil ca cel al "seminţiilor condarrmate la o sută

de ani de singurătate", cărora "nu le era dată o a doua şansă

pe pământ" despre care vorbeşte Gabriel Gareia Marquez.

Exilat în lu me, individu l trăieşte apăsător sentimentul ab

su rdului, al inutilităţii şi al disperării. Asumându-şi, metaforic,

destinul, râul devine lUl personaj aproape desprins d in roma

nele lu i Kafka: "Acum mai ales, hotărârea pe care a luat-o pare

cât se poate de gravă, lUl act îndrăzneţ asupra căruia apasă o

mare răspundere; şi nu mai u n erou ar fi fost în sta re să şi-o

asume"», O condarrmare cumplită la responsab ilita te despre

care vorbeşte, la r ându-i, şi Jean Pau l Sartre. Viaţa fiinţei uma

ne capătă sens în măsura în care omul alege să i-l dea. În cele
d in urmă , singurătatea auto-determinării este cea care plasea

ză omul în situaţii limită . De u nde sentimentul disperării con 

tinue şi absurdita tea universulu i "fierbinte şi îngheţat, tr ans

parent şi limitat, în care nimic nu-i cu putinţă, dar totu l este
dat, după care urmează prăbuşirea şi neantul ?".

Asumarea "exilu lui" în lume şi înţelegerea necesităţii lui

deschid u n alt u nivers în Cerurile GItului. Aici, sufletu l este

trimis în lu me ca să fie încercat , să se bucure de frumos şi să

înveţe că "suferinţa păcatului nu poate fi răscumpărată decât

printr-o altă suferinţă, aceea a iubirii ?"•. Volumul lui Valeriu

Anania pulsează de credinţa fermă în viaţă. Pentru Bogza,

Oltul "este trimis să vadă ce se afl ă d incolo de zare: neantul

sau eternitatea" . În Cerurile Gitului, răspunsul este cutremură

tor de simplu; d inco lo de zare stă, nici nu se putea altfel, dum

nezeirea . Tocmai de aceea, potrivit lui Valeriu Anania, fiece om

poartă cu sine adevărul unei vieţi care trebuie trăită întreagă,

indiferent de rătăciri, bezne sau disperări. Doar astfel, având

conştiinţa rostulu i său în lume, artistul poate deveni liber. Liber

însă înlăuntru l u nor constrângeri, cele care permit realitat ea

în adâncime, în singurul "mediu natural al geniu lui" ca Eliabar,

d in Hoţu l de mărgăritare, sorb it de adâncul din el. ~

Mesajul celor două volume es te un u l complemen tar. In

d rumul de ţărână al Oltulu i lu i Bogza se reflectă cerurile d e

lu mini ale Oltu lu i, îngenuncheat sub har, din calvarul iub irii

lu i Valeriu Anania.

Cerurile Gitului e ma i mult decât o simplă monografie ori un

album de artă . Cartea aduce ceva " pe dinăuntru", sub forma

unui dialog, între două viziuni care se completează - tma a celui

u mblat prin lume, cealaltă a trăitorulu i într u înţelepciune, a

celui schimb at "odată cu ale lumii" şi a celu i "rămas acelaşi" .

Iniţial, îmi propusesem să arg umentez complementaritatea
celor două volume. La o primă vedere, luate împreună, Cartea
GItului a lui Ceo Bogza şi CerurileGItului a lui Valeriu Anania

vorbesc despre dualitatea fiinţei umane şi despre contlictul per

manent între "glasul pământului" şi cel al iubirii. De la distanţă,

însă, există o diferenţă fundamentală între cele două viziuni.

Bogza p re ia, în fond, ascunse sub învelişul reportaju lui.

angoasele existenţialismului. Oltul şi, implicit, omul, ca sub 

stitut me ta foric, este aruncat în lume, aproape renegat şi căzut

în dizgraţie . Deşi glorioasă şi presărată cu " marile întâmplări

ale lumii", soarta lui stă sub semnu l sfârşitu lui implacabil.

Finalu l călătoriei Oltului prilejuieşte o tulburătoare con tem

pla re a ciclicităţii timpulu i, a succesiunii generaţiilor şi a per

manenţei vieţii . Deşi, printre rânduri, se poate întrezări apă

sarea grea, povara efortului inu til şi al neputinţei de a se elibe

ra din captivitatea propriului destin. Oltul ştie că întreg zbu

ciumul său şi " toate aceste trepte pe care le coboară, învingând

stâncile care îi stau în cale, nu fac decâ t să-l ducă spre moarte'?' .

lumii mai erau nelămurite şi tu lburi, se limpezesc treptat, până

ce deasupra, în tovărăşia marilor p iscuri seve re, alung la clari

tatea precisă, lipsită de orice confuzie, a unui bloc de cristal'",

Călătoria este o filtrare înl ăuntru şi o curăţire de nămoluri.

Existenţa mănăstirilor înşirate pe valea Ol tulu i are deci o

raţiune . Aici, u nde simţi că poţi at inge, cu vâ rfu l degetelor,

cerul, oame nii vin ca apele să-I cau te pe Dumnezeu şi pe ei

înşişi, implicit. Râul lu i Bogz a, pornit năvalnic în lume, stră

bate munţii, " d rep t pe mijloc, ca o coloană vertebrală, şi răs

frânge în arcu irea lui de curcubeie frumuseţile duhovniceşti

ale vechilor noastre ctitorii"."

Aceleaşi mănăstiri devin, pentru ValeriuAn ania, în Cerurile
GItului, pretextul u nui "amplu comentariu de adâncime şi lUl

dialog interior în care su nt chemate să îşi dea mâ na teologia,

istoria naţională, istoria artelor şi aceea a religiilor, filosofia, li
teratu ra, etnologie şi folclorul">. Declanşate de o călătorie iniţi

atică repetată, meditaţiile scri itorului pornesc de la obse rvarea

şi exp licarea unor elemente ce ţin de topos (de la aşezarea unei

mănâstiri la detalii de arhitectură) şi se ţes în tr-o pânză de cu

getări pe marginea trăirii înt ru Cuvânt a omulu i. Prin urm are,

Val eriu An ani a , Cuurih Oltului .S<oliile
A rhimandritului Bartolom.u la °luitii d. imagini

fotografice, cu O prefa ţ ă de aca d . R ăzvan Theodor escu ,
Ed .Pro, 1998, 370 p. din care 261 de im agini.

8 Imdan, p. 274
9 Valeriu Anania, Cuurik Gitului, editată de Ep iscopia Râmnicului şi Ar
geşului, Rârrmicu Vâlcea, 1990, p. 12
roVaieriu Anania, op. ct., p. 6

"Geo Bogza, op. ct., p. 26]

' Liviu Rebreanu, Ion, Edi tura Litera, BUCUIeşti, 2001, p. 14
• Geo Bogza, CarteaOltului, prefaţă de Paul Cemat, Edi tu ra Litera, Bu cu
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F lavia T opan

Firul neputerii

li]
u întâmplător Liviu Rebreanu începe romanul Ioncu o

l ' descriere a drumului care intră în sat. Întâi de toate,

privir ea naratorului zăboveşteasupra crucii strâmbe

"pe care e răstignit un Hristos cu faţa spălăcită de ploi şi cu o
cununiţ ă de flori veştede agătat â de picioare?'. Destinu l tragic

al protagonistului sugerează, aproape moralizator, consecinţele

uitării şi ale înstrâinării de rădăcinile sufletului. Simbolul crucii,

pus în con textul romanu lu i, fixează coordonatele destinulu i

uman şi prevesteştedualita tea fiinţei . Omul se află la încrucişa

rea celor două axe - cea orizontală tradusă prin "glasu l pămân

tu lui" şi cea verticală, tradusă prin "glasul iubirii". Înalte cuvin

te, linia orizontală reprezintă aspiraţiile teres tre ale fiinţei uma

ne, impulsuri le telurice, în timp ce linia verticală trasează, înâl

ţându-se mereu sp re cer, dimensiunea spirituală a omului.

Luate împreună, Cerurile GItului a lui Valeriu Anania şi

Cartea GItului a lu i Cec Bogza. deşi scrise în perioade d iferi

te, vorbesc tocmai despre această dualitate .

Pentru Geo Bogza, drumul Oltu lu i de la izvor până la văr

sare este pre textul unei ample meditaţii asupra vieţii şi a scur

timii existenţei omulu i într-o lu me a timpulu i infinit. Critica

notează că, odată cu "CarteaGItului, litera tura lu i Bogza devi
ne impunătoare şi solemnă ca o catedrală:". Interesantă alege

re a cuvin telor, mai ales ţinând seama de geografia spirituală

a văii Oltul u i. Călătoria pe care Bogza o întreprinde, în vara

anului 1939, stă sub serrmul iniţierii şi al purificării, aşa cum el

însuşi ave a să mărturisească mai târziu . Ma i mu lt, având în

vedere încordarea de pe scena internaţională a momentulu i

'39, scriitorul mărturiseşte că ideea care l-a îndemnat să scrie

"a fos t aceea de impotrivire dezlănţuirii de forţe negative".'

Ia tă, aşadar, că plutirea alături d e apa râu lu i are adânci

înţelesuri eliberatoare. Călătoria începe sub semnul legendei

celor doi fraţi, fii de împărat, care, porniţi în căutarea tatălui

lor, ajung să meargă " prin lume pierduţi u nul de altul pentru

tot d eauna" . Căile lor s-au despărţit d in cau za firilo r atât de

diferite; Mureşul, cuminte, urmează " calea arătată de acasă",

Oltul, neastâmpărat şi răzvrătit, îşi alege " d rumu ri primejdi

oase" pe care se avanzează cu .năvala nestăvilită a tinereţii" .

Este lesne de înţeles că alegerea lu i Bogza nu a fost întâmplă

toare - tocmai pentru că d rumul Oltulu i se aseamănă atât de

mult cu viaţa " lUlui om care dă o m are bătălie cu lu mea şi cu

sine însuşi" . Drept urmare, Cartea GItuluiîncetează a fi mo no

grafia unui râu şi devine o meditaţie asu pra d estinului u man

şi o odă închinată frumuseţii simp le şi neimblânzite a lumii .

Izvorât necontenit, parcă, din infinitu l tim pului , Oltul este

trimis în lume să oglfndească, în apele lui, bucuriile şi doru

riie u nei omeniri în tr eg i; " pare în adevăr lUl că lător temerar,

pornit d e pe acele cu lmi singuratice sp re alte lumi, sp re o

foar te m are, a lui, aventură"» .

După ce parcurge mai mult e trepte ale iniţierii sale , râu l

ajun ge la p unctul cu lminant al că lătoriei. Ca u n om ajuns la

matu ritate, " a cărui minte şi-a pus toate p roblemele vieţii şi ale

lu mii, izbutind într-u n târziu să ele rezolve'", se pregăteşte

pentru aceastăgrea încercare. Este năvalnic şi nepotolit. Ajun

ge la " mu n tele masiv şi greu al Coziei" , u nde locurile au o

isto rie aproape la fel de veche ca a lui . În treaga natură, subli

niază Bogza, pare a fi înflorat ă de spectaculoasele şi îndelun

ga tele întâmplări la care ia parte: .uneon, câţiva mesteceni se

ivesc printre ceilalţi arbori, subţiri, înalţi şi albi, aseme ni unor

imaculate lumânări, pentru măreţele nunţi de aici, ale cerulu i

cu munţii, ale munţilor cu etemitatea'".

Marcat de dificila încercare a traversării munţilor şi istovit,

d ar bucuros de "uriaşa întâlnire cu oame nii ", Ol tul îşi duce,

inevitabil, apele "înspre moarte ", către mult aşteptate vărsa

re în Dunăre. Ceea ce pare sfârşitul face, de fap t, parte dintr

un ciclu in fin it: to t "aşa se urmează generaţiile pe pământ,

neştiutoare u na de alta, împ ingându-se mereu din urmă ţinând

tot timpu l, umtlat între m aluri, m arele tlu viu al omenirii'".

'" Metaforic, incre dibila călă torie a râu lu i, stă sub semnu l
"
~ iniţierii şi al purificării; drumul p rin munţi, însă, oferă prilejul

"'::;- celei mai roditoare în tâlnirii cu sine: IIgânduri le care în mijlocul
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De ce îl sărbătorim în 13noiembrie
pe Sf. Ioan GurădeAur?

Pr. Bo~da ll M ariall
c

[1..nul d intre marii părinţi ai creştinismului, Arhiepisco

~ r pu l Ioan al Constantinopolului (t 407) este cunoscut şi
. jJ;.' sub numele de "Atletul lui Hristos", titulatură oferită

de p r. Virg il Gheorghiu în cartea tradusă în română sub titlul

omon im, apărută la Sibiu în 2004, lucrare intitulat ă în lim ba

franceză "Sf. Ioan Gură de Aur, "Omul lu i Dumnezeu »" .

Este cunoscut faptul că vlăclica Ioan a trăit în perioada de

aur a creştinismului, răstimp ce s-a întins într e secole le III-V.

Departe de capitala Imperiului Bizantin, pe parcursul ult i

mulu i exil, şi-a d at su fletul în mâna lu i Durrmezeu, după ce

a slujit Sf. Liturghie cu ocazia prăznuirii Înălţării Sf. Cruci, în
bisericuta d in Comane, închinată Sf. Sfinţit Mc. Vasilisc (t ) 11).
Aici, în Georgia, îmbrăcat în veşminte albe, ale morţilor, ros 

teşte pentru ultima dată cu noscutele -i cuvin te " Slavă lui

Dumnezeu pentru toate!"

Trebuie să am intim că Ioan zis "Gură de Au r" este pomenit

în calen darul Bisericii Ortodoxe de mai multe ori: 1} noiembrie,

27 ianuarie şi j o ianuarie. Moaştele sale au fost d use din Co

mane în Constantinopol la 27 ianuarie 4}8 cu m are cinste şi

după înd elungate rugăciuni de ierta re din partea lui Teodosie

al II-lea, fiu l lui Arcadie şi al Eudoxiei, cei care-l exilaseră pe

mare le orato r creştin . Pe la mijlocu l veaculu i XI ia naştere

sărbătoarea comună a Sfinţilor Ierarhi: Vasile cel Ma re (t }79),

Grigorie Teologu l (t}90) şi Ioan Gură d e Aur, ca u rmare a

certurilor şi a discuţiilor iscate cu privire la importanţa în prăz-

nuire a aces to ra. Slujba pomenirii lor în comun, la j o ianuarie,

a fost alcătuită de Ioan, episcopul Evhai tei, localitate ce făcea

parte din regiunea Pont, situată în nordul Asiei Mici .

Se plUle o întrebare firească: de ce Biserica Ortodoxă face

pomenire anuală Hrisostomulu i şi în 1} noiembrie, şi nu în

14 septembrie, la data adormirii sale

întru Domnul, aşa cum se obişnuieş

te în general, căci mutarea la cele

veşnice este socotită îndeobşte d rept

data d e prăznuire şi a tre cerii în Si

naxar a celor bine plăcuţi lui Dum-
nezeu? ti itl~ lQaHtmc;

Înain te de ad ormirea sa întru

Domnul, prin mijlocirea lui Eu tropie,

" p rimu l min istru" al împăratului

Arcadie, preotul Ioan fusese adus în

}97 din An tiohia Siriei în capitala

Constantinopol. Faim a de care a avut

parte în oraşul situat la 25 km de li

toralul egeean a făcut să fie p rimit

cu mare bucurie de către "boierii"

d in capita la Imperiului Bizantin. Dar

această sta re de euforie n u a durat

mult. Urmează u n p rim exil pricinu

it de in vidii din partea clerului şi a

împărătesei Eudoxia. Poporul care

era de partea lu i Ioan caută să împie

dice p lacarea lu i; cu toate acestea ,

arh iepiscopul este dus până în Bitinia . Împărăteasa, speriată

de un cutremur, soco tit ca o ameninţare dumnezeiasc ă , roagă

pe împărat să-I cheme înapoi pe "apărătorul săracilor şi al

văduvelor" . Eunucul Briso este cel care a fos t însărcinat să se

ocupe de această problemă. Îl aduce pe Ioan de la Praenetum,

loca litate situată în apropierea Niceei. Locuitorii cap italei îl

întâmpină " cu bărci iluminate". Fiu l Antusei este "luat pe

sus şi d us la biserică, u nde dădu binecuvântări şi ţinu un

cuvânt r ă scolitor". Rechemarea d in p rimu l ex il s-a petr ecu t

în toarrma lu i 40}. În iarna dintre 40}-404 au avut loc discu-
__.. ţii referitoare la cu vântul ros tit de

Ioan la întoarcerea din exil. Crăciu

nul a trecut fără ca împăratul să vină

la biserică . În 20 iunie 404 părăseş

te forţat şi d efini tiv Constantinopo-

XFrCOtTOMGt lul, oraş în care trupul său va fi adus
di n nou abia după mai bine d e trei

decenii .

Ceaslovul Mare oferă răspunsul

cu privi re la motivul pentru care a

fost fixată data în care este pomenit

Sf. Ioan Gură de Aur de că tre Bise

ricaOrtodoxă la 1} noiembrie: " din

cau za serb ă rii Înălţării Sfintei Cru

ci, de la 14 sep temb rie, s-a mutat în

ziua d e astăzi, când s-a întâm plat,

probabil, rechemarea sa din primul
exil" .

Prin urmare, prăznuirea " atletu

lui lui Hristos" aduce un moment d e

înălţare duhovnicească, ind iferent

de ziua în care este amintit în Sinaxar.
L' 'l:ll.._ J Rememorarea even imen telor din

viaţa u nui Sfânt nu pot decât să ofere p rileju ri de imitare a lor

şi de fap t a urmării lui Hris tos, Care a făcut totul din d ragos

te pentru oile Sale, aşa cum a făcut, în cazul nostru, Ioan Gură

de Aur, căruia se cuvine să-i zicem : "Bucură-te, Sfin te Ioane

Gură de Aur, prea lu minat învăţător a toată lu mea!"

-----------------------~'.....- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"'LEllANORu 0,1,....8.....

ANTO ,IOAC M
'ADooo

4 Rostul acestui dmlas istoric a fost să desgrop trecutul din straturilf lui de :-
măsluire istorică. Trecutul acda nu maitrebuiasă-I lasneatins, deşi eram conştient O
al, 2gândărindu-1, s-arputea să nu fiu înţeles {p. 2) ) ). t:

Iuliu-MariusMorariu

Cel de-al şaselea capitol şi următorul este dedicat lui Ioachim

Bâznog (pp. 86-197) şi es te împărţit în şase subcapito le, segre

gate la rândul lor în mai multe subunităţi tema tice. La o primă
vedere, s-ar putea crede că autorul îl nedreptăteşte pe cel di n

tâi personaj p rez entat, datorită discrepanţei informaţionale

clare ce există în tre portretele celor doi. La o privire ma i aten

tă, se va observa însă că la baza acestei as imetrii se găseşte

penu ria informaţională de care s-a izbit Alexandru Dărăban în

creionarea portretului di ntâi, unde nu are decât infonnaţii din

arhivele mai-sus menţionate, în vreme ce, în privinţa părinte

lui Ioachim, persona j dinamic, contestat şi reclamat adesea de

către inamicii săi, coreligionari sau uniţi, există informaţii atât

acolo, cât şi în Arhivele Naţionale de la Bistriţa sau Cluj.
Întregul itinerar biografic al părintelui Ioachim,de la naştere,

la plecarea la Athos, întoarcerea în Sângeorz, ctitorirea Bisericii

Ortodoxe de aici şi până la sfârş i tul său, es te p rezentat în

amănunţime, pe baza izvoarelor documentare, pe care autorul le

citează şi compară adesea, sp re a da la iveală adevărul istoric.

Prezentările biografice sunt u rmate de un stud iu în care

es te analiza t felul în care sunt prezentaţi cei d oi monahi în

presa vre mii (pp. 198-220), şi de două capitole care transpun

problematică în actualita te, unul legat de ctitoria lor (221-2.24),
iar altul de ima ginea lor în memoria colectivă (pp. 225-2}2).

Acestora le urmează apoi conclu ziile, în cadrul cărora autorul

prezintă motivaţia personală a demersului istoriografic într e

prins' şi constată că: "Părinţii Antonie şi kx caim Bihnog, pre--..en taţi

în aceas tă carte aufost,fără excepţie, săraci cu duhul:oamenisimpli
şi smeriţi, adevăraţi ropii ai lui Dumne:.eu, aşa cumEl Însuşi necere
"fim"' (p.235)·

Volumul este încheiat de anexa, cons tând din 14 ilustraţii

şi 12 facsimiluri după documente privitoare la viaţa şi activi

tatea personalităţilor cercet ate, şi de bogata bibliografie ce este

prezentată selectiv în final ul operei.

Lu crarea reprezintă, după cum am p recizat încă di n tru

început, o tentativă reuşită de restituire a unui episodde isto

rie şi sp iritualita te locală, fiind , datorită acestui fapt, o cerce

tare de pionierat, ce u mple un gol în cercetarea istoriografică

a zonei, fiind în mod cert utilă şi necesară cercetărilor viit oare,

fapt pentru care nu putem d ecât să semnalăm cu căldură citi

torilor dorni ci să cunoască ma i multe despre viaţa zbuciuma

tă a Ortodoxiei din zona Năsăudului, lectura acestui volum,

care se recomandă de la sine .

în care desţelenea la propriu, istoria ortodoxiei din Sângeorz,

p rintr-o lucrare de pionierat în care valorifica temeini ce cerce

tări în arhivele bistriţene şi clujene.

Acum, înzestrat cu lU1 instrumentar documentar bogat, mai

ma tu r din punct de vedere al argumentării şi cercetării, autorul

revine în forţă, prezentând într-un pandant publicistic, portre

tul acestuia, cu o serie d e informaţii noi, alături de cel al frat e

lu i său, Antonie, ambii că1ugăriţi la Mu nte le Athos şi truditori

vrednici pe altarul Ortodoxiei.Apariţia se doreşte a fi lU1 demers

me mo rialistico-restitutiv al celor doi mar i fraţi monahi, dar şi

o formă de promovare a spiritualităţii zonale, după uun arată

autorul în partea introductivă a operei, când sp lUle: "Lucrarea
defaţă seÎncadrea:.ă în această direcţie is toringrafică, (desprecare
amvorbitmai sus, n. n.}propunându-şi să amtribuielarecuperarea
documentar ă şi interpretativă a Ortodnxieide pe Valea Rodnei şi de
peValea Ilvei, cu centrul în Sângeorzul Român. Obiectivul afost
acela deareconstituicuprecădere modelul riferit deSângeon,ulRomdn
datorită istoriei regionale, care a Îmbrăca t caracteristici proprii, ce
i-au amturatofizionomie aparte" (p. 5).

Cercetarea este structurată pe nouă capitole, fiind precedată

de un scurt excurs introductiv (pp. 5-8) în care sunt prezentate

motivaţia temei şi metodologia de lucru, sunt precizate izvoarele

şi direcţiile pe care le va urma, şi urmată de o anexă bogată, con

stând din facsirniIuri după documentele care au stat labaza argu

mentării ideilor ce formează chintesenţa corpusului editorial.

Primele patru subunităţi ale lucrării (pp. 9"55) au un carac

ter p reliminar. În cadrul lor, autorul prezintă principalele as 

pecte ale vie ţ ii re ligioase transilvane (pp. 9"64), un istoric al

eparhiei clujene, în subordinea cărora s-au afla t personajele

principale (51-55) şi o descriere a evoluţiei Sângeorzului Român

de-a lungul vremii (p p . 56-64). Demn ă d e remarcat ar fi aici

buna cunoaştere a literatu rii de specialitate (cu precădere în

privinţa istoriei antice a României) de care dă dovadă autorul,

care prezintă p rincipalele dovezi ale prezenţei crestinis mului

în spaţiul nordic al României de azi, bazându-se pe ultimele

descoperiri arheo logice în materie.

Urmează apoi o pre zentare a vieţii lui Antonie Bâznog (pp .

65-85), împărţită în patru părţi, fiecare dintre ele fiind dedicată

activităţii lui într-una din paro hiile pe care l-a păstorit. Calita

tea sa de ctitor?este reliefată aici de către autor, alături de alte

aspecte importante care i-au caracterizat periplul pământesc,

pe baza su rse lor documentare descoperite în Arhivele Arhie

p iscopiei O ujului.

Edi tura Charrrudes, Bistriţa, 2010.

J Preotul An tunu:Bâz:nog a binanaitat pentru ostme lik sale, ridicând bisaică

În Feiurd-Pădurmi şi Câmpmqti.apoiÎn Orintmi, iaralSă parohială În Feiurd
Pădurmi şi Chinieni. Realizări în care apus agonisita proprie (p. 8) .

, Exemple în acest sens sunt monografiile d edicate localităţilor judeţului

Bistriţa-Năsăud, care au apărut in ul tima perioadă, şi care coexistă cu cele
anterioa re. Ase vedea, spreexemplu:Ana Filip, IoanMorariu, SalVll -repue
rmmograjia, Editura GeorgeCoşbuc, Bistrita 2005; Vasilica-Augusta Găzdac,.

SalVll - =grajie istorică, dmwgrafiâişi antropologică, Edi tura Grinta, Out"
Napoca, 2012; "", Bichigiu - stiWechevatră româneasdi.Mnmmt aniversar - 500
de ani de atestare documentară a Bisericii Ortodau din localitate, Editura Char
rrude s,Bistriţa, 2001;Vasile 'Iu tula, ComunaTdciu (1245- 2004JJudeţul Bistriţa

Năsăud. &pereMorwgrajia - un satdepe Valea Să1ăuţei - mUZJIlui Grorge Coşbuc,

Editura Me ga, Cluj-Napoca, 2<XJ4.: Dana Elena Taugrer; Morwgrajia Oraşului

5ângrorz: Băi (fără editură ), Bistri ta 200<}; Ion Luc ian,Păunaş mândruruto.t 
culegere defolclor din Paroa, Judeţul Bistr~a-Niisău d. Editura NapoeaStar, O U}
Napoca, 2006; Ana-Maria Daroşi, Mircea Daroşi, ZestreadnoculturaIii a sta
tului No/OS. col. .jdentităţi", Edi tura Karuna, Bistirţa, 2011; Mircea Daroşi,

Paroa - nume de legendă. Edi tu ra George Coşbuc, Bistriţa, 200); Sim ion
Lupşan, 1100Mică - o aşezare de peSOIIIeŞ şi 1Iva, Editura Ceroge Coşbuc,

Bistriţa, 200); Ştefan Buz:ilă, Morwgrajia comuna Sâniosif- Poiana. Tipografia
lui G. Matheiu, Bistriţa, 1910; liviu Păiuş, Monografia comuna Rodna vWre,
Editura George Coşbuc, Bistriţa, 2(0); Ironom Marţian, coodr., Morwgrajia
oraşului Năsăud (1245-:wo8), voI. L Editura Napoc a Star, Cluj-Napoca, 200<}.

2 Este vo rba despre: Alexandru Dărăban, la omonahulloanIoachim Bâznog,

Alexandru Dă r ăban,

Ieromonahii Antonie

ş i Ioachim Bâznog

din Sângeorz -Bă i,

Editura Sfân tu l

Ierarh Nicolae,

Brăila, 2013, 278 p.

II
storiografia post-decernbristă, benefidară a unor libertăţi

. ... pecare specialiştii trăitori perioadei anterioare nu le-au

avut, s-a remarcat p rintr-o proli ficitate aparte a volu

melor ce reliefează diferite aspec te ale vieţii d in diferite zone

geografice, sa u prin monografii dedicate un or personalităţi

insuficient cunoscute.

Urmândacesteidirecţii, istorici mai vedu sau mai noi, amoscuţi

sau debutanţi, ai zonei Năsăudului, au oferit şi ei cititorilor interesaţi

ope re în care valorifică zestrea culturală a localităţilor din care

provin'. În p leiada acestor istorici zonali se înscrie şi teologul
sângeorzanAlexandnt Dărăban, absolvent al Facultăţii de Teolo

gie Ortodoxă din Alba-Iulia şi al masteratului la aceeaşi Facultate

din cadrul universităţii clujene, care, în paginile ultimului său

volum, intitulat IeromonahiiAntonieşi Ioachim Bâz.nng,aduce m faţa

cititorilor efigiile a doi dintre marii reprezentanţiai ortodoxiei din

localita tea lui de origine, care, în ciuda activităţii lor, sunt prea

puţin cunoscuti astăzi publicului larg.
Lucrarea dâns ului reprezintă ostoirea unei vâlvătăi mistu

itoare a sufl etului, ce tin de să se transforme într-un adevărat

" incendiu", dacă ne raportăm la faptul că, în urmă cu doi ani,

a publicat un volum dedicat unuia dintre cele două personaje',
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Comemorarea preotului martir
Augustin Pop şi a soţiei sale,

învătătoarea Rama,
~Vita mortuorum În memoria vivorum eSlpositan

(Viaţa celor morţi se află În amintirea cdor vii)
Cicero, Philippica 9, 3

M aria H olbura

111
iercuri, 9

" octomb rie
201} , de la

ora 17, în Parohia
Ortodoxă Română

"Adormirea Maicii
Domnului" din Mfj
locenii-Bârgăului ,

Protopopiatul Orto

d ox Român Bistriţa,

a fost săvâ rşitâ o slujbă de pa rastas, spre "Veşnică pomenire",
pentru preotul martir Augustin Pop, iconom stavrofor, eveni
ment pril ejui t de trecerea a 112 ani de la naşterea sa (la 26 no
iembrie 1901) şi a 69 de ani de la martiriu l său d in 10 octombrie

1944. Ne- am aplecat cu pioşenie în faţa memoriei sale , a celui

care, de la instalarea în parohia Mij locenii-Bârgăului, la 19
septembrie 1926, şi până la deces, în 8 marti e 1985, şi-a împle

ti t destinul cu cel al credincioşilor săi, pecare nu i-a mai pără
sit niciodată, chiar şi în vremuri de restrişte (cum a fost cedarea
Ardealului de Nord).

Martiriul i-a fost anticipat chiarîn familie de către protopopu1

de Huedin Aurel Munteanu, unchi din partea tatălui. Îndeplinim,
în primul, o datorie creştinească dar, în acelaşi timp şi pe aceea
patriotică de a nu lăsa să se aştearnă colbul uitării peste acele
oribile fap te de la sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial.

În toamna lui 1994, cu câteva ore îna inte de "eliberarea"
Văii Bârgăului, la adăpostul întunericului şi al ploii, în seara

I N M EMO R IAM

r.'.,

unii instructive, educative şi religioase.
După tradiţie, la sfârşitul comemorării le-au fost oferite,

participanţilor, cozonac şi vin .
"Tu, din tronul veciniciei, dA martirilar cevrei.
Dă-le scaun de lumin ă. dă-le pace şi-ndurare,

Dă-le aripi sburătoare până-n slăvile cu soare
C-aupurtat pe drumul morţii cruceasinguri, numaiei."
(Ioan Bârsan, poezie în manuscris, nepublicată -:194-6)

________________________________~_ _ •••, .o<,••~ _

Ion Pop Reteganu 
Învătător si folclorist în, ,

Tara M otilor
(La o sută şaizeci de anI de la naşterea sa)

P r. E U I{E'1l Goia
c

~... '
. . . iaţa spirituală în "Ţara Moţilor", străveche şi plină de

.. .. istorie, a fost mereu întreţinută de cele două instituţii

reprezentative: Biserica şi Şcoala, preotul şi dascălul

satului fiind dintotdeauna adevărate modele de urmat, lumi

nători ai satelor, crea tori ai unei vieţi cultural-spirituale. Prin
dascălii nea mului, dascăli de cuget şi simţire românească, ne
am format fiecare din noi ca oameni .

Fiecare om devine în viaţă ceea ce primii dascăli au ştiut să

să dească în inima lui .Dascălul cu adevărat este un mare crea

tor de oameni, adevăraţi directo ri de conştiinţă . Creează şi

formează din minunea lui Durrmezeu, care este "Măria sa c0

pilul", un viitor Om.
Cu emoţie în suflet, doresc să aduc în actualitate un astfel

de învăţător, care a ostenit în Ţara Moţilor şi care şi-a împ letit
destinul cu cel al moţilor. Acesta este Ion Pop Reteganu .

Învăţător, autor de cărţi şi manuale şcolare, colaborator la
aproape toate ziarele şi revis tele româneşti din Transilvania,
sfătuitor al ţăranilor, un pasionat culegător de folclor, apreciat şi

iubit. Părintele Ion Agârbiceanu îl considera pe Ion Pop Retega
nu drept "cel mai mu ltilateral publicist al nostru din ultimele
trei decenii ale secolului XIX", deoarece aproape toate publica
ţiile din Ardeal şi Banat erau pline de numele lui Ion Pop Rete
ganu din Reteag. Legat sutleteşte de Ţara Moţilor şi oamenii săi,

acest inte lectual face parte din "micii oameni mari" ai vremii
sale.

Ion Pop Reteganu s-a născut la 10 iunie 1853în localitatea
Retea g, judeţul Cluj. Urmează Şcoala primară în loca litatea
natală, stu diile secun dare la Năsăud şi studiile "preparandale"
la Gherla şi Deva, cu examen de .xalificaţiune" în 1837-Profe
sează ca învăţător în localitatea Orlat , judeţul Sibiu, Vâlcelele
Rele, judeţul Huned oara, Usa, judeţul Braşov, Bouţari, judeţul

Caraş-Sevenn, Bucium-Şase şi Săncel, judeţul Alba, Rodna
Veche, judeţul Bistriţa N ăsăud.

Afost secretar al Astrei, Sibiu, din anii 1S94-1&}5. Redactor
la rev istele: "Deşteptarea", .Revista ilustrată", "Tribuna" şi

colaborator la "Amicul fami liei", "Biblioteca familiei", "Cărţi

le săteanului roman", "Familia" , "Foaia ilustrată" , Foaia de
duminică a ziarului "Dreptatea", "Romania liberă", "Telegraful
român" şi altele.

Ion Pop Reteganu este recunoscut ca un pasionat culegător
de folclor, direct sau prin intermediari, învăţători şi ţărani şti

utori de carte, îndeosebi în partea de nord a Transilvaniei, cu
o extraordinară hărnicie, care l-a impus urmaşilor drep t "cel
mai mare folclorist al Ardealulu i".

Nicolae Iorga aminteşte că Iop PopReteganuareadunate "într-o
viaţă destul de scurtă şi plină de greutăţi, peste cincimii de poezii
populare şi numai cu puţin peste 100 de texte în proză" .

Ion Pop Reteganu s-a impus în istoria folcloristiciiromâneşti
prin culeger ile sale de povesti, probabil şi datorită fap tulu i că
a publicat prima culegere mai amplă de basme transilvane
.Poveşti ardeleneşti", culese din gura poporu lui, urmată de
.Poveşti din popor" şi "De la moară" .

Preocupat să cuprindă în activitatea sa întreaga varietate a
fenomenului literar popular, Ion Pop Reteganu culege şi poezii,

balade, cântece haiduceşti, de dragoste, de dor şi jale, funebre,
satirice, colinde, pluguşoare etc., realizând prin cele 5122 de
texte adunate, din păcate numai parţial publicate în volumul
,,Trandafiri şi viore le".

Este autorul unei scheme de clasificare a folclorului în "Cân
tece religios-mo rale , colinde, cân tece b âtr âneşti, voiniceşti,

ostăşeşti, de bucurie, de iubire şi jale, de dor, de urât, de mânie,
de necaz, chiuituri şi diverse". Fără a avea o pregătire ştiinţifi

că, Ion Pop Reteganu extrage din tndelungatul său contact cu
fenomenul viu al creaţiei populare, o sumă de observaţii re
marcabile pentru epoca sa, ca de pildă cele privind constante
le spiri tuale ale poporu lui, aşa uun se reflectau în colecţia sa.

În Ţara Moţilor îl găsim învăţător din 1881, în urma unui
concurs ce a avut loc la Bucium - Sasa, unde s-au prezentat doi
candidaţi . Este ales ca învăţător Ion Pop Reteganu, cu un salariu
de 220 de florini. Învăţătorului i se mai dădea locuinţă, grădină

şi lemne de foc. I se cerea să cunoască bine limbile română, ma

ghiară şi germană, în toate aceste trei limbi să înveţe copiii.
În localitatea Bucium - Şasa, în "Mtmţii lui Horea şi Iancu",

avea să stea timp de trei ani . De această localitate este legat şi

numele lui Ionuţ Dandea, căpitanul local al răscoalei lui Horea,

Cloşca şi Cri.şan, centurionul Ioan Dandea din armata lui Avram
Iancu, marea doamnă a moţilor Ecaterina Varga, apârătoarea

drepturilor buciumanilor, Ion Agârbiceanu, preot şi romancier
care a descris în romanele sale scene din viaţa plină de zbucium
a moţilor, existenţa acestora, crudă uneori, dar întotdeauna
realistă, şi marele român şi om politic Emil Dandea.

Şi aici, ca şi în satele în care a pelegrinat vreme de douăzeci
de ani, Ion Pop Reteganu a urmărit datinile şi creaţiile literare
ale poporului. O parte d in balad ele, cântecele şi strigăturile

culese în acest sat şi din satele vecine au fost publicate în volu
mul ,,Trandafiri şi viorele" în 1884, pe care l-a întocmit chiar
acolo. Mai aduna cântecele bătrâneşti .Jurturica" şi .B totrucel

viteazul", precum şi unele doine şi cântece de jale.
De la Bucium şi Zlatna a cules şi basmele .Trifon Habaneul"

şi "Dreptatea şi str âmb ătatea" cuprinse în marea sa colecţie de

.Poveştt ardeleneşti" (1888).
Ion Pop Reteganu şi-a iubi t cu pasiune meseria de dascăl şi

colecţionar de folclor. Devotamentul apostolatului său în lumi
narea fiilor de moţi I-au făcut cunoscut şi stimat din generaţie

în generatie.
Ion Pop Reteganu este purtătorul unei istorii de mult apuse

şi o redescoperim şi datorită ostenelflor şi talentului său de co
lecţionar al folclorului, şi nu numai. El a strâns cu multă pasiu
ne comorile sutle tului, obiceiurile moţilor şi tradiţiile lor.

Folclorist talentat pentru tot ce este reprezentativ, a descris
ca nimeni altul frumosul port buciumănesc cu care ne mândrim

şi astăzi . Suntem mai bogaţi sufleteşte şi datorită lui Ion Pop
Reteganu.

Este exemplul unui da scal iubitor de fru mos şi de oa 
meni .
Moţii au ştiut să-şi facă viaţa mai frumoasă, chiar dacă de

cele mai multe ori istoria le-a fost ostilă. Aceste comori spiritu 
ale, care îmbogăţesc cultura românească şi universală, trebuie
păstrate cu sfinţenie .

Acum, în zilele noastre, sunt mereu actuale şi ne îndeamnă
şi pe noi, dascăli şi preoţi, care ostenim în Ţara Moţilor, să nu
uităm.cuvintele de îndernn ale lui George Vâlsan: "Ce ne-a mai
rămas trebuie adunat în grabă şi cu sfinţenie, oricâte sacrificii

ne-ar cere, fiindcă în acest material vom găsi certificatu l nostru
de nobleţe naţională" .

Exemplul vieţii şi faptele lui Ion Pop Reteganu vor rămâne

pildă vie de urmat pentru generaţia de azi şi de mâine.



Preţ: 450 Euro"

ZIUA VIII
Plecar e spre Cluj-Napoca (ora 9.(0)

Servicii incluse:
Transport cu autocar clasificat3~
7nopţi cazare în hotel j"

Demipensiune (mic dejun + cină)

Ghid pe tot parcursul excursiei

ZIUA VII
Mic d eju n. Tur de oraş cu transport ul public: Rin gul şi

clădirile sale monumentale:Opera, Primăria, Teatrul Naţional,
Universita tea şi centrul vechi cu Dom ul SI. Stefan, a Palatu l
H otburg (Muzeul Argintăriei şi Muze ul Sisi). Participar e la
Târ guI de Crăciun. Cazare şi cină

Preţ: 65 lei

ZIUA VI
Mic dejun. Continuăm dep lasarea sp re Vien a. Vizita rea

palatu lui Schonbrunn. Cazare şi cină

Pelerinaj laMănăstireaPrislop
28 noiembrie 2013

(joi)
Cluj-Napoca - Alba Iu lia - Mănăstirea PRISLOP (Partici

pare la 5.fiînta Liturghie săvârşită de un sobor de arhierri şi

preoţi şi la slujba parasta sului pentm părintele ARSENIE
BO CA ) - O uj-Napoea.

Mic dejun. Încep em turul în Praga cu vizită la Caste lul
Hradcany. Participare la Târgul de Crăciun . Cazare şi cină;

În scrieri, det alii şi informat ii su pli m en tare puteţi obţine la

sediul Centru lui de Pelerinaje Renaşterea, din Piaţa Avram

Ian cu nr. 2., la Dl. Cris ti an Mold ovan. Tel: 072)-58}822;

0264-4)1020; e-m ail : pelerin aje@m itropolia-clujului.ro sau

moldovandurrutrueyahoo.com.

ZIUA III

Nu sunt incluse în preţ:

asigurare medicală 35de lei(indiferent de vârstă)

intrările la obiectiveleturistice
Acte necesare:
- CI. sau paşaport

- asigurare medicală

Informaţii şi înscrieri:
Centrul de Pele rinaje "Renaşterea"

Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu, nr.z,
Tel. 0264 431 020 sau 0723 58 38 22.
(Plecarea la ora 5.00 dimineaţa din faţa Mitropoliei Cluju

lu i)
Găseşte drumul către sufletu l tău

ZIUA IV
Mic dejun. Vom vizi ta Podul Carol, Turnu rile Mal a Strana

şi Stare Mesto , Biserica Sf. Nico lae d in Stare Mesto, Vechea
Primărie, Ceasul astronomic, Biserica Fecioa rei Maria din Tvn,
Piaţa Vadav.. După-amiaza, deplasare spre Numberg. Caz~e
şi cină

ZIUAV
Mic dejun. Par ticip are la Sf. Liturghie.Vizită în Nurnberg:

Biserca Sf. Sebaldus, Biserica Sf. Lau rentiu, Castelul Imperial,
Sch.oner Brunnen - Fantana Frumoasa din Nuremberg. Parti
cipare la Târgul de Crăciun. Cazare şi cină

9P ELE RI N AJ

Turul targurilor de Crăciun

Budapesta - Praga - Nurnberg
Viena

2 - 1 0 decembrie 2 013

(Capernaum, Ierihon, Betlehem, Gradina Ghetzimani şi taxi pentru

Muntele Tabor şi Mănăstirea SfSava din pustiul Iudeii);

-Autocar 3' pentrutransport în Israelpe toată durata programului;

- Ghid evreu vorbitor de limba română în Israel;

- Preot însoţitor pentru grup;

ZIUA!
O uj-Napoca (ora 10"") - Oradea - Borş. Budapesta - scurt

tur panora mic al capitalei Ungariei după care se v-a vizita
centrul isto ric, Parlamentul, Podu l cu Lanţuri . Cazare şi cină;

Preţul include:

- Biletele de avion Bucureşti - Tel-Aviv şi Tel-Aviv - Bucureşti:

- Taxede aeroport;

- Asistenţă în aeroport la sosire şi plecare;

- Primire şi transferde la şi laaeroport la sosire şi plecareîn Israel;

- 6 nopţi cazare la hotel de 4~ în Tibe rias (2 nopţi), în Betlehem (4

nopţi)

- 7 zile demi-pensiune (mic dejun şi cină bufet suedez);

- Taxade intrare la obiectivelereligioase şi turistice din program

Pret: 660 Euro,

ZIUA II
A doua zi în Bud ap esta vom vizita Catedra la Sf. Ştefan,

Citadela şi dealu l Gellert, Piaţa Eroilor cu Monumentul Mile
niulu i. Parti cip are la Târgul de Crăciun. Cazare şi cină;

Preţul nu include:
- Tips-uri (30 €) - (se achită în Israel);

- Asigurarea medicală de sănătate 35de lei indiferent de vârstă.

- Transportul la Bucureşti aproximativ 200 lei de persoană dus-

întors.

Acte necesare

- Paşaport valabil încă 6 luni de la data plecării din ţară

ţional vizită la Caprice - fabrica de aur şi diamante din Tibe ri
as. Cină şi cazare în Tiberi as hotel 4*.

Ziua 7-22 ianuarie 2014 1-fic dejun. Plecarea sp re AKKO,
"capita la cruciaţilor", unul din cele mai vechi porturi din lume,
port-cetate laMediterană cu o vechime de patru mileni i, în care
au poposit faraoni, regi şi mari cuceritori . Vizitarea cetăţii care
nu a putut fi cucerită de Napoleon Bonaparte şi a portului de
un pitoresc deosebit. Ne continuămdrumul şi vom ajunge în
oraşul H aifa, splendid oraş-port la Mediterană, aflat într-un
mare golf la p oalele Muntelui Carmel. Vom privi Tem plu l
cu ltului Bahai, cu grădinile pe terase, superioare grădinilor de
la Versa illes . Vizitarea bisericii Mănăstirii Cannelite Stela Ma
ris (Steaua Mării). Şi apoi sp re Tel Aviv, pe şoseaua de coastă.

Scurt tur de oraş al celui mai cosmopolit oraş al Israelulu i.
Vizită în Cetatea Iaffa, la Biserica greco- ortodoxa Sf. Mihail
şi la Biserica catolică Sf. Petru

Vizită la Lida la biserica Sfântului Gheorghe.
Ora lT40 decolarea ae ronavei EL-AL- spre Bucureşti şi

sos ire la ora 21:00.

Bobotezei (Aghiasma mare, anmcarea crucii, zborul celo r}
porumbei albi) - BElHLEEM - vizitarea bisericii ortodoxe şi a
cripte i unde S-a născut Domnu l H ristos. Vizitarea b isericii
catolice Sfânta Ecaterin a. Grota Laptelu i.Cârnpu l păstorilor.

Continu area drumulu i în deşert cu minibuze arabe până la
Mănăstirea Sf. Sava şi MănăstireaSf. Teodosie. Vizită pe Mun
tele Sionului la Biserica Adormirii Mai cii Domnului, Foişorul
- Cina Cea de Taină, Mormântul regelui David - Zidul Plânge
rii. Cină şi cazare la Betlee m hotel 4*.

Ziua 4-19 ianu arie 2014_Mic dejun. Începem p elerinaju l
urcând p e Mun tele Scopus. Vom vizita Mănăstirea rusească
ELEON şi vom vedea de sus panorama Ierusalim u lu i ş i a
Sfin te i Cetăţi . Vizită la b iserica Pater Noste r (Tatăl n ostru),
la Biserica Dominu s Flevi t(Dom n u l a p lân s), la Grădina

Gheţimani cu Biserica Naţiunilor, Mormântul Maicii Dom
nului şi Peştera Gheţimani . Vom intra în cetate prin Poarta
Sf. Ştefan. Vizitarea casei în care a locuit Mari a în Cetatea
Anto nia. Parcu rgerea pe jos a Viei Dolorosa (Drumul Crucii)
cu ce le 14 sta ţ i i în care S-a oprit D om nul pâna la Sfân tul
Mormânt. Urcare pe Golgota, Piatra Ungerii, Mormântu lu i
Domnului Iisus Hristos, vizi tarea tuturor paracliselor sfin te .
Vizită la b iserica şi Căminul românesc d in Ierusalim. Cină
şi cazare în Betleem hotel 4*.

Zi ua 5-20 ianuarie 2014 - Mic dejun. Părăsim Ierusalim ul
şi ne îndreptăm spre nordul ţării spre Galileea, Vizitarea bise
rici ortodoxe Sf. Gavriil din Nazaret cu izvorul Fecioarei Maria.
Vizitare a Bisericii catolice Buna Vesti re, cea mai mare construc
ţie de cult din Orientul apropiat şi vizită în satul Cana Galileii
la biserica ortodoxă ridicată pe locul casei lu i Simion Cananitul,
unde Iisu s a făcut prima minune a transformării apei în vin.
Muntele Tabor cu vizi tarea bisericii ortodoxe ridi cate pe locul
unde s-a pe trecut Schimbarea la Faţă. Cazare şi cină în oraşul

Tiberias, hote l 4*.
Ziua 6-21 ianuarie 2014 1-fic dejun . Plecarea spre Caperna

um, oraş denumit şi "Cetatea Domnului" (viz itarea vestitului
loc unde Iisu s a predicat, casa Sf. Petru), Tabgha u nde Iisus a
savârşit minu nea înmulţirii pâinilor şi a peştilor, Muntele Pe
rici rilor. Râu l Iordan-Oribu tz Yardenit "locul botezului" Op-

Pelerinaj în Israel. Sărbătoarea
Bobotezei la Râul Iordan

16 - 22 ianuarie 2014

Zi ua 1-1:6 ianuarie 2014 Plecarea din Cluj-Napoca cu au 
tocarul( 15 ianuarie 2014 la ora 22.}0 din faţa Catedralei Orto
doxe) sosire la Bucureşti 16 ianuarie 2014între orele 6.00şi 7.00.
Decolarea din Bucureşti cu cursa EL-AL ora 11:05 şi sos ire pe
Aeroportul Ben Gurion, lângă Tel Aviv la ora 13:45. Vizită la
Ein Karem, patria Sfântului Ioan Botezătorul-cel mai mare om
născut de o femeie, vizitarea bisericii Sfântul Ioan - cea mai
artistică biserică d in Tara Sfântă si a fântâna Fecioarei Maria
Cazare şi cină la Hote1 4~ în Bethl~m.

Zi ua 2-17 ianuarie 2014 .Micdejun.Deplasare în orasul Ie
rihon - cel mai vechi oraş di n lume, vizită la Biseri ca greco
ortodoxăcu dudul lu i Zaheu şi la Biserica şi Căminul române
sc de la Ierihon şi pustia Carantaniei. Vizitarea Mănăstirii Sf.
Gherasirn de la Iordan. Continuăm drumul la Hozeva si vizităm
Manastirea Sf. Gheo rghe cu moaştele Sf. Ioa n Iacob Romanul
de la Neamţ. Mar ea Moartă, - 400 m . cea mai joasă altitudine
de pe glob şi scurtăoprire Ia magazinul cu produse cosmetice
la Qumran (vechiul Centru al Esenienilor) la MareaMoartă . În
funcţie de timp, baie în MareaMoartă la strandul chibutzu lui
Kalia . Reîntoar cerea la Bethleem. Cină şi cazare.

Ziua 3-18 ianuari e 2014 Mic dejun. Coborâ m sp re Râu l
Iordan, pentru a parti cipa la Ceremonia care se desfăşoară în
prezenţa Patriarhu lu i Ierusalimu lui grec-ortodox, în ajunul
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PS EPISCOPUL
VASII,E SOIIIESANUL

PS Vasile, Sfânta L itu rghie in Cajula

SpitaluluiJudeţ.an Cluj , 20 o<tombri. 2 013.

1 octombrie: Vizitează Centrul Socia l "Raluca" d in Clu]

Napoca pentru tine rii cu sindromul Down. Oficiază o scurtă

slujbă religioasă . În sala "Nicolae Colan" a Facultăţii de Teo
log ie Ortodoxă elinOuj-Napoca asistă la susţinerea publică a

tezei de doctorat în Teologie a Preasfin ţ itului Părinte Timotei

Lauran, Episcopul Ortodox Român din Spania şi Portugalia.
2 octombrie: La CE'I1tru1 de Îngrijiri Paliative "Sfântul Nec

tarie" din Cluj-Napoca se întâlneşte cu gru pul de voluntari
angrenaţi în activităţile ne cesare pentru susţinerea cen trulu i.
Oficiază o scurtă rugăciune şi meditaţie.

3 octombrie: Ia cina cu grupul de iniţiativă al Asociaţiei

"Acţiunea Unită pentru România" formată din cred incioşi

romano-catolici din Berlin care de mai bine de 20 de an i con

tribuie la finanţarea Şcolii "Clu istiana" din cadrul Centru lui
Misiona r "Sfân tul Vasile cel Mare" d in Cluj-Napoca.

5 octombrie: Slujeşte Sfânta Liturghie laMănăstirea Nicu
la, slujba pa rastasului în cim itirul mănăstirii şi participă la
Simpozionul "Colocviile de la Nicula", Ediţia a IV-a.

6 octombrie: Slujeşte Sfân ta Liturghie la hramul bisericii
"Sfân tul Toma" d in Cluj-Napoca. Oficiază Sfântul Maslu înso
bor cu membrii "Cercu lu i Preoţesc" în biserica din parohia
Feiurdeni, Prot. Cluj 1.

7 octombrie: În sobor de preoţi la Cimiti ru l Milita r din
Cluj-Napoca oficiază slujba îrunonnântării credincioasei Ma
ria Todea.

8 octombrie: La Direcţia jud . de Sănătate Publică, împre
ună cu d l. Consilier Eparh ial Liciniu Câ mpean şi cu D-na
prof. univ. d r. Maria Mirela Ghe nnan Căprioară, Directorul
medical al Centrului de Îngrijiri Paliative "Sfân tu l Nectarie"
din Cluj-Napoca are o în tâlnire cu D-na d r. Doina Duma,
di rectorul instituţiei.

9 octom bri e: La Centrul de Îngrijiri Paliative "Sfân tu l
Nectarie" d in Cluj-Napoca oficiazăo rugăciune şi meditaţie.

11 octombrie: În Aula Magn a a Universităţii Babeş-Bolyat

din Cluj-Napoca participă la festivitatea acordării titlului de
"Doctor Honoris Causa" părintelui Jean Paul Durand, Rectorul
Institutului Catolic din Paris .

1J octombrie: Slujeşte Sfânta Liturghie şi Te Deum pentru
Societatea Femeilor Ortodoxe din AOR în Cated rala Mitropoli
tană. Oficiază vecerrua, sfinţirea dopo tului şi a unei Troiţe în
parohia "Sfântul Marcu" din loc. Floreşti, Prot. Cluj I.

14 octombrie: Slujeşte Sfânta Liturghie la hr amulMănăs

tirii "Cuvioasa Parascheva" din loc. R â şca, prot. Huedin.
15 octombri e: La Centrul de Îngrijiri Paliative "Sfân tu l

Nectarie" d in Cluj-Napoca participă la conferinţa d-lu i p rof.
univ. dr. Samson Ryan Nash de la Univ. d in Ohi o.

16 octombrie: Rugăciune şi meditaţie în para d isu l Cen
trulu i de Îngrijiri Paliative "Sfântu l Nectarie" din Cluj-Na
poca. Oficiază Sfân tu l Maslu şi sfeştarua capelei p rovizorii
de la parohia "Îmi erea Domnului" din Cluj-N apoca. La Ci
mitirul Cent ral din Cluj-Napoca oficiază slujba panihi dei
pe nt ru Vasile Ciomoş .

17 octombrie: Din încredinţarea Înatpreasfinţitului Părin

te Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, conduce conferinţa de

toarrmă la Protopopiatu l Dej împreună cu PC d r. Gavril Vâr
va, Consilier Eparh ial.

20 octombrie: Slujeşte Sfânta Liturghie la h ramul pa racli 

sului "Sfântul Luca" de la Spitalul JudeţeanCluj şi hirotoneşte

în tru diacon pe masteran dul în teologie Alin Ionuţ Pop . În
cimitirul d in Mănăştur oficiază slujba îrunonnântării credin
ciosulu i Vasile Pop-Vancea. Oficiază slujba vecernie i în paro
hia Vălişoara prot. Cluj I.

2 1 octombrie: Slujeşte Sfânta Litu rghie la hramul biserici i
"Sfinţii Mărturisitori pentru Ortod oxie" din parohia Chinteni,
prot. Cluj 1.

22 octombrie: Slujeş te Sfân ta Litu rghie la Mănăstirea
Nicula, htrotoneşte în tru preot pe seama Centrului Serv icii
Socia le d in Beclean pe d iaconul Alin Ionuţ Pop, participă la
lansar ea cărţii vredniculu i de po menire Mitropolitu l Barto

lomeu : ,,~fistere le Orientului şi Creştinismul" editată de dl.
prof. univ. d r. Aurel Sasu ş i condu ce lucrările Conferinţei

Preoţilor din Protopiatu l Gher la împreună cu PC pr. dr. Gavril
Vârva, Consileri Eparhial.

24 octombrie: Asistă la slujba de Te Deu m în bise rica
turdeană "Dintre Români " şi conduce lucrările Conferinţei

Preoţilor din Protopopiatu l Turda împreună cu PC pr. dr.
Bogd an Ivanov, Cons ilier Eparhial.

25 octo m bri e: În cimiti rul Militar d in De], în sobor de
preoţi oficiază slujba parastas ului pentru Eroii Neamului şi

participă la festivităţile militare şi culturale din Piaţa Bobâlna.
Slujeşte vecerrua şi litia în biserica studenţilor din Complexul

Haşdeu şi participă la aniversarea tânărului Radu Copil or
ganizatoru l taberelor pentru copii şi tineret.

26 octomb rie : Slujeşte Sfânt a Liturghie în cated rala Mi
tropolitană.

27 octombrie: Slujeşte Sfânta Liturghie în biserica "Sfân
tul Nicolae" d in Moc iu, prot. Cluj 1.

2 8-2 9 octombrie: participă la lucrările Sfântulu i Sinod.
30 octombrie: În paradisu l "Sfântu l Nectane" de la Cen

trul de Îngrijiri Paliative din Cluj-Napoca oficiază o rugăciu

ne şi rosteşte o scurtă meditaţie.

____~_ _ ~.~*O<~,~. _

Întâlnirea membrilor Asociatiei,
Tinerilor Crestini Ortodocsi, ,

din Cluj

Andreea Pâgleşall

lI
~. . eprezentanţii parohiali ai Asociaţiei Tinerilor Creştini

. Ortodocşi din parohiile protopopiatu lu i Cluj I şi II
s-au în tâlni t în şedinţă de luc ru marţi, 8 octombrie

2013, în sala Teofil Herineanu a Facultăţii de Teologie Orto 
doxă din Cluj -Napoca. Întâlni rea a fost prezidată de Arh ie

p iscopul şi Mitropolitu l Andrei şi s-a desfăşurat în prezenţa

inspectoru lui de religie al judeţului Cluj, Pr. Marian Sidon, a

directoru lu i Semina rulu i Teologic Ortodox d in Cluj, Pr. Liviu

Vidican, şi a coordonatorului activităţilor de tineret din cadru l

Arhiep iscopiei Clu julu i, Radu Copil.
Înaltpreasfinţitul Mitropolit Andr ei care a vorbit tinerilor

de spre păcate le lumii de azi şi de spre lup ta ce trebuie să o
poarte cu isp itele : "Lumea noastră este ispitită de două m ari

patimi: patima banului şi patima trupului . Pentru că bietul
om şi mai ales tânăr fiind este dornic de mâncare, de băutură,

de plăceri are nevoie de ban i şi uite aşa se îngemănează cele
două pa timi şi-l prăbuşesc totalmen te pe om. Noi încercăm

să ducem un război cu cel rău şi este onorabil dacă îl şi câştigăm
acest război . Sfân tu l Pavel scriindu-i lui Timotei, care era un

episcop tânăr, îi spunea câteva lucru ri extraordinare care sunt
de folos şi frăţiilor voastre :Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile

tale, ci fă-te pildă credincioşilor, cu cuvântul, cu purtarea, cu

dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia . Poate că nu mai

are mare relevanţă cuvântul curat şi sfânt pentru lumea noas
tră, dar să ştiţi că în faţă lui Durrmezeu are mare valoare. Şi

de aceea tot Sfântul Pavel încredinţându-vă că frăţiile voastre
sunteţ i tineri cuminţi şi în stare să îi incitaţi ş i pe alţii la o
asemenea viaţ ă frumoasă, zice în epist ola către Filipeni în

capitolu l 2: Să fiţi fără de prihană şi curaţi, fii ai lui Durrmezeu

neîntinaţi, în mijlocul unui neam rău şi stricat, întru ca re
străluciţi ca nişte luminători în lume".

În cadrul întâinirii cu reprezentanţii parohia li ai Asociaţiei

Tinerilor Creştini Ortodocşi din judeţul Cluj tinerii au discutat

atât despre rolu l şi scopul Asociaţiei, cât şi despre pr oiectele de
viitor. A fost prezentat cu acest p rilej fiecare reprezentant de ti

neret din parohiile d ujene, iar aceştia la rân dul lor au făcut

propuneri pentru departamentele şi activităţile Asociaţiei. Tine

rii au fost informati în finalul discuţiilor despre Festivalu l ce va
fi organizat de Arhiepiscopia Cluju lui în luna noiembrie şi des

pre tabăra de formare pentru tineri "Avantajele Volun tariatului",
organizată de Arhiepiscopia Clujului şi Asociaţia Tmerilor Creştini

Ortodocşi Cluj, ce este planificată la Colibiţa în judeţul Bistriţa

Năsăud, în perioada 22-2.4- noiem brie. Potrivit coordonatoru lui

activităţilor de tineret din Eparhie, Radu Cop il,întâlnirea a avut
ca scop stabilirea une i strategii de colaborare în activităţile de

tineret ale Asociaţiei şi ale parohiilor.

---........'' '_. - - - -

Întâlnirea voluntarilor din
taberele Arhiepiscopiei Clujului

00
. uminică, 6 octombrie 2013, la Cantina din Com plexul

~ Haşdeu s-a desfăşurat întâlnirea vo luntarilor care au
A fos t în tabe rele de vară organizate de Arhiep iscopia

Clujului . De cele patru tabere au beneficiat 330 de copii şi

adolescenţi cu vârsta între 8 ş i 18 ani, fiin d organizate cu

sprijinul a 46 de vo luntari, majo ritatea mem bri ai Asociaţiei

Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, filiala Cluj-Napo

ca. Întâlnirea dedicată voluntarilor din tabere a fost organi 

zată de un grup de 10 adolescenţi apropiaţi Bisericii Studenţilor,

care participă an de an în tabe rele de vară . De da ta aceasta,
rolurile s-au inversat . Pentru acest eveniment adolescenţii au

fost cei care au pregătit pentru voluntarii taberelor un program

recr eativ cu multe jocuri şi sarcini de grup asemănătoare cu
cele din taberele de vară, da r şi o masă festivă cu bucate ale

se şi prăj ituri făcute de ei. Volun tarii au vizionat poze d in

taberele de vară, dar au part icipat şi la jocuri şi activităţi in

tera ctive, p recum o proba concurs în care au fost evaluate
cunoştinţele religioase, mimă, sport, puzzle, în demânare fi

zică, descoperirea unui cita t religios şi altele.

Pentru al doilea an, întâlnirea voluntarilor este organizată,

pe de o parte, în semn de mulţumire şi aprecie re pen tru tot

efortul depus de voluntari în realizarea taberele de vară, iar pe

de altă pa rte, cons tituie un prilej deosebit pentru adolescenţi

de a se implica în activităţi de vo lun taria t ş i de a-ş i arăta

recunoştinta faţă de tinerii care se străduiesc în fiecare an să le

organize ze o săptămâna de neuita t în taberele de vară .

Tabără de formare pentru tineri la Colibiţa

Ar hiepiscopia Clujului şi Asociaţia Tinerilor Creştini Or
todocşi d in Cluj vo r organiza în Itma noiembrie o tabără de

formare pentru tinerii clujeni şi bistriţeni. Tabăra va fi in titula
tă "Avantajele voluntariatului" şi va avea loc în perioada 22-2.4
noiem brie la Colibiţa, în judeţul Bistriţa-Năsăud. Se pot înscrie
pentru a pa rt icipa tine ri cu vârs ta cuprinsă între 14 şi 35 de

ani din judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud . Tabăra va include un
program divers ificat cu discuţii pe tema avantajele voluntari

atulu i, sesiuni video despre .Voluntartatul în Biserică", jocuri
de grup, cântece la chitară, ateliere practice de litografii, teatru

ş i modelaj, p recum şi drumeţii. Potriv it coordona toru lu i
activităţilor de tineret din cadrulArhiepiscopiei Clujului, Radu

Copil sunt dispo nib ile pentru tabărade formare de la Colibiţa

aproximativ 50 de locuri, dintre care 35 au fost alocate judeţului

Cluj, iar 15au fost oferiteAsociaţiei tinerilor creştini ortodocşi

din judeţulBistriţa-Năsăud. Taxa de parti cipare va fi de 60 de

lei şi va include toate cheltu ielile lega te de transport, cazare şi

masă . Cei interesaţi se po t în scrie în această perioadă la res

ponsabilii asociaţiilor tinerilor creştini ortodocşi d in cele două
judeţe. În cazul în care vo r fi mai mulţi doritori decât locurile

dispombile, reprezentanţii Asociaţiei Tinerilor Creştini Ortodocşi

d in Cluj vor lua în calcul organizarea ediţiei a II-a a tabere i în
wee kend-ul următor,
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În fiecare luni, În tre orele 8 .00 şi 10. 00, cond uce

şedinţa Consiliului PermanenţeiEp arhiale.

În fiecare miercuri şi v ineri, între o rele 8.00 şi 10 .00,

predă cursu l de Spiritualitate p ent ru studenţii din anii

III şi IV d e la Facultatea de Teolo gie din Cluj-N apoca.

În fie care m ier cu ri, Între ore le 2.0 . ) 0 şi 21-00, reali 

zează e m isiu nea " Cuvântul Ierarhului - spiritualitate

creştină pe unde hertziene", pentru postul de radio "Re

naşterea"

În fiecare miercuri şi vin eri , între o re le 1 0.00 şi 15.00,

acordă audienţe clerulu i şi credincioşilor.

În fiecare sâmbătă, între orele 8 .00 şi 10 .00, predă

cursul de Spiritualita te pentru masteranzii Facultăţii de

Teologie din O uj -Napoea.

1 octo mbrie (Acoperământul Maicii Domnului): Cu pri
lejul hr amului, oficiază Sfânta Litu rghie în biserica Mănăsti

rii .Acoperăm â ntul Maicii Domnului" de la Floreşti, proto

po piatul Ouj II. Rosteşte cuvân tul de învăţătură . Este însoţit

de P Cu v. Arhim. Dumitru Cobzaru, exarhulmănăstirilor din

Arh iep iscopia Vadului, Feleacu lu i şi O ujului .

La sediul TVR Cluj, participă la lan sarea proiectului ,,Toţi

copiii au nevoie de iubire" , realizând în d irect la TVR 3 o
emisiune pentru strângerea de fon d uri în vederea construirii

Centrului social "Sfân ht l Onufrie" de pe lângă Mănăstirea

Floreşti (responsabil : Pro tos. Visa rio n Paşca) . Săvârşeş te

slujba Aghiasmei mici şi binecuvintează lucrările de reinno

ire a capelei din incinta secţie i de ergoter ap ie a Spitalulu i
Municipal Cluj-Napoca. Rosteşte un cuvânt de învă ţ ătură .

2 octombrie: LaMănăstirea .Brân coveanu" de la Sâmbă

ta de Sus, participă la şedinţa subcomisiei sinodale întrunit ă

în vederea stabilirii rându ielilor privitoare la primirea la dreap

ta credinţă . Primeşte la reşedinţă pe Preasfinţitul Părinte Ti
motei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei .

3 octo mbrie : În sala de şedinţe a Centrului Eparh ial,

conduce şed inţa cu Preacu cernicii Părinţi Pro topopi din

Eparh ie. Pe strada Eugen Ionesco d in O uj-N apoca, vizitea 
ză locu l unde va fi construită o nouă biserică . Face o viz ită

pe şantierul Ca mpusului Teologic " Nicolae Ivan".

4 octombrie: În sala de festivită ţi a Vilei Diak on ia d in
Cluj-Napoca, participă la " Convenţia AA, Uni tate în servicii

pentru recuperare " . Rosteşte un cuvânt duhovnicesc.

În capela cimitirului din Luduş, judeţul Mureş, oficiazăo
slujbă funebră la căpătâiul adormitei în Domnul , Victoria

Damian . Rosteşte un cuvân t de mângâiere.

5 octombrie: În sala de festivităţi a Cercului Militar, pre

zidează înt âlnirea cu doamnele preotese din judeţul Ouj .
Rosteşte un cuvânt duhovnicesc. Este însoţit de P c. Pr. Bog

dan Ivanov, consilie rul cultural al Arh iepiscopiei Vadului,

Feleaculu i şi O ujului. În Catedrala Mitropolitană, oficiază

taina sfintei Cununii, pentru tinerii George Andrei şi Theo

do ra Bucur-Popa. Rosteşte cuvântul de învăţătură .

În bise rica d in Deleni, p rotopopiatul Turda, oficiază Taina

Sfântului Botez pentru pruncul David -Gabriel, fiul părintelui

paroh Daniel Crişan. Rosteşte un cuvânt de învă ţă tură.

La de misolul bisericii cu hramulBfântul Proroc Ilie" d in

Cluj-N apoca, participă la înt âlnirea cu membrii asocia ţiei

"Oastea Domnulu i" . Rosteşte un cuvânt de binecuvântare.

6 octombrie: Oficiază Sfânta Litu rghie şi rosteşte cuvân tul

de învăţătură în Ca tedrala Mitropolitană. În Ca tedrala Mi

tropolitană, slujeşte vecemta, Paraclisu l Maicii Domnulu i şi

rosteşte o cateheză .

7 octombrie : Face o vizită la biserica monument istoric din

Feleacu, în vederea pregătirii simpozionului omagiat ,,:Mitropo
lia de la Feleac, 525 ani de la primamenţiune documentară" .

Participă la inaugurarea "Camerei de stimulare senzori
ală" din cadru l Centrulu i de Recuperare Psfho-Neur o-Moto

rie pen tru copiii cu handicap "Sfân ta Irina" din Turda. Ofici

ază o slujbă de binecuvântare şi rosteşte un cuvânt duhovni

cesc. Este însoţit de domnul Licin iu Câmpean, consilierul

social al Arhiep iscopiei Vadului, Feleaculu i şi Oujului. Face
o vizită pe şantierul Ca mpus ului Teologic " Nicolae Ivan".

8 octombrie: Prezidează comisia de evaluare a candida

ţilor pentru ocuparea posturilor de preoţi parohi în parohiile
Cutca (protopoptatu l Gherla), Bobâ lna (protopo piatu l Dej),

Finişel, Vultu reni (protopoptatu l Cluj 1) şi preot misionar la
Centrul Social din Beclean . Săvâ rşeşte slujba Puneri i Pietrei

AG EN DA I ER A RH U LU I

de Tem elie pe n tru biserica "Sfinţii Ioachi m ş i Ana" de pe

strada Câ mpul Pâini i d in Cluj-Napoca.

9 octombrie: Face o vizită pe şantierul Campusului Teo
logic " Nicolae Ivan". La Muz eul de Artă din Cluj -Napoca,

participă la momentul festiv organizat în cinstea Domnului
Academician Mariu s Poru mb, d irectorul Institu tu lu i de ar

he ologie şi Istoria Artei al Academiei Române, cu prilejul
aniversării zilei de naştere şi a 50 de an i de activitate ştiinţi

fică . Rosteşte un cuvânt de binecuvân tare. Primeşte la reşe

dinţă pe Domnul Profesor Felix Unger, Preşedintele Acade
miei de Ştiinţe şi Arte de la Salzburg.

10 octo mbrie: În Aul a Magn a a Universităţii Babeş Bolyai,

participă la solerrmitatea acordării titlu lui de Doctor Honno
ris Causa, Domnului Profesor Felix Unger. Participă la lucră

rile Simpozionulu i Internaţional "Credinţă şi politică . Sfinţii

Împăraţi Constantin şi Elena , promotori şi apărători ai libe r

tăţii religioase", organizat de Facultatea de Teologie Or todo
xă din O uj-N apoca. La Reşedinţa Mitropolitană, participă la

întâlnirea memb rilor români ai Academiei de Ştiinţe şi Arte

din Salzburg.
Împreună cu Domnul Profeso r Felix. Unger, viz itează

şantierul Campusului Teologic " Nicolae Ivan ", Universitatea

de Medicină şi Farmacie, precum şi câteva secţii ale Spitalului

Judeţean Cluj.
11 octom brie: împreună cu Domnul Profesor Felix Unger,

vizitează Catedrala Mitropolitană. Muzeul Mitropoliei, Muzeul

de Artă şi alte obiective turistice din municipiu l O uj-Napoca.
Conduce la aeroport pe Domnul Profesor Felix Unger,

IPS A nd,.,, ; după Sfinta L;turghi~ in h;ur;ca
din parohia Sp~rm~uu, 21 odomhr;~ 2013.

În sa la de şedinţe a Hotelu lu i "Grand Italia " din Cluj

Napoca, participă la întâlnirea organizatăde do mnul doctor
Miha i Lucan, unde au fost prezenţi aproximativ 250 de paci

enţi care au sufer it un transplant renal. Rosteşte un cuvân t

duhovnicesc.
În Catedrala Mitropolitană, s lujeşte Vecernia, Aca tistul

Bunei Vest iri şi rosteşte un cuvân t de învăţătură . Hiroteseşte

duhovni c pe părintele Horea Nicu lae Baciu d in parohia Gea

ca, p rotopopiatul Gherla.
12 octombrie: În biserica d in Căpuşu Mic, protopo piatul

Huedin, participă la solenmi tatea acordării titlului de Cetăţean

de Onoare al Comunei Căpuşu Mare, Domnulu i Pro fesor
Universitar Ionel Haiduc, Preşedintele Academiei Române.

Săvârşeşte o slujbă de Te-Deum şi rosteşte un cuvânt duhov

nicesc. În biser ica din Cojocna . protopoptatul Cluj 1, oficiază
Taina Sfântului Botez, pentru prunca Elena , fiica părintelui

paroh, Rednic Geo rge l. Rosteşte un cuvânt de învă ţ ătură .

13 octo mbrie : În biserica din Coşbuc, protopopiatul Nă

săud, săvârşeşte Sfânta Litu rgh ie şi rosteşte cuvântu l de în 
văţătură . Hirotoneşte d iacon pe tânărul Vasile Marius Abru

dan . Hiroteseşte în tru iconom pe părintele paroh Iuliu Mo

rariu. Acordă distincţia "Cru cea Transilvană" domnului Ni
cu lae Anghel , primarul comunei şi domnului Pavel Sângeor

zen, fiu al sa tu lu i.

La Centrul :Mitropolitan de la Iaşi, se întâlneşte cu Înaltprea

sfinţitul Părinte I eofan, Mitropoli tul Moldovei şi Bucovinei.
14 octombrie (Sfânta Cuvioasă Parascheva de la laşi) : În

sobo r de arhierei, pe un podium special amenajat în apropi

erea Catedr alei Mitropolitane d in I aşi, cu prilejul h ramului,
oficiază Sfânta Litu rgh ie.

Face o vizită la Mănăstirea Sihăstria ş i la Mănăstirea

Neamţ . Este însoţit de P Cuv. Pr otos. Sim ion Pintea, sluj itor

la Ca tedrala Mitropolitană d in Clu j-Napoca şi de domnul
Valentin Vesa, secretarul eparhial al Arh iepiscopiei Vadului,

Feleaculu i şi Clujului.
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15 octombrie: În bisericaMănăstirii Neamţ asistă la Sfân

ta Litu rgh ie. Face o vizită pe şantierul Campusulu i Teologic

" Nicolae Ivan".
16 octombrie: La Teat ru l Naţional din Cluj-Napoca, asis

tă la punerea în scenă a Operei Aida de Giuseppe Verdi. Este

însoţit de do mnul Valen tin vesa, secretarul epa rhial al Arhi

ep iscopiei Vadului ,Feleacu lu i şi O ujului .
17 octo m brie: La sediu l protopopiatulut Bedean, prezi

dează conferinţa preoţească. Este însoţit de P.C Pr Nicolae

Buda, inspe ctoru l eparhial al Arhiep iscopiei Vadului, Felea
cului şi O ujului.Vizitează biserica parohiei Beclean 1(paroh:

Pr. Vasile Cherhaţ) . În parohia Dej-tri aj (paroh: Pr. Em anuel

Ban c), vizitează locu l unde urmează să se deschidă un nou
punct de slujire . Face o vizită în localitatea P ăget, protopo pi

atu l O uj II, în vederea constru iri i unui centru social.

În capela Seminarului Teologic Ortodox Român din O uj
Napoca, oficiază Taina Sfân tu lu i Botez pentru prtmca Mara
Petra Dragomir. Rosteşte un cuvânt de învăţ ă tur ă .

18 octombrie: Face o vizită pe şantierul Campusului Te

olog ic " Nicolae Ivan". În Ca tedra la Mitropolitană, slujeşte

Vecernia, Acatistu l Mântuito rului şi rosteşte un cuvânt de
învă ţ ătur ă .

19 octombrie: În bise rica d in Apahida, protopopiatul Ouj

1, oficiază slujba Para stasu lui pentru adormitul în Domnul,
Sabin Diţ preotul. Rosteşte un cuvânt de învăţ ă tur ă .

În biseri ca din parohia Valea Lupşii, judeţul Alba, oficia

ză taina Sfintei Cununii pentru tinerii Bogdan N icolae şi

Rod ica Cioara. Rosteşte cuvân tu l de învăţătură .

Se întâlneşte cu iero monahul Rafai! Noica. În Catedrala

Mitropolitană, asistă la Vecernie şi slujeşte la Litie.
20 octombrie: Săvâ rşeşte o slujb ă de binecuvântare a lu

crărilor la biserica din Lita, protopopiatul Cluj 1. Slujeşte
Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură . Hiroto

neşte preot pe d iaconul Vasile Marius Ab rudan pe seama
paro hie i Bobâlna, p rotopopiatu l Dej ş i d iacon pe tânărul

N ico lae Adrian Sănitariu. Acordă părintelu i paroh, Iu liu

Cerea, distincţia "Cru cea ArhiepiscopaIă" .

În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Paraclisul

Maicii Domnulu i şi rosteşte o cateheză .

21 octombrie (Sfinţii Mărturisitori Ardeleni) : Săvâ rşeşte

Sfânta Liturghie în biserica din parohia Spennezeu (paroh :
Pr. Simon Buta), protopoptatul Beclean .Rosteşte cuvântul de

învăţătură . Hirotoneşte pre ot pe d iaconul Nicolae Adrian

Sănitariu, pe sea ma parohiei Finişel, protopopiatul O uj I şi

d iacon pe tânărul Nicolae Muntean.

În filia Agrieşel, a parohiei Agrieş (paroh : Pr. Tim oftei

Găurean), protopopiatu l Beclean, oficiază slujba Punerii Pie

tre i de Temelie pentru o nouă biserică şi săvârşeşte slujba de
sfinţire a Altarului de vară cons tru it în apropiere. Rosteşte
un cuvân t de învă ţă tură.

În parohia Viile Tecii, protopo ptatul Bistriţa, oficiază Tai
na sfân tu lu i Botez pentru pruncul Alexandru, fiu l părintelui

paroh Daniel Bogdan . Rosteşte cuvântu l de învăţătură.

2 2 octombrie: Împreună cu do mnul Ov idiu Creţu, prima

rul municipiu lui Bistriţa, viz itează şantieru l de amenajare a
Centrulu i Social al protopopiatu lui d in localitate.

În sala de şedinţe a protopopiatu lu i Bistriţa prezidează

conferinţa preoţească .

Vizitează locul unde va fi construită nou a biserică a parohi

ei nou-înfiinţate Viişoara II (paroh:Pr. Călin Sigartău), protopo

piatul Bistriţa. Este însoţit de Pc. Pr. Iustin Tira, vicarul admi
nistrativ al Arhiepiscopiei Vadu lui, Feleacului şi Oujului. Face

o viz it ă pe şantierul Campusului Teologic " Nicolae Ivan".

23 octombrie: Înregistrează un interviu pentru emisiunea

"Lumea Credinţei " de la TVR.
În sala de festivităţi a Hotelul u i "City Plaza" din Cluj

Napoca, participă la recepţia oferită de excelenţa sa Magdo
I ă nos, consulul Republicii Ungare cu prileju l sărbătorii naţi

onale a Ungariei.

24 octo mbrie: La sed iu l p rotopopiatului Năsăud, prezi 

dează conferinţa preoţească . Este însoţit de r. C Pr. Cristian

Baciu, consilieru l b isericesc al Ar hiepiscopiei Vadului, Felea
cului şi Clujulu i. Împreună cu do mnul Gheorghe Ioan Vuşcan,

Prefectu l Judeţului Cluj, inspectează şantierul Ca mpusulu i

Teologic " Nicolae Ivan" , în vederea pregătirii m omentului
inaugural.

25 octo mbrie: Cu prilejul Zilei Annatei Române, la mo

nu mentul din spa tele Catedralei Mitropolitane, oficiază o

slujbă de po menire a eroilor neamului românesc şi rosteşte

un cuvân t duhovnicesc. În Catedrala Mitropolitană, asistă la

Vecernie şi slujeşte la Litie.
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Andreea Pagleşan

Festivalul tinerilor ortodocsi,
din Arhiepiscopia Clujului

_.- " '~ _.,,~ _......... ~ ............. ~ "

--'"- "_."~ '''' '' ' ' '''r '" ".~" "'"" ,~,, . ,"",~ u., '_' '''' ~
~ '.. ".." .......

~
"..........,~ " .,,, ,, ,",,,'"

......... ~ "' _ ,, ~.._ . o,,' ~..·•••,,'
. _ _ .. .. . = ..- -~.- ,""' ''''''. '- ....'''..•

• •~.'"'. , .." d.

"'.~- ; """ .~.•'--_..._,""

At eliere de creaţie

si activităti recreative. .
Festiva lu l tinerilor d in Arh ie

piscopia Clujului are ca temă ge

nerică un citat al părintelui Ar

sen ie Pap ad oc "Dacă tinereţea ar
şti şi b ătrâneţea ar putea .. ." . Ma

nifestarea va fi structurată pe mai

m ulte secţiuni, d in tre care două

de creaţie : eseu şi pictur ă, unde

participanţii vor trebui să com 

pună un eseu pornind de la cita-

tu l părintelui Arsenie Papacioc şi "- --====,,;c=- _
să realizeze de sene sau picturi ce

să ilu streze tema generică a festiva lu lu i. Va fi şi o secţiune

de muzică, la care se vor p utea în scrie co ruri, formaţii

vocale şi inst rumentele, p recum şi tineri interpreţi ce vor

pu tea p rezenta un repertoriu fie religios, popular, folk,

pop sau clasic. Tine ri i pasionaţi de teatru vor putea pre-

ze nta în cadrul festivalu lui un fra gment sau un act dintr-o

piesă de teatru clasică sau modernă, iar cei pasionaţi de

media vor putea realiza scurte filmuleţe sau documen tare

cu activităţile tineril or d in parohii, p re cum şi preocupări-

le lor de zi cu zi. Vor fi şi secţiuni de dansuri de societate

sau populare şi de sport în care se vor organiza concursuri

şi în trece ri sportive.

cP 26 octo mbrie: Săvâ rşeşte Sfânta Litu rghie în biserica cu

hramul "Sfân tu l Dimitrie cel Nou" din cartierul clujean Ghe 

orgheni. Rosteşte cuvân tu l de învăţătură . Hirotoneşte întru
preot pe diaconul Nicolae Muntean, pe seama pa rohie i Cu

tca, protopopiat ul Gherla şi diacon pe tânărul Călin Traian

Variu . Este însoţit de E e. Pr. Vasile Stanciu, decan ul Facu l
tăţii de Teologie d in Cluj-Napoca.

Participă la festivit atea de inaugurare a noii piste de de 

colare/aterizare a Aeroportului Internaţional "Avram Iancu"

d in Cluj-Na poca . Oficiază o slujbă de mulţumire şi rosteşte

un cuvân t de binecuvântare. Este însoţit de domnul Sorin
Câlea, d irectoru l economic al Arh iepiscopiei Vadulu i, Felea

eulu i şi Clujulu i. Se deplasează la Bucureşti în vede rea pa r
ticipării la sărbătoarea hramului Catedralei Patriarhale.

27 octombrie: Pe Altarul de vară d in curtea Catedralei

Patriarha le din Bucureşti, în sobor de arhierei, având în fnm
te pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, oficiază Sfânta Liturghie. ÎnAula .Jeocttst Patriarhul"

din Palatul Patriarhal, participă la faza naţională a concursu

lu i de coru ri " Lăudaţi pe Domnul" .
28 octombrie: Cu binecuvântarea Preafericitu lui Părinte

Patriarh Daniel, în Catedrala Patriarhală, înconjurat de un
sobor de arhierei săvâ rşeşte Sfânt a Litu rghie şi rosteşte cu

vântul de învăţătură . În Aula .Jeoctist Patriarhul" d in Palatul
Patriarhal, participă la şedinţa solemnă a Sfân tu lu i Sinod al

Biser icii Ortod oxe Române, dedicată Anului omagial al Sfin

ţilor împăraţi Constantin şi Elena . Face o vizită la Mănăstirea

Cemica . împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mi
tropolitu l Ardealului, prezidează şedinţa celor două Sinoade

Mitropolitane dinTransilvania. În Sala Mitropoliţilor din Palatul
Patr iarhal, prezidează şedinţa Sinodulu i Mitropolitan al Mi

tropoliei Clujului, Maramureşului şi Să1ajului.

29 octombrie: În Sala Sinodală din Palatu l Patriarhal,

participă la şed inţa de lucru a Sfân tul u i Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române.

30 octombrie: În clădirea "Casino" din Parcul Central din

Cluj-N apoca, participă la lansarea cărţii principelui Rad u
Du da, "Trei poduri pes te lume". La spi talul judeţean îl vizi

tează pe părintele Viorel Stanciu de la parohia Viişoara 1,

protopopiatul Bistriţa .

Jl octo mbrie: La sediul protopopiatu lu i Hued in, prezi
dează conferinţa preoţească de toamnă. Este însoţit de P.Cuv.

Arhim. Dumitru Cobzaru , exarhulmănăstirilor din Arhiepi

scopia Vadului, Feleaculu i şi Cluju lui . În sala de concerte a
Teatru lui de vară din Bistriţa, participă la spectacolul folclo

ric "Dă Doamne la lume bine" organi za t în ve derea strânge

rii de fonduri pe n tru fina lizarea Centrului de tineret de la

Sângeorz-Băi (responsabil: Pr. Tu dor Mudure).
A consemnat,Arhid. Claudiu Ioan Crama
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ASCOR Cluj la un nou început
de an universitar

.~ socata Studentilo r Creştini Ortodocşi Români (ASCOR)
~.:-;''y~ din Cluj-Napoca a reluat din plin toate activită ţ ile de
~D"~\~ dicate tin erilor şi studenţilor căutător! de fru mos şi
Adevar.Anul uni versitar 2013-2014 pare a fi unul la fel de pro

rrutator pentru tineri i doritori de a descoperi valo rile creştin

ortodoxe, frumuseţea valorilor neamului românesc şi bucuria

de a fi în mijlocul unei organizaţii cu suflu tineresc, pentru că

membrii activi ai ASCOR vin cu propuneri ma i vechi, dar şi mai

noi.

Ca şi în ani i precedenţf in luna octombrie a fost dat star-

tul pelerinajelor organiza te de ASCOK Împreuna de scoperi-
re a lăcaşurilor sfinte, unde rugăciunile cu rg lin şi neîntrerupt

pe tărâmuri româneşti, unde tineri i sunt primiţi cu o deose-

bi tă dragoste şi căldură de către povăţuitorii monahi şi mo

nahii, sunt adesea prilejuri unice de legare a unor prie tenii

adevarate şi de îrnbogăţtre duhovnicească, reprezentând o

sursă de in ta rire in cred inţă . Drumeţi ile pentru descoperirea

vieţii monahale, pelermajele tradiţionale, se desfăşoar ă în

fiecare lună . La inceput de decembrie, ASCOR şi un număr

mare de membri ai comunităţii Bisericii Studenţilor din cam

pusul universitar Hasdeu se îndreaptă cu bucurie şi do rire

spre Pn slop, pentru a se închina la mormântu l Părintelu i

Arsenie Boca, ia r la intoarcere pentru a face un popas la Aiud,

unde Sfinţii p,hllântulu i românesc ii aşteaptă an de an . Şi cum

e fru mos să se în tâmple in timpul postului Kaşterii :\Iântui

torului nostru, Iisu s Hristos, ascorişti i se p reg,\tes c foarte

serios şi învaţă cele ma i fnlllloase colinde pentru a merge la

măn,\stiri şi a vesti bucuria \'enirii pe p'lmânt a Mântuitoru

lu i. Tim pu l pelerinajelor este po trivit În orice perioad,l a

anului, de aceea ASCOR Cluj invit,l studenţii la pereg rin,\ri ..::...
, -duhovniceşti d in brumărel pană in luna lu i cuptor. o

semnalul telefonic şi de aglomeraţie, unde Parintele Ntcon ne
aştepta cu z ă rnbet viu, btnecu vân tându-ne şi imbrăţ işându-ne

părinteşte. Aici, prima obşte întemeiată, pentru a putea găsi

rugăciune departe de mersul veaculu i acestuia, şi-a facut chilii

intr-un vagon, ce a rămas peste ani tot acolo, ca mărturie a

smereniei şi lepădării de sine a vieţuitoarelor mănăstirii .

De la maicile ş i surorile care îşi pleacă smerite capul la

vederea noilo r veni ţi. pân,\ la dealurile care ascund ruinele

unor case uitate de modernitate, toate ascund ° ta ină ce ne

va fi dest ă inuit ă a doua zi, când, dupa Sfânta Liturgh ie, Pă

rintele Nicon voieşte a ne vo rbi cuvinte de folos. Cu o botă

pe post de rea zam şi cu un pas uşor, Părintele ne aduce pe

vârful de deasupra mănăstirii . Ne vorbeşte despre asculta rea

de duhovn ic şi despre bucuria reciprocă tzvorâtă din acea sta,

despre căsătorie şi monahism, despre mersul lumii de astăzi

şi de sp re nevoia noastră vie după Dumnezeul cel Viu . Soa 

rele tot scade, no i coborâm oprindu -ne din loc în loc, mereu

pentru "un ultim cuvânt". Ad unând mult folos din răspun

surile pline de înţelepciune ale Părintelui Nicon, cerem bine

cuvânta re de drum şi pornim încet spre casă .

Un ultim p opas la biserica de pe Cetăţuia

d in Alba-Iulia

E acum timpul vecernie! închina te Preacuvtoasei Maici

Parascheva şi la biserica de peCetăţuia d in Alba-Iulia e vrem e

de pnveghere. Intram şi aici, ca ultim popas, bucurându-ne
de cuvâ n tu l Părintelui Florin Botez an şi de cântânle de la

strena, după care ne îndreptăm spre Cluj.

Trei zile în care ne-am bucurat de cu vin te folositoare, unii

de alţii şi de locuri sfinţite prin jertfa unor oameni car e şi-au

pus viaţa pen tru Dumnezeu.

T a tiana O ni10v

La Mănăstirea Măgura-Jina, Părintele ~icon îi
întâmpină mereu pe tineri cu multă dragoste

Timpul ne grăbea, căci voiam cu toţii să pe trecem slujba

wcemiei de duminică in sânul altor \',\î, aproape de Sebeş, la

Mănăstirea Măgura-Jina, departe de zgomotu l maşinilor, de

Lumi na ş tearsă din in teri oru l b iseri cii ascundea, printre alte
icoane şi sfint e moaşte, şi icoana Maicii Domnului Pantana 

ssa, moaştele Sfântului Chelaste şi un mic papuc al Sfântului

Etrem cel Nou, prieteni atât de apropia ţi ai Bisericii Studen

ţilo r din campusu l universita r Hasde u . Privirile vi i şi glasu
rile atât de familiare ale maicilor ne -au încred inţat că tocma i

aceşti " prieten i" ne-au desch is porţile .

Cu vin te d e foc de la Maica Ie rusalime,
stareta Mănăstirii R âmeţ

Dimineaţa de sâmbătă, foart e devreme, toaca ne chema

la rugăciune . Nu ştiam încă ce ne pregăteşte Dumnezeu ...

Odată cu săvârşirea Sfintei Litur ghii, maica staret â Ieru salime,

ne poata lui Onisifor Ghibu, plecată de 1.1 11 ani de acasă la

Mănăstrirea Prislop cu g ând de monahism, ne-a adăposti t la

loc retras pe nt ru două ore, în pridvorul st ăreţ iei . De ce aces

tea? Aveam să aflăm că cea d in faţa noastră păşeşte pe tre p

tele mănăstirii de 60 de ani , din care 40 de ani i-a petrecut ca

staret ă a ma rii obşti de la R âmeţ . Fundamentele vieţii mona

hale le-a dep rins chia r p rin apropia ta oblăduirea a Părintelui

nostru, Ar sente Boca. Luata de amintirile care Îi apar în min

te doar la rostirea acestui nume, Matca stare ţ â incepe a spicu i

câteva cuvin te d in cele au zite d in timpul vieţuirii sfinţiei sala

În obştea Mănăstiri i Pr islop: " Nu fiţi cu ier e purtătoare de

haine!", "Nu vă că tr ăni ţ i când sunteţi înţepate! Învăţaţi-vă cu

răbdarea şi fiţi atente, că \'.1 veni vremea când o să mâncaţi

cu lingurita'" sau ,,5..1vă luptaţi să vă simplificaţi cât ma i mult

viaţa! " . Ma tca Ieru sali ma, omul care s-a luptat piept la piept

cu securita tea vremurilor comuniste, omul care a dat un suflu
înviora tor M ănăstirii R â rne ţ prin multă os ârd te şi râvnă,

scapă lacrimi cân d vorbeşte de suferinţele unei mame îndu

rerate venite pe ntru copilul ei 1.1 mănăs tire pentru a cere ru -

g âciune şi sfat. Văzându-ne tin eri , ne aminteşte şi ne povăţu

ieşte : " Pe 1.1 casa părinţilo r s,\ nu mergeţi cu mâna goal,\!" .

R â rne ţ, pe ntru a participa la p rivegherea s ăvârştt ă de obştea

numeroasă a locaşulu i sfânt, loc unde am şi poposit pes te

noapte. Odata ajunşi, valea răsuna de vocile ma icilor car e ÎI

slăveau pe Dumnezeu cu glas smerit şi care aduceau c ântări

de laudă in cinstea sfinţilor prăznuiţi, Prov Tarah şi Andronic.

Moartea si mărinimia,
incandescentă a copiilor

Sfinţi, Oameni,
Cuvinte intr-un pelerinaj

Pri mul pele ri naj organ iz a t de ASCO R C tuj -Na poca
În an u l u ni ve r sit a r 2 0 1 3 -2 0 14

L ore na Sacali ş

t~jiţ! cartea e prezentă prin tre noi în fiecare zi, dar dacă nu

~ikÂ avem de-a face cu ea prin spitale. pe la urgenţe sau
· lt.~t.!l_
"".=~.~'<,,, prin alte locuri ale mu ribunzilor, o ignorăm ori o evi -

tăm cu acrivie , ea nefiind a noastră sau tiind ascunsă În tr-un

plan îndepărtat al bătrânetilor noastre, pestecâteva zeci d e ani,
oricum într-o mare aură de incerti tudine . Până Într-o zi când

ine vi tabilu l se produce în sânul familiei şi, preţ de câteva zile,

experiment âm neînţelesul şi tristeţea morţii, a do liului..

Bunicul meu a dus decenii multe în spate... curând avea
să fie tnmormântat. Mt-era imposibil să ajung acolo d in cau

za distanţei de pe ste 500 de kilometri şi a alto r motive care se

adunaseră . Purtam deja doliu în îmbrăcăminte . Sufleteşte

incercam sentimente diverse, de la teama de moarte şi d isp e

ra rea om ulu i care conştientizează că moartea se poate p ro

duce pe neaşteptate oricând, pân,\ la nădejdea creştinului care

crede în Îtwiere şi care acceptă moartea ca pe o trecere spre

cealaltă lume la care ne cheamă Dumnezeu şi pentru car e

trebuie să ne pregătim.

Am mers la şcoala . La ore, elevii m-au umplut de energie

şi timpul trecea parcauşor. Simţeam totuşi că nu mai am răb

darea de fiecare zi şi aşteptam momente dese de respiro şi

reculegere . În vioiciun ea lor, cop iii d in clasa a V-a ajunseseră

destul de repede să aprindă sala de gălăgie şi neatenţie. Îi

sc ăpasem de sub control şi m-am supărat . I-am Întreba t dacă

s-au gândit de ce sunt î mbrăcată în negru. Un băiat mi-a răspuns

vesel: "purtaţi doliu!" şi pronuntând cuvântul, toţi cop iii şi-au

veni t În fire, au făcut linişte şi au devenit serioşi . Ştiau că e un

lucru grav. Şi atenţionându-i că veselia, cântecelele şi lecţia

amuzant ă nu inlocuiesc atenţia şi ordinea de bun-simţ, am

sch imbat foa ia şi le-am vorbi t despre cât de important este

să - ţ i preţuieşti bunicii. Iar cop iii au schimbat şi ei foaia cu mine.

În nici două minute au veni t la mine şi mi-au dăruit cartonaşe

din colecţia lor de personaje IceAge, cărţi de joc cu animăluţe.

rnagne ţ t de frigider. De unde le-au scos?!

Astfel şi-au Încercat ei puterea delicata de a consola, de a

m ângâi a, de a tnveseb. Poate că aceasta este mănnimia şi mân

gâterea vtndec ătoare pe care ar trebui 5<\ o avem faţă de ceilalţi

în clipele indoliate şi, ma i mult, în expectativa iminentă a mo r

ţii . Cenerali z ând . poate, că aceasta este seninătatea şi calmul

acceptării. de car e vorbeau părinţii optineni. a tot ceea ce ne

aduce fiecare zi. Şi ce e mai frumos decât un om sen in care are

nădejdea ajutorului lu i Dumnezeu În toate zile le vieţii sale,

care îi ridică şi pe ceilalti. umplându-i de curaj şi încredere?
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Adresa ASCOR: Ree!a cţia FILOCALL-\.:

du it s..1 organizeze minunatul ewniment. Preşedintele ASCOR,

Bogdan Dind , le-a dorit S,l tie mer eu niş te copii curaţi şi

neprihăni ţi şi le-a mulţumi t pentru toate de liciile cu linare,

pe ntru timpul acordat şi impli carea responsabil 'l, sublin iind

că în t,îlnirea a fost un prilej frumos de redescoperire a bunl
riei curate, a curaju lui şi a dorinţei de a face lu cm ri minuna

te, d iferite de preocupările pe care le au unii copi i de "ârsta

lor.

La s târşit copiii le-au mulţumit celor care i-au aju ta t în
organizarea întâlnirii, au ascul tat powţele celor mai mari, iar

me mbrii ASCOR nu au in târ zia t S,l le mulţumească pentru

clipele deosebite petrecu te împreună .

ocupa t adolescenţii care au participat în tabe rele de vara şi

care au vr ut să-şi exprime mulţumirea faţ,l de tot efortu l

depus de me mbrii ASCOR pe nt m ca tabe rele de vară să fie
cât mai atractive şi cât mai folositoare.

Pregăti rile au fost multe şi serioase. Cei zece adolescenţi,

ajuta ţi de părinţi şi povăţuiţi de Rad u Copil, organizatorul şi

in iţia torul taberelor de vară, dar şi a ma i multor activităţi

pent ru tinerii din Clu j-Napoca, şi de cele două vice-preşedin

te ASCOR,Oana-Raluca Bătl ă şi Lorena Sacaltş. au gând it
evenimentul până în cele mai mici deta lii .

De la inceput, au trebuit să facă mai multe cumpărături

pe ntru ca partea gastronomică a evenimentulu i să fie cât mai
variat ă ş i ma i ap ettsanta . Ingre dientele şi re ţet ele au fost
stabilite d in timp împreună cu Oc na -Raluca şi Lorena, două

echipe au facut cumpărăturile, iar alte echi pe, ajutate de în

drumători mai cu experienţă, au ga tit deltcatese precum sa
lata de boeuf brioşe, car tofi prăjiţi în susan amestecaţi cu
brânză, ruladă cu măsline, plăcin te cu spanac, două tortur i

şi alte pr ăjituri . La prepa ratul maioneze i s-au aventurat bă

ieţii. Chi ar dacă a durat mai mult, participanţii spun că efer
mi a merit at pen tru că sosul a ie şit delicios.

Un al do ilea aspect important a fost aranjarea salii .Când

totu l a fost gata, ma sa pusa şi sala amenajată, adolescenţii au
invi ta t voluntarii la evenimentu l mult aşteptat.

Prezentatoarele şi coordonatoarele în tâln irii, Alexandr a
Maior şi Krisztina Szollosi, fetele care au fost desemnate ca

fiind "copiii tabe relor" în care au part icipat, au avu t emoţi i

când au trebu it să stea în taţa celor peste 2 0 de membri ASCOR,

da r au reuşi t să depăşeasc ă toate încercările .

Evenimentul a avut structura unei zile de tabere, doar că

rolurile au fost inversate.Adolescenţii au preluat îndatorirea

de voluntar, iar volunt arii s-au aflat în postura de beneficiari
ai p rogramului . Astfel, membrii ASCOR au trebuit să parti

cipe la d iferite p robe pregăti te de adolescenţi . Mai întâi s-au

prezen tat, apoi au facut Marele Joc, in cadrul căruia au avut
de infrunt at mai multe încercări, de la proba de mtmă, pân ă

la p roba religioasă şi proba artistică de realizare a unor foto
grafii care ar ti trebui t să exprime tinereţea, fericirea şi atmo

sfera tabe re lor de vară . După Marele JOf, fiecare ascorist a

primit cât e o foaie care conţinea anumite litere cu aju torul
cărora trebuiau să ghicească citatul propus de adolescenţi .

Au fost şi activit ăţi sportive, după care toţi au poposit in

jurul mesei festive. În far furie, voluntar ii au g,lsi t câte un
ră vaş cu me saj deo sebit. În acest timp al bunei petreceri îm

preună, voluntarii ASCOR au adus doar cuvinte de laudă şi

incurajare la ad resa copiilor şi adolescennlor care s-au stră-

T a tia ll a G nilo\'

Voluntarii ASCOR au fost
răsfătati pentru o zi• •

D ·1.: Darcel mai d~fici! ?

C F.: Pasulde Bihor, cred că eun răspunsunanim valabil. (râde),
in sensul că e mai greu la început, până îţi intri în ritm.

1.:\1.: Cum cred că te 1'or ajuta pe viitor aceste cursuri?
C F.: Cred G.1 I1k1. vor ajuta să mă desch id mai mult şi în ceea

ce priveşte dansul, şi in relaţia cu oamenii, şi in sensul tn ţele

gerilor, a legării unor prietenii . Cred că orice lucru care te apro
pie de om este o şansă pe care nu trebuie să o ratezi.

1.:\1.:Dacă aceste cursuri se vor continua şi după post, ai
l'rt'a să participi in continuarl'?

CE: Da!Dacă nu se iveşte altceva, da!

1.1-1.: CI' ţ i-a plăcu t a l mai mult din ceea CI' am Îfll'ăţat

până acum?
Petrişor : Îmi place . .. tot! Poate cel m ai mult piruetele

(râde).
1.:\1.: Cum cred că te 1'or ajuta pe viitor aceste cursuri?
P.: Cred că de acum, dacă vot ti invitat la nunţi sau la alte

astfel de evenimente . voi ş ti ce trebuie să fac. Poate ma vor
ajuta şi să m ă mişc mai pu tin .. . "de lemn" (râde).

n1.: Cumţi se pllr proJi'sorii l lOŞtri?

P.: Sunt super! Sunt deschişi, te ajută, îţi explică şi de cind 
sprezece ori dac,l e nevoie.

1.:\1.:Dacă aceste cursuri se vor continua ş i după post, ai
1'rt'a să participi ÎIIcontinuare?

P.:Da, desigur. rvfi-a pL.1tllt foarte mttlt de L.1 prima şedinţă. Am
văzut c..1 unii oameni au \"elut, au plecat, dar eu Yreau s..i.continui.

Aşadar, doritorii şi iubitorii de dans trad iţional româ nesc,
de \"oie btll"ki. şi de comuniune frăţeasc,l, sunt aşteptaţi L'tl drag
S,l ia pa rte la acest curs, in cadrul cJ.ruia awm şansa de a spori
bucuria, atât de caracteristic,l Ortodoxiei.

~'{1 fJ:;~:J.' n luna octombrie a avut loc cea de-a tre ia ediţie a
~[~ întâlniri i dedicată voluntarilor ASCOR implicaţi în
;j!.f..

0.... organi zarea taberelor de \"ară pe nt ru cop ii şi adoles-

cenţi . Ca şi în an ii precedenţi, mluntarii au fost invitaţi s..1 ia
parte la o reuniune de sutlet de a cărei bune desf,l şurări s-au

Alt participan t, Petrişor, care nu face parte din ASCORCluj,
dar care a fost invitat la acest curs de către o membră a asocia

ţie noastre, este şi el încântat:

1.:\1: Cam cât t imp?
CE: Hm ... cam trei sau patru ani.
I. ~I. : Având În <'I'dl're experienţa de dinaillte, simţi că ai

Învăţat ceea llOU la cursuri?
C E: Am învăţat să joc cu mai mulţi parteneri - cred că

acesta e un avantaj - , am învăţat că trebuie să ne adaptam după

celălalt, că degeaba ştii un joc din punct de vedere tehnic, dacă
nu te la şi mânuit de ritm, de piesă şi de pa rtener şi am învă ţat

să tiu cu ceilalti. cu ascoriştii noştri, petr ecând fru mos timpul
împreuna.

D ·I.: CI' părerI' ai dt'spre profesorii llOŞtri ?
C E: t>.L.1 bucu r foarte tare că sunt foarte lacşi, în sensul că

nu ne cer lucruri stricte, că e maimultă dragoste de dans decât
neaparat interes pentru perfecţiune tehnică, că dans am pentru
a ne simţi bine, mai mult decâ t în scopul câştigului material
sau altceva de acest fel. Îmi sunt foarte dragi.

1.:\1.:CI' ţi s-apămt celttuli.fYumos din cel'a CI' amfacut până
lUum la aceste cursuri şi mă reţ ev aici la pa~'ii de da llS?

CE: Cel mai frumos ... Pentru că sunt fată, imi plac piruet ele
(râde): imi place fap tul că ştim săle facem singure şi că pu tem
fi mli stăpâni pe joc dacă ştim s..lle mânuim cât de cât.

Cursuri de dans. . . cu haz

Pentru ca viata studenţească să nu fie pres ărată doar cu

emoţiile de dinaintea şi d in timpul exame ne lor, ASCOR Cluj
vine cu o vastă paletă de atelier e, un de tinerii pot pet rece
timpul in duhul prieteniei, al c reativită ţ ii şi al descop eririi
valorilo r româneşti prin intermediul lucrului ma nua l, .11
cântecelor şi al dansurilor. Da na-Ralu ca B,\ilă, vtcepreşedtn

ta ASCOR Cluj, este persoana care îi provoaca pe studenţi să

descop ere şi să îndr ăgeesc ă tot ce înseamnă tradiţii româneşti .

I ată de ce, multe din atelierele ASCOR, precum cel de cres
tături în lemn şi cel de meşteşuguri tradiţionale, activitatea
de căutare a costumelor populare in satele româneşti au drept
scop desch iderea unei ferestre spre revalorifi care a şi preţu i 

rea neamu lu i românesc. Mai mult decât atât, Ocna -Raluca
Băil ă nu scapă nicio ocazie pe n tru a scoate d in cuf ă rul S,lU

cos tu mele populare ad una te de-a lungul an ilor şi de a le
oferi spre purtare tinerilor in timpul marilor s ărbători, ca o
am intire a n emurilo r când portu l tradiţional înfrumuse ţa

biser ica strămoşilor noştri . Anu l acest a, tot la propunerea
Oanet -Raluca B ăilă , ASCOR Ciuj desfăşoară cursu l de dansuri

populare româneşti . Acesta se dovedeşte a ti un atelier care

se bucură de o mar e popularitate, întrucât cei pes te 40 de
tiner i care se prind în horă spun că prin intermediu l dansu
rilor descoperă frumuseţea paşilor d in d ifer ite regiuni ale
Românie i, da r şi etnografic satului român esc .

Voluntar ii ASCOR invită tinerii să participe la atelierul de

toacă, oter indu-le posibilitat ea să deprindă şi să invete ritmul
care cheamă la rugaciune în cadrul slujbelor d in Biserica Or 
todoxă. De asemenea, continuă atelierul de chitar ă , iar cel de

colinde va incepe in a doua jumătate a lunii noiembrie.
Pentru iubitori i de lucru manual, se desfăşoară atelierele

de cruciul i ţe şi metaru ere. de litogr.ui i ş i de alte activităţi

per iodice, cum ar fi, de exemplu, munca pentru renovarea

unui foişor d in Grădina Botanică .

Şi celelalte evenimente filantropice ale ASCOR vo r conti
nu a anul acest a . Sunt aşteptaţi cât mai mulţi tine ri pen tru a
se implica in activi tatile dedicate copiilor de la Liceul pentru
defirien ţ i de vedere. bătrânilor de la azilurile d in Cluj-Napo

ca, dar şi alto r pături sociale vulnerabile.
Mai mult decâ t atât , pe parcursul an ului, la demisolul

Bisericii Studenţilor, unde ASCOR şi membrii acest ei comu
nităţi organizează numeroase evenimente cultur al-arti stice,
vor avea loc expoziţ ii de fotografi i, vern isaje, în tâlniri inedi 
te cu invitati deosebiţi şi alte activită ţi. pr ecum ar fi cursuri
le de jurnalism, limba engleză şi limba rusă .

Nu vor lips i evenimente ca sfinţirea căminelor şi tradi ţi 

onalele tabere pen tru cop ii, tineri şi studenţi organizate an
de an în locu ri de o frumuseţe rară .

Tinerii mai sunt aşteptaţi în fiecare zi de marţi, joi şi dumi
nică L1 discuţiile Părintelui Ciprien Negreanu. preotul misiona r
al Bisericii Studenţilor, timp de aflare a răspunsurilor, de înţe

legere a Evanghelie i şi de o adevărată creştere duhovnicească .

Iulia :\lureşan: CI' te-a dett'n l1 illat să l>ii la cursu l dl' dans
tradiţional?

Camelia Felecan: Dragostea de dansul po pu lar, dorul de el
şi ascoriştii .

U\I.:"Doru ldl'..."- să Înţeleg că aifiU"lIt mllb"llri fi Înainte?
CE: Da. Când eram în clasa a IV-a.

ti

;~~~. ~1~1'~:~a~m~~:~:l:s..~:f~~::~~~:~::::. , iZ'0..... s..l -i treac..1 prin istoria culturală şi etnografid a s..l tului
romînesc, in s..îmtl d n.u,l, acordurile muzicale tradiţionale şi b..1ta

ia ritmid a picioarelor s-au cristalizat sub fonna llllei armonioase
impletiri de paşi de dans tUfat şi cu adevărat mwselitor.

Unii - cunosc,1tori deja, alţii - cu totul nO\i ci, tiecare din cei

tincizeci de participanţi au avut multe de învăţat pât"k1. acum
din eleganţa şi acurateţea profeso rilor profesionişti - Camelia
şi I\'eluţu :\fotoc.

Pasu l sincopat, "Vârf-toc-ul" şi mai ales piruetele (in cazul
fetelor) au cam dat b,lt.1i de cap la început, îns..1lki.d,ljdu im ca
pât"ki. la agapa de dinaintea Poshtlui r\aşterii Domnului nostru,
Iisus Hristos, s..i. pu tem oferi publicului o reprezentaţie respec-

::: tabil.\, după care d ,ms..l tori i vor lua o pauză . .. de post.
~ În cele ce urmează, \"om prezent a câteva păreri ale L'tlfsan-

':o
ţilor despre aceast.'lacti\i tate:

I ulia A na m a ria lviu reşan

,
Z
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