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Hristos ne oferă libertate deplină

1. Omu l devNlit rob patimilor
Dumnezeu l-a creat pe om tânăr, sănătos, frumos şi nem uritor. Toate funcţiunile îi erau perfecte .

Pe deasupra, era liber sufleteşte, dar şi din punct de vedere social. Citim în referatul biblic că afăcut
Dumne::.eu peom dupiJ. chipul Său; după chipul lui Dumne;;.eu I-afăcut; afăcut biJ.rbat şi femeie (Facere 1,

27). Fiind creat după chipul lui Dumnezeu, era liber. Tot Scriptura ne mai spune că, la sfârşitul creaţiei,

a privit Dumnezeu toate câte afăcut şi, ia tă , erau bunefoarte (Facere 1, } 1) .

Omul, creat după chipul lui Durrmezeu, era perfect şi destinat să ajungă asemenea lui Durrmezeu .
Ontologic, însă, era făcut să fie liber în ascultarea de Du mnezeu. Păzind poruncile Lui, avea toate
şansele să-şi sfâ rşească calea înt ru asemănarea cu El. Şi toanai libertatea i-a fost fatală . Diavolul l-a

ispitit în mod pervers, promiţându-i că, încălcând porunca şi mâncând din pomul cel din mijlocul
raiului, nu va muri, ci va fi ca Dumnezeu. Şi bietul om, dorind să ajungă dumnezeu, dar fără ajute
rullui Durrmezeu, s-a prăbuşit şi s-a dat morţii. Este de-o perversttate absolută ispita diavolului: Nu
veţi muri! Dar Dumne::.eu ş tie că în ziuaîn care peţi mânca din elvi se por deschideochii şi veţi fi ca Dum
nezeu, cunoscând binele şi răul (Facere }, 4-5). Şi omul, liber fiind, a căzut în plasă şi a încălcat porun
ca. Urm area catastrofală a fost pierderea libertăţii toanai prin prisma manifestării libertăţii.

Neascultând de Durrmezeu, a devenit ascultă tor diavolului. Spune Mitropolitul Nicolae Mladin
că neascultarea de Du mnezeu esteacţiunea ce nu e în confonnitate cu starea creaturală a omului, care
trebuie să fie dependenţă liberă şi conştientă de Creatorul său . Prin ea omul vrea să seelibereze de sub stăpâ

nirea lui Dumne;;.eu: siJ. devină eldumnezeu, să atârne numaide sineînsuşi. De aceea, semnele caracteristice
ale păcatului sunt:egoismul, egocentrismul şi mândria...'

Dacă păcatul este nesupunere faţă de Dumnezeu, el este supunere faţă de diavol: În orice păcat există

unfelde demonie stranie, iraţională, neînţeleasă. Maiales În anumiteclipe ale vieţii suntem surpri nşi de un impuls
necugetat, de o putere ce izvorăşte din regiuni tenebroase, carevrea să necopleşească, să scoatiJ. la ive,aliJ. abisuride
răutate ceneînspăimântă. Esteo înfliJ.cărare de iad care distrnge piaţa noastră şi pe cea asemenilor noştri'.

Urm area acestei stări de p ăc âtoşerue este moartea, cu tot cortegiul de suferinţe ce o preced. Spu

ne Sfântul Apostol Pavel că, precum printr-un om a intrat păcatul în lume şi prinpăcat moartea , aşa şi

moartea a trecut la toţi oamenii pentru că toţi au păcătuit În el (Romani 5, 12).
Din tânăr, frumos, sănătos şi nemuritor, datorită păcatului omul ajunge bătrân, urât, bolnav şi

muritor. Îşi pierde libertatea şi ajunge rob patimilor sale. Funcţiunile pe care le-a aşezat Durrmezeu
în el se pervertesc. Amintim două din tre aceste funcţiuni : funcţiunea nutritivă şi funcţiunea proc re
ativă . Dacă, înain te de cădere, omul mânca pentru a tră i ş i se folosea de comuniunea trupească

pentru a se înmulţi, după cădere trăieşte pentru a mânca şi ape lează la legătura trupească pentru
plăcerea păcătoasă şi nu pentru naşterea de prunci. Nevoia de mâncare şi băutură se transformă în
îmbuibarea pântecelui, iar comuniunea trupească dintre bărbat şi femeie în desfrânare.

Pentru a se satisface, amândouă acestepatimi au nevoie debunuri materiale, de bani .Şi în lupta pentru
bunuri materiale şi bani, oamenii intră în coliziune unii cu alţii, doresc să se stăpânească unii pe alţii, doresc

să fieunii mai marii altora. Cele trei patimi dezordonate - iubirea de plăcere, iubirea de avere şi iubirea de
mărire - , care la rându-Ievor genera altele, îi fac pe oameni să fie ahtiaţi după putere.
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2 . Omu l deprnit rob omului

În felul acesta, omul ajunge rob al patimilor sale. Şi, pentru a şi le satisface, doreşte să stăpâneas

că peste ceilalţi . Cele tre i patimi dezordonate corespund celor trei ispite cu care diavolul a vrut să-I.

ispitească pe Mântuitorul în pu stie: Propunereade apreface pietrele în pâini ascundea lăcomia pântecelui.
Invitaţia dea i seînchina pentru a-I dastăpânirea lumii însemna piJ.riJ.sirea lui Dumne::.eu şi a ascultării faţiJ.

de EI în schimbul bunurilor pământeş ti, cumseîntâmplă în ca::.ul iubirii deargint. În sfârşit, invitaţia dea
searunca de pearipa templului spre afi salvat în chip minunat, insuflă slapă deşartăJ.

Omul creat pentru comuniune şi iubire devine egoist şi posesiv. Omul este târât, în veacul aces

ta ma i mult decât altădată, de mania consumului. Nu numai bunurile, dar chiar şi ceilalţi oameni,

devin obiecte ale satisfacerii plăcerilor sale . Trăieş te în mai multă bogiJ.ţie, dar se simte mai sărac. iş i

multiplică facilităţile, darîi sporeşte angoasa.Îş i înmulţeşte satisfacţiile trupeşti, dar Îi creşte nefericirea. Îşi
identifică existenţa cu mijloacele şi confortul pecare leare Ia dispo;;.iţie. Şi, când lepierde peacestea. simteciJ. ~

îşi pierde însăşi existenţa. Astfel, golul lui spiritualcreşte odată cu creşterea bogăţiei şi a confortului4• (ro -
Celor ce, din motive egoiste, îi calcă pe semeni i lor în picioare şi-i stăpânesc cu samavolnicie, pen- g

tru a-şi satisface patimile , Sfântul Iacov le face un rechizitoriu: Veniţi acum voi, bogaţilor, plângeţi şi viJ. .~

tânguiţi denecazurile care vor să vină asupra voastră. Bogăţia voastră apuirexu şi hainele voastre le-au mâncat ~
~

moliile. Aurul vostru şi argintulau ruginit şi rugina lorvafi mărturie asupra voastră şi ca focul va mistui ~

,p'f-
I Nicolae Mladin, As=:a ~ Misticapau/ină, Sibiu, ed. Deisis, 1996, p. 24.
2 Ibidem.

3Georgios Mantzaridis, Morala crt~ştină Il. Bucureşti, 00. Bizantină, 2006. p. 50.
4lbidem, p. 429.
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2 AC T UA L I TA T E

în d ificultate. Co mplexul social ce va purta hramul "Sfân tu l
Onufrie " va cup rin de patru case de tip familial, ca re vo r
găzdui, fiecare, ap ro ximativ 10 co pii, ca re sun t separaţi

tempo rar sau definitiv de păr inţ i , p rec u m ş i u n corp
multifuncţional, toate aces tea pe un teren dona t de Mănăs

tirea d in FIoreşti . Copiii vor be neficia în cadru l centru lu i de
îngriji re , educa re şi suport emoţional, pre cum ş i de un
mediu op tim dezvoltării fizice, intelectua le şi moral sp ir i
tu ale a acestora . Potr ivi t părintelui duhovnic Visarion Paşca,

iniţiatorul acestui proiect a fost v rednicul de po menire Mi
tropolitul Bartolomeu, care încă de cân d a înce put construcţia
mănăstirii cu hr amul "Acoperământul Maicii Domnulu i" în

anu l 1994 a dorit ca această mănăstire să găzduiască un
punct important de asis tenţă socială . De anu l trecut s-au
în ceput demersurile pentru real iza rea acestui p roiect , iar pe

12 iunie, ch iar în ziua pomenirii Sfântului Cuvios Onufrie
cel Mare, Înaltpreasfinţitul Părinte Arh iepiscop şi Mitropo

lit And rei a s finţit locul unde
va fi ridicat complexul social.
În prezent, p rima casă este ri 
d i ca tă p â n ă l a ni vel u l
acoperişului, iar cea de-a doua
se află la nivel de fundaţie . Pen-

tru co n ti n u a rea lu crărilor,
•

:' Asociaţia are nevoie de spriji-
l nul celor ca re doresc să ajute

la edificarea acestu i aşez ământ

pentru copii, după cu m ne-a
declarat Teodora Ceci1ia Ange
lescu, fon da to r şi membru în
consili ul d irector al Asociaţiei

Fil antropice " SI. Onufr ie" şi

membru în cons iliul director.

Campanie pentru Centrul "Sf. Onufrie"
Pentru construirea aşezământului social "Sfântul Onufrie",

Asociaţia filantropică ce poartă acelaşi nume, înfiinţată în Itma
mai a acestui an, în colaborare cu Mănăstirea de la FIoreşti a
demarat o campanie de informare şi strângere de fonduri . Inti

tulată "Toţi copii au nevoie de iubire", această campan ie de
strângere de fonduri a fost lansată marţi, 1 octombrie 2013, cu
ocazia hr amului ''Acoperământul Maicii Domnului" alMănăs

tirii Floreşti, dată de la care vor putea fi donaţi 2 euro trimiţând

SMS la numărul 8864, şi va dura până pe 10 ianuarie 2014.
Totodată, în această perioadă Asociaţia Filantropică "Sf.

Onufrie" cu sp rijinu l altor instituţii organizează o serie de
spectacole car itabile şi concerte în vederea strângerii de fon
d uri, în care sunt implicaţi atât elevi i şcolilor şi liceelor clu 
[ene , cât şi studenţii celor mai importante universităţi d in
Cluj-Napoca. Spectacolele vor avea loc pe parcursu l lunilor
octo mbrie, noiembrie şi decembrie în sala Au ditorium Maxi

mum a Casei Uni versita 

rilor d in municipiu .
Doritorii, au putut par

ticip a la primul conc er t
caritab il, programat sâm
bătă, 5 octombrie, de la ora
17 şi va fi susţinut de elevii
Liceului "Nicolae Titules

cu" din Cluj-Napoca. Eve
nimentul, intitulat "Ihe call
of the city", va avea loc în
salaAuditorium Maximum

a Case i Universitarilor cu
începere de la ora 17- Acest
spectacol pregătit de elevi
a obţinut premiul iia Fes
tiva lul M o n di a l al
Creativităţii din SanRemo

2013. Biletul de intrare, de minim 10 lei, a constitu it o donaţie

adusă Aşezământului de binefacere de laMănăstirea FIoreşti.

În 29 octo mbrie de la ora 19 va avea loc un spect acol de
muzică folk susţinut de Adrian Sărmâ şan, iar pe 12 noiembrie

studenţii Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" vor susţine

spectacol de muzică clasică . Pe da ta de 6 decembrie, în ziua de

pomenire a Sfântului Ierarh Nicolae în faţa aşezământului soci
al "Sfân tul Onufrie" d in Floreşti va fi organizat un teledon, iar

pe 17 decembrie este programat în sala Auditorium Maximum
a Casei Universitarilor un spectacol de crăciun multicultural.

De asemenea, pot rivit Teod orei Angelescu, cei do rito ri
pot face donaţii constând în obiecte mobiliere, cărţi, îmbră 

căminte sau încălţăminte, sau în ban i, în următorul cont ban 

car: R0 74BTRLRONCRT020955700.

Mănăst irea Floreşti şi grija de copii
Aşezământul monahal de la Floreşti a fost înfiinţat în

anul 1994, iar biserica mănăstirii a fost sfinţită pe 18 aprilie
2010. Potrivi t m aicii stareţe Teodora Câmpan în preze n t
mănăstirea a re d ouă co rp uri de chil ii pen tru m aici, o
clopotniţă, precum şi o trapeză veche şi câteva ateliere pro
vizo rii. În prezen t la Mănăstirea de la Floreş ti se află în
construcţie o trapez ânouă, care a fost ridicată până la primul

nivel şi care va avea o bucătărie ş i o sală de mese . În plus
lângă mănăstire, pe un teren donat de aşezământul monah al,
a în ceput construcţia unui cen tru social pentru copiii aflaţi

Bucuriile Maicii Domnului
La finalu l slujbei, părintele duhovnic, protos inghelul Visa

rion Paşca i-a îndemnat pe credincioşi să îşi spună necazurile
şi bucuriile Maicii Domnu
lui care est e ocrotitoarea
noastră a tuturor:"Aţi venit
să o sărbătorim pe Maica
Dom nulu i, să îi aducem
cântări de laudă, să îi spu
nem nu numai necazurile,
problemele pe care le avem,
ci să îi sptmem şi bucu riile

cu care ne binecuvântează

zi de zi. Cu toţii o avem pe
Maica Dorrmului ca şi ocro
titoare, o simţim că pe toţi

ne acoperă cu sfântul ei aco
perământ şi de aceea Ea ne
îndeamnă mereu să ascul
tăm de M ântu ttorul Iisus

Hristos. Ea este aceea care
poartă rugăciunile noastre către Fiul lui Dumnezeu şi Mân tu 
itorul nostru"

Spiri tualitatea contra
valului vremelniciei

Credincioşii au partici
pat încă din ajun la un pro
gram litur gic specialce a fost
s ă vâ rştt la sfânt a mănăstire

cu ocaz ia sărbătoririi Aco 

perământului Mai cii Dom 
nulu i. Slu jbe le au în ceput
luni seara de la ora 18 când a fost oficiată slujba Pnveghern,
Utren ia şi paraclisu l Maicii Domnulu i. La finalul slujbei a
avut loc şi o procesiune cu icoana Maicii Domnului în jurul

b iserici i. Program ul litu rgic a con tin uat în ziua hr amului cu
Sfân ta Liturghie Arhierească la care au luat pa rte preoţi,

mon ahi, credincioşi, da r şi autorităţi locale. În cad rul cuvâ n

tu lu i de învăţătură Înaltpreasfinţitul Părinte Arh iepiscop şi

Mitropolit Andrei a vo rbit despre Maica Domnului, ca mijlo
citoare şi rugătoare pentru m ântuirea ne amului omenesc.
"Sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnulu i ne provoacă

să medităm la importanţa pe care o are Maica Domnulu i
pentru mântuirea noastră şi în sp iritualitatea noastră, sp iri
tualitate la ca re trebuie să ţinem cu dinţii pen tru că altfel
pierzându- o ne înghite valu l vremelniciei".

tii
arţi, 1 octombrie 2013, când sărbătorim Acoperămân-

~"'.. tul Maicii Domnulu i, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop
. şi Mitropolit Andrei a oficiat Sfânta Liturghie la Mă-

năstirea "Acoper ăm ântul Maicii Domnulu i" de la FIoreşti,

aşezământ mon ahal ce şi-a sărbătorit în această zi hramul.

Mitropolitu l Clujului a fost înconjurat de un numeros sobor
de peste 50 de preoţi şi diaconi, stareţi şi duhovn ici de la bi

sericile şi mănăstirile de pe raza Arhiep iscopiei Clujulu i. Au

fost prezenţi la h ramulMă

nă stirii de la Floreş t i şi

mulţime de pelerin i veniţi

d in judeţele Cluj, Bistriţa 

Năsăud, Maramureş dar şi

d in alte zone ale ţării .

Hramul MănăstiriiFloresti si, ,
recentul ei proiect filantropic

Andreea Paglepll , Alexandra Andereş

s t Nicolae, M itropolitul Ardealului, Studii rk TeologieMorală, Sibiu, 1<f><j,

p. 10 1.

6 Ibidem.

7Giovanni Papmi. l1aţa lui H ristos, p. 554.
8Dumitru Stăniloae, Triii rfa lui DumnfZfU în Ortodoxie, Cluj-Napoca, 00.
Dad a, 199) , p. 1'f8.
~ M inriul pt: Mai, Alba Iulia, ed. Reintregi rea, 2001, p. 164.

3. Omul devine liber de păt:a.t şi de toa.te seyvituţi le prin
Hrist os.

Din toate pa timile amintite ş i d in toate urmările lor ne
eliberează Hristos. EI ne oferă liberta te deplină de păcat şi de
moarte. Sfân tu l Pavel ne spune că, prin Hristos - Adamul cel
nou - , ne eliberăm de păcat, de suferinţă şi de moarte:Aşadar,

precum pringreşeala unuiaavenit osânda pentru toţi oamenii, aşa,

prin Îndreptarea adusă de Unul, a venit, pentru toţi oamenii, În
dreptarea care dă viaţă (Roman i 12, 18).

La un moment dat , Domnul Hristos i-a chemat la sine pe
iudei şi le-a spus că, rămânând în cuvân tul Lu i, vor cunoaşte
adevărul, ş i adevărul îi va face liberi . EI tocmai de aceea se
întrupa se, îşi asum ase firea omenească, ca s-o elibereze de
păcat şi de moarte şi de toate servituţile . Iudeii s-au tulburat,
socotindu-se oameni liberi, iar Dorrmul le-a replicat: Adevăra t,

adevărat vă spun:oricine săvârşeş te păcat esterob păcatului (Ioan
8, 34). Mai mult, a adăugat un lucru şi mai grav: Voi sunteţi

din tatăl vostru diavolul ş i vreţi săfaceţi poftele ta tă lu i vostru. El,
de Ia Început, a fost ucigător de oameni şi nu a stat Întru adevăr,

pentru că nu esteadevăr Întru el. Cândgrăieşte minciuna,grăieşte

dintru ale sale, căci estemincinos şi tatăl minciunii(Ioan 8, 44).
Dorrmul Hristos a adus libe rtatea absolută . EI ne-a elibe

rat de păcat . Mai mult, învăţătura Lui ne spune că toţi oamenii
sunt egali, liberi ş i fraţi , care trebuie să se iubească unii pealţii, că

omenirea este o marefamiliedepopoarelibere şi egale, care trebuie
să trăiască În iubire şifrăţie tate, conlucrând la realizarea uneivieţi

fericite pentru toţi cei cevieţuiesc pepământ'>. Scriitorul Giovarmi
Papini dă glas dorulu i pe care-I are omul după libertatea în
Hristos, după mântuire: Avemnevoiede Tine, numaide Tine, de
nimeni altul. Singur Tu , Cel cene iubeşti, poţi simţi mila faţă de
noi. Singur Tu poţi simţi cemare-i, nemăsurat de mare, nevoia ce-o
avem de Tine, În această lume, În acest ceas al lumiit,

Părintele Dumitru Stăniloae, de la a cărui plecare la Dom
nul se împlinesc 20 de ani , precizează că Mântuitorul Hristos
ne mântuieşte de tot răul, de înstrăinarea de Dumnezeu, şi

ne comunică şi victoria Sa asupra morţii : Ca om, relaţia Lui cu
noi, ca semeni ai Săi, esterelaţia deeficienţă mântuitoarea noastră

de tot rău l, de toată Înstrăinarea de Dumnez.eu. pentru că El este
Fiul lui Dumnez.eu. El este tot atât defiresc comunicabil ca om, pe
cât ne sunt semenii noştri8• Dimpreună cu El biru im moartea,
devenim liberi de păcat şi moştenitori ai eternităţii fericite .

Oa menii care s-au simţit eliberaţi de EI din robia păcatu

lui i-au eliberat şi pe alţii din ching ile oprimă rii. Aşa se face
că Sfân tul Împăra t Co nsta n tin, acum 1700 de ani, a emis
ed ictu l de libertate de la Milan o, în virtutea căruia creştinii

se puteau manifesta. Imnografii creştini, adresându-se lu i
Dumnezeu, ţin să sublinieze acest gest de mare înţelepciune

al Împăra tulu i Con stantin: Dat-ai, Iubitorule de oameni, bine
credincioasei Tale slugi Înţelepciunea lui Solomon, blândeţile lui
Davidşi dreapta credinţă aApostolilor, ca un Împărat alÎmpăraţilor
şi Domn al tuturorcelor cedomnesc9.

Datorită acestei înţelepciuni a in tu it că libertatea o dă

Hristos şi că viitorul este al Lui . Europ a îi datorează lu i Hris
tos şi Creştinismului toată cu ltu ra şi civilizaţia pe care o are .
Din nefericire, liderii europeni contempo rani n-au avut intuiţia

lui Co ns tan tin şi n-au vrut să stipu leze în constituţia euro
peană că Europa are rădăcini creştine.

'" Sfân tul Apostol Pavel precizează că Iisus Hristos, ieri şi az. i
o şi Înveci, esteacelaşi (Evrei 13, 8). Numai El poate aduce lumii,

'<, libertate deplină, pa ce, înţelegere şi izb ăvire, întâi de toate
S din criza sp irituală, iar apoi şi din cea materială .

d> trupurile voastre; aţi strâns comori În vremea din urmă. Dar, iată,

plata lucrătorilor careau secerat ţarinile voastre,pe care voi aţiaprit-o,
strigă; şi strigătele secerătorilor au intrat În urechile Domnului
Savant (Iacov 5,1 -4).

Patimile care-i stăpânesc pe oameni i-au dus la subjugarea

politică, ideologică şi socială a semenilor lor. Mitropolitul
N ico lae Mladin subliniază faptul că liberta tea este inerentă

spiritului uman. De aceea, ea este un bun necesar şi o condiţie

indispensabilă pentru dezvoltareaomului. Omul nu sedezvoltă În
modautomat, ci prin efort pereonai, conştien t şi liber. Dezvoltarea
capacităţilor lui şi creşterea spre desăvârşire este condiţionată de
libertateşi împiedicată destarea deînrobire, care În lă tură libertatea.
Acest lucrue valabilnu numaipentru indivizi, ci şi pentru popoa
re. Robia Înăbuşeşte forţele creatoareale individului şi alepoporu
lui, libertatea oferă climatul necesarde dezvoltare a acestorforţe
creatoare'.
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Dacă examinăm ace le pat etice apeluri pro-ecu me nice
pomenite, vedem că ele au cu totul altă noimă, întrucât in 
demnurile izvorăsc nu atât din dorinţa de refacere a unităţii

creştine - surprinzătoare într-o lume laicizată şi libertară - ,
ci dintr-o teamă de contlict a Occidentului euro-atlantic. Dis

torsionarea noţiunii în reg istru semidoct mergea până acolo,
încât buna înţelegere din tre creştini şi musulmani era pusă

tot în căciula ecumenic ă , Ignorându-se adevărul elementar

că ecumenismul nu priveşte decât confesiunile creştine . Aşa

dar, o deturnare de sens, de la refacerea unităţii la bună înţe

legere nu numai între confesiunile creştine, ci şi între creştini

şi alte religi i. Cu alte cuvinte, vechiul concept de toleranţă

religioasă revenea îmbrăcat într-un nou veşmânt verbal.
Ajunşi aici, merită reamintit că războaiele şi conflictele

religioase au marcat exclusiv Europa Occidentală, ca efect al
schismei prin care protestanţii s-au desprins de catolici, ur
mele sale putând fi văzute până în prezent în Irlanda. Biseri
cile Ortodoxe nu au trecut prin asemenea încercări, nici nu
au avut instituţii similare Inchiziţiei .

Cât priveşte toleranţa religioasă a românilor pururea ma
joritar ortodocşi, aceasta e atestată istoric încă de pe la anul
1400, când primii armeni (monofiziţ i ) îşi ridică biserici pe
pământul nostru, iar cei dintâi evrei - sinagogi.După Războ

iul de Independenţă din 1877-1878, când Dobrogea este rea

lipită României, turcii ş i tătarii musulma ni nu părăsesc pă

mântui dintre Dunăre şi Mare (spre deosebire de coreligio
narii lor din Bulgaria), toanai pentru că li se asigură deplină

libertate religioasă şi cultura lă, iar rege le Carol 1 le constru
ieşte în anul 1910 la Constanţa o frumoasă moschee care-i
poartă nu mele.

Buna înţelegerea ortodocşilor cu celelalte două confesiuni
creştine, catolicii şi protestanţii, a continuat până în zilele noas
tre în mod natural, mai ales în Transilvania (unde nu s-au şters

din memoria locuitorilor pravoslavnici presiunile prozelitiste,
succesive, unele deoseb it de dure, ale calvinilor şi protestanţi

lor).Aşa încât climatul de bună înţelegere, colaborare şi respect

reciproc în raporturile ortodocşilor cu protestanţii precede cu
mult noua retorică lIecumenică", el existând la nivel local, în
Transilvania sau Banat, de foarte multă vreme.

Cât priveşte mişcarea ecumenică iniţiată de protestanţi la
începutul anilor ' 20 ai secolului trecut, mai mult din nevoia

de legitimitate decât din dorinţa de refacere a mantiei lui
Hristos, lucrurile sunt infinit mai complexe şi vom cita în acest
sens din tr-un document dat publicităţii de Sfântul Sinod al
Bisericii noastre în anul 1997, după vasta reun iune pancreş

tină de la Camberra: "Pe lângă părţ ile pozuioeale mişcării ecu
menice, nu estemai puţin adevăra t că ecumenismula cunoscut şi

cunoaşte perioadede criz.ă evidente. Cauz.ele acestei situaţii trebu
iecăuta te în repetatele tentative ale Consiliului Ecumenic alBise
ricilor dea propune, în decursul celor cincidecenii deexistenţă şi

activitate, modele de unitate creştină fabrica teîn laboratoareproprii,
cu scopul vădit de a salva maimult identitatea denominaţiun ilor

creş tine care alcă tuiesc Consiliul, decât să constituieo baz.ă puter
nică a unităţii creştine ".

Şi atunci când la Malines, în Belgia, în anul 1921, au avut

loc nişte întâln ire de sondare reciprocă între catolici (fără

mandat de la Vatican) şi protestanţi şi după ce Papa Paul al
VI-lea şi Patr iarhul Ecumenic Athenagora s-au întâlnit pe

Muntele Măslinilor, la Ierusalim, în anul 1964, presa şi opinia
publică s-au repez it să spună că mai e puţin până să se pro
ducă unirea Bisericilor creştine. În realitate, lucru rile stăteau

cu totul altfel.

Desigur, mişcarea ecumenică a făcut multe progrese, însă

cursul ei nu este, cum s-ar crede, unul exclusiv ascendent. Şi

voi reaminti două exemple de recul sau de regres evident, care

ne privesc direct. În anul 2000, Părintele Profesor Ioan 1. Ică jr.
a publicat în această revistă, în traducere, o notă secretă adre -
sată de cardinalul Joseph Ratzinger episcopatulu i romano
catolic, în care se spunea, textual, că celelalte Biserici, inclusiv

(sau : mai ales) Bisericile Ortodoxe, nu pot fi considerate Bise
rici-surori, ci doar Biserici-fiice ale Romei ecleziale. În 2006, la

un an după ce fostul prefect al Congregaţiei pentru Doctrina

Credinţei, ţoseph Ratzinger, fusese ales papă sub numele de
Benedict al XVI-lea, acesta renunţa discret la titlul de Patriarh
al Occidentului, rupând în felul acesta un a din vechile şi puţi

nele punţi care mai legau Roma de Constantinopol.

În ce priveşte rugăciunea comună, să-I credem pe Părin

tele Profesor Du mitru Popescu, care ne atrage atenţia că "are
o valoare inestimabilă pentru ecumenismul local". Condiţia

eficienţei acesteia stă însă în apofa tismul ei, în negarea orică- ~

rei afirmări a sinelui (care cunoaşte, din păcate, dese impreg- S
nări cu mesaje prozelitiste) şi în cererea sinceră ca Dumnezeu :
să desăvârşească unitatea credinţei . 8

•

n ultimii douăzeci de ani, cuvântul .ecumausm" a fost

arhiprezent în presă şi în emisiunile de televi ziu ne,
dar în alt înţeles decât cel propri u; iniţial.

Ecumenia (Oikumene) este un termen , implicit o noţiune,

care evocă vremurile în care Biserica lui Hristos era "una" şi

acoperea "tot pământullocuit" . Iar mişcarea ecumerucă, începu
tă acum aproape o sută de ani, spre finalitatea aceasta tinde: să

refacă unitatea creştină, sau cum s-a ma i zis, cu o figură de stil
- "mantia sfâşiată a lui Hristos";"ca toţi să fie una". Obiectivul
acesta, pentru noi , ortodocşii, nu este greu de atins, înt rucât
de-a lungul secolelor nu am recur s la inovaţii dogmatice sau
pseudo-dogme şi alte intervenţii care să altereze esenţa şi Tra
diţia Bisericii din primul mileniu creştin, cel al Soboarelor Ecu
menice. Catolicii,însă, şi în covârşitoare măsură protestanţii ar
avea multe îndreptări de făcut. Potrivit unui mare teolog orto
dox, Vladimir Soloviov, au torul celebre i cărţi "Trei convorbiri
despre Antihrist", refacerea mantiei sf â şiate a lui Hristos nu se

va produce decât cu puţin înainte de sfârşitul lumii.
Vehicularea cu entuziasm a cuvântului "ecumenism '.' d in

ultimii douăzeci de ani s-a corelat şi cu o doză de semidoctis m:
"ecumenismul" acela din mass-media era departe de reface
rea unităţii creştine şi părea un ingredient foarte . .. eu ropean.
Eram poftiţi şi no i să-i dăm concursul, aşez ându-ne astfel

într-o ipostază măgulitoare . Însă pentru noi, ortodocşii, un
demer s ecumenic nu ne afecta dogmele şi canoanele.

Mircea Gelu Buta

Note despre ecumen ism

PSPărinte Mitropolit Andrei a oficiat în seara zilei de

1 octombrie 2013 o slujbă de binecuvântare a Capelei
Spitalului de Psihiatrie din Cluj-Napoca. Slujb a a fost

oficiată cu începere de la ora 18, iar alături de Înaltpreasfinţia

Sa a slu jit un sobor de preoţi ş i diaconi, din care au făcut

parte: exarhulMănăstiriior din Arhiepiscopia Clujului, Arhi
mandritul Dumitru Cobzaru, protopopul de Cluj II Gheorghe
Braica, părintele director al Semina ru lu i Teologic Ortodox
din Cluj-Napoca. Liviu Vidican şi pr. Dan Melenfi, preot
slujitor la Capela Spitalului Clujana.

Capela cu hramul Sfântul Muceni c Pantelimon a Spitalu
lui de Psihiatrie din Cluj a fost amenajată în acest an cu apro
barea conducerii unităţii medicale.Aici se oficiază în prezent

sfintele slujbe, sub coordonarea părintelui And rei Mureşan,

preot misionar în cadrul Spitalului de Psihiatrie elinCluţ secţia

ergoterapie .

Alexandra Alld ere.ş

La finalul slujbei de binecuvântare a Capele i, ÎPS Părinte

Andrei a adresat celor prezenţi un cuvânt duhovnicesc în care
a evidenţiat faptu l că Mântuitoru l nostru Iisus Hristos este
Doctorul sufletelor şi al trupurilor : "Pe lângă faptu l că Mân
tuitorul tămăduia bolnavii, fiind Dascăl desăvârşit, îi şi învăţa

să nu mai păcătuiască . Făcea o legătură între sănătatea tru
pească şi cea sufletească . Atunci când a vindecat slăbănogul
şi l-a văzut pe picioarele lui i-a zis, să I I1l maipăc ătute îl ti!

Asemenea s-a în tâm plat şi cu orbul care şi-a căpătat vederea.

Şi atunci, tragem concluzia că între sănătatea trupească şi cea
sutletească este o legătură puternică . Sigur că s-ar putea ca
păcatele noastre personale să nu aibă neapărat ca şi consecinţă

boala noastră, dar de-a lungul istorie i omenirii, păcatul a fost

cauza neputinţei şi a bolii care a intrat în lume.

Binecuvântarea Capelei
Spitalulu i de P sihiatrie din

Cluj -Napoca
Tableta lunii septembrie

Jackson, Michigan
(Statele Unite)

Alex andru N emoianu

Dragostea de "loc"

li
ă mâne un adevăr emoţionant că, pentru

. ", . fiecare persoană, pentru fiecare fiinţă ome

nească există u n anume "loc", pentru care

are simţăminte speciale: de la dragoste nostalgică,

la sentime nte năvalnice, copleşitoare . Este, p rin
u rmare, d rept să ne am intim cauzele unui atare
comportament, cauza acestor sentime nte şi trăiri .

După părerea mea, înţelegerea acestui fenomen nu

es te posibilă decât în conjuncţie cu starea, cu vir tu 
tea şi da rul "iubirii" .

Toa te .Jocunle" din această lume, .Jocurile" care

definesc existenţa şi isto ria omenească, de la Atena

la Roma, nu au încep ut prin a fi "vestite". Ele sunt
iubite nu pentru că sunt vesti te, ele au devenit ves
ti te pentru că oamenii lor le-au iubit! Atunci când

un grup de oameni iubesc cu înflăcărare u n " loc",

at u nci când sunt gata să trăiască în acel " loc", la

bine şi rău, şi atunci când aceiaşi oameni consideră

un privilegiu şi cinste specială să fie îngropaţi în

pământul acelui "loc", atunci ace l "loc" va deveni

vestit. Iar aici trebuie să înţelegem că a fi "vestit" nu

înseamnă şi nu este tot una cu a fi "faimos", "cele

bru", pentru o clipă, repede trecătoare, din istorie,

ci înseamnă a funcţiona cu rost şi a avea importan

ţă semnificativă in eterni tate. Este aceeaşi deosebire

între a fi vestit cu rost şi a fi "celebru", ca între mo

destie, bun simţ şi lăudăroşenie fără scop.

În "locul" pe care îl iu bim au vieţuit generaţii

fără număr şi, cu voia lui Durrmezeu, generaţii fără

număr vor continua să vieţuiască. Între ei, au fost

şi sunt câţiva care au avut "nu me" şi foarte mulţi

ca re nu au avut, dar care au făcut cu putinţă, în

anonimatul lor eroic, persistenţa, fiintarea acelu i

"loc". De fap t, cei câţiva care au avut sau au "nume"

sunt amintiţi şi au acest "nume" doar datorită îm

prejurării că au ştiut să trăiască exempl ar condiţia

ş i apartenenţa la "l ocul" în cauză. Ei au ştiut să

promoveze identita tea acelui anume "loc", dar au
ştiut şi cum să demonstreze acea iden titate ca exem

plu semnificativ al realităţii mai mari. Au ştiut, ade

sea , să ara te cum "locul" rămâne garanţie a conti

nuităţii personale şi garanţia arhetipel ă , cu potenţa

regeneratoare a întregului. De aceea, acei câţiva "cu

nume" se cuvin te a fi cinstiţi în memoria colectivă

exact datorită împrejurări i că sunt expresia celor

mulţi din acel anume "loc".

Foarte adesea, în contemplarea "l ocului" d rag,

spunem că "este cel mai frumos", "este cel ma i bun"

şi încă mai mult. În fapt, locul "ce l mai frumos" este

la fel de frumos ca cele mai frumoase alte locur i

aflate aiurea. Şi în această împrejurare, în fieca re

din tre noi, grăieşte iubirea. Grăieşte răspicat şi spu

ne u n adevăr veşnic: " frumuseţea este în tot locul,

d ar ea se dezvăluie, se arată doar dragostei " . Iar

acest adevăreste acelaşi în rela ţia cu un "loc", cu o

persoană, cu o zidi re. În condiţiile în care, aşa cum

încercam să arăt, toate se află desluşite sub semnul

dragostei nu pot să nu mai adăugăm ceva. Durrme

zeu, cel în Treime prevoslavruc lăudat şi car e este
Iubire, ne-a lăsat liberi, dar nu într-atât încât să ui

tăm că avem un Tată şi că suntem fiii Lui . Iar, dacă

suntem fii, " su ntem moştenitori" . Moştenitori că

rora ne este dăruit ca, din când în când, în locul pe

care îl iubim să întrezărim o f ă r âm ă d in " raiul în

care ne-a vrut Dumnezeu ".
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Facultatea de Teologie Ortodoxă
la început de an universitar

~
tudenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă elinO uj-Na 

.. . . . poca au început lu ni, 30 septemb rie 201), anul acade

"t .. mic în mod festiv. Tinerii împreună cu profesorii lor,

au participat dimineaţa, de la ora 7=30 la Sfânta Liturghie, ofi

ciată în Catedra la Mitropolitană de PS Vasile Someşanul. La
final ierarhul i-a binecuvântat peprofeso rii şi studenţii Facultăţii

de Teologie şi l-a rugat pe Bu nul Dumnezeu să le dea p utere
de muncă şi înţelepciune în noul an universitar . După aces t

moment, de la ora ro in sala Nicolae Ivan a avut loc o prelege

re inaugurată, cu tema Seculari::.area ş Î raţionalismuI teologic,
susţinută de pr.lect. dr. Grigore-Dinu Moş.

Ie-Deum În Catedrala Mitropolitană

Pre legerea a fost urmată de la ora 11 de o slujbă de Te

Demn oficiată în Catedrala Mitropolitană de PSVasile.Au
participat profesorii şi studenţii Facultăţii de Teologie, ală

turi de părinţi, cadre d idactice, p recum şi decani ai altor

facultăţi din cadrul Universităţii Babeş-Bolyat, şi oficialităţi

judeţene şi locale. Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă

din Cluj-Napoc a, pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu a vorbit

la final ul slujbei de Te-Deum despre bucuria redeschiderii

porţilor instituţiei academice şi i-a îndemnat pe studenţi,

să muncească cu spor şi devotament în acest nou an u ni

ver sitar şi să conlucreze cu profesorii lor în clădirea viito
rul ui: "Ziua de astăzi este una dintre cele mai frumoase în

viaţa unei instituţii academice, pentru că îşi deschide din

nou porţile, nu numai cele de aramă şi de fie r, care în

aparenţă nu spun nimic, dar îşi deschide porţile inimii şi

ale sutletului pentru a vă primi pe voi, cei care în urmă cu

doar câteva luni aţi plecat din ea şi v-aţi reintors ca păsări

le călătoare. Importan t este că aţi regăsit drumul întoarce

rii şi aţi depăşit toate obstacolele pentru că o forţă irezistibilă

v-a atras di n nou sp re Facultatea de Teologie sp re universitatea

clujeană. Mă ad resez în primu l rând celor din anul 1, cărora le

sptUl bine aţi venit la Facul tatea de Teologie şi bine aţi venit la

Universitatea din Cluj. Un al doilea gând pe care vrea să vi-I

pun la sufle t este cel legat de relaţiile pe acre un student le are

cu alţi student. Aces tea cel puţin în Teologie ar trebui să dobân

dească o di mensiu ne calitativă superioară, pentru că de felul

în care suntem animaţide acelaşi ideal şi urmărim de fapt acelaşi

interes sfânt depinde succesu l nost ru în viaţă . Şi al treil ea gând

pe care doresc să vi -I pun la sufle t este legat de relaţia voastră

cu p rofesorii. Aşteptaţi d e la profesori mu lt, aşteptaţi să vă

răspundă la toate întrebările, la care voi nu aţi reuşit să vă daţi

Învă ţă mântul preuniversitar

confesional la început de an
scolar,

Deschiderea Şcolii Gimnaz.iale Ortodoxe
În data de 16sept embrie şi-a deschis porţile Şcoala Girrmazi

ală Ortodoxă din Cluj, care începe să funcţioneze din acest an

şcolar, 2013-20 14 . Festivitatea de deschidere a avut loc de la ora

10 :3 0 , în prezenţa elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice. No ua

şcoala confesională de nivel gimnazial îşi are sediul pe str. Me

seriilor Of. 22, într-o zonă semicentrală . Această u n ita te de

învăţământ îşi propune să ofere cop iilor o educaţie în sp iritul

valorilor creştine, dar şi un mediu adecvat dezvoltării lor.Astfel,

cop iii vor avea parte de o pregătire temeinică oferită de cadre

didactice cu experienţă şi de u n program aftersc1wo1 cu cercuri

tematice: lectură, pictură, muzică şi limbi străine. Pr. dr. Liviu

Vidican Manci, directorul Seminarulu i Teologic Ortodox din

Cluj Napoca, de care depinde instituţional şi structural această

nouă şcoală şi totodată cel care s-a ocupat în mod direct de de-

~ mararea acestu i proiect, a mărturisit următoarele despre scop ul

~ urmărit: "Ne dorim o întărire a învăţământului confes ional în

S această zonă a Transilvaniei. Proiectul asta îşi propune să ofere

părinţilor şi imp licit elevilor posibilitatea de a urma o şcoală

bună în care educaţia să fie de calitate, în sp iritul valorilor moral

creştine. De aceea Seminaru1 Teologic Ortodox din Cluja înfiinţat

din anul şcolar 2013-2014 şi ciclul gimnaz ial, pentru a avea o

continuitate în educaţia cop iilor. Astfel din.acest nou an şcolar

avem au torizare pentru clasele pregătitoare şi clasele I-IV, cla-

sele V-Vll I şi respectiv liceu, profil teoretic, filieră vocaţională

C RON ICA

încă răspunsuri,aşteptaţi poa te să vi-L descopere pe Durrmezeu,

pe care încă nu L-aţi găsit. Aşteptaţi să vă descopere frumuseţea

'Ieologiei" .

Facultatea de Teologie - formare culturală şi spirituală

Pr. prof. un iv. dr. Ioan ChiriIă, preşedintele Senatulu i

Universităţii Babeş-Bolyat din Cluj a adresat la rându l său un

cuvânt din partea instituţiei pe care o reprezintă . Acesta a
preciza t ca UBB a fost înfiinţată în urmă cu mai bine de 400 de

ani şi că în to t acest tim p s-a dedicat formării şi educării t ine

rilor, care su nt de fapt viitorii oameni ai societăţii. De asemenea

i-a îndemnat pe studenţi să aibă mai multă disponibilitat ea în

curăţirea inimii şi în aflarea adevărului de credinţă: "Să-i facem

loc Cuvântulu iAdevărului în inima noastră pentru că degeaba

îl surprindem în registrul raţiunii noastre, doar acolo. Cuvân

tul ca să aibă forţă, să se aşeze în inima noastră. Să avem în anul

acesta u nive rsi tar mai multă disponibilitate pentru a ne curăţii

inimile noastre în vederea ajungerii la acest mod de întrupare

a Cuvântului Adevărului. Din partea Universităţii vă felicit pe

voi, pe cei care sunteţi aici, în acest creuzet de formare cultu

rală şi spirituală, care este Universita tea Babeş-Bolyai şi care se

dedică de pes te 400 de ani să aducă în lume oameni de nădej

de, care pot să reaşeze chipul frumos al spiritualităţii şi al cul
turii româneşti".

Iubirea, deziderat al studentului teolog
La final Preasfinţitul Episcop VasileSomeşanu1 Ie-a împărtăşit

ce lor p rezenţ i la m omentul fes tiv b inecuvâ nta re a

Îna1tpreasfinţitului Părinte Mitropolit An drei, care nu a putut

participa la eveniment, fiind prez ent la Bucureşti, la aniversa -

cu teologia şi filologie, chiar de anul acesta avem şi profilul filo

log ie intensiv engleză . Mis iu nea noastră este să transformăm

aceşti cop ii în membrii serioşi ai societăţii şi oameni ai lui Dum

nezeu . Aceasta este mis iunea şcolii noastre, nu alta . Nu vrem să

facem clerici din ei, nu acesta este obiectivul. Clasele de pasto

rală pregătesc preoţi misionari, iar clasele de filologie dascăli

buni, traducători, filologi sau lingvişti şi alte categorii pe care

piaţa muncii le cere la ora aceasta".

Proiectul Şcolii Gimnaziale Ortodoxe este realizat de Se

minarul Teologic O rto dox d in Cluj-Napoca în colaborare cu

Arhiepiscopia Vadului, Fleacului şi Cluju lui în vederea reîn

vierii învăţământului con fesional ardelean, care a activa t în

perioada interbelică la Cluj prin Liceul Ortodox de fete "Doam

na Stand' şi Liceu l Ortodox de băieţi "Mitropolitul Simion

Stefan", ambele închise în 1948.

Şcoala Christiana şi-a redeschis porţile

Şcoala Christiana, aflată sub patronajul Arhiepiscop iei

Cluju lui şi-a de schis porţile lu ni , 3 0 septembrie 20 1 3 , în cel

de-al XVIII-lea an de activitate, p rin tr-un moment festiv ce a

avut loc în capela unităţii de învăţământ. Festivitatea a avut

loc de la ora 1 2 şi a debutat cu oficierea unei slu jbe de Te

Deum, în capela şcolii de pe Aleea Moldoveanu Of. 3. Au

part icipat la fes fivi ta te elevi, părinţi, p rofesori, p recum ş i

reprezentanţi ai Arh iepiscopiei Vadu lui, Feleaculu i şi Cluju

lui şi ai Direcţiei Generale d e Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Cluj. Părintele Claudiu Precup, coo rdonato rul cen

trulu i i-a felicitat pe elevi la fina lu l slujbei de Te-Deum şi le-a

dorit să aibă spor duhovnicesc în nou l an şcolar şi rezu ltate

cât mai bune, iar profesorilor le-a mulţumit pentru dedicaţia

şi devotamen tul oferit în educarea şi formarea acesto r tin eri.

rea a şase ani de la întronizarea Preafericitului Daniel ca Patri
arh al Bisericii O rtodoxe Române . Ierarh u l i-a îndemnat pe

studenţi şi profesori la o trăire profundă duhovnicească şi la

iub irea ap roapelui : ''Anu l acesta academic începe într-un timp

liturgic deosebit prin această enunţare la Sfânta Liturghie în

duminica trecută a principiu lui centra l al mesajului Mâ ntuito

rului nostru Iisu s Hristos, care este Iub ire. EI ne învaţă să-I

iubim pe Durrmezeu din tot sunetul nostru, din tot cugetul

nostru, din toată vi rtutea noastră, din toată fiinţa noastră, iar

pe ap roapele nostru ca pe noi înşine . Să dea Bunul Durrmezeu

ca în acest an academic şi în toată viaţa noastră să ne străduim

să împlinim acest p rincipiu central al Evangheliei Mântuitoru

lui şi în felul acesta în mod sigur vom face faţă provocărilor nu

uşoare prin care ne este dat să trecem în aces te timpu ri pe care

le trăim. Vă doresc tu turor să aveţi parte de sănătate, de bucu

rie şi de noi şi importante realizări şi îm pliniri în viaţa frăţiilor

voastre" .

După slujba de Te-Deum studenţii s-au întâlnit cu

tutorii de an, iar de la ora 1 2 au luat parte la deschiderea

oficială a noului an universitar în Aula Megnaa Universităţii

Babeş-Bolvai. În anul univer sitar 20 1 3-20 14 vor studia la

Facultat ea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca 500 de

studenţi la cele patru specializări: Pastorală, Didactică,

Artă Sacră şi Asistenţă Socială.

Noul sediu alFacultăţii, inaugurat În decembrie
Potrivit Decanului Facultăţii de Teologie Ortodoxă

din Cluj-Napoca, pr. prof . univ. dr. Vasile Stanciu în anu l

universitar 2013 -20 14 vor studia la Facultatea de Teologie

Ortodoxă din Cluj Napoca. 500 de studenţi la cele patru
specializă ri : Pastorală, Didactică, Artă Sacră şi Asistenţă

Socială.90 de tineri vor începe de luni anul I de studiu la

această instituţie de învăţământ teo logic clujean, după ce

au trecut de cele două etape de admitere, programa te în

vară şi în această toamnă . Studenţii vor avea parte în acest

nou an universitar de un colectiv de profesori bine pregătiţi,

de noi spaţii de caza re şi de săli de studiu moderne şi echipate

cu aparatură performantă . Începând din al doilea semes tru

studenţiivor învăţa în nou l sediul al Facultăţii ce este ridicat

pe strada Coastei. Lucrările la campusu l universitar "Nicolae
Ivan" au demarat în toarrma anului 20 1 1 şi su nt finaliza te în

proporţiede 80%. O dată finalizat campusu l va avea două că

mine, unul pentru fete şi altu l pentru băieţi, o bibliotecă, precum

şi un centru social cu diverse servicii. În noile cămine studenţeşti

vor fi puse la dispoziţia studenţilor 400 de locuri. Va fi amena

jat şi un parking sub teran. Acesta va fi inaugurat în luna de

cembrie de Sfântu l Ierarh Nicolae, a precizat părintele decan,

Vasile Stanciu.

Urări şi îndemnuri la început de an şcolar le-au fost oferite

elevilor şi de către ceilalţi participanţi la momentul festiv

organizat de şcoala Ch.ristiana.

Proiectul Şcolii Ouistiana a fost dema rat în octombrie 1996
şi se adresează elevil or care au abandonat şcoala şi care doresc

să termine prim ele 8 clase.Aceşti elevi ajung în această situaţie,

fie din cauză că au rămas repetenţi 2 ani de zile, fie că au de

păşit cu cel puţin doi ani vârsta corespunzătoare clasei lo r şi

nu ma i pot unna cursu rile de zi ale şcolilor generale. Astfel, ei

pot să se înscrie la un program de frecvenţă redusă, unde îşi

d au examenele pentru promovarea clase i. Pentru a promova

aceste examene, "Şcoala Christiana" îi pregăteşte prin cursu

rile şi meditaţiile oferite. Deoarece majoritatea acesto r cop ii

provin din familii defavoriza te, pe lângă cursuri şi meditaţii,

şcoala le mai oferă : iniţierea într-o meserie, consiliere, sp rijin

material şi activităţi recreative. Complementar, atunci când

situaţia o impune, elevii beneficiază şi de alte tipuri de sp rijin :

înscriere la un medic de familie, întoanirea dosarului pentru

obţinerea cărţii de identitat e, facilitarea accesu lui pentru un

loc de muncă, consilierea în vederea alege rii carierei, precum

şi me die rea confl ictelor cu familia sau alte persoane.

Potr ivi t părintelui Claudiu Precup, di rectorul unităţii de

învăţământ în cadrul aces tei şcoli se derulează programul "A

doua Şansă" ce se adresează persoanelor care au părăsit şcoala

de cel puţin patru ani d e zile, înain te d e a termina clasa a

VIII-a. Pe lângă pregătirea şcolară, elevii înscrişi benefi ciază

în cadrul p rogramulu i "A Doua Şansă" şi de pregătire p rofe

sională în diferite meserii. La finalu l clasei a X-a elevii vor

p rimi o diplomă care să ateste calificarea lor, cu ajutorul că

re ia se vo r pu tea integra pe piaţa muncii.

Pagină reali::. a tă deAndreea Pâgleşan
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trioa corupţiei spirituale, pe care o socotea pricina ceduce la corupţia

materială .

J. Iubirea pentru Biserică şi Neam - pentru care Îi stau mărturie şi

articolele şi confesiunile antologate Într-un volum, în anul1996.
4. IubireapentruScriptură. A reali::.at nu o traducere, cio nouă versi

une În limbaromână. A fost cea maimare bucurie a vieţii lui şi socotea că

opera sa literară nu afăcut decât ca să -I pregătească pentru tălmăcirea

Bibliri.
5. A iubit Cuvântul. Şi să cuoşnteze. Pregătim acum un volum cu

predicile dânsului, excepţinnale, după cum ştiţi.

6.Iubireadeoameni.A avut curajul deaseÎncrede În oameni şi aavut
un adevărat cult pentru tineri, în care îşi punea toată speranţa. Opta
pentru Împlinirea Bisericii în societate, cu accent pe relaţia cu devenirea
credinciosului care trebuiesăfie viu, activ, trăitor şi slujitoral tainelor,
jăptuitor al dragostei pentru aproapele. În acest sens, el însuşi Îmbina
tradiţia şi modernitatea, spiritul liturgic şi filantropia, atitudineafermă cu
liniştea rugăciunii, măreţia şi smerenia...

7- Era iubitor dedesăvârşire, inclu:.ând În aceasta şi mântuirea. Soco
tea drept misiune a sa În lume aceea dea-i face şi pe ceilalţi să semântu
iască.

• Întreaga lui viaţă se poate aşeza sub semnul apoftegmei sale: "Pe
vârful piscului să nu ameţeşti, iarÎn prăpastie să nu disperi ".

o manifestare a tinereţii în A rliiepiscopia Clujului
Activităţile ce vor fi organizate în cadrul festivalului tinerilor din

Arhiep iscopia O uju lui se adresează tuturor tinerilor din parohiile
urbane sau ru rale din judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud şi vor fi coor
dona te de preoţi, pr ofesori de religie şi voluntari iAsociaţiilor Tine
rilor Ortodocşi, înfiinţate la nivelul protopopiatelor. Potrivit consi
lierului cultural al Arhiepiscopiei Oujulu i, Pr. Bogd an Ivanov, o
primă etapă a festivalulu i este cea parohială. ce presupune organi 
zarea şi desfăşurarea activită ţ ilor artistice ş i recr eative în cad ru l

tuturor parohiilor de pe raza celor nouă protopopiate ale epa rhie i.
Această etapă va avea loc până pe data de 2 noiembrie 2013, după
care va urma o selecţie la nivel de protopoptat, care se va încheia pe

data de 9 noiembrie anul curen t. Ga la
Festivalu lui este programată pe da ta de
16 no iembrie în pa rcul spo rtiv universi
ta r "Iu liu Hatteganu" din municip iu l
O uj-Napoca. Părintele Bogdan Ivanov
a de clarat că se doreşte ca acest eveni
ment să fie unul public, să aibă mulţi

spectatori şi participanţi, astfel încât să

fie o manifestare a tinereţii sub auspici
ile Bisericii, instituţie ce vine în întâm
ptna rea nevoil or, a orizontu lu i de
aşteptărişi a preocupărilor tinerilor.Miza
festivalului este aceea de a dina miza şi

de a crea astfel de acţiuni la nivelul pa 
rohiilor, fiind foarte impo rtant ca pe lângă parohii să se contu reze
anumite comunităţi de tine ri, astfe l aceştia să aibă senti mentul că
este un spaţiu al lor în care îşi pot exprima preocupările şi organiza
activităţi specifice categoriei lor de vârstă şi că nu este un spaţiu în
care ei trebuie să se inhibe şi să îşi reprime felul lor de a fi. Părintele
Bogdan Ivanov, consilierul cultural al Arhiepiscopiei O uju lui: "Spe
răm să fie o activita te constructivă, benefică şi, de ce nu, dătătoare
de ton în ceea ce priveşte schimbarea de atitu dine a noastră în rapo rt
cu tinerii, pentru a-i deschide pentru Biserică, pentru a-i face curioşi

şi pentru a le oferi posibilita tea să îşi manifeste tinereţea în Biserică

şi să o trăiască aşa cum Durrmezeu ne învaţă să o trăim" .

L-am Întrebat, peste ani (pe ierarhul Bartolomeu), dacă scriitorul tur

nător a-a turnat lasecuritate şi pe ... apărătorul său, Adrian Păunescu) ,

Şt. Aug.Doinaş , şi-a cerut, În vreun fel, sc ee.Nicidecum. Dar, În seara
recepţiei de la Patriarhie, cu ecasiai mitei Papei Ioan Paul al II-lea (cu
origini româneşti) În Rorminia(7-9mai1999), celebra balerină lrinel Liciu,
cu care Doinaş cenmetuia. l-aobligat (peacesta) să-şi ceară iertare.

Acesta afost Bartolomeu Valeriu Anania, un cărturar autentic, un
model Înălţător pentru urmaşii săi, scriitori sau teologi.

Tudor Nedelcea:

Camajoritatea deţinu ţilor politici, vredniculdepomenire Bartolomeu
Ananiaaavut aceeaşi coloană vertebrală atât În vremurile comuniste, cât
(mai ales)după "aglomeraţia din decembrie" (Mircea Dinescu).Voievoca
doar un fapt. Scriitorul Ştefan A ugustin Doinaş (cel pentru care 1. D.
Sârbu afăcut 7 ani depuşcărie) îl atacă În articolul O falsă cmciadă

("România liberă ", ;:,6 martie1998) pentru iniţierea unui marş alÎmpă

cării preoţilor ortodocşi cu cei grero-catolici, marş asemănat cu un marş

sindicalist (!) Răspunsu l arhipăstorului e categoric, spiritul de dreptate,
dar şi celpolemic, sunt evidente.(v. "Adevărul", nr. 2442, 3 apr. 191}8,
p. 4, din care T.N . citează semnificativ)

I oan Razeş

-

La focul vestalic al memoriei

Fest ivalul Tinerilor Ortodocsi,
din A rh iepiscop ia Clujului

Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, care doreşte o mai dina 
mică implicare a pa rohiilor şi a preoţilor

în ceea ce priveşte pastoraţia tinerilor, mai
ales că de aceşt ia depin de viitorul
societăţii .

Pr, prof. univ, dr, Ştefan Iloaie:

• Mă simt copleşit de modul În care se realizează aici trăirea Întru
Bartolomeu Valeriu Anania.

• PearhiepisropulBartolomeu l-amcunoscut În munca deadministraţie.

Începând cuanul1999, când m-anumit consilier cultural, am Început să-I

ştiu pe omulBartolomeu;când a trecut la Domnul,am Înţeles că i-amfost
ucemc.

• Leu În administraţie, devenea miel În Liturghie.
• Era un bătrân tânăr. Vârsta trupului o Întrecea cu mult pe cea a

sufletului. Am fost martor la vivacitatea lui de la 7;:' deani (În 1993), la
dinamica incredibilă pecare aavut-odupă 7;:' deani ...

• Era un om singur, dar nu Însingurat. Însingurarea nu-i era
plăcu tă.

• Aş vorbi, a::. i, maiales despre 7 iubiriale omului şi ierarhului Bar
tolomeu:

in tâi: iubirea deAdevăr şi Frumos, de Dumneuu. Pe Dumne:.eu l-a
iubit În sensul propriu; socotea viaţa lui un instrument allui Dumneuu.
S-atransformat pesineÎntr-o mărturie a lui Dumneuu. Era, defapt, un
omsmerit .

Apoi: iubirea pentru morală şi moralitate. "Aveţi grijă de voi - ca
neam!" - afost În esenţă mesajul său. Iarpentru aceasta, prioritară socotea
iubirea de dreptate şi libertate. Eraun omfoarte bun, dar cevedeai Întâi
la el era aceea deafi drept. Îmbina dreptatea şi bunătatea. Voi sunb'ţi

colaboratorii mei, nespunea, darnu inaintea oamenilor, ci Înaintea
lui Dumnezeu. Iarpentru aceastaa instituit respectarea a treiprincipii:
a lucraÎnfrică de Dumneuu, cu obiectivitate şi transparenţă. Era Împo-

Ateuere pentru tinerii
Festivalul tinerilor din Arhiepiscopia

Clujului are ca temă generică un cita t al
părintelui Arsenie Papacioc "Dacă

tinereţea ar şti şi bă trâneţea ar putea ..."

. Manifestarea va fi structurată pe mai
multe secţiuni, dint re care două de creaţie:

eseu şi pictură, unde parti cipanţii vor

trebui să compună un eseu pornind de
la citatu l părintelui Arsenie Papacioc şi să realizeze desene sau
picturi ce să ilustreze tema generică a festivalului. Va fi şi o secţiune

de muzică, la care se vo r pu tea înscrie coruri, formaţii vo cale şi

~ instru mentale, precum şi tiner i interpreţi ce vor putea prezenta
un repertoriu fie relig ios, popular, folk, pop sau clasic. Tinerii
pasionaţi de teatru vo r pu tea prezen ta în cad ru l festivalu lui un
fragment sau un act dintr-o piesă de teatru clasică sau modernă,

iar cei pasionaţi de media vo r putea realiza scurte filmuleţe sau
documentare cu activităţile tine rilor din parohii, precum şi preo
cupările lor de zi cu zi. Vor fi şi secţiuni de dansuri de societate
sau po pulare şi de sport în care se vo r organiza concursu ri şi în -

treceri spo rtive.

~
âlcea , una din vetrele în care arde nestins focul vestalic al

... . memoriei scriitorulu i, teologu lui şi ierarhulu i Bartolomeu
Valeriu Anania , l-a omagiat în luna lui aruversarâ a acestui

* an . Aflat la a treia ediţie, Memorialu l Bartolomeu Valeriu Anania,
~ desfăşurat în zilele de 15-17 martie 201J, a avut un program bogat
~ şi semni ficativ, cuprinzând expoziţii şi prezentări de cărţi, colocvii,
~ audiţii şi proiecţii de film Power Point şi beneficiind de contribuţia

~ unor valoroşi cunosc ă tori şi interpreţi ai vieţii şi operei acestei per

~ sonalităţi de excepţie, care a făcut cinste literelor şi ortodoxiei ro
* mâneşti. În continuare redăm două d in intervenţiile, rostite cu acest
! prilej.

A urel Sasu
! II rhiepiscopia Vad ului, Feleacului şi O ujului va organiz a la
i ~~ sfârşitul lunii noiembrie în parcul sportiv "Iu liu Haţieganu"

ma sfârşitu l lu i iunie (2012), fi-au pur- ~ 1 d in Clui-Napoca, o primă ediţie a Festivalului Tinerilor d in

, .. ' tat paşii p rin piaţa "Avram.Iancu" din ~ Bparlue. Ideea acestui festival a fost inspirată de către Înaltpreasfinţitul

Cluj (de ce nu Piaţa Catedralei Orto- i
doxe sau Piaţa .Bartolomeu Anania"?']. Aflân- ~

du-mă, deci, în ace l loc scump mie, privirea

mi-a fos t furată, în lumina amurgulu i senin,

de zboru l neobişnu it, în patru lateru l de cără

midă încinsă, a unor pescăruşi, veniţi. de unde?

De la mare, evident! Cu m ? Urmân d, probabil,

cursu l râu rilor interioare (Dunăre, Argeş, Olt

şi Mureş), până la Someşul, pr ins în chingile

m ai multor dealuri sterpe. În Apuseni, apoi,

există câteva lacu ri de acumulare, unde rătă

citele zburătoare îşi puteau afla, cu siguranţă,

loc de vieţu ire şi odihnă . Le văzusem, cu alt

p rilej, în Bucureşti. De necrezut, plutind hao

tic deasupra oraşu lui în com pania stolu rilor

de ciori, copiindu-Ie căderile dezordo nate în §
groapa de gunoi sau în pube lele de resturi Ş

menajere .

Există o explicaţie pe n tru această ruină

biologică şi pe n tru această însoţire grotescă a ~

frumosului cu urâtul indigenţei de maha la? ;

Cum şi când au învăţat nişte împăraţi ai ceru 

lui să scotocească prin gunoaie şi să ţopăie ca *
un duh malefic al adâ nculu i p rin periferiile S
sumbre ale aşezărilor omeneşti? Cum au co

bo rât nişte fiinţe pline de poezie în aces t exil
păm â ntesc al hidoşeniei macabre? Nu e, în

însoţirea şi în rătăcirea lor, semnul vea culu i

din urmă al negăsirii loculu i? De bine, de rău,

pescăruşii d in Cluj disperau într-o piaţă sfân-

tă, seara urma să-i întâmpine cu cântări bise

riceşti ş i dangăt de clo pot. Nu sunt cum va

aceste întrupări de vis, aceste păsări-mesager

un avertisment?

Andreea Pagleşa n

Despre un anume curaj

o bizară dispoziţie a Cons iliului Euro pei

obligă ţările membre să facă, print re altele ,

recensâm ântul berzelor. Da, aţi citit b ine !Ale

fabuloase lor înaripate coborând la rădăcina

poezie i, a rudimen telor de via ţă şi poveste.

Vine barza, vine surioa ra, pleacă berzele, ba te

ceasul ora nostalgică a toamnei. O mitologie a
veşniciei de fiecare zi. Şi, iată că purtătoarele

de mister vor trebui înregistrate, marcate, in
troduse într-o rubrică de evidenţă ad ministra

tiv-contabilă . Măsură înţeleaptă, vor zice unii.

Doar că aceleaşi duhuri ale tăcerii, în urmă cu

câţiva ani, fuseseră de clarate, ni ci mai mult,

nici mai puţin decât agenţi purtători ai gripei

av ia re (inexisten ta boală care a tulburat min

ţile u nora ş i a u mplu t buzunarele altora!),

At unci, be rzele, aceeaşi plăsmuire de vis, au

fost alungate, cuiburile d istruse, declarate fi

inţe nongrata, trecute, din absurda iniţiativă a

nu ştiu cui, în categoria apocalip tică a fiarei

înaripate. Ele au plecat şi s-au întors. Numai

noi plecăm, fără să ne în toarcem, t răind în i
umilinţa fiu lui risip itor. Ele s-au în tors să ne

spună că răul istoriei noastre, al vieţilor noas- ~

tre şi al veacului nostru nu se afl ă dincolo de

noi. Se afl ă în ceea ce Apostolul numeşte îm

p iet rirea noastră . Când vom înţelege că nu ~
alţii, ci noi înşine ne sun tem .xutremurare a §
terneliilor ", după o înţeleaptă vorbă a lu i Paul

ITillich? Adevărul m arelui filosof american:

singu rul antidot al lipsei de sens este curajul

de a fi.
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Simpozionul internaţional
"Dogmă şi terminologie in

Traditia Ortodoxă si relevanta ei, , ,
- ."astă zi

(Comunica t}

ti

~
_ n zilele de 22-25 septembrie e.c.Ia Sotia (Bulgaria)

~ s-au desfăşurat lucrarile Simpozionului internaţional

ij:5 ~ Dogmaund Tt rmînologyin tllt' Ortlrodox Traditio" en â
its Reltt'/ll1ct TQJ/lY.

Aceast ă manifestare ştiinţifică el fost organizată la initiativa
Asociaţiei Internationale Oi Dogrratlştltor Ortodocşi (LAO.D.T.),
cu birecuvântarea Preafericitului Neont, Patriarhul BisericiiOr
todoxe Bulgare. şi in colaborare cu Facultatea de Teologie Orto

doxă a Lniversitătii Sf Omlmt df 011ri4 din capitala ţării vedre.

fiind cea de-a IV·a rrarufestare de acest telel

asori.lţiei amintite, prirnt'le treidesăşcrârdu
se la Facultă tile de Teologie din Arad (2OOi

şi 2009)Şi Tesalonic (2011).
Amintim aici că Asociaţia lntemaţională

el Dogmatiştilor Ortodocşi a luat naştere la
Arad, odată cuprimas-a l"onierinţ.\ orgaru
zat ă în anul aooş de către Facul tatea de Te
ologie Ortodoxă de aici, dorindu-se el ii o

r latforrni\ de dezbatere pri' ind rolul şi mi

siUIU'a teologiei în ,i ata Biserilii şi el so.:iet.'\

ţii. in cadm l d\reia,din doi indoi alli, teolo
gii s..'\.-şi poaMadUCI? contribuţia lor la con
hlrarea unei viziuni asupra prohlematilii
,u:ni:ntitE'. Aeeast.'\. asodaţie retul€'Şte profesori
şi cercet,'\.tori de speci<l lit'lte din Rom,illia,
GrE't.i ,l, Rusia, Serbia, Bulgaria, Liban. Ger
rrunia, Arlgli.l, Franţ,l şi AmeriC<l. Aria tema
tic..'\. vizat,'\. de orgcl:nizatoriiprezenmlui sim
pozion ,1 urm.'\.rit câteva dire.:ţii : distincţi<l

dint re dogm.'\. şi tenninologia dogmatică;

limitele şi Ilclhtra limb,ljului expritn.Uii teologice; eyoluţi<l ten:ni
nologieidOl..iri:nare de la Slinţii P,\rinţi şiSinoade p.mă ast.'\.zi..

În deschiderea lucrărilor au iosttransmise mes<lje de salut
din partea PF Patri<lrh :--Jeoilt, a Rel10rului Uniwrsităţii şi <l
Decanului Fcll..1.1lt.'\.ţii din Soria. pn?\.:um şi din p.rrteaPreşe...iinfE'lui

Asociaţiei., Pr.Prot. dt. loan Tulean. de la F<ll1.1ltatea de Teologie
Ortodoxă Durion V. FeleJ./ din cadml Vniwrsităţii "Amel Vl<1Î(U"
din Arad , care a salutat partit..ipanţii şi a mulţumit g<lzdelor
pentm oportunitatea acordată, de a continua conferinţele

Asoci.aţiei.Dup.'l. sesiunea de deschidere au urmat prezent.'l.rile
reterate lor şi dezwterile leg<lte de subiectele prezentate, pe
dou .'l. secţiuni şi in mai mul te sesiuni de lucru.

Prima seshme, pusă sub genericul: Limhaj ~i Dogmă, a iust
moderat.'l. de Pr.Proi. dt. Ioan Tulean (Arad. România).Aia au
prezentat referclte: Prof, dr. George ~Iclrtzelos, Cnin'rsitatea
Aristoteli'" din Thessalollil.., cu tema Originea fonnulei dic;i:.ite
În dljiniţia de lu Ca/cedon şi PS Kyrillos (Katerelos), Epsicop de
Abydos şi profesor la Uniwrsitcltea !\aţională din Atena (U
tema Expt'rienţa adft'4rului şi limbJ./jul.

La secţiunecl A. sesiunea a II-a, tematica a\"1ltă in n 'de re:
Problt'rillitifa dogmei hristo l{'gÎt"e, a fost moderat.'\. de PlOf. dt.
~lichel Stcl\1OU (Paris. Franţa), Co:niermţiari au fost Pl'. PlOi. dt.
Ştefan Buchiu, Vlli\'ersitatea BUl"1lreşti: SmJn!ficaţw teologică J./
tt'mu'1ll1]ui trologif "TIlt\ltol;os" întrologiu ortodară amtt'TI1(07'and; Proi.
dr .George D. PM.lgoj.'OU1os. Academia. Ecleziastic..'\. tiin Ioarmina:
Cre:.ul delaNiO'l'a şi Sinodul de tu Gucmon după "Codex Enfyc1ius"
(45ii); Di,lCProi.dr. Porphyly (Georgi),Unin'l'SÎtate<l din Rl1am n t
Temeiurile trologiel'ale '1'1iispiritualedupă Sf Grigarie Palama.

A urmat sesiunea a III-<l: Doglllll ~Î tm llÎllologie în t"Olitextul
teologiri romJIlt'şti, modercltă de: Prot. dr. Marian Stoyadino\'
(Sofia, Bulgaria). hltre reierenţi SoclUnum.lmt: Pl'. Prof.dr. Valer
Bel. Uni\'ersitate<l "Bal'lt"ş -Bo~'lai" din Cluj-l\apoca: Dogmaca
expresie dodrinar4 a mântllirii În Hristos, În l'i::. iunt'a lui Dumitru
Staniloat'; Pr.l€'li .dr.Cristim Sonea,Universitatea "Babeş-Boylai"

:: din Cluj-Nclj."lOCa: Tr% gi şi t.'01t'gii: ambil'alenţ a ş i limitelelimbajului
C În istorie; Prot. dr. Crislinel Ioj,l, Uniw l'iitate<l "Aurel \ 1aicu" din,

....... Arad: Problema reeepMriidogmelor Bisaiâi În contemporaneitate.,
L1ceadN patr<l sesi\Ul€',moderată de Pr. Prof.ValerBel (Cluj.

Z Romani.1), t€'IT\cltiC<l <l\'Ută inw\tere a iost:Dogmă şi tm llillologie
- ÎII nmterlu l teologiri In4 lgllr'e,Reierenţi <lU fost Prof. dt. ~Iaria:n

2 Stoyadino\', Ulliw rsitdte<l din Vel.iko T~mom: Dogm4 şi kerigmd
În amte\tulttll\lmt alpuNk:itJlţii; Pret. dr.DimoPenkO\', Cniwrsitate<l

::: dinSofia: C\lgnl>l ortodo.lA şi etperWr ţi2 spirituală J./ Bi..;;eriâi;Prof. dt.
Emil Traychev, Ulliwrsitated liin $oM: Cât l"I'a note pritind 101.11.1
studiu lui Noului Testament în tt'Ologia ortodoxă modernă . Apoi. PS

C R O N IC A· Ş T I R E

Episco pdr. lgratie~ridic.~1E'trql(l1it.Ul ofBranirevoşi Universitatea
din Belgrad: Olt'Stillneade:.,'OI tării doctrinei.

Sesiunea a V-a sub titlul Tfflllillologia filo::'0.11oi şi Ifoglllă,

moderată de Prof.dr .Lvubo mirTere kedzevSoâa Bulgaria).Aici
au prelHll.lt Prut.dr .Kali:nYarakiev,Ijrwerssatea dinXfu: G:maftrd
deOltoliâtJ.lteaBisericii În d......h2tt'Tt'I1. trolagică amtt'TllfU'llnd; Prof. dr.
Svilen Toctekov, Universitatea tiin VelikoTymJ\'o:Teorii ttllWgk--e
(vntt'TIrlX'raneprirind pt'1'SCnJ./litatt'J.l şi limb.Jjul t'Clesiologit.-; Prot. dr.
Stavros Yangazoglou Universitatea elenică din Patra: Dogma ca
percert~ juriJiU2 şi procesul interpretJtir.,: tmtlirwlogia ca N::.J pentru
~ smsuluimdinţei; fuf dr.GeorgiKaprev [Universitatea
din Sofia): lnJit'id ~ nuturll. ip-J:;t>l5 ~~nd.

Lasectiurea B, sesiuneaa O-a.denumită Rt'i't'Llţie ~i limbaj,
avându -I ca moderator pe Pret. d r. Peter Boutene ft, au
confermţiat: Pr.Cont, dr. NicolaeMoşoiu Universitatea "Lucian
Blege" din Sibiu: Vorrirea lui Dumnr..eu:opasţ't'ctil'ă ortOOo.\4;
Pr. Prof dr. Adri an Niculcea. Universitatea .Dvtdtus" din
Constante:Nutura apoc,;jlipti.""A adogmei fTeştinr, Prof dr. Nikolaos

Asproulis, ACddemia Teologic.'\. din VoIos: Re1. 'elaţ ie, dogm4 ş i

terminologie teologinl la &arge Flor01'Sky şi loon Zi:.ioulas.
Sesiunea a OI-a a iost pusă sub genericl.l1 .Ret<>pt:a rm IIwlJmlă

a trnllintJlogiri SiIlOllllt'!or, mod.erator fiind Pr. Prof. dt. Adrian.
:\i(llke<l {Coostanţl, Rom.lnia~ fui.Petet~likhayIO\', Uni.\mtatea
St.Tikhoo'sdint>. fOSl"'O\\-; GhIrele po5ih1ei de:.rdtJri aihtrinti: Înainte
~dupJNlmr.Pr.Prot,dr.i'ikoL'KlS LoudO\ikos,Aed.:kmia~lSl:i.G'I.

dinTes.OCruc Spn> o"""" inţ'*sm' ""'~""""",-re infm'osil
ortl.\fo.l4!; Lect.dr, A1exey Fokin lnstimtu1filosofic tiin Mosro\'a:
Din'lgenţe ale tmninoIogiei tri:nitare întregreci şi latini

Sub titlul Probleme llemeto,lologie teologu:,j,s-a destăşurat
cea(\e-apatraS€'S~, prin rnot.1erME'a Pr.Lect.. dt. ~icolae IUr . an
Stan (Cr<1ÎO\"<l, România), Prezentările au <lpaIţinut următorilor:

Prot. dr, h 'an Chri sto\', Unîwrsitatea din Sofia: Perspt'ffira
./l'rromnwlogiC4În illterpret"reu nrodemă a~f. Grigorie PalJma;Prot.
dt. PantelisK.U.Utzidis, Academi<l Trologic..'\. ,iin Voios: Profoll"ml
"de:.ttlltării doctrinei- În teologUl ortodmă contemporanJ"; Pl'. Led.
dt. :\ico1.le Itw:an Stan. Vlliwrsitatea din Cr<1ÎoYa: Sensul dogmei
fi al de:.ruitdrii d(l{i rinei în teologUl părintelui Dumitru Stanilooe.

În sesiunea a V-a, Pm pt'eti l 't' llogmlltife ale 5l'fOlu lui ;10,

sub moderarea l€'\.i, dt. Pyotr ~likhayIO\' O>losco\'a. Rusia), au
prezentatcmtrillLiţille lor:Proi.dt.OuistophSchneider (Instihttu1
pentm shldi.i creştin - ortodoxedin C unbridge, ~Iarea Britanie):
Cele treidimensiunialedogmei:rtfit\l iiortodo.lela"NJ./turada:trinei"
deA.linJh'ck's;Lai, dr. Ciprian Toroakai,Ullin'rsitatea "Lucian
Blaga" liinSibi.u: AfJrturi.~ire şi/sau dogmă. unpunct de I\'dere ortodo.l
român;Prof. dr.Stoyan Tane\', Vniwrsitatea din Sofia: Trologie şi

ştiin ţll - posibilitol ri pentrJI îmbogllţi reJ./ tnminologial?
1lcl rţi , 24 septembrie, <l urm<lt ultima sesiune, Dogma ~i

contextul i~tOrif, moder<ltor iiind Prof. dr. Pantelis K.llaitzidis
(Voios,Gred,l).Ultimele trei reierate <lU<lparţinut: Proi.dt. Marina
Kolovopoulou, Universita tea Naţională din Atena: Tacerea
bineClwântatll şi t'ur'ântll/lui Dumne:.e: Caracterul stimulator al
discursului tt't1/ogic; Proi.dr. P<lw l P,wlov, Ulliwrsitatea din Sofia:
Teologie at'ademică şi spirituJ./litllteortodo.ld În corespondenţa dintre
N. Glubokol'sky ş i Fr. G. Floro<'sky; Prot. dr. Nikolaos Xionis,
Uniwrsitatea NaţioIl<lI,'\. din Aten<l: Caracteml istorical dogmei şi
Conf. dr. lon ~[aridn Croitoru , Uni\'ersitatea "Valahia",
Târgovişte: Problmrat i::.ă ri pmind dt':.I'Oltllrea înnlţlltllrii dognl>ltice
În lumea ortodoxă con temporană , După incheierea dezbaterilor
teologicea urmat o sesiune specială, dedicată aspectelor de fl<l 

tură administrdth'ă, l"'8ate de buna hmcţionare aASOliaţiei.

Preşea.iintele Asociaţiei, Pr. Prot. tir. Io..m Tulcan a prezentat
un Sl....urt rdport fi:n.md.lr, <lpoi a \"Orbit despre publicarea yolu
mului de la precE't.tenta conierinţă, din 20 11 de la Tesalonic.

Aia, a adus un cuvânt de mulţumire şi de apreciere celor care
S-.l U ocupat de editarea acestuia;dr. Cristinel loja şi Pr, dr. Filip
Albu, la partea tehnică , iar dr. Michel Stavrou şi dr. Peter Bo
uteneffIa corect ura de limbă a textelor.

A urmat, conform Statutului Asociaţiei. prezentarea de
candidaturi pent ru funtia de preşedinte. La propunerea celor
doi vicepreşedinţi: P. Bouteneft şi ~L Stavr ou. plenul a aprobat,
in un animitate, reaţegerea PC Pr. prot. dr, Ioan Tulcan in aceas
t ă funcţie de conducere.

Pe ordirea de zia plenului s-a atlat şi primireade noi membri În

organizaţie, prin discutarea şiaprooarea prin coc a cererilor indici
dualedepuse În <lI."E'St sens. Astfel au fostprimiţi in rândulmembri
lor Asociatiei şapte protesori şi cercetatori tiin România Crectaşi

Bulgaria, numărul totalal tnrolbrilo< «jung.ind la 42 Apoi, s-a dis
cutat şi s-a aprocatca la \ -iitoarea intâlnire, a orcea tiin anj. să fie

abontlt.'l. o temă edesiologică locatia urmânda fi aleasă de către

corducere in fun:ţie de ofertele prq.lllSe de mai mulţi membri.
Toţi cei. prezenţi au apreciat ospitalita tea gazdelor şi buna

desfăşurare a acestei manifestări, de o inal ta ţinută academică

care reuşeşte să închege punţi de legătura intre şcolile teologice
şi Bisericile reprezentate de fiecare membru , fiind scoasă în
evidentă initiativaFacultăţii de Teologiedin Arad de acum 5 ani,

care-şi arată acum şi mai bine valabilitatea şi valoarea.

Lafinal.a fost discutat şi aprobat Raportul.finalal intâlnirii,
care urmează a il definitivat şi publicat în volumul de stu dii al
acestui simpoz ion, Organizatorii. au programat, după incheie
rea lucr ă rilor, vizita rea unor obiective turis tice. Astfel. prima
oprire a fost la basilicaSi. Sofia, cu catacombele antice atlate in
suhsolul dcestui ed ificiu.Apoi, \i.zitare<l catedralei patriarhale
şi a \'echii mănăstiri de la Ril<l.

Binecuv:î.ntare arhierească la
"Cen trul educat ional Raluca",

A ndreea P:1.ldeşa ll
~

....""" S Vasile $omeŞ<lnul <l iost prezent în data de 1 Ol1:om-
~ r~\

(~ ... brie in mijlocu l cop iilor de la Centml educaţional

. ~~ R<lluca din cdrtiem l d uje.m Someşeni . Ierarhul a ofi-
ci<lt <lici de la ord 11 o slujI),'\. de binecuvânt.u:e a centrului şi

o sluJb .'\. de Te-Deum cu OCdzia inceperii noulu i an şcolar. Cu
acest prilej dU primit binecud.ntarea arhiereasc.'l. , atât cei
<lproape 20 de tineri ce ireewntează centrul cât şi. personalul
aşez.'l.mânhtlui sod <ll.

CentmI EduC<lţioll<ll RclhiC<l <l iost inaugurat in toalIU1a ,mu ·
lui 2010 şi SE' doreşte <l il un centm multifuncţional care Îmbin.'\.
funcţiile unui l"€'Iltru de zi educaţiOll<ll m lln centm de preg,l\i
re profesionaU.Astfel se are în \'edere concephil de îm'ăţare pe
parcursul vieţii, care este clplic<lt persoanelor adulte ce au difi
c1l1t.'l.ţi de înv,'\.ţare, pentm ,l ajl.lt<l la o mai btu"k"\ integrare socia
l.'\.. În acest scop, dispun de progr<lme educaţiona le fonn ale şi

non-fonnale care s.'\. ofere beneficiarilor tm grad sporit de auto
nomie. Laaceste obieli iw se <ld<lllgă re<lliZ<lrea de activit,'\.ţi de
terapie prin artă care s-au dowdit benefice in recuperarea şi

integrarecl persO<lnelor l"1l dizabilităţi . Într-o etapă ulterioară se
are in yE't.tere realiz.lre<l unui centm de pregătire profesională şi

acreditarea lui ca atelier de lucru protejat.Al"€'sta are drept Sl""Op
reabilitared SOCidlă <l tinerilor cu dizabilităţi prin furnizarea
pr"'8''\.t.irii proies iOll<lle şi. conştien tizarea importanţei autonomi
ei sociale; com!:ldtere<l di.scrimin..\ri.i prin <lcti\ităţi de inter-rela
ţiOll<lre, commuc<lre şi socializ.ue.



Părintele Dumitru Stăniloae

(1903-1993).
Mărturisi tor în iadu l

ateo-comunist

Pc. Fabiall Seiclu·

ă rintele Dumitru Stăniloae s-a l"k1.SCUtla 16 noiembrie

1903 la vlă deru, jud . Braşov. Membru de onoare al

Academiei Române, profesor universitar, dogmati st

de renume mondial, scriitor şi ziar ist. A lucrat 45 de ani la
traducerea lucrării Filocalia ~fintelor nn'oinţe ale desăI1tÎrşi rii (în

1 2 volume].

A urmat liceul Andrei Şaguna d in Braşov (1914-1922),

Facu ltatea d e Litere din Bucureşti (doar primul an) con tinu

ând cu cea de Teologie din Cernăuţ i , 192J-192i. Doctor În
Teologie la Cernăuţi. 1928. Este trimis de mitropolitul Nicolae
Bălan la studii În Atena (1927-1928), Munchen şi Berlin (1928
1929) pentru a se specializa în Dogmatică şi Istorie b isericeas

că . Reintors în ţară, d evine profesor suplinitor (1929), provi

zoriu (1932), iar apoi titular în 193,5 d e Dogmatică la Academia

teologică din Sibiu şi recto r în anii 1936-1946. A mai predat

apologettcă. pastorală şi greacă. Din ianuarie 1934 până în

mai 1945 este redactor la publicaţia Telegraful Român. Diacon

(1931), preot (1932) şi protopop stavrofor (1940). În 1946 a fost

silit să demisioneze d in postul de rector la presiunile comu

niştilor (Petru Groza ) şi la in trigile unor colegi-profesori co

laboraţionişti cu noul regim.

În 1947 este transferat la Facultatea de Teologie d in Bucu
reşti, la catedra de Ascetică şi Mistică . În 1948 a fo st incadra t

profesor titular de Teologie Dogmatică şi S imbolică .

La 5 septembrie 1958 este arestat de securitate, alături de

membrii Rugu lui Aprins ş i condamnat la 5 ani înch isoare .

Tri mis la Aiud în 1959 şi elibe rat în anul 1963.

În 1968 est e invitat la Prefburg ş i Heidelberg de către

profesorul Paul Miron pentru a susţine conferinţe . Este ales

Doctor Honoris Causa al Institu tului ortodox Sain t Serge din

Paris, 1981. În 1990 devine membru corespondent ,11 Acade

miei Române, iar în 1991 este membru titular, în acelaşi an

fiind ales Doctor Honoris Causa al Facultăţii de Teologie din

Atena. În 1992 primeşte titlul de Doctor Honoris Causa al Uni

versităţ ii din Bucureşti. Trece la cele veşnice la 5 octombrie

1993 şi este înmormântat la mănăstirea Cemtca.

Mărturi i din Închisorile com unis te despre
sfinţenia sa

,,29 iu n ie 1962. Nu mele Părintelui Stântloae mi-a iz bit

timpanul cu rezonanta u nu i tunet. Acum câţiva ani, când a

sosit vestea că Părintele Stăniloae a fost ares tat şi condamnat,

şi că se atl ă la Aiud , a fost o mare emoţie în toată Închisoarea.

Marele teolog român În lanţuri ! Pătimeşte împreună cu cei

mai hotar âti creştini care se împotrivtser ă Fiarei apocalipti

ce!..

Maree mea bucurie es te că Părintele Staruloae este repar

tiz at la 322, unde sunt şi eu . Oamenii încep să iasă. Eu mă

îndrept spre PArin tele Stăruloae care răm âne u ltimul şi îi spun:

- Sllrut dreap ta. Prea CucerniceParinte. sunt Liviu Brân~aş , fost
elevla liceul «Samuil Vulcan» din Beiuş şi mă bucurfoarte mult
că amajuns cu dumneamastrll. clici l'reau să urme~ teologia.

P,1rin tele îmi Întinde mâna, zâmbind cu bunăta te . Se re

tl ectă pe ch ip u l lu i bucuria prilejui tă de faptul cJ., un tânăr

din fu ndu l temniţei visează să urmeze teologia.Mă pri\'eşte

cu încredere şi zice: - l\leamul românesc a trecut prin multe mo
mentegrele în istoria sa. dar a rll~ht şi a biruit Întotd/'auna prin
credinţa În Dum ne~eu şi prinsperanţa în triumful.1inalalbinelui.
Aşa se l'a întâmpla şi acum. Să rllbdăm cu tllrie şi smerenie sufe
rinţa ce ni s-adat.Aceast,l m,1rturisire a P,1rintelu i sună ca un

tes tament.

Treb u ie s,l benefici ez la m axim d e prezenţa Păr intelui

St,huloae. Părintele se ofer,1 să-mi ţin,1 in fiecare sear,1 un curs

de teologie. Particip'1 şi ceila lţi tineri, indeosebi Gil Ioan id . În

ju rul patului P,1rintel ui Stăniloae , celula ia aspectul unui

amfiteatru. Toţi ne aşezăm, unii sus, alţii jos, şi ascultăm cu

atenţie . P,lrinte le Stăniloae nu procedeazAca Părintele Ag eu

care mi-a predat teologia În cel mai pur st il didactic, ci ne

prezintă diverşi teologi, de la Sfinţii Părinţi clasici, la teologii

ruşi . Deşi acum, reţin ma i pUţine amănunte, în schimb, imi

măresc \"iziunea teo logică . Sigur cA nu lipsesc momentele

I N M EMOR I A M

filocalice. Traducătoru l Hl oca liei în limba română este, desi

gur, cel mai competent în acest d ome n iu al nevomtet spre

desăvârşire . Acum am înţeles, ceea ce p ână în acest moment

am intuit doar, faptul că g ândirea şi snnttrea Sfinţilor Părinţi

este forma autentică a Creştinismului."

"Vorbesc eu p rimu l [Ia Reeducarea din Aiud] . Fac o d ecla 

raţie scurtă, În faţa tuturor, in care afirm că tot ce am facut În

\iaţă a fost determinat de trei p rincipii: credinţa în Dumnezeu ,

dragostea de neam şi cultul eroil or. La aceste trei p rin cip ii nu

pot renunţa su b nici o formă . Dar în cazul În care voi fi elibe

rat , voi respecta legi le ţării. Şi, ca şi cum aceasta nu ar fi fost

de-ajuns, Înce p să-mi exp rim gândurile care m-au frământat

în înch isoare, referitor la rnes ianismul apostolle al neamului
românesc, şi declar În faţa tuturor c ă doresc S,1 contribu i la

realizarea acestui ideal, devenind p reot... Când termin, câţiva

mă felicită : Părintele Stăniloae, Luca Dunutrescu, Aurel Călin,

Petrică Bolintinean u şi alţii . Părintele îm i spune:

- Ai fost peste aşteptări. SII ş t ii că ai talent oratoric mai mare
decât cel literar... Şi nu întâmplă tor (ca un fel de ecou peste

•

Din lucră rile sa le menţionăm : Via/a ~i activilalea natriar

huţui Dosoftâ al Ierusalimului ~i legii/urile 114i cu /lirile ronuÎneşli,

Cernăuţi, 1929 (teză de doc tora t): Calolirismul de după război,

Sibi u, 19 3:3; Orlodoxie şi romănism, Sib iu, 19 39 ; Poziţia d-tui

LI4Cian BIt/gafaţă de creştinism şi ortodoxie, Sibi u, 19.P ; Viaţa şi

În/'liţlllura Sf. Grigoril' Pa/ama, Sib iu, 19 3K; Iisus Hri~ l os ~1II4

restaumreo omului, Sib iu, 1943; 1947. FilocaUa. voi. I şi 11, S ib iu,

1947; Filocalia, voi. /II şi IV, 194K; celelalte volume apar până

În 1992. Teologia Dogma/ică Orlotloxă, 3 vnl., Bucureşti. 1971'l;

Tealogia Dogmalied şi Simbolic ă. Mmuwt pentru III~/iluiele Teo

logice, 2 '1101., Bucureş ti . 195R (în colaborare cu prof. N il:o lae

Chitcscu, Isid or Toduran :;; i Ioan Petroută ) : Teologia MoraM

Orlotloxă pentru IlIslilulele Teologice, vol. III, Spirilualila/ea

Orlotloxă, Bucureş ti 19i1l ; Sţnriiuatitate şi comunnme in Li114r

gliia OrIOi/oxă, C ra io va 19S6; Chil'ul nemu rilor al lui Dlmllle;uu,

Cra iov a Igil7; Studii tie leologie Ilogmalică şi orlodoxă, C raio va

19'P ; Reflexii despre ~I'iriluali/alea poporului romlÎn, C raio va

1992; Sfâllia Treime sau la Începu/ ajosl iubirea, BUl:llrl,;;ti 1<;193;

Comentarii ta EVIII Ighelia lui loall, Craiova 199:3; li~us Hrislos

ItHnirw lumii, Bucll re :;;ti, 1993; Trăirea lui D IHlll le;uu ÎTI Or/Oi/o

xie, AII/ologie, 199 3. Or/mloxie şi Româllism; Na/iulle şi creşlillism

(postume ).

Lucră r i is lor i<:e: Dill urmllrile Elliclului ,le loleran/ă ÎII /i

lIu/ul Fliglira~ului, În voI. Onll/giu lui loall LUIJllŞ la Îml,linirea

vlÎrslei de 60 de ani, Buo Jre :;; t i, 194 3; Ullialismul din Trllllsilva

lIia, illcercare de (k;:memhrare a po/,orului romlÎn, Bu ..:, 1973; De

ce ~ulI/em orlodocşi?(romlÎlli); su te Ul' arli<:o [e:;;i studii leo[o

g i<:e . (d. pr. prof. dr.Mirct'a Pă<:ll ra ri ll , "Dic/ionll rt41Irologilor

româlli") .

decenii), un autograf al P,1rin telu i St,1niloae sună aşa: "Lu i

Li\"iu Brânzaş, cu o deosebită afecţiune şi bucurie pentru

gândirea sa cu totul identică cu a mea despre spiritualitatea

româneascAşi mis ionarismul ei în lume,," (p r. LI\'IL" BR..\XZAŞ,

"Ra~il din catacombă", Ed ihtra Scara, Bucureşti, 2001, cap . 9).

7

Dupa ieşirea d in închisoare, părintele St ăniloae a spus:

"În afară de regretul pentru suferinţele familiei mele, nu-mi

pare rău că am împărt ăşit suferinţa at âtor fraţi români, pe n

tru a fi dovedit cA şi dintre preoţi au fost Ului, au fost destui

care au trnpart ăştt durerea poporului nostru" (CO~STAXTlX

H REHOR, "Muntelemărturisitor", Iaşi, 2002, p . 236).

"Lângă mine se nimer ise un b ătrânel, slab, deosebi t de

sfios . Parea că-ş i cere iert are pentru vreo stângăcie involun

tară. Zilele Cr ăciunulu i au trecut, pot spune, plăcut . B ătr â 

nelul, despre care am aflat curând c ă este părintele Staruloae

(!) marele teolog, ne vorbise în fiecare seară. Era slăbit, glasul

i se au zea greu şi de aceea se Usa o linişte deosebi ta . Erau cu

noi 8 preoţi, printre care şi un ep iscop greco-catolic, care-i

sorbeau fra zele cu respect deosebit şi cu reltgiozttate. Ma i

putea fi vorba de foame sau d e frig ? Ma i putea fi vorba de

razbunare sau de ură? Toate se topeau su b glasul b lând,

slăbi t al celui mai străluci t reprezentant al ortodoxiei, care-şi

ducea şi el crucea pentru slava lui Hristo s. Era ca un sfânt

bizantin răt ăcit printre alţi osândiţi, şi ei ap ărători ai neamu

lui şi al biser icii sale . În condiţiile acelea vorba lu i era balsam;

un neaşteptat dar ceresc pentru mulţimea d e martiri ce aveau

S,1 u mple cimitirul fără crud de la Aiud .

Dragostea ce se revărsa d in cuvâ nt ă nle sale ne încălzea

şi ne ţinea de foame. Puteam eu oare - şi nu numai eu - să-I

las să spel e pe jos cimentu l îngheţat sau să ducă tineta? Eram

încă în putere la cei 36 de ani... Am încercat să-i dau cojocelul

să-I puna su b d ânsul şi m-a refuzat cu o hotărâtă ridicare a

mâinii: - Nv. dragul meu!Ai pedeapsă mare, nu te voinici.' Pss
trea ~ll -te cât se poate. nu se ştie cât vom sta pe aici. Eu... vOIa
Domnului.' Peste câte7.'a zite ne l'am întoarce În celular. Acolo nu
este aşa de frig. suntem mai apăraţi .

Am insistat, dar nul-am putu t convinge. Noaptea ne

apărem reciproc. Ba-I mai tnveleam, ba-l simţeam cum in
cearcă să mă ocrotească . Aşa faceau toţi. Grija pentru celălalt

era trăsătura caracteri stică a atitudinii ce-o aveam. Dragostea

creştină, sp iritul de sacrific iu nu erau doar vorbe În temniţa

Aiudului. Am stat acolo, in izol ările dintre Zarea şi celular,

cam 10 zile cât a durat curăţenia generală.

Doream tare mult ca părintele Stâruloa e să cada cu noi în

celulă, dar n -a fost să fie; socotelile administraţiei erau al tele
sau poate cine ştie, în tâmplarea . La întoarcerea În celular
parin tele St ăniloae a nimerit la tr ei celu le dincolo de noi.

Aceasta nu însemna că p ierdusem contactul cu Înţelepciunea

părintelui Du mitru Stăntloae: prin morse ne comu n ica cu

competenţă şi dragoste însemnătatea Evan gheliei din dumi

nica viitoare, un sfat , o maximă, o încurajare. Nu mai vorbesc

de risc, atât pentm el cât şi pentru cel ce recepţiona . Era un
izvor de în ţelepciune . Era lu mina d in întun ericul ce ne in 

conjura. hrana sufletească . sprijinul harului Du mnezeiesc ce

se revărsa pes te noi prin robul său Preotu l, martirul, Du mitru

St ăruloae" (Ilie Tudor).

In M emoriam

"Îmi plac Înde

oseb i momentele

aurorale, v re m ea

de început a ener

giilor exploziw şi

pline de candoare",

m,1rturisea eseistu l

şi criticul literar
Petru Poantă, tr e

cut la cele wşnice

in luna septembrie

a .c., după o lung'1

suferinţ,'\.

Kă s cut l a 7

aprilie 1947 la Ce

rişor (Hu ned oara),

Petm Poantă a absohit Facu ltatea d e Filologie a UBB, CIuj

:-Japoca, în anul 1970, fiind un echinoxist din prima gene

raţie. S-a remarcat prin volumele: ModaliMţi lirice contem 

porane" (1973), " Poezia lu i George Coşbuc" , "Rad iografii

I", Rad iografii II", "Scriitor i contemporatu", "Cercu l literar

de la Sibiu", "Dicţionar de poeţi" , " Cluju l meu. Oameni şi

locuri" et c.

Posteritatea îl va p,1stra În memorie prin hermeneu tica

sa exce ţiona!''\, dar şi 1rin delicateţea fiinţei sale.



8 PELER I N A JE

Preţul nu include
- Tips-u ri (30€)- (se achită în Israel)
- Asigurarea medicală de sănătate 35 de lei indiferent de

vârstă

- Transpo rtul la Bucureşti aproximativ 200 lei de persoană

dus-întors

În scrie ri, detalii şi informaţii suplimentare puteţi obţine la

sediul Centru lui de Pelerinaje Renaşterea, d in Piaţa Avram
Iancu nr. 2., la 01. Cris tian Moldovan. Tel: 0723-58}822;
0264-431020; e-mail: pe lerinaje@mitropolia-clujulu i.ro sau

moldovandumitrueyah oo.com .

Acte necesare
- Paşaport valabil încă 6 luni de la da ta plecării din ţară

Preţ : 660 Eu ro

cu Biserica Naţiunilor, Mormântu l Maicii Domnului şi Peşte

ra Gheţimani . Vom intra în cetate prin Poarta Sf. Ştefan. Vizi
tarea casei în care a locuit Maria în Ceta tea Antonia. Parcur

gerea pe jos a Viei Dolorosa(Dru mul Crucii) cu cele 14 staţii

în care S-a op rit DOlIU1ul pâna la Sfântul Mormânt. Urcare pe
Golgota, Piatra Ungerii, Mormântului Domnului Iisus Hristos,
vizitarea tu turo r paracliselor sfinte. Vizită la bise rica şi Cămi

nul românesc din Ierusalim. Cină şi cazare în Betleem hotel

4' ·
Ziua 5 (20 ian ua rie 2014) Mic deju n. Părăsim Ieru salimul

şi ne îndreptăm spre nordul ţării spre Galileea, Vizitarea bi
serici ortodoxe SI. Gavriil d in Nazaret cu izvorul Fecioarei
Maria . Vizitarea Bisericii catolice Buna Vestire, cea mai mare
construcţie de cult din Or ientul ap ropiat şi vizită în satul Cana

Galileii la biserica ortodoxă ridicată pe locul casei lu i Simion
Cananitul, unde Iisu s a făcut prima mi nune a transformă rii

apei în vin . Muntele Tabor cu vizitarea bisericii ortodoxe ri
d icate pe locul unde s-a petrecut Schimbarea la Faţă . Cazare
şi cină în oraşul Tibe ria s, hotel 4*.

Ziua 6 (21 ianuarie 2014) Mic dejun. Plecarea spre Cape r
naum, oraş denumit şi "Cetatea Domnului " (vizitarea vesti

tu lui loc unde Iisu s a predicat, casa SI. Petru), Tabgha unde
Iisus a savârşit minunea îmnulţirii pâ inilor şi a peştilor, Mun
tele FericiriIor. Râul Iordan-Chibutz Yardenit "locul botezului"

Opţional viz ită la Ca price - fab rica de aur şi d iamante din
Tiberias. Cină şi caza re în Tiberias ho tel 4*.

Ziua (7-22 ianuari e 2014) Mic dejun. Plecarea spre AKKO,
"capitala cruciaţiIor", unul din cele mai vechi po rturi din lume,
port-cetate la Me dt teran â cu o vechime de patru m ilenii , în

care au poposit faraoni, reg i şi mari cuceritori . Vizitarea cetă

ţii care nu a putut fi cucerită de Napoleon Bonaparte şi a
portu lui de un pitoresc deosebit. Ne continuăm drumul şi

vom ajunge în oraşul H aifa, splendid oraş-port laMedtterană,

atlat într-un ma re golf la poalele Muntelui Carmel. Vom pri
vi Templu l cultulu i Bah ai, cu grădinile pe terase, superioare
grădinilor de la Versailles . Vizita rea bisericii Mănăstirii Car
melite Stela Ma ris (Steaua Mării ) . Şi apoi spre Tel Aviv, pe
şoseaua de coastă . Scurt tur de oraş al celu i mai cosmopolit

oraş al Israelu lui . Vizită în Cetatea [affa, la Biserica greco
ortodoxa SI. Mihail şi la Biserica catolică Sf. Pet ru

Vizită la Lida la biser ica Sfântu lui Gheorghe.
Ora lT40 decolarea aeronave i EL-AL- sp re Bucureşti şi

sos ire la ora 21:00.

Pretul include:
- Biletele de av ion Bucureşti - Tel-Avi v şi Tel-Avi v - Bu-

cureşti;

- Taxe de aeroport;
- Asistenţă în aeroport la sosi re şi plecare;
- Primire şi tran sfer de la şi la aeroport la sosire şi plecare

în Israel;
- 6nopţi cazare la hotel de 4*în Tiberias (2nopţi), în Betlehem

(4nopţi)

- 7 zile demi-pensiune (mic dejun şi cină bufet suedez);
- Taxa de in trare la obiectivele reli gioase şi turistice din

program (Cape rnaum, Ierihon, Betlehem, Gradina Ghetzimani
şi taxi pentru Muntele Tabor şi Mănăstirea Sf Sava din pusti ul
Iudeii);

- Autocar 3* pentru transpo rt în Israel pe toată durata pro
gramulu i;

- Ghid evreu vorbi tor de limba română în Israel;

- Preot însoţitor pentru grup;

Ziua 1 h6 ianuarie 2014) Plecarea d in Cluj -N apoca cu
au tocarul( 15 ianuarie 2014 la ora 22.}0 d in faţa Catedrale i
Ortodoxe) sosi re la Bucureşti 16 ianuarie 2014 între orele 6.00

şi 7.00. Decolarea d in Bucureşti cu cursa EL-AL ora 11:05 şi

sos ire pe Aeropo rtu l Ben Gurion, lângă Tel Aviv la ora 1Y45.
Vizită la Ein Karem, pa tria Sfântu lu i Ioan Botezătorul-cel mai
mare om născut de o femeie, vizitarea bise ricii Sfântul Ioan

- cea mai artistică bise rică din Ţara Sfântă şi a fântânii Fecioa
rei Mari a Cazare şi cină la Hotel 4* în Bethleem.

Ziua 2 (17 ianuarie 2014) Mic dejun.Deplasare în orasu l
Ierihon - cel mai vechi oraş din lume, vizită la Biserica greco
ortodoxăcu dudullui Zaheu şi la Biserica şi Căminul românesc
de la Ierihon şi pustia Carantaniei. Vizitarea Mănăstirii SI.
Gherasim de la Iordan.Continuăm drumul la Hozeva şi vizităm

Manastirea SI. Gheorghe cu moaştele SI. Ioan Iacob Romanul
de la Neamţ . Marea Moartă, - 400 m . cea mai joasă altitudine
de pe glob şi scurtă oprire la magazinul cu produse cosmetice
la Qumran (vechiul Centru al Esenienilor) la MareaMoartă. În.
funcţie de timp, ba ie în Marea Moartă la stran dul chibu tzului

Kalia. Reîntoarcerea la Bethleem . Cină şi cazare.
Ziua 3 (18 ia nuarie 2014) Mic dejun . Coborâm spre Râu l

Iordan, pentru a participa la Ceremonia care se desfăşoară în
prezenţa Patriarhului Ieru salimul u i grec-ortodox, în ajunul
Bobotezei (Aghiasm a ma re, aruncarea cru cii, zborul celor}
porumbei alb i) - BETHLEEM - viz itarea biserici i ortod oxe şi

a crip tei unde S-a născut DOlIU1ul H ristos. Vizitarea bisericii
catolice Sfân ta Ecaterina. Grota Lap telu i.Câm pul păstorilo r.

Continuarea drumului în deşert cu minibu ze arabe până la
Mănăstirea SI.Sava şi Mănăstirea Sf. Teodosie.Vizită pe Mun
tele Sionulu i la Biserica Adormirii Maicii DOlIU1ulu~ Foişorul

- Cina Cea de Taină, Mormântu l regelui David - Zidul Plân

gerii. Cină şi cazare la Betleem hotel 4*.
Ziua 4 (19 ianuari e 2014) Mic dejun . Începe m pelerinaju l

ur cân d pe Muntele Scopus. Vom vizita Mănăstirea rusească

ELEON şi vom ve dea de sus panora ma Ieru salimului şi a
Sfintei Cetăţi . Viz ită la biserica Pater Noster (Tatăl nostru ), la
Biserica Dominus Flevit(Donmul a plâns), la Grădina Gheţimani

Pelerinaj in Israel
SărbătoareaBobotezei

la Râul Iordan
16 - 22 ianuarie 2014

- Asistenţă în aeroport la sosire şi plecare;
- Primire şi transfer de la şi la aeroport la sosire şi plecare în

Israel;
- 5 nopţi cazarela hotel în Tiberias (2nopţi), Bet1ehem (Jnopţi)

- categoria hotelurilor este cea oficiala pentru Israel şi Palestina
- 6 zile demi-pensiune (mic dejun şi cină bufet-suedez );
- Taxa de intrare la obiectivelereligioase şi turisticedinprogram

(Capernaum, Ierihon, Betlehem, Gradina Ghetzimani şi taxi pen
tru Muntele Tabor şi la Sf Sava);

- Autocar 3* pentru transport în Israel pe toată durata progra-
mului;

- Ghid evreu de naţionalitate română în Israel;

- Preot însoţitor pentru grup;
Pretul nu include:
- Tips-u ri (30 €)- (se achită în Israel);
- As igurarea medicală de sănătate.

- Tran spo rtu l de la Cluj la aeroportul Henr i Coand ă - Bu-

cureşti .

Ad e ne cesare

Paşaport va lab il încă 6 luni de la data plecării

Pret: 665 euro
Preţul inclu de:
- Bilete de avion Bucureşti - Tel-Aviv şi Tel-Aviv - Bucu

reşti;

- Taxe de aeroport;

•-

Pelerinaj in Ţara Sfântă

Israel
1 - 6 noiembrie 2013

Ziua 1
Plecarea din Cluj-Napocatj r octombrie la ora 2 } .0 0 cu

autocarul), ora 8.00 dimineaţa sos ire pe aeroport Bucureşti,
decolare ora 10.45 şi sosi re pe Aeropo rtul Ben Gurion, lângă

Tel Aviv ora 1}.40. Deplasare pe coasta Mediteranei la Haifa,
sple ndid oraş-port la Mediterană, al treilea oraş ca mărime

din Israel, aflat într-un mare golf la poalele Muntelu i Ca rmel.
Vizita rea Mănăstirii Stela Maris (Steaua Mă rii], cu altarul

deasupra peşterei Sfântului Prooroc Ilie Tezvitean ul şi apoi
vom p riv i Tem plu l Cultulu i Bahai, cu grădinile pe terase
suspenda te - sit Patri moniu UNESCO, superioare grădinilor

de la Versailles. Deplasare la Cana - vizitarea bisericii unde
a avut loc prima minune din Galileia : transformarea ape i în
vin. Cazare şi cină la 4* în Tiberi as.

Ziua II
Mic dejun .Nazaret, vizitarea Bisericii catolice Buna Ves

tire, cea mai ma re construcţie de cult din Orientu l apropiat
şi a bisericii ortodoxe Sf.Gavril cu izvorul Mariei . Continuăm
cu Muntele Tabor. Vizi ta rea b isericii ortodoxe ridicată pe

locul unde s-a petrecut Schimbarea la faţă. Deplasare la Mun
tele Fericirilor, vizitarea bise ricii. Tabgha unde Iisus a săvâr

şit minunea înmulţirea pâ inilor şi a peştilor. Capernaum,
oraş denumit şi "Cetatea Domnului", (vizitarea vestitului loc
unde Iisus a predicat , casa Sf.Petru] . Opţional şi în funcţie

de timp - plimbare cu o copie a "bărcii lui Iisus", pe apele
Mării Galileii şi vizită la Caprice-fabrica de aur şi diama n
te. Cină şi caza re în Tiberi as la Hotel de 4*

Ziua III
Mic deju n. Deplasare la BetWeem .Vizitarea bisericii oro

doxe şi a crip tei unde s-a născut Domnul , apoi a Bisericii
romano catolice Sf.Ecaterina şi Grota Laptelui . Con tinuarea

drumului în deşert cu mi nibuze arabe până la Mănăstirea

Sf.Sava şi Mănăstirea Sf.Teodosie, Zid ul Plângerii.Vizită la
Biserica românească din Ierusalim .Cină şi cazare la Bethlehem
la H otel de 4*.

Ziua IV
Mic dejun. Începem pe lerinajul urcând pe Muntele Măs

lini lor, pentru a ve dea de sus panorama Ierusalimului şi a
Sfintei Cetăţi. VizitareaMănăstirii ru se Eleon, a Bisericii Pater
Noster (Tatăl nostru ), a Bisericii Dominus Flevit (Domnul a
plâns ), Grădina Getsimani cu Biserica Naţiunilor, Biserica
Morm ântu lui Maicii Domnului şi Peştera Getsim ani . Vom
intra în Cetatea Sfântă prin Poa rta SI. Ştefan. Parcu rgem pe

jos Via Doloro sa cu cele 14 staţii în care s-a oprit Domnul
până la Sfântul Mormânt. Urcare pe Golgo ta, în chinare la

Piatra Ungerii , viz itarea paracliselor sfinte. După amiaza,
vizită pe Muntele Sionului, la Biserica Adormirii Maicii Dom
nului, Foişorul- Cina cea de taină, Mo rmân tul marelui Rege
David . Cină şi cazare la Betlehe m la Hotel de 4*.

Ziua V
Mic dejun. Deplasare la Ierihon cu vizită la biserica ortodoxă

unde vom vedea Dudul lui Zaheu, Biserica şi Căminul românesc
de la Ierihon şi pustia Quarantaniei. Coborâm.la Iordan, vizităm
Mănăstirea Sf.Gherasim de la Iordan. Continuăm drumul la Ho
zeva şi vizităm Mănăstirea cu moaştele Sf.loan Iacob Românu1 de

laNearnţ. Trecempelângă Qwnran(vechi.ulcentru alEsenienilor),
cu o scurtă oprirela magazinul de produse cosmetice de la Marea
Moartă. Programul zilei se încheie cu intrare gratuită la ştrandul

Chibutzului Kalia şi baie în apa sărată a Mării Moarte. Opţional,

la ora aşoo-deplasare la Sfântul Mormânt pentru a se parti cipa
la Sf.liturghie de la miezul nopţii (autocar gratu it numai la dus)
Cină. şi cazare la Betlehem Hotel 4*.

Ziua VI
Mic dejun .Vizită la Ein Karem - patria Sf.Ioan Botezătorul

cel mai mare om născut de o femeie, vizitarea bise ricii Sf.Ioan
şi a Fân tân ii Fecioarei Maria. Deplasare la Lod-an tica Lid a,
unde se afl ă biserica şi mormântu l Sf.Gheorghe. JAFFA, cu

biserica SI. Mihail şi biserica catolică Sf.Petru . La cerere - în

funcţie de timp, ba ie în Marea Mediterană şi apo i deplasa re
o spre aeroportul Ben Gurion la Tel Aviv (cu op rir e la princi,
S paiele obie ctive tu ristice). Decolare Tel Aviv ora 17.40, ateri

za re la Bucureşti ora 21.00 . Plecare cu au tocarul şi sos ire la
Cluj dimineţa următoare la ora 7.00.
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Accesul rromilor la educatie,
- o prioritate a Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului şi Clujului

Andreea Pal{lesan
c '

mlevi i de etnie rromă din judeţul Cluj sunt ajutaţi în
. li . l\ adaptarea şi integrarea lor în mediul şcola r. Aceştia

vor p rimi sprij in din partea u nor specialişti, ce vor fi
formaţi în vederea implementării în cadrul şcolilor clujene a

metodei "Nurture", derulată cu succes de mai mulţi ani în
şcolile elinMarea Britanie. Metod a se adresează comunităţilor

cu un grad ridicat de delincvenţă şi cop iilor cu p robleme de

comporta ment, care nu se pot adapta la clasă . Iniţiativa im

plementării metodei "Nurture" în comunităţile de etnie rro
mă di n judeţu l Cluj aparţine Asociaţiei Ortodoxe Social -Mi

sionar-Culturală pentru Rro mi "Sfântul Moise Arapul" a
Arhiepiscop iei Vadulu i, Felea cului şi Clujului.

Proiect pilot, derulat în şcolile clujene
Me mbrii Asociaţiei O rtodoxe Social-Misionar-CulhtraIă

pentru Rromi .Btântul Moise Arapul" au organ izat în peri

oa da 18-21 septembrie 2013 o în tâlnire de lucru în vederea

dezvoltării u nor programe educaţionale pen tru populaţiade

etnie rromă . Partenerii de lucru au fos t reprezentanţi ai Fun
daţiei RO-MAN-AID din Insula Man din Marea Britanie . În
data de 18 septembrie a avut loc o întâlni re de lucru la Şcoala

din Suceag, comuna Baciu, alături de cad rele d idactice, d i
rectorul şcolii şi un lider rrom-consilier d in cad rul Consiliu-

lu i Local Baciu . În data de 19 septemb rie a fos t vizitată Şcoa

la "Traian Dâr jan" din Someşeni, unde u n procen t serrmifica

tiv al elevilor p rovin dîn comunităţile din Pata-Rât. De ase 

menea au fost viz itate câteva familii de rromi din Pata-Rât,

mai exact de pe strada Cantonu lui şi de la Groapa de C unot.

Alături de oaspeţii specialişti din Insula Ma n au fost purtate

dezbateri despre problemele particulare iden tifica te în cele

două şcoli viz ita te, dar şi particularităţile familiilor de rromi

d in aceste zone. Totodată s-a discutat desp re posibilitatea

implementăriiunor programe educaţionale de tip " Nu rture" .

Acest mod el educaţional foloseşte metode activ-particip ative

în p rocesu l de predare-învăţare . Grupele " Nu rture" funcţio

nează în spaţiul şcolar şi au menirea d e a compensa lipsa
suportulu i familial, adresându -se cop iilor cu probleme în

învăţare, ad aptare la mediu l clasei pe fondul unor p roble me

emoţionale, comportamenta le şi sociale. Metoda funcţionea

ză de peste 40 de ani cu rezulta te remarcabile, în fostele co-

lonii britanice, în comunită ţi cu u n grad ridicat de delicvenţă .

În România proiectul p ilot es te implementat din 2011 în lo

calita tea Cirişu, d in judeţul Bihor, de Ftmdaţia RO-MAN-AID

din Marea Britanie , în colaborare cu Filantropia Oradea. În

aceşti doi ani de implementare a proiectului s-a înregistrat o

d im inuare a ratei abandonu lu i şcolar ş i o îmbunătăţire a

activităţii şcolare şi a comportamen tulu i elevilor .

Masă ro tundă despreeducaţia elevilorrromi
Pe 20 sep tembrie 2013, la Facultatea de Teologie O rtod o

xă d in Clu j-Napoca, în sala Nicolae Ivan, a avut loc o masă

rotundă despre educaţia cop iilor rromi din comunităţile clu

jene. Au participat la întrunire pro fesori de limba rromani,

medi atori şcolari, profeso ri de istori a şi tradiţiile rromilor,

precum şi preşedintele ASCOR Cluj, Bogdan Dincă. În cadrul

întâlnirii a fost prezentată metoda "Nu rture" de către rep re

zentanţii Fundaţiei RO-11AN-AID din insu la Ma n. Iniţiativa

a p rimit binecuvântarea ÎPs Părinte Arhiep iscop şi Mitropo

lit Andrei, care i-a încurajat pe cei implicaţi să colaboreze în

scopul sprijin iri i educaţiei copiilor rromi d in comunităţile

mai dificile şi supuse exclu zitmii sociale şi rezidenţiale, după

cum a preciza t preşedintele Asociaţiei Ortod oxe Social-Misi

onar-Culturală pentru Rromi .Bfântul Moise Arapul", Crăciun

Ioan Lăcătuş.

Asociaţia Ortodoxă Social -Misionar-Cultura Iă pentru

Rromi .Bfântul Moise Arapu l", funcţionează cu binecuvân

tarea Înaltpreas finţitu lui Andrei, Arh iepiscopul Vadului,

Feleacu lu i şi Clu julu i şi Mitropolitul Clujulu i, Maramureşu

lu i şi Sălajului cu misiu nea d e a con tribu i la îmbunătă ţirea

calităţii vieţii persoanelor, grupurilor, comunităţilor aparţinând

minorităţii rrome, dezvoltând programe alte rnative sau com

p lemen tare adaptate nevoilor acesto ra .

5 URMEN LAURA D!:MITRESCU, Pictura muraliidin Ţara Rorrtiineascii în veacul
ai XVI-lea,Meridiane, Bucureşti, 1978, p. 52.

6 CoN STANI1N C GIURl'.SCU, D INU C. GIURESCU, Istoria românilor, voI. II. p. 272.

7 M IHAl MAxrM IT AL., Istoriaromânilor.De la univusalitateacreştină către Eu
ropa HPatriilor·', voI. IV; Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2001, pp. 433-434.

de că tre p ictor p rintr-o altă modalitate artistică (dacă e să o

comparăm cu cea de la Argeş), şi anu me p rin apariţia aici ,

pentru p rim a dată în p ictu ra românească, a unui înger care îl
încoronează atât pe Radu Paisie, cât şi pe fiul său Marco . Şi dacă

până acu m, în iconografie, ctito rii erau binecuvântaţi de către

Mântui torul lisus şi Fecioara Maria, acum ei sunt Încoro1MţÎ de

către îngerii din ceruri . Prin aceasta se dorea scoaterea în evidenţă

a calităţii lor de voievozi, puşi în scaun de către înger i, fiul lui

put relaţiile cu Polonia au fost foarte bune, odată cu redeschiderea

problemei Pocuţiei ele au devenit conflictuale", Înanul 1534, prin

ajutorul d at lui Zapolya, Petru Rareş a int rat în contlict cu însuşi

sultanul Soliman al lI-lea. Pent ru toate serrmele de nesupunere,

su ltanul va veni în anul 1538, în Moldova, pe care o va cuceri.

După o vreme în care Rareş a stat în Transil vania,. în cetatea Cice
ului, s-a reintors la sul tan, la Cons tantinopol, care l-a pus din nou

domnitor în Moldova. A doua domnie a lu i Rareş a fost, din ne

fericire, foarte scurtă, înt rucât în anul 1546 a murit, fiind înmor

mântat la mănăstirea Pobrota, ctitoria şi necropola sas.

Dintre toate portretele sale, ne vom op ri asupra celu i de la

mănăstirea Dobrovăţ, re levant pentru articolul de faţă. Aici

su nt reprezentaţi Petru Rereş împreună cu tatăl său, Ştefan cel

Mare, şi cu fratele său vitreg, Bogdan al III-lea. Se observă deci

şi în spaţiul moldav o înce rca re de legitimare ca domn a lui

Pet ru Rareş, în plan artistic, des igur, asemănătoare cu cea din

Ţara Românească, întreprinsăde către Radu Paisie.

Biserica Dobrovăţ, deşi construită la ponmca lui Ştefan cel

Mare între anii 1503-1504, a fost pictată abia în anul 1529de către

PetruRareş. Gestul zugrăvirii de către Rareş a unui locaş ridicat

de către tatăl său este, în opinia unor istorici de artă, o modali tate

prin care el încearcă să se legitimeze ca domn, reîrmod ând astfel
firul unei tradiţii şi ar ătându-se ca fiu al vrednicului său înaintaş

(m condiţiile în care fiul hangiţei din Hârlău nu fusese întâmpina t

ca dorrm cu preamultă bunăvoinţă de către boierii ţăni'", Dar nu

numai gestul pictării lăcaşului de cult, ci şi tabloul votiv, aflat pe
peretele vestic al naosului, transmite un dar mesaj politic. Ceitrei

tineri de laDobrovăţ au aceleaşi fizionomii, veşminte împărăteşti

(granaţa şi coroane de aur împodobite cu pietre preţioase), şi de

asemenea gesturi asemănătoare, toate sugerând, în opinia speci

aliştilor, dorinţa de a fi întru totul egal cu tatăl său şi cu fratele său

vitreg. de a arăta că este la rândul lui de os domnesc si, prin ur

mare, demn să urce în scaunul Moldovei" .

Am putea conchide că, în cazul tablou rilor votive descrise

mai sus, zugravul a reuşit să transmită, prin soluţii p icturale

inedite, mesajele şi năzuinţele domniei: al fastulu i, al lup tei

pentru independenţa ţării şi, în cazul de faţă, al legitimităţii ca

domni în ţările pe care le stăpâneau . Atât Radu Pai sie, cât şi

Petru Rareş au găsit maniere noi de a se legitima în faţa con 

temporanilor şi a posterităţii, prin portrete ce vin să le întăreas

că o imagine favorabilă, o imagine care să le afirme importanţa

şi autorita tea domnească .

S C OS STANTIN C. G IURl'SCU, Drsu C. GIL"RESCU, Istoriaromânilor din cele mai
vechitimpuri şi până astăzi, Albatros, Bucureşti, 1971, p. 3JO. A se vedea de
asemenea M IHAI MAxrMIT AL., Istoriaromânilor, voI. IV; p. 437.

9 C OS STANTIN C. G IURl'SCU, D I:<'"UC. GIL"RESCU, Istoriaromânilor din cele mai
vechitimpuri şi până astiizi, p. JJO. .2..
roVASILEDRĂGUŢ, Aria creş tinii în România.SecvlulXVI, voI.S, Ed. Institutului ..
Biblic şi de Misiune al Bisericii Orodoxe Române, Bucureşti, 1959, p. 140. O

" Ibidem. =

M " reu i i R ux" ..dr". T" blou votiv
î.. Biseric" .Bol..il" " Coziei

R" du P" isi". T"b lou votiv î..
Biseric".Bol.. il" " Coâ ..i

Rad u Paisie încercând să demonstreze legitimitatea puterii sale
şi a tatălui său deopotnv ă s.

Petru Rareşa domnit între anii 1527-1538 şi 1541-1546, în Mol

dova, fiind fiul nelegitim al lui Ştefan cel Mare cu o anu me

Răreşoaie'; Înainte de a urca pe tron, a fost negustor de peşte .

Urcarea pe tron s-a făcut într-un moment în care otomanii ajun

seseră, prin lupta de la Mohacs (1526), să cucerească Ungaria.

Dintre cei d oi pretendenţi la coroana Ungariei, Ferd inand şi Za

polya, voievodul Transilvaniei, Petru Rareş i-a dat ajutor ultimu

lui, care era şi favoritul sultanului? În anul 1530, el a reuşit să

cucerească şi Pocuţia, dar pentru scurt timp, căci în lupta de la

Obertyn, din 1531, moldovenii au fost învinşi.lliar dacă la înce-

L aura Turc a ll

' C ON STANTIS C. GIUlU:SCU, Dr:<."UC. G IU IlESCU, IstorUl românilor. Dela miJlo
cul secolului al XIV-ka până la înaputui s<:colului al XVII-lea, voI. II, Ed.
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1'Jl6, p. 241

2PAVELG UHAIA. Ţara Românească Între Bizanţ şi Occidmt, voI. ILInstitutul
Eu ro pe an, Iaşi, 1995, p. 179.
J Ibidem, p. 181.

4 . Ibidem.

Artă şi justificare in portretele
domnitorilor Radu Paisie si,

Petru Rares,

~
rticolul de faţă îşi p ropune să evidenţieze năzuinţele

'fi. .. ş i speranţele unor domnito ri, care, fiind mai puţin
, îndreptăţiţi să ajungă pe tronul Mold ovei sau al Ţării

Româneşti (datorită faptului că erau fii nelegitimi), au încer

cat atât în plan polit ic, cât şi artistic să demonstre ze că sunt

de os domnesc şi, p rin u rmare, demni de domnie. Exemplele

vor fi Radu Paisie (1534, 1535-1545), în Ţara Românească, şi

Petru Rareş (1527-1538, 1541-1546), în Mold ova, ale căror

tablouri votive ilustrează această idee.

Radu Paisie a purtat la început nu mele de Petru, nume care

i-a fost schimbat în Paisie după depunerea voturilor monahale

(a fost egumen laArgeş pentru o vreme). Se ştie că era de fap t

fiu l nelegiti m al lu i Radu cel Mare (1495-1508). Radu Pai sie

ajunge la putere în anul 1534, iar prin hrisovul de la 1 septem

brie îşi schimbă din nou numele, în mod sugestiv, în Radu (după

cel al tatălui său) . Autoexilat o perioadă în Trans ilvani a, el re

vine cu ajutor turcesc pe scaunul Ţării Româneşti, reuşind să-şi

menţină tronu l mun tea n timp d e u n decen iu , fără însă a fi

lipsit de intrigile boierilor'. În plan pictural toa te aceste eveni

mente şi năzuinţe ale domnitorulu i se reflectă în cele două

portretele ale sale, extrem de sugestive.
În primul portre t, cel zugrăvit în vremea fiu lui său Pătraşcu

cel Bun, de la mănăstirea Curtea de Argeş, se poate observa

importanţa dată chipului lui Radu Paisie'. Intenţia vădită a lui

Pătraşcu a fost aceea de a-i da tatălui său un loc binemeritat în

galeria de portrete ale înaintaşilor. Şi, dacă în frescele de la Argeş,

Neagoe cu întreaga sa fami lie are ca pandant familia meazului

Lazăr, Radu Paisie împreună cu familia sa are şi ea, în mod sim

bolic, ca pandant pe un alt voievod, de data aceasta român, Negru

Vodă}. Prin modelul găsit lui Paisie se dorea "să se pună în lumi

nă vechea ramură dinastică, pe care o consideră cea legitimă">.

Vestimentaţ ia fastuoasă a lu i Radu Paisie, a fiu lui său Marco şi

mai ales a soţiei sale Roxanda vine să întărească ideea.

În portretul domnitorulu i ş i al familie sale de la bolniţa

Con ei, această dorinţă de legitimare ca domn a fost exprimată
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Ec. Sorin Câ1eaPr. Bogdan Ivanov

Calendarul şi etapele desfăşurării con cursu lui:

15 Octombrie 201}, termenul limităpentru depunerea do

sarelor, direct sau prin poştă, la sediu l Fundaţiei (400117 Cluj

Napoca; P-ţa Avram Iancu 18)

28 O ctom brie 20-.13 afişarea rezultatelor

30 O ctom brie 20-.13 contestaţii şi afişarea rezultatelor finale

Condiţiile de participare, fişa tip a aplicantului, precum şi

actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în Regul a

mentul de burse aprobat de Colegiul Director şi publicat pe situl

Fundaţiei. Fundaţia va încheia cu fiecare bursier u n contract în

care vor fi prevăzute drepturile şi obligaţiile ce revin ambelor părţi

pe toată perioada derulării bursei.

Fundaţia "Mitropolitu l Bartolo
meu", înfiinţată in anul 2008 de vred
nicul de pomenireArhiepiscop şi Mi

tropolit Bartolomeu, reprezintă pro

iectul generos şi inspira t al u nui om

cu viziuni largi, care a ştiut să-şi con

vertească lipsu rile tinereţii în şansă

pentru tinerii merituoşi, dar lipsiţi de

posibilităţi materiale. Fundaţia are ca

scop princip al acordarea de burse ti

nerilor merituoşi dar lipsiţi de posibi 

lităţi, din resursele p roprii , pecare le

administrează potrivit dorinţei fonda 

torului ei.

Fondul alocat pentru bursele anu-

L ~~~;;;;::;;;~~=_ J lui şcolar şi universitar 201} -2O14 este
de 77.700 lei, iar până în prezent,

Fundaţia ,,Mitropolitul Bartolomeu" a acordat 179de burse, unor

tineri din întreaga ţară, în valoare totală de 441.000lei.

vicar al Arhiepiscop iei Vadu lu i, Feleacu lui şi Cluju lu i.

Întâm pinat în mod fes tiv de către elevii Seminarului Teo

log ic Ortodox d in Cluj-Napoca. Prea Fericirea Sa le-a ofer it

aces tora în mod special ocazia ca, la început de an şcolar, să se

închine moaştelor Sfân tu lu i Ierarh Nectarie, adres ându-le

cuvintele: "Vă dorim sănătate, ajutor de la Dumnezeu şi ma i

ales mult progres în toată formarea spirituală şi intelectuală .

Cine doreşte să sărute moaştele Sfântulu i Nectarie poate să

facă aceasta acum şi cei care se închină primesc şi un pliant cu

viaţa Sfântulu i Nectarie de la Eghina, tămăduitorul de boli" .

Lafinalul înt âlnirii, Înalt Prea SfinţituiAndrei, Mit ropolitu l

Clujulu i, Maramureşulut şi Sălajului, a spus câteva cuvinte

desp re importanţa viz itei Patriar hu lu i României pentru cre-

dincioşii din Mitropolia Cluju lu i,Maramureşului şi Sălajului:

" Pentru Mitropolie noastră a fost p rilej de mare bucurie şi o

bfnecuvântare duhovnicească prezenţa Preafericitu lui Părinte

Patr iarh Daniel în zilele acestea . Din punct de vedere pastoral

şi misionar impactul prezenţei Preafericirii Sale şi cuvintele de

îmbărbătare şi de învăţătură pe care le-a rostit şi pentru creş

tinii d in Zalău şi pentru creştinii di n [ibou su nt de mare im

portanţă . Dăm slavă lui Dumnezeu şi-L rugăm să-L ţină pe

Preafericitu l Părinte Patriarh înt reg, sănătos, cinstit, îndelu ngat

în zile, drept învăţând cuvântu lAdevărului" .

Şi Preasfinţitul Petroniu amulţumit Prea Fericitului Părinte

r-----------------------, Patriarh Daniel pentru vizita

canonică în Episcopia Săleju

lui : "Îidăm slavă lui DuIIU1e

zeu pentru această vizită

minunatăîn Sălaj fiind prima

vizită a unui Patriarh al Ro

mâniei.A fost ornare onoare,

o mare bucurie şi s-a văzut

prin m area de credinc ioşi

prezenţi la cele trei slujbe : la

'Ie-Deum-ul de vineri seara,

la t âm osirea şi Sfânta Litur

ghie de sâmbătă dimineaţa

de la Centrul eparhial şi la

tâmosirea şi Sfânta Liturghie

de la Jibou . Îi mulţumim lui

Durrmezeu, Îi mulţumim Preafericitului, Înaltpreasfinţitului

Părinte Mitro polit An drei şi le mulţumim tuturor credincioşilor

care au fost at ât de ap roape de noi în aces te zile , precum şi

preoţilorîmpreună slujitori şi care au fost de faţă la sfintele

slujbe" .

- _._n.*oc_ _

(pentru anul şcolarşi universitar

2013-2014)

Prea Fericirea Sa Patriarhul
Daniel la Centrul Eparhial

clujean

CONCURS PENTRU
BURSELE FUNDATIEI,

"MITROPOLITUL
BARTOLOMEU"

29 septembrie: În localitatea Petea, comuna Palatca ia parte
la pelerinaj ul cu Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Donmului,

slujeşte Sfânta Liturghie şi sfinţeşte noile Troiţe de la intr are.

30 septembrie: Slujeşte Sfân ta Liturghie şi oficiază un Te-De

um.în Catedrala Mitropolitană din Ouj-Napoca, cu prilejul des

chiderii noului an universitar. Participă la Festivitatea de deschi

dere a noului an uni versitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă,

în Aul a .Magna a Universităţii .Babeş-Bolyat" din Cluj-Napoca şi

la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din

cadrul UBB, în Sala Auditorium. Maximus.

poposit pen tru scurt ti mp,

îna inte de a pleca spre Bucu

reşti, la Centrul Eparhial din

Cluj-Napoca Cu această oca

zie, toţi cei prezenţi, p rin tre

care numeroşi seminarişti, au

avut pos ibilitatea să se închi-

ne la moaştele Sfântulu i le- ...

rarh Nectarie de Eghina Ta- ---------------------'

u matu rgul, aduse de la Para-

clisu l Catedralei Mântuirii Neamului de către delegaţia patri 

arhală sp re închinare credincioşilor din Mitropolie. Evenimen

tul s-a desfăşurat într-u n cerc restrâns, în prezenţa Înaltprea

sfinţitului Arhiepiscop şi M itropolit Andrei, a PS Episcop Pe

troniu al Sâlejulut şi a PS Vasile Vasile Someşanul, Episcop-

El

II
n trecere prin Municipiul Cluj -Napoca, în ziua de 16

. __ . . septembrie, după încheierea vizi tei canon ice de trei

zile în Mitropolie Cluju lui,Maramureşului şi Să1ajului,

prilejuite de sfinţirea edifi

ciului Centrului Eparhial din

Zalău şi a sfinţirii Catedra lei

din [ibou, Prea Fericitul Pă

rinte Dani el, Patriarhul Bise

r icii O rto d oxe Ro m ân e a

Septembrie 2013

PS EPISCOPUL
VASII,E SOIIIESANUL

PS V"si/" S""' '' f,,''u l. Sf <1" t" L iturghi" /"
", ,,,,,,.t ir"" C"ş id. 14 s"pt"", brie, 20 13.

•-

..

1 septembrie: Slujeşte Sfânta Liturghie şi Vecernia la Mânăs

tirea "Înălţarea Sfintei Cruci" de la Căşiel, Protopopiatul De].
2 septembrie:Slujeşte Sfânta Liturghie şi Vecernia la Mânăs

tirea Căşiel.

3 sep tembrie: Seîntâlneşte cu Praf. Univ Dr. Daniel H. Ofici

ază vecemia la Mănăstirea Căşiel.

4 septembrie: Slujeşte Sfânta Liturghie şi Vecernia la Mânăs

tirea Căşiel.

5 septembrie: Slujeşte Sfânta Liturghie la Mânăstirea Căşiel.

La Muzeul Naţionalde Artă din Clcj-Napoca participă la vemi

sajul Expoziţiei de Pictură a artistei plastice Manuela Botiş.

6 sep temb rie: În Capela parohiei Floreşti oficiază slujba În

mormântării creclincioasei Ma ria Groza. Oficiază Vecemia şi

Stântul Maslu la rnânăstirea CăşieL

7 septembrie: Slujeşte Sfânta liturghie la Mânăsttrea Căşiel.
8 septembrie: Slujeşte Sfânta Liturghie la hramul.Mânăstirii

"Naşterea Maicii Domnului"de la Ducea, Protopopiatul Huedin.

Oficiază Vecemia şi sfeştania picturii d in biserica din Cojocna,

Protopopiatul Guj 1.
9 septembrie: Participă la şedinţa de lucru a Permanenţei

eparhiale. Oficiază Vecemia la Mânăstirea Căşiel.

10 septembrie: Slujeşte Sfânta Liturghie la Mănăstirea CăşieL

11 septembrie: Slujeşte Sfânta Liturghie la Mănăstirea CăşieL

12 septembrie: În biserica din Ceta tea Fetei - Floreşti oficiază

botezul prunculuiAntoniu Ionuţ. Oficiază o slujbă de binecuvân-

tare la firma "Neon" din Ouj-Napoea cu ocazia împlinirii a do

uăzeci de ani de activitate.

14 septembrie: Slujeşte Sfânta Liturghie la hramul Mânăstirii

Căşiel. Slujeşte Vecemia şi un parastas în subsolul bisericii "Sfin

ţii Apostoli Petru şi Pavel" din cartierul Mănăstur, Cluj-Napoca.

15 septembrie: Slujeşte Sfânta Liturghie la bisericaMânăstirii

Nicula .

16 septembrie: În sobor de Arhierei întâmpină la Aeroportul

Internaţional d in Cluj -Na poc a pe Preafericitul Părinte Daniel,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

18 septembrie:Oficiază o rugăciune de mulţumire în Paracli

su l "Sfântul Nectarie" şi primeşte vizita la Centrul de Îngrijiri II. . undaţia "M itropoli tu l Bar~olo~eu': va acorda, p rin

Paliative a Dorrmului Viceprimar Ing. Gheorghe Şurubaru. concurs, pentru anu l şcolar Şl univers itar 201}-2O14, un

19 septembrie: OficiazăSlujba de Te-Deum în Parac1isu1 .Sân- număr de ja burse destinate
ţii Trei Ierarhi" al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napo- elevilor de liceu, studenţilor, maste

ca şi al Seminarului Ortodox, cu ocazia împlinirii a douăzeci de ranzilor şi doctoranzilor, repartiz ate

ani de la absolvirea seminarului a promoţiei din 199}. după uun urmează:

20 septembrie: La Colegiul Academic din Ouj-Napoea parti- 18 b urse pentru elevi de 200 lei

dpă la aniversarea a şaizeci şi cinci de ani de viaţă a Dorrmului pe lună

Praf. Univ. Dr.Teofii Pop. 12 burse pentru studenti de j oo

22 septembrie: Slujeşte Sfânta Litu rghie în bisericaMânăstirii lei pe lună

"Cu vioasa Perascheva" de la Râşca Transilvanâ. Oficiază slujba } burse pentru masteranzi d e

sfeştaniei la noua şcoală gimnazialădin localitatea Râşca şi parti- 300 lei pe lună

dpă la înfiinţarea Filialei "MărişeI" a Societăţii Naţionale Cultural 1 bursă pentru doctoranzi de

Patriotice "Avram Iapcu" . 400 lei pe lună

~ 2} sep tembrie: In biserica din Apahida. în sobor de preoţi, Bu rsele pentru elevi, studenţi şi

S oficiază slujba panihidei la catafalcul vrednicului de pomenire masteranzi, se acordă pe o perioa dâ de

părinte iconom stavrofor Sabin Diţ. Slujeşte Sfânta Litu rghie în o luni, iar pentru doctoranzi de t z luni,

bisericaMânăstirii "Sfânta Elisabeta" din Ouj-Napoea. începând cu 1 noiembrie 201}. Dodo

26 septembrie: Oficiază slujba sfinţirii unei Troiţe în parohia ranzii şi ma steranzu, care vor aplica

Petreştii de Sus, pro topopiatul Tu rda. pentru una bursele scoase la concurs vor trebui să prezinte un

28 septem~?e:. Sluj~te Sfân ta ~~~e în biserica "Sfân~ p roiect de cercetare, pe o temă interdisciplinară, din domeniile
A~tol And~ din Cluj-Napoca Şl participă la slujba cunuruer p ropuse: teologia şi interpretarea ştiinţelor de astăzi, teologia şi
miri lor Radu ŞI Andreea Preda. bioetica, teologia şi artele.
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În fiecare luni, intel" o rele 8 .00 şi 10 .00, conduce

şedinţdConsiliului Permanenţei Eparluale.
În fiecare miercuri şi vi neri , intre orele 8.00 şi 10.00,

pred.\ cursul d e Spiritualit ate pentru studenţii din arui

III şi IV de la Facultatea de Teologie din OUj-Napoea.

În fiecare miercuri, intre orele 16_00 şi 18.00, predă

cursul d e Spiritualitate pentru ITWSter.mzii Facultăţii d e

Teologie din Cluj.Napoca.
În fiecare miercuri, Între orele ao.jc şi 21.00, rea li

zeaz ă emisiunea " Cuvâlltullerarhului - spiritualitate

ereş t iw'f pe unde hertziene", pentru postul de radio "Re

naşterea" _
În fie care miercuri şi vi neri, Între o rele 10.00 şi 15_00,

acordă audienţe clerulu r şi credincioşilor.

1 se ptembrie: Oficiază slujba de binecuvân tare a bise ricii

din parohiaSucutard, protopopiatul Gherla. Săvârşeşte Sfânta
Litu rghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură . Acordă părintelui

paroh, Grigo re Moldovan, distincţia "Cru cea Transilvană" .

Aceeaşi distincţie, dar pentrumireni, o acordă domnului Ioan

Miron, primarul comunei Ceeca. Este însoţit de PC Pr. Nicolae

Bud a, inspectorul eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacu

lu i şi Gujului. În Catedrala Mitropolitană, slujeşte vecemia.
Paradisul Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză .

2 - 6 se p tembrie: Efectuează o vizită Ia Geneva - Elveţia

pentru preluarea, în beneficiul Facultăţii de Teologie din Cluj

Napoca, a bibliotecii lu i Alexandru Mironescu.Se întâlneşte cu

doamna Ileana Mironescu şi domnul Dumitru Titu Sandu. Este

însoţit de d omnul Valentin Vesa, secretarul eparhial al Arhie

piscopiei Vadu lui, Feleaculu i şi Clujului.

7 sep tembrie: În biserica "Sfântu l Dimitrie cel Nou" din Cluj

Napoca (paroh: Pr. Iacob Cismaş), oficiază Taina Sfintei Cununii

pen tru tinerii Horea Nirulae şi Adriana Bad u. Rosteşteun cuvânt

de învăţătură. ÎnBiserica parohie Stoiana (protopopiatul Clerla),

oficiază Taina sfântului Botez pentrupruncuI Ioan, fiul părintelui
paroh lzidor Cuc. Rosteşte cuvântul de lnv ătătură. Face o vizită

la Mănăstirea "Sfântul llie" de la Nuşeni, protopopiatul Bedeen,

Lamuzeuletrografiedin OMita, participă la vernisejulexpoat i
ei . Jcoarele inLkrimate ale Transilvaniei", organizată de inimoa

sa doamnăAnaDumitran din AJba.lulia. Rosteşte o alocuţiune.

Pealtarul de vară al Mănăstirii "Naşterea Maicii Domnului" de

la Piatra Fântânele, s.l\"iÎrşeşte slujba Vecemiei şi a litieL Esteîn

soţit de PCuv: Arhim. Dumitru Cobzaru. exarhul mănăstiri.l.or din
Arltiepiscopia Vadului, Feleacului şi G ujului

8 se ptemb rie (Naşterea Maicii Domnului): Oficim slujba

de sfinţire a Paradisului "Sfân tu l Ierarh Pahomie de la Qedin"
din incinta m.illăstirii. Cu p rileju l hramului, săvârşeşte Sfânta

liturghie pe altarul de var~ al MW stirii de la Piatra Fântânele.

Rosteşte cuvântul d e înv~ţMur~ . Este însoţit de PCu v. Arhim.

Dumitru Cobzaru, exarhul mW stirilor d in Arhiepiscopia Va

duluL Felearului şi Gujului. ÎnCatedrala tvlitropolitană slujeşte

Vecemia, Paradisul Mairii Domnulu i şi rosteşte o catehezl

9 septembrie: Vtzite~ c11direa şcolii în care îşi vor desf~

ra activitatea elevii.înscrişi la Gimnaziul Ortodox dinGuj-Na~

ca. Face o \mt! peşantierulCampusului Teologic "Nia>lae Ivan".

Vtziteaz.\ şantieruJ. de construcţie a noii biserici din Făget (paroh:
Pr. Petru Cotârlă), protopopiatul Guj D. Vtziteaz.\ şantierul de

construcţie a bisericii "Învierea Domnului" din carteml clujean

ZDrilor (f"""l' 17. CoriolanDm..~ pro'''I'''I'''tul auj fi.
10 se ptemb rie: Face o vizi Mla Centrul de Îngrijiri Paliative

NSfântul Neetarie" din Ouj-Napoca . Este însoţit de d OllUlul

Liciniu Câmpean, consilierul social al Arhiepiscopiei Vadului,

Feleacu1ui şi O ujului. Face o vizit.'i.la sediul protopopiatului
N.\s.1ud. Vtzitează şantiernl Centru lui de Tineret de la Sângeorz

B~i (Pr. Tudor Mudure) şi biserica parohiei Maieru 1(paroh: Pr.

Dan Cismaş) . În biserica din Coşbuc, protopopiatul Năsăud,

oficia ti\ Taina sfântului Botez pentru p nm cul Ilie, fiul părinte

lui paroh Iuliu Moranu. Rosteşte un cuvânt de învăţătur.'\. .

1 1 sep tembrie: Face o\izit! pe şantierul Campusului Teologic

..Nicolae Ivan" . În Catedrala Milropolitană, slujeşte la Vecernie,

Acatistul ~fântuitorului şi rosteşte Wl cuvânt de învăţătură.

12 se ptembrie: În sala "Atena" a hotelului Napoea din G uj,

particip.! la simpozionul comemorativ ..Traian Darz 100 - Cre
aţie şi JertfA" . Rosteşte o alocuţilUle. Este însoţit de PC Pr. Cla
udiu Melean, preot paroh la parohia "Sfântul Alexandru", cel

care se ocup.! d e Asociaţia wOastea Domnului" din O Uj-Napo

ca. În sa la "Auditorium Maximu m" a Casei. Uni\'ersitarilor,

particip.! la concursul ..Uudaţi pe Domnul", faza eparhial~ .

AG EN DA I E R A R H U LU I

Rosteşte un cuvânt duhovnicesc. În Aula " Nicolae Colan" a

Facultăţii de Teologie din Clu j-Napoca participă la int âlnirea

cu profesorii d e religie din judeţul Cluj . Rosteşte un cuvânt

duhovnicesc. LaMuzeul d e AI1e\ dîn Clcj-Napoca participă la
manifestările organizate sub genericu1 ..Centenar Cbeza Vida" .

Rosteşte un cuvânt duhovnicesc. Este însoţit de domnul Valen

tin Vesa, secretaruleparhial al Arhiepisoopi ei Vadului, Felea

cu lui şi Clujului.
13 sep tembrie: Participă la examenul de admitere la Facu l

tatea d e Teologie din Cluj -Napoca, sesiunea de toamnă. Pe

Aeroportul Internaţional din Cluj -Napoca, întâmpină pe Prea

fericitul p.1rin te Patriarh Daniel, care începeo vizită pastorală

în Episcopia Sălajului. În Cated rala Episcopală din Zalău, asis

t ă la slujba de Te-D;um, săvâ rşi t ă cu acest p rilej.
14 sep temb rie (Inălţarea Sfintei Crud): In sobor de arhierei,

avâ nd în frunte pe Preafericitul Părinte Patriarh Dani el, slujeş

te la sfinţirea paradisului din incinta Sediului Eptscopal din

ZaIău. Pe un podium special am enajat , împreună cu ierarhii

prezenţi, având în frunte pe Preafericitul PărinteDaniel ofici

aza Sfânt a liturghie.

15 se ptembrie: împreună cu Preafericitul Părinte Daniel,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi cu Preasfinţitul Părinte

Petroniu, Episcopul Sălajului.oficiază slujba de sfinţire a biseri

cii "Sfântul ProrocDaniel" din localitatea Jibou, judeţul Sălaj şi

Sfânta Liturghie. Face o vizită la Mănăstirea ,.sfânta Maria Mag

dal ena" din satul natal Oarţade Sus, judeţul Maramureş.
16 se ptembrie: Primeşte la Reşedinţa Mitropolitană pe Prea

fericitul Părinte Patriarh Daniel şi delegaţia ce l-a însoţit în vizi-

Arhiepiscop..l,i Mi ,...,poli,..1A nJm in

".. ,.,I.io S......"'rJ.1 "'plt rn/.,v. 2013.

ta efectuată în Mitropolia Oujului, Maramureşului şi SăIajului.

Conduce la Aeroport pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

17 septembrie: PrezideazJ:comisia de admitere la şcoala doc

toraU\ din cadrul Farult.'i.ţii de Teologie din Ouj-Napoea. În Cate

drala Mitropolitană săvârşeşte sluJl-.a de Te-Demn pentru incepe
rea wlui nou an şcolar. Rosteşte un cuvânt de binecuvântare. Face

o vizită pe şantierul Campusului Teologic "Nicolae Ivan" .

18 septemb rie: Partid~ la intâlnirea de susţinere a planu lui

tezei de doctorat de către doctoranzii de Facultatea de Teologie

din G uj-Napoea. Primeşte la reşedinţa pedomnul Academician

Ioan Aurel Pop, Rectorul Universit.'tţii &beş Bolyai din O uj-Na

poea.Înbiserica cu hramul ..Adonnirea Maicii Domnului" (Cate

drala \'eChe) din Baia Mare, partidp" la slujba de înmormântare

a preoteseiAna Avram. Rosteşte un OJ \-ânt de învăţătură. La sediul

Episcopiei Maramureşului şi S.'Um a.rului, se întâlneşte cu ÎPS
Arltiepisrop Iustinian. Parti cip" la emisiunea "Jocuri de putere"

de la Realitatea TY, moderat! de domnul RareşBogdan.
19 se ptemb rie: Prezidem comisÎa de examinare a candi

daţilor pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Farul

tăţii de Teologie.

20 septembrie: Face o viziM pe şantierul Campusului Teolo

gic "Nicolae lvan". Slujeşte Vect'mia, Acatistul Bunei Vestiri şi

rosteşte un cuvân t de învăţătură în Catedrala !vlitropolitană .

21 sep tembrie: În Catedrala Mitropolitan.1, săvârşeşte Sfân

ta Liturghie. Hirotoneşte di acon pe tânărul Horea Niculae

Baciu . Rosteşte un cuvânt de Înv~ţătură . În biserica din Apabi

da (parohi: Pr. Sabin Oiţ şi Pr.Sorin Trâncă), protopopiatul G uj

1,oficiază Taina Sfintei Cu nunii pen tru tinerii Ioan Iacob şi

Raluca Alexandra Oiţ . Rosteşte cuvântul de învăţătură . În bi

se rica d în Viişoara (parohi: Pr. Niculiţ.i Stoica şi Pr. Lucian

Mureşan), p rotopopia tul Tu rda, oficiaz.'lTaina Sfintei Cununii

pentru tinerii.Atm'lian şi Simona Luminiţa Berce a. Rosteşte

cu \'ântul de în\'ăţătur.1. În localitatea Fiad, p rotopopiatul N~

s.\ud, se întâlneşte cu PS Părinte Petroniu, Episcopul SăIajuluL

in\;tat la sfinţirea biseririi din Telciu .

11

12 septemb rie: Împreună cu PSPetroruu, Episcopul 5.'\la

jului, săvârşeşte slujba de sfinţire a bisericii şi Sfânta litu rghie

în localitatea Ielcu, protopopiatul Năsăud. Rosteşte un cuvânt

de învă ţ ătură. Hirotoneşte Întru preot peseama parohiei Cea

ca , p rotopopiatul Gherla, pediaconul Horea Niculae Bad u .

Acordă părintelui Dănuţ Ioan Părăscan, distincţiaCrucea Tran
stlvană . Aceeaşi distincţie, d ar pentru mireni, o acordă dom

nului Emil Rad u Moldovan, Preşedintele Consiliului Judeţean

Btsmta-Năsăudşi domnului Sever Mureşan, primarulcomunei

Telciu . Hiroteseşte icooom stavro for pepărintele Teod or Sărmaş,

slujitor la parohia 'Ieldu II. În Catedrala Mitropolitană, slujeş

te vecernie,Paraclisul Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză.

23 sep temb rie: În Au la Nicolae Colan, preztdeaz ă con fe

rinţa preoţească cu preoţii din protopoptatul Clui II. Este înso

ţit de domnul Valentin Vesa, secre tarul eparhia l al Arhlepisco

pie i Vadului, Feleacu lu i ş i Clujului. La Hotelu l Militar d in

Cluj-Napoca, participă la recepţia oferit ă de domnul General

Aurel Litan. Rosteşte un cuvânt de binecuvântare.

24 sep temb rie: În Au la Nicolae Colan, preztdează confe

rinţa preoţească cu preoţii d in protopopiatul G uj 1.Este însoţit

de domnul liriniu Câmpean. consilierul social al Arhiepisco

pie i Vadului, Feleacului şi Oujului. În biserica din Apahida,
oficiază slujb a de înmormântare a părintelui Sabin Oiţ. Rosteş

te un cuvânt de mângâiere. Face o vizită pe şantierul Campu
sului Teologic " Nicolae Ivan".

25 se ptembrie: La invitaţia domnului director Praf. Nicolae

Constantea, participă la şedinţa consiliului de administraţie a

spitalului municipal din O uj-Napoca. LaMuzeul de Artă din

O uj, admiră expoziţia de tab lou ri a maestrului Teodor Botiş.

În Aula Facultăţii. de Stud ii Eu ropene, participă la lansa rea

volumului "Cărţile vieţuirii", a poetului Horia Bâd escu.

26 sep tembrie: În sa la de şedinţe a Centrului Eparhial, p re

zidează comisia Întrunită pentru exame nul de capadtate p re

oţească . Participă la festivitatea de recepţie a lucrărilor d e la

biserica monument-istoric d in filia Ţigău a parohiei Chlraleş

(paroh: Pr.Horaţiu Mureşan), protopopiatul Beclean. Rosteşte

un cuvânt de mulţumire. Este însoţit d e PC Pr. Iustin Tira, vi

ca rul administrativ al Arhiepiscopiei Vadulu i, Feleacu lu i ş i

Clujului. În b iserica "Schimba rea la Faţă" din Cluj-Napoca

(paroh: Pr. Titus Moldovan), participă la concursul .Lăudati

peDomnul", faza mitropolitană. Rosteşte un cuvânt de bine

cu vântare. Este insoţit d e domnul Valentin Vesa, secret arul

eparh tal, al Arhiepiscopiei Vadulu L Felearului şi Gujului .
27 sep tembri e: În bise rica Mănăstirii Salva, participă la

şedin ţa cu profesorii d e re ligie dîn judeţul Bistriţa-N'\Sc1ud .

Rosteşte un cuvânt duhovni cesc. În localita tea Mociu (paroh:

Pr. Iustin Câmpean), protopopiatul O uj L participă la fes tivi 

tat ea de inaugurare a noului centru zonal S1-fURD. Săvârşeşte

o slujbă de bineruvântare şi rosteşte un cuvânt duhovni cesc.

Este Însoţit de PC Pr. Bogd an Ivanov, consili erul cultural al

Arhiepiscopiei Vadului, Felea cului şi Clujului şi de domn ul

Liciniu Câmpean, consilierul social al Arhiepiscopiei. Face o

vizită la Centrul de Îngrijiri PaliatÎve "Sfântul Nectarie" din

Ouj-Napoea.

28 septemb rie: În cad rul proiectului pentru tineri a Asoci
aţiei AGAP E, transmite un cuvânt către tinerii dujeni.

În biserica "Sfânta Treime" dîn Ouj-Napoca (paro h: Prol.

Ioan Jeler ), oficiază Taina Sfintei Cununii pentru tinerii Dragoş

şi Ariadna Georgiana Eugenia P~un. Rosteşte un cuvânt de

În\'Olţătură. În biserica "Sfântu l Apostol Andrei" din Ouj-Na

poca (paroh: FI. Petru Standul, oficiază Taina Sfintei Cununii

pentru tin erii Radu şi Andree a Cosmina Preda . Rosteşte un

CU\'ânt de învăţătură . În localitatea Ploscoş (paroh: Pr. Emil

Baranga), protopopiatul Tu rd a, participă la întâ1nire a cu fiii

satului şi oflcim slujba de binecuvântare a monumentului

eroilor din curtea priIn.'iriei. Rosteşte un cuvânt de învă~tur~.

Face o vizită în filia parohiei Ploscoş, Valea Florilor.

29 sep tembri e: S~vârşeşte slujba de sfinţire a bisericii şi

Sfânta Liturghie, în localitatea lacobeni, p rotopopiatul Turd a.

Hiroteseşte întru iconom pe p~rintele paroh Paul ehidiu Dan.

Acord.'\. domnului VasileOnacă distincţia "Crucea Transilvană" .

Est e Însoţit de domnul Sorin Câ lea, directorul econ omic al

Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi G ujului. În Catedrala

~1itropolitană slujeşte Vecemia, Paraclisul Maicii Domnului şi

rosteşte o catehez.\.

30 sep temb rie: În Catl'drala Patriarh.aJ.,\ din Bucureşti, În

sobor de arhierei, având În frunte pe Pre afericitul Părinte Da

niel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, săvârşeşte Sfânta

Liturghi e. Participă la manifestArile organizate cu p rilejul îm - 'f
plinirii. a şase ani de patriarhat a Preafericirii Sale.

A ronsnnnat, Arhid. Claudiu. l(};ln GrallUl

·•
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Pc. Prof. Ioan Bunea (1906-1990)
Un m are patriot şi om de cultură,

în care a bătut o inimă de moţ

P reot Eus:en Gaia

mintirea e raiul d in care nu putem fi izgoniţi Şi

mult se poat e trăi sp re bătrâneţe cu amintirea
tinereti i. Marele cronicar Miron Costin in ",Pn '

doslovt a Letopisetulut" scria: ...Nemurirea oamenilor s-ar
ş terge, de nu ar avea În cuget lucrurile trecute. Pen tru că

ziua de azi se naşte din ziua de ieri , iar ziua de mâine se
naşte din ziua de azi. Trecutul e o sursă de regret, dar şi

de înţe lepciune" .

Când aştem pe hârtie amintiri despre Părintele pro
fesor Ioan Bunea, sufletul imi este stăpânit de adânc
sentimente şi emoţii sfin te. A evoca gând uri şi amintiri
despre un om mare, este un lucru delicat şi plin de răs

pund ere. Şi totuş i elevii, azi la vârsta pensionării, au o

sfântă datorie să-i cinstească pe cei care le-au dat învăţă

tur ă , pe cei care ne-au format ca oameni.
Mi-e greu să cred că au trecut peste noi " douăzecişidoi

de ani " de când, la început de vară a anului 1990, a plecat
pe "d ru mul veşniciei" acela care a fost Pr. prof. Ioan Bu
nea.

Generaţii de tineri teologi care i-au fost elev i, acum
sunt slujitori ai alta ru lui Bisericii străbune, la fiecare Sfân
tă Liturghie înalţă o " şoaptă de rugăciune" înaintea bu
nului Dumnezeu pentru od ihna celui m ai iubit profesor
pe care l-a avut Seminaru l Teologic Ortodox din Cluj .

Cu s timă şi recunoştin ţă, cu modeste şi slabe cuvinte
dorim s ă - I readucem în actualit ate.

Oamenii ma ri în viaţă r ăm â n mari şi după moarte.
Numai sunt cu noi , ci numai în noi.

Pr. prof. Ioan Bunea a fost un dar de la Dumnezeu spre
folosul celor mu lti. Un mare "Om" de care s-au bucurat
oamenii. Acum, cu trecerea anilor, realizăm - traversând
timpul - că strălucirea personalităţii sale nu s-a stins, ci va
rămâne, in rândul marilor bărbaţi ardeleni, un model spi
ritual de slujire a Bisericii şi a şcolii teo logice ortodoxe.

Preot, pedagogde mare prestigiu, om al vi.eţii, "inimă

de mor , şi-a împletit destinul p ropriei vieţi cu destinu l
neamului românesc.

S·a născut în anul 1<)06, în satu l Lunea Arieşului din
Ţara Moţilor, ca fiu de ţăran. De mic copil a cunoscut
viaţa grea a moţului . După bacalaureat se va înscrie la
Academia Teologică d in Clu j, u rmând şi cursu rile Eacu l

tăţii de Litere şi Filozofie. Aici il are ca profesor pe Lu

cian Blaga.
Tânărul teolog primeşte "haru l preoţiei" în anul 19))

şi este numit preot pentru parohia Năsăud.La 1 septem

brie 19)9, după ce în prealabil dobândeşte şi licenţa Fa

cultăţi i de Teologie din Chişinău, unde va avea prilejul
să audieze cursurile unor mari teologi, printre care Ni
chifor Crainic şi Gala Gala ction, es te chemat profesor la
Seminarul pedagogic universitar din Cluj. Până la s fârşi 

tu l vie ţi i sale, Pr. prof. loan Bunea s-a remar cat ca preot,
profesor conştiincios, teolog şi om de o cultură aleasă . A
făcut parte cu cinst e d in galeria marilor dascăli de cuget
şi simţire românească a pământului sfânt numit Ardeal.
Aşa l-am cunoscut. A fost un om bun, bun de tot. Dato
rită acestei bunătăţi pământeşti, in sufletul multora din
tre noi " foşt ii elevi " se reaprtnde tot mereu d ragostea
noastră recunoscătoare.Iubitorde Dumnezeu şi de cameru,
"Un părinte al dragostei", a fost şi \'a rămâne mereu mo
del de conduită morală pentru preoţimea ortodoxă.

Pe pă rinte le profesor Ioan Bunea nu-I considerăm
plecat d intre noi. S-a zidit prin tot ce a avut înnoi - elevii
să i. Mai ales pentru elevii d in Ţara Moţilor, pentru care
a fost un adevărat părinte, blând, deli cat, binevoitor şi

mereu înţelegător, dornic să ne aju te. Eram copii de la
munte, stră in i printre orăşeni, mai mult fl ămânzt şi fără

un leu in buzunar. Era u vremuri grele, când, în desagt,
trebuia să nead ucem alimen te la can tina Seminarului
Teologic din puţinul care le ma i r ămânea părinţilor în
urma ce telor şi umilinţelor la care erau supuşi, dacă aveau
curajul să · ş i facă fiul p reot. Deschis la suflet, mereu l-am
simţit apropiat, generos, ştia de pe ce meleaguri sărace,

v ttregtte de soa rt ă venim. A semănat o viaţă întreagă

bunăta te în sufletele elev ilor şi a recoltat dragostea lor.
Ne-a format pentru vtat ă. Să fim nu preoţi de d ragu l

preoţiei, ci preot i pe ntru credincioşi. Ne-a influenţat în
bine, să vedem lumea cu ochii minţii. Sd simţim cu inima,
cu sufletu l.

Din ani i petrecuti la Seminarul Teologic din Cluj, măr

turisesc in cunoştinţ ă de cauză că Pr. pro f. Ioan Bunea a
avut parte ş i de amare şi grele suferinţe . Prin vocaţia de
dasc ă l, cu preţu l l tbert ă ţ i t sale şi-a dorit " Cateh izarea
tine retului" pentru a creşte frumos, în cinste faţă de Dum

nezeu şi a datinilor străbune.

A fost arestat în anu l 1959-la 2 februarie- şi prin deci
zia Tribuna lu lui militar d in Cluj, va fi condam nat la 12
ani de muncă s i lnică, fiind acuzat de uneltire cont ra or
d inii sociale, pentru reda ctarea unei programe anali tice
de învăţământ religios şi pentru deţinereade cărţi inter
zise. În acelaş i proces a fost inculpat şi marele profesor
de teologie Pr. Dr. Liviu Munteanu. La acest proces in
scenat a fost judecat şi colegul, prietenul părintelui Ioan
Bunee, cel care a fost protopopul Clujulu i, profesor de
teologie, intelectual di st ins, mare duhovnic, Pr. Florea
Mureşen.

Atât părintele Liviu Munteanu cât şi Pr. Ferea Mure
şan au murit pe . fespezile reci" ale temniţei de la Aiud.
Aceşti mari apostoli-marti ri ai Bisericii. Ortodoxe- au în
loc de cru ce, un par cu număr la căpătâi.

Pildă de hârnici e, cu o putere de muncă puţin obişnu

ită, Pr. prof. Ioan Bunea s-a remarcat şi pe teren publicis
tic, onorând cu scrisul său revistele de specialitate.

A scris stu d ii teologice, monografii ale unor mari per·
sonalităţi teologice ş i laice: Cuvânt de învăţătură la du
minici şi sărbători, 198) ; Cuvânt de învăţătură la Botez ,
Cununie şi Înmormântări, l C}86. Azi opera lu i se rettp ă

reşte . Au apărut: Carte de omiletică, Din galeria marilor
convertiţi -medal loene, Din viaţa unui deţinut poli tic.

Viata şi activitatea pedagogică a Pr. p ro f. Ioan Bunea
su nt cărţi desch ise -c lecţi i de viaţă, de dăruire . Aparţine

Biseri cii neamului - Biserica ortodoxă.

Preoţii, profesorii de teologie, mulţime de credincioşi

s-au aflat in număr deosebit de mare pe frontul de luptă

împo triva ateismului-ap ărerea şi păstrarea fiinţei naţio

nale, a credinţei străbune până la jertfa supremă. Nu avem
voie să-i uităm.

La în ceput de lună (7 iulie) să mergem în pelerinaj la
morm ân tul Pr. p rof. Ioan Bunea, unde î şi doarme somnul
de veci, lângă streaş lna bisericii din Lunea Arteşulut din
Ţara Moţilor. Să îngenunchiem şi să ne plecăm frunţile,

să sădim o floare a recunoştinţei, să aprindem o lumâna
re sub crucea ce s tră luceşte pentru eternitate mormân

tu l.
Şi împreună cu poetu l de suflet şi simţire românească

Ioan Alexandru, să înălţăm o şoaptă de rugăciune îna in
tea bunului Dumnezeu .

VtŞtlic4 amintire celor ee-au iubit
Neprihihliţi, senini până la moarte
C4cidin adâncurilebunului pilmânt
Iubirea-Ill'li rte lumea mai departe.
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o altfel de scoală,

.i~o~.· ~ ing. dlng, dingl Toc, toc, tociMânerul uşii se-apasă/
~ij Intraţi indas.\I Bun.\ ziua!" <cam aşa sună in traducere

o poezie franţuzească din manualul de clasaa \'-a ren
tru Invă ţ ă ceii debutanti. Şi intru in dasa redtând versurile şi.

grăbiţi, elevii se adun.'! de printre scaune şi bănci ÎIl. .. bănci şi

J'OrTlt'SC .Boooniouuurr, Maadaaaame'". Şi nu seaşeza până. nu
le spun eu să se aşeze. Merelucru. îmi zic.Ajung la catedră şi le
spun sa ia loc.Aceştia sunt copii din mediul rural, mai feriţi de

modernitatea degredantă a oraşelor. Pevremea mea. şi pevremea
"marilor oraşe" de az i. copiii se ridi cau, salutau şi se aşezau (li

zgomot în bănd, fArAsă simtă nevoia vreunui consimţământ din
partea profesoru lu i sau il. \TeUllUÎ semn de respect suplimentar.

În fine, f'E' a tunci nu ne dădeam seama că am fi putut să facem
din acest felde .ridicat-salutat-aşezat zgomotos" un lucru mare...
Dar redescopăr acu m şi um\ţ. Învatăm toată viaţa .

Şcoala vieţii este o altfel de şcoală . Este o Şl"'WIă pe perioadă

nedeterminată, necunoscută. Nici după ce ieşi de pebăncile lice

ului, ale t,Kult,1ţii sau ale altor studii superioare, nu Încetezi sâ
inveti, să te înveţi pe tine însuţi. Iar în calitate de creştini, cred câ
sun tem permanent în postura de elevi,cu note care mai de care.
Îndrăznesc să. spun c ă lui Dumnezeu îi place să fim elevi, să în

vătăm, să. lucrăm . Chiu Hristos mărturiseşte despre Tatăl că lu

crează până acum. neincetat.Şi noi lucrăm, unii chiar foartemult

mul tpeste program.Dinpăcate, această extenuare peste program

este pentru materialit ăţile acestei lumi. pentru necesităţi. destu le
create, pentru satisfactii. pentru placeri.Dar câţi lucrăm pentru
DtlIIU1E'zeu, pentru mântuire, pentru noi şi JX'fitrtI sufletulnostru?
Unii nici nu vor să. devină creştini. nici nu vor să vină la şcoela hu

Dumnezeu.Alţii renun ţ ă de la prima chemare.Alţii vin cu greu.
rareori, alţii se vă lcăresc şi caută tot telul de motive de ceartă.

Alţii nu invată nimic, sau foarte puţin sau ratează răspunsurile

corecte în fiecare zi sau ramân corigenţi. repetenţi Minunat este
că Dumnezeu ne dă constant şansa de a ne ridica, de a remedia,

de a \-tndeca. Dar mulţi suferă de abandon şcolarzilnic.

Poa te cc1. eiortu l nos tru trel:tuie s.1 se concentreze printr-o
atenţie cât mai mare, des,1xârşit.1 c..'\.tre Durrmezeu. Să-L ascul

t.un. să iacem porundle, să aştept.nn în linişte, cu respect, cu

dragoste, s.1 ne despo\"ăreze El insuşi.. cu certi tudinea că ştie

cum s.1 lucre ze cu noi, în inimile noastre. Înainte să. trântim
banca aşezându-ne , s.1 ascultAm de gl asul lui. Mântuitorul

Însuşi ne araM o ascultare desă" ârşită de Tatăl şi o dăruire

între aga Tatălu i: "Cu\intele pe care ' i le spun nu le mrPescde
la Mine, ci TaUl - Care rămâne întru Mine - iat"€' lucrnrile Lui."

(Ioan, l.po). Ascultarea e deplinApână la identificare: .,Credeţi

~1ie că Eu sunt întru Tat.11şi Tatăl intru Mine" (Io.m q:l1 ). Iar
mai departe Hristos ne în'"aţ.1 să iacem poruncile şi astiel s.1-L

iubim pe Dumnezeu. Să asculţi, s..\ iaci poruncile - mare şi greu

lucru de îm'ăţat, de iAcut... dar tot Hristos ne în"aţA să cerem

în numele Lui şi EIl'a ial"€', ne "a da nml,\. Ridici mâna şi întrebi.
Îţi înalţi inima şi in trebi în rug,'\.d une. Apoi inwţi ... n-am în" ă

ţa oare cu drag dacă am putea inţelege cine este Proiesoru l

nos tru şi cât de mu lt ne iubeşte, cât de multă incredere are în
noi? Ba cred că ,un ş i iubi şi n-am mai ,'re.l s..'\. ne despărţim de

şcoal,l lu i Dumnezeu , de şco,lla Iubirii lui Dunmezeu.

Taberele - posibilităţi reale de a
descoperi creştinismul

O ana-R aluca B aiLt . Lorena Saca l i ş

~
. ara an ului 2 0 13 a tost pentro ASCOR una plină de

.. }. activit ă ţi . atât in incercarea de a consolida relaţiile

9"1 deja existente între membrii ei, cât şi de a implica şi

de a atrage cât mai mulţi tineri prin org anizarea taberelor de
var ă sau a alto r activit ă ţ i recreative şi duhovniceşti .

În încercarea de a-L descoperi pe Dumnezeu cu tineri şi

pentru tine ri, in decu rsul a trei luni pe perioada vacanţei, AS
COR Cluj a organizat patru tabere pentru copii: două tabere
pentru cei cu vârsta cuprinsă intre ,-12 ani, o tabără adresată

pread olescentil or de 12-15 ani şi una adolescenţtlor cu vârste
între 15- 18 ani. Satul Ruseşti-Prigoană (Mărişel) din apro pierea
oraşu lu i Cluj-Napoca a găzduit in total aproxim ativ 330 de
participanţi, 60 de voluntari şi 5 preoţi, întrea ga acţiune fiind
coordonata de Radu Copil şi Oana-Raluca Bail ă , cu sprijinul

studenţilo r din ASCOR, care au deve nit, astfel, voluntari.

DE' fiecare dat ă s-a urm ărit imbinarea programului du
hovnicesc cu jocuri, cântece, ateliere, discuţii pe grupuri de
vârst ă . piese de teatru ş i o serie întreail.1 de concursuri, ne
lips ind nici. tradiţionalul toc de tab ă r ă. Inaltpreasfinţitul An
drei s-a aflat in mijlocul tinerilor în trei dintre aceste taber e,
edresându-le participanţilor cuvinte de invat ă tur ă şi exemple

din ,ieţi.Ie celor ce au cunoscut siinţenia din treged" "ârst" .
Dimineaţa se iAcea rugAdunea in comun, urm ând apoi

catehezele ţinute de preotul slujitor al tlec.1rei tabere, atin
gându-se subiecte precum diierenţele dintre Biserica Orto

dox" şi celelalte Biseri d , pa rticiparea creştinului la \iaţa Bi

sericiL importanţa Spowdaniei şi a Împărlăşaniei sau cum
poate ti urmat exe m plul Stinţilor pentru a-L cunoaşte pe
Du mnezeu . Unnau apoi jocu ri in aer libe r, sportiw sau re
crt'atiw. Dup"-masa, copiii awau şansa de a învăţa mai mul
te ind eletniciri, putând să participe la att'liere, precum Iito
grafierea icoanelor, impletirea cruduliţelor sau a braţărilor,

modelarea plastelinei prin tehnica Fimo, cărora se adaug" şi

deprinderea primelor acorduri la chitară sau a ritmului de
toacă, descoperirea talentului actoricesc în cadrul atelierului
de teatru , dez\'oltarea abilit.'\.ţilor culinare, însuşirea cunoş

tinţelor de bază pentru acordarea primului-ajutor sau pentru

redactarea de texte din dit'erite genuri jurnalistice şi altele.
Seara, participanţii se ad unau la rugăciune la slUjba Vecer

niei, textele fiind d tite de copii. care, ulterior, îi adres,ltI Între
b.1ri p.1rint elui slujitor reieritoare la curioz it.lţile specifice vâr
stei ş i nu ntun,li. Acestor act i,'it.\ţi zilni ce li se mai ad .'\.ug.ltI
discuţii pe grupu ri de vâr st,'\., expediţi i în nahu.'\., jocuri cu
b.lloalle t"llap" , jocuri de grup organizate in aer liber şi cânte

ce la chitar,1, jex:ul pe echipe \."lI probe multiple sau "".m.ltoarea
de comori", \;ziona re de filme şi prezentări pe teme diverse.

Adolescenţilor li s-au prezentat Într-o ses iune de cinci
module aspecte legate de problemele ad",-,'ate vMstei, precum
importanţa prieteniei. iolosirea excesi\'ă a mijloacelor media,

consumul de substanţe nodw şi eiectele începerii \ieţii se·
xua le inainte de căsă torie.

La siârş itul fiecArei tabere, duminica, toţi copiii luau par·

te la Sfânta Liturghi e la biserica din sat, o mare parte din ei
spovedtndu-se şi imp ărt ă şindu-se . La întoarcerea spre Cluj,
s-a tăcut de fiecare dată o oprire la mănăstirea Floreşti, cu
închinare la moeştele Sfinţilor Onume cel Mare. Ioan Rusul
şi la epitra hilu l Siântului Efrem cel Nou, primin d un scu rt
cuvânt de invăt ărur ă de la părinţii mănăstirii.

Partea inedit ă de anul acesta a fost creşterea numărului
de tabere, acceptarea unui număr mai mare de participanţi.

dar şi taptul c ă tine rii şi adolescenţii nu erau d oa r din judeţul

Cluj, ci ş i din alte regiuni ale ţ ă rii, precu m Bucureşti, Con
stanta, Galati, Braşov; Maramureş etc.Alt aspect nou a constat
in organizarea unui moment artis tic, timp în care copiii au

avut ocazia să scoată la iveală talentele cu care erau înzestraţi,

cu precădere cele d in sfera m uz icii. dansulu i, gim nastidi
acrobatice. jongleriilor. teatrului , chimiei sau logicii.

La. finalul taberelor momentele de rămas-bun s-au dovedit a
fi extrem de emoţ ionante, când p.\rerea de rău pentru că cele
şapte zile au luat sfârşit era inlocnit ă de zâmbetele şi îmbrăţişări

le copiilor, care trezeeu în sufletul fiecăruia dorinţa de a reveni.

Provocările lumii de azi

Lavillia Sa60u

~ dou, ediţ ie a r,;",iN'ţi",/, Studentesti ,.P" i, t, /e
I:i-'ti Tf'Ofll Parllilm "', organizată d e Liga Studenţilor din

n\ Timişoara, Oradea şi Cluj şi de Organizaţia Tinerilor
d in Sibiu s-a desfă şurat şi în acest an în perioada 1,-26 sep

tembrie.J a Sdlitul ~t~ntul Ioan EI'llngllt'listul - metoc"U1 MWs

firii Oaşa - din localitatea Găbud. judeţul Alba. Dacă ediţia

de anu l trecut s-a concentrat tematic asupra trecutului istoric,

avându-i ca invita ţi pe actorul Mircea Albulescu şi pe scrii

toru l şi istoricul Vasile Lupaşc, evenimen tul din această toam

nă, unnând o logic ă a continuităţii, a avut o temă de actuali
tate - prtll'Qcdnit IUlIIii IL> 1I:i: 1I1t'l'ia~j i.lenti ta te, 'Wpt'wmrţ"

i,lnltitatt' .lt' gt'll, st'xuliIitllte ~i Jiunilu-, păstrart'il l'il lo rilor

roltlâ llt'~ ti. Imita ţii care au coruerentiat au fost Virgiliu Ghe
orghe - bio fizician şi scriito r al unor studii precum Eft'ctde
re1t't'I-:.iunijasupra minţii umllne sau Pornogra}ia- maludill 5«0

Eului XXI şi cont". d r. Adrian Lemeni - iost Secretar de Stat al
~Iinisterului Culturii şi Cultelor.

Partkipanţii taberei, studenţi din oraşe ca Oradea, Ciuj,
Timişoara, Sibiu, Braş()\', Bucureşti, Constanţa, I a ş i, s-au În

tâlnit şi reint âlnit cu acest pri lej intr-un num.lr care a ajuns la

sfârşitu l s,\ptăm,lnii la peste 1.50 de tineri. Progr.l mul taberei

a presupus partici parea la slujbe, conierinţe şi discuţii, vizi 
ona rea uno r prezent.'l.ri, repetiţii de muzic.l psaltică şi cânte-

ce p.ltriotice şi a tlrm.'l.rit, in acelaşi timp, integrarea tine rilor ~

în l'i aţa de ohşte prin participarea la ascultările zilni ce. f-
În cadru l sinaxei de Întâmpinare, În cuv.î.ntul de bun-\'{'- ::

ni t, PArin tele lustin ~ liron, s tareţul r..Iănăstiri i Oaşa , le-a .~o
vorbit tinerilor desp re importanţa tăcerii şi a meditaţiei în ~

viaţa duhomicească, înd emnându-i să ,'aloriii ce depărtarea

temporar " de me diu l citadi n şi de reţelele de comunicare ~

specifice a(estui mediu pentru a prilejui o reÎntâlnire cu si- :

nel e redus la !.'I.(ere în "acannul oraşului, o comunic are cu ::

t9~



2 F I L O CA L I A

R adu Copil

•

Edlipa: Tati{lna Onilov. Andrei ).Iitrică , G{lbriela Bulgaru ,
Alla-)'Iaria !\e{lg, Dmla Filaropol, Andreea Micu,
Iulia Allamari{ll\lureşan , Oaua I.....1.Ufa Dâgă, Ronulla Sopoian.

A(l n·sa ASCOR: Redacţia FILOCAIJA:
Bist>riea din Haşdeu 45 Piaţa A...-ramIancu , nr. 18 ,
eIuj -Napoca Cluj-~apoca

Fax: 0264/595300
ISSX: 12:q-oS67 reyista.filocalia@yah oo .com

Reuniunea Tinerilor de la Cluj
care au participat la intâlnirea

de la Baia Mare

Timp de )0 de minute. tinerii s-au bucurat de o agep ă

delicioasă. [fetele au adus prăjituri t ă cute de casă, comoara
salvat ă - dulciuri preg ă tite de gazde), de socializa re, pa tru

cântece la chitară câ ntate în surdină şi două cântări religioa

se intonate cu drag,
Încet, încet. după ora 2 1. 00, tinerii au inceput să se retra

gă. Şi ca să ne razbunăm pevreme, am stabilit că peste două

săptămâni, ne vom Întâlni iar ca să mergem "La Teren uri" la

sport, jocu ri de exte rio r şi voie bună'

Aşa se face că luni, 2) septembrie. de la ora 18 ..30. a avut
loc "La teren uri", in Manăştur, partea a II-a a Rein tâlnirii

Tinerilor care au fost la Reuniunea de la Baia-Mare. Au par
ticipat li tineri. iar În mijlocul nostru s-a aflat Părintele Dan

Hognogi.Deşi vremea înnorată ne-a dat iar emoţii, până la

urmă am avu t parte de o seară pl ăcută şi liniştită. Aşa cum
era pre\'ăzut, am iăcut un joc de gru p, după care am jucat

yo lei pentru o oră bun.\, iar la s iârş i t ne-am bucurat de o

agapă cu comuleţe de casă. deli cioase. ciocolată şi suc.

Părintele Dan i-a im'it,lt pe tineri la prima întâlnire a gm 
pului pa rohial de tineret din .,0 septembrie 2013 şi in peleri

najul anual al g ru pului care \'a avea loc de data aceasta in

~[aramureş. În perioad a 18-19 octombrie 2013.
Prin cele dou ;'\ int,l lniri organizate am dorit 50.\ consolid,\ m

inllnoasele prietenii care s-au legat între tineri şi să le oierim

prilejuri ('OrKrete de a continua t'eea ce 5-,1 ÎlK1?PUt la Baia ~\fare.

A na-.1\l aria N t"aS-

Povara firii căzute

tlli
- ară. Cr epuscul. În p reaj ma soa relu i asalt de nori

.. y", acoperind totul cu o hlamidă cenuşie. Fără lumina
"1 sa, pe cupele celest ă formele se dilueaz ă şi nu e clar

dacă predomină pui alb, au r pal sau albastru mercuriu.
Dac ă ţesătura aceasta r ă mâne in sine un obiect banal al

privirii. ignorat sau poate mod elat de gustul amar al zilei. a

cărui tainAnu ma i atinge sufletul. inevi tabil se ivesc cu o forţ ă

pasionantă . Imperanvele unui de zechilibru existenţial : "Ct"
rost au toa te? Ce şi de ce încă mai luminează toată bolta?".

Înscurt timp.ceva sepetrece- o schimbare pre\mt<il:tşi totuşi
nouă. Cu putere de luminător. orologiul de tocîşi face loc printre
norii diluati, zvâcnind orbitor, şi se tOMte falnic in depărtările

orizontului, singur. tesându-şi subtil groapa de lumină. Ca in

ceasul slăvirii Adevărului: "Şi era acum ca la al şaselea ceas. şi

întuneric s-a făcut peste tot părnântul până la ceasul al nouălea;

şi s-a intunecat soarele" (Luca 23, -H)' În lipsa razelor. ca nişte

umbre, oamenii încremenesc în cumpăna unui apus efemer,
Atunci când nu se mai zăreşte adevărul, Ia loc de cinste

se înalţă ta t ăl minciunii. A crede minciuna a devenit mai

lesne de cât a crede adevărul revelat. Ş i di n inim ă , aceas tă

minciună s-a propagat până in ad âncurile văzduhului. Firea

căzut ă Î ş i caută sensul În mod nefiresc şi sf â rşeşte in intu ne 
ric chiar dacă în jur mai sunt încă lic ă riri de lumină.

Acelaşi cer de azi, de ieri, nu mai impresioneaz ă cu nimic

după spectacolul Imaginar d in Avatar sau din alte producţii

hollvwood-iene unde violen ţe funcţionează ca principiu de

marke tmg...Acel,lşi cer sub care totul e permis - goana dupa

ave ri, capriciile trupului şi saltu l bolnăvicios al imaginaţi ei,

violare a minţii, beţi a. halucmogen ele, batjocorirea şi trădarea

fratelui, profanarea, mizeria, supunerea prin forţ ă . uciderea.

Pretentiaatotpu temidei umane.Acelaşi cer sub care izbucneşte

râsul isteric. plânsu l ridicol. dar şi lacrimile nevinovate. Acelaşi

cer zguduit de ur letele oamenilor care nu se mai înţeleg ni ci

pe ei Inşişi şi nici pe ceilalţi. Aceluiaşi cer i s-a acordat titlul

de d ictator al soarte i; el determină cursul zilelor, o karma
pozitivă sau - de ce nu - una negativă. Acelaşi cer de toc sub

care viaţa st â rşeşte in os picii. În autodistrugere , f ăr ă a m ai

suporta vi dul de care s-a lega t cu mult timp in urm ă .

Din feri cire, "expe rimentu l" nu e dus intotd eauna până

la capăt. Din când în când privirea m ai scapără spre ina lt .

Frenetic a mestec de cu lori şi forme, dar nimic concret. Se
doreşte păstrarea bunului simţ comun. in niciun caz sparge
rea lim itelor ins tituite de societa tea mondenă . Mai bine un

trai iară griji. destinat efortului de a ii in rând cu lumea. CăI

d iceii. Sta rea de neutralitat e. Teamă sau reticenţă iată de

problemele m aximale , Mediocr ita te .... Pseudo-tertctr e,
indispoziţie cronică sau dispoziţiedependentă de împrejurări.

incel mai bun caz. plictiseală .

~Iai este ocale. cea a contemplativilor.Pe ei îi încearcă adesea
câte-unun fior estetic. însă şi acesta sepierde lent in răceala unor

raţionamente sterile, în abstractizarea senzaţiilor. Uneori gândul

nu atinge sensul ultim şi adânceşte tumultul interior, prelungiri
du-l spre resfârşite şi obositoare labirinturi.Rareori dobândeşte

capadtatea de a transgresa niwlul de percepţie al retinei sau de

a da o soluţie mântuitoare la persistentul "De ce?" .
Aşadar, 5<\ fie totu l numai pa loare şi neguri? Pământul va

înghiţi la un moment dat f.\pturile sale, car e au trecut pe

Ung.\ această pri\'eli şte iără să fi bănuit i,l.ră să fi iscod it ceva

d in m:t reţ ia unui altiel de cadru ...
Un cadn l mai real ca o ricare altul: Cel ce cuno,1şte toate

tainele f.\pturii Sepogoar,\ cu n.\dejde .1 Dimineţi i în tenebre

le sun etulu i. Cât,\ v rem e ochiu l minţii se sileşte să ridice

povara pleo,lp elor de carne, s,l se lase cucerit până la capăt

de acest nou simţ,\m,lnt, abi.1 .ltunci torma i se desluşeşte. Şi,

deşi slava unui astiel de crepuscul nu-i a sa, a omului. e şi el

p,'rtaş acestei splendori, ci\ci se z.\reşte ca torm,l. clar,' - chiar
dacAe cenuşie. diiuză sau de un alb inexpresÎ\".1Iăear l umi

na st ră luceşte in proprii săi ochi şi îi lum ineazAmarginile.

Aşa cum odinioară, când bătălia părea pierdută, pentru Îm

p.\ ratul Constantin cel ~ lare strălucise În plinul zilei Semnul
Biruinţei pe cer, Şi din acea clipă omul poate indrăzni să-şi

inchipuie Răs.'i.ri tul cel Veşnic. Un cer nou ş i un pAmânt

nou .

Organiza t.'i. sub patronajul P,\rintelui Trofil Părăian de la
Sâmb.\ta de Sus, tabăra. prin toate momentele sale. a urm,\rit

; indeaproape duhul cu\',lntu lu i pe care Părintele il repeta ti

nerilor cu stăruinţ.'l. - Ce faci te şi face.

cf> celălalt care să exclud" trăncăneala şi o interiorizare a conştiinţei

care să-L poat ă primi pe Dumnezeu. În acest sens , Părintele
Staret a subli niat faptu l că punctul de vârf al unei zile petre

cut e in tab ăr ă nu e atât momentul conferinţei, care, neapro

fundată prin meditaţie, îşi reduce semnificativ sau chiar îşi

pierde utilitatea, ci slujba Sfintei Liturghii, pentru care e ne 

voie de o preg ă tire prin slujbele de o<M.pte ce o preced.
Astfel,o zi obişnuită de tabără începea la ora 3.}odimineaţa

cu Miezonoptica. Utrenia. Ceasurile.concnuându-se cu Sfânta
Liturghie. în intervalu l 6.00-8.00 , după care urma masa de
diminea ţ ă , mome nt in care se împărţeau ascult ă rile după

preferinţe şi posibilităţi. Ac-estea se desfăşurau până la ora 1).00,

când se servea masa de prânz. Încursul după-amiezii, până ta

ora 16.00, când incepea Vecernie. tinerii puteau să se odihneas

ci la chilii sau la atelieruldemuzică psaltică, in cadrul căruia se
pregăteau cântările Sfintei Uturghîî pentru momentul culminant

al taberei, ziua luamului - SfântulApostol şi Evanghelist Ioan.
sărbătorit în data de 26 septembrie, răspunsurile la strană fund

date de către studentii îndnunaţi de obşte. După slujba Vecer
ni ei, urma masa de seară. iar la ora 18.00 . începea conferinţa

care sederula ca durata cel târziu până la ora 2 1.00.

Totuşi. câteva zile au tăcut excepţie de la aces t program:
una a fost sâmb ă tă. când În prima parte a zilei tinerii au par

ticipat la nişte prezentări ale d-nei pret. Gabriela Alexandru .

o invitat ă surpriz ă . care a schiţat demersul demarat în şcoli.

impreuna cu voluntari din diverse p,\rţi ale ţării. ca o replică

creştin-ortodox ă la progr am ele de educaţie sexuala im ple

mentate de organizaţii secu lare În rândul elevilor de gim na

ziu şi liceu. În aceeaş i zi, o trupă de teatru de elevi de liceu.
coordonata de profesorullor de religie , a interpretat rolurile

unor sfinţi din catacombe le primelor veacuri, p iesa având un

caracter foarte complex şi desf ă şurâ ndu-se pe durata a ,1pro a-

pe 80de minute, Ultimul eveniment aparte al zilei de sâmbă

tă a fost privegherea pentru duminică, desfăşurat ă intre ore

le 19.00-2 .~ ...J5. aşa încâ t ziua de duminică a inceput cu Ace
tistu l Domn ului Iisus Hristos şi Sfânta Liturghie la ora 9 .00.

in aceeaşi zi, după conferinta lu i Virg iliu Gheorghe şi

după Vecernie. s-a o rga nizat o drumeţie prin impre jurimi
le deluroase ale metocului. de o frumuseţe pitorească .

molcom ă . smerit ă şi împ ă c iu itoare . Alte două zile ce au

cons titu it excepţii de la prog ramul prevăzut in mod obişnuit

au fost ziua şi prez iua luam ului, când conferinţele au lăsat

locul pregătirilor pe nt ru sărb ă toare, privegherii şi bu cu ri

ei pe ca re Sfântu l Ioan Evanghelistul a revărsat -o la Litur

ghia Arhtereasc ă .

Prin toate aceste acth'it.'l.ţi. scopu l taberei a fost deprin

derea unei altiel de tr.'l. iri. ch iar ş i pe durata unei săptămâni.

care poate ii, Îns:t. un nou inceput pentru Întâlnirea cu o
\"iaţă netr.'i.iM.la întâmplare. cu o \'iaţ,\ trezită din pasi\'itate

ş i din iluzia apropierii pe care socie tatea o creeazAp rin

me dia . Rânduiala propusă de p,l.rinţii şi iraţii mân ,l.sti rii, in

care ei înşi şi sunt integraţi firesc, modul de \-iaţA org aniza t
ce transp ,\rea şi În program ul taberei, gândit intr-un iei in

care nu-ţi îng,\du ie s,\ p ierz i timpul, toate acestea, deşi os

tenitoare 1,1 încep ut. au iost menite s,l. înlesneasd o " igien,\"
a minţ i i, a conştiinţei, a sutletuhtÎ, de spre care Virgiliu Ghe-

•C orghe a \'orb it În prima seară din ser ia conierinţelor sale.

:: spun,l nd că es te eminamente necesară in tr-u n mediu de

m as:t d e natu ră ma lignă ca re, iie c,l. d o rim sau nu. ne

"Z intluenţeaz.'i. Ia niw l emoţional, neurologic, ps ihologic şi

_ duho\"ni cesc.
~
~
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