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Apărători si
, rnărturisitori ai credintei
,
e împlinesc 25° de ani de la Marti riu l Sfinţilor Mărturisitori Năsăudeni. Şi nu oricând,
~ . ci acum~ când, pe tărâm universal, lumea îşi aduce amin te că, în urmă cu 1700 de an i,
.. .
Sfântul Impărat Constantin emitea Edictu1de la Milano, prin care creştinii deveneau liberi

i1

să-şi mărturisească credinţa.

Or, cei patru martiri năsăudeni, Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigo re din
Zagra şi Vasile din Telciu, şi-au dat viaţa tocmai pentru libertatea de mărturisire a credinţei lor
ortodoxe în vremuri grele.
Aceştia, prin stăruinţa Mitropolitului de pioasă amintire Bartolomeu Anania, au fost canonizaţi
de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa de lucru din 22 noiembrie 2CXq, iar
pe 11 mai 2008, a treia Duminică după Paşti, în Salve, pe " Mocirlă" - locul pătimirii lor - , hotărâ
rea a fost proclamată public.
În acest an omagtal, începând cu 10 ma i 201}, când a avut loc şi minunata sfinţire a bisericii
Măn ăstirii Salva, a fost prevăzută organizarea mai mu ltor activităţi şi evenimente comem orative:
ridicarea unui momunent memoria l în parcul Nă săudulul, resfinţirea pe 22 septembrie a bisericii
din 'Ielciu şi o liturghie solemn ă în Bichigiu, pe 12 noiembrie.
Datele de 10 mai şi 12 noiemb rie au fost alese ca repere simbo lice: la 10 mai 176}, pe platou l
numitela Mocirlă" , la solemrutatea organizată de imperiali pentru sfinţirea drapelelor grărucereşn
de luptă, bătrânul Tănase Tod oran, cu mult curaj, a apărat Ortodoxia, iar pe 12 noiembrie 176}, pe
acelaşi platou, mărturisitorii au fost chinuiţi şi omorâţi.
Credinţa Mărturisitorilor Năsăudeni, într-o lu me relativistă şi secularizată, este vrednică de
admi rat. Troparul Sfântu lui Atanasie îi rezumă în mod succint vrednicia: Luptă tor pentru credinţă
şi

Sfinţii

Milrliri Nil<IJud""iA/anas;eTodoran din Biehigiu, Vasile din Mocod,
Grigore din Zagra şi Vasile din TO'Iciu. kwna c"nonÎzilrii.
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lleam. biruitor al potrit micdor lui Hristos şi apărător lleîllf ricat al Ortodoxiei, ai odrăslit În Tara Năsău
dului, primind cu bărbăţie moartea de martir. Pentru aceasta. nimicind amăgirile asupritorilor, ai câş tigat
cununa cea 'teVeş teji tă a sfillţmiei . Fericite Atallasie, roagă- L pe Hristos Dumnez.eu să miluiască ş i să
rnântuiascil sufletele noastre.
Sau, când este vorba de toţi mărturisitorii ardeleni, inmograful îi aseamănă cu trâmbiţele înge rilor: Luptătom pen tru Ortodoxie, ca nişte Îllgereşti trâmbiţe aţi ÎlIviorat Îll suflete mărt urisirea dreptei credillţe
şi, ca nişte Înţelepţi propovădu itori. pe credilIdoşi i-aţi hră nit cu dreaptă şi lu m illa tă Învăţătu ră. Mari aufost
ostenelile lucrării voastre, mare şi osârdia prapovăduirii: tmlre afost şi rodul luptei voastredrepte, pururi
pomeniţilor ostaşi ai lui Hristos.
Credinţa lor în Durrmezeu şi toate preocupările de natură spiritu ală s-au împletit în sufletul
lor cu drag ostea faţă de ţară, dând naştere la ceea ce popo ru l va numi atât de sugestiv Legea românească . Acest lu cru, în mod artistic, îl exprimă George Coşbuc: O lege-avem s trăbu llă! Prill veacuri
de furtullii! Ea n-a putut s-apUlIiil Strivită de păg âlli:! Ne-afost Cel Sfânt tărie! Şi-n veci o să nefie! Sus
Inima, româm.
Poate că la nici un alt popor nu s-a închegat o mai strânsă legătură între credinţa sufletului şi
viaţa neamului. Aşa se face că Biserica noastră Ortodoxă a deveni t şi aşez ământ naţional iar viaţa
noastră ca neam s-a clădit pe piatra nezdruncinată a credinţei religioase.
Această legătură sfântă explică taina trecutului nostru şi a supravieţuirii ca neam. Pop orul
român, în conjurat adesea de vrăjmaşi nenumăraţi şi puternici, poate spune dimpreună cu Proorocu l David: de n-urfi fost legea Ta gândirea mea, atu1tC'i aş fi pieritÎntru ,teca::.ul meu (Psalmul 118,
92 ) .
De aceea, cel mai vechi, cel mai sfânt şi cel mai de folos aşezământ al neamulu i nostru, din
toate vremurile, rămâne Biserica Ortodoxă . Fiinţa noastră s-a ţesut în juru l sfintelor altare. Nici
noi, cei de astăzi, nu vom putea lăsa urmaşilor o moştenire mai de preţ decât această lege românească, pe care au mărturisit-o bătrânul moş Tănase Tod oran şi cu ortacii lui .
Dacă în trecut Biserica, prin slujitorii ei, a influenţat întreaga viaţ ă spirituală a poporului, dând
naştere la o ahnosferă de sănătate şi curăţie morală, nădăjduim să o facă şi în viitor. Dacă acest
lu cru a fost posibil atunci când mijloacele îi erau foarte mod este, putem nădăjdui că şi în viitor va
fi posibil, cu toate neajunsu rile de natură materială, bineînţeles, dacă slujitorii ei vor continu a să
cultive cu sfinţenie aceleaşi raporturi de suflet pe care le-au avut înaintaşii lor cu credincioşii .
Mărturisitorii Năsăudeni au fost ancoraţi cu toată fiinţa în această Biserică şi, pentru credinţa
lor, şi-au dat viaţa în chinuri în ziua de 12 noie mbrie 1763. Uitându-ne la ei în su s, trebuie să le
imităm curajul şi statornicia. Un imbold spre acest lu cru ni-l dă şi anul jubiliar în care ne găsim. :o
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trebuie În permanenţă să răsp undem credincioşilor noştri tie Mureşanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei şi Portugaliei
ca o mama adevărată, clziar şi atunci când trebuie sil dojenim când tre- a adresat lU1 cuvânt de învăţătură în care i-a îndemnat pe toţi cei
buie să mustrilrn, când trebuie săfim pedagogi, diiarşi atunci, noi,părinţii prezenţi să-şi înfrumuseţeze sutletele după modelul .Maicii DomAnd r eea Pagleşan duhouniceşti, trebuie să fim ca o mmnă adevărată" .
nului. "Cred că înci111Uli avem oameni.frum.oşi care transmit credinţ/t
care transmit aceastil frumuseţe aMaicii Domnului. Este o marturie că
noi toţi amvenit aici ca să fim maifrumoşi lasujlet. Să ne uităm laMJ1ial
~ ăn ăstirea cu hramul .Adormirea Maicii Domn ului"
Domnului
şi când,în peregrini1rile noastre pământeşti ne mai iau valurielin satul Nicula de lângă Cluj-Napoca este unul din,
tre cele mai vechi aşezăminte monahale româneşti,
le şi dulzul lumii acesteia şi când simţim că ne urâţim rn sufletul (şi ne
cu rădă cini în sp iritualitatea sihaştrilor care se ne voiau în
urâţim în atâtea feluri), să ţinem minte că Milica Domnului este atât de
frumoasă . Să mergem la ia:rana eişi să-Î cerem să ne dea măcar oftirâmă
zonă din timpuri ime moriale. Prima atestare documentară
dinfrumuseţro pe care ea aavut-o şi pe care Dumnr..eu i-a dilruit-o".
datează d in anul 1552 şi este legată de prezenţa unei biserici

Nicula în constiinta
,
, transilvană

duhmmiceşti

DmJI

de lemn, cu to ate că viaţa pustnicească de pe ace l pla i precede cu mult ate starea d ocumentară . În anu l 1973 vechea
bisericuţă de lemn a ars în întregime şi a fost înlocu ită cu o
alt a, tot de lemn, datând d in se colul XVII, adusă din că tunul
Năsal - Fânaţe. Pe lângă mănăstire s-a dez voltat şi o şcoa lă
unde învăţau copiii din satele dimprejur, îndrumaţi de călu 
gări . Din anu l 16<)9, mănăstirea de la Nicula a iesit din anonimat datorită Icoanei Maicii Domnului, pictată în 1681de
preotul ortodox Luca din Iclod. Această icoană, potrivit multiplelor mărturii ale vremii, a plâns timp de 26 de zile . De
atunci cre dincioşii obişnuiesc să vină an de an în pelerinaj,
mulţi dintre ei pe jos, la hramul Mănăstirii, " Adormirea Maicii Domn ului", în data de 15 august. Plângerea icoanei de la
Nicu la, cea care atrage mulţimea de cre dincioşi, a dat naşte
re vestitei arte a pictu rii pe sticlă, meşteşug tradiţional învă 
ţat de-a lungul timpului şi de săteni . Mănăstirea Nicu la a
I coa" " Făcătoa re J~ M i"u" i " M"icii
devenit astfel pri ma şcoală de pictură pe sticlă din ţara noasD ,,"',," /ui J~ la Mă"ă.tir~" N icul"
tră, sursa primară a altor şcoli din jurul Sibiului şi din alte
" La Nicula, colo-n deal"
centre renumite astăzi pentru această tehnică. În Mănăstirea
În ajun a avut loc şi pelerinajul " La Nicula, acolo-n deal", anat
Nicu la, tra diţia este cultivată cu devotament şi astăzi de că  la a II-a ediţie, organizat de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi
lugări . Biserica veche a Mănăstirii păstrează încă în incinta O ujului în colaborare cu Protopopiatul Ortodox Român Gherla,
sa exponate de excepţie ale acestui meşteşug .
pe traseul:Biserica Sfântul Nicolaedin Gherla < Mănăstirea Nicula. În acest an peste o mie de pelerini din judeţele Cluj, Bistriţa
< ..
Năsăud, Maramureş, Satu-Mare, dar chiar şi din Suceava, localitatea Milişăuţi, au pornit în ajun. la ora 14:<Xl, spre Mănăstire, după
ce preoţii împreună. cu pelerinii, mulţi îmbrăcaţi în straiepopulare,
i-au întâmpinat cu pâine şi cu sare la biserica"Sfântul Nicolae" pe
HramulMănăstirii
Înaltpreasfinţitul Andrei, .Mitropolitul Clujului,.Maramureşului şi
Sălajului, şi pe PS Timotei, Episcopul Spaniei şi Portugaliei şi pe
Pr. Florill~Cătălill Chit PS Ignatie, Arhiereu-vicar al Episcopiei Spaniei şi Portugaliei pornind apoi împreună cu toţii spremănăstire.
amarepramicalAdonnirii:MaidiDonmuluidin15august,
După o scurtă ;;lujbă de binecuvântarea pelerinajului săvârşită
, Mănăstirea Nirula a adunat si în acest an, la fel ca în anii
la locaşul de cult, IPSAndrei le-a mulţumit tuturor credincioşilor
trecuţi, conform unei îndelungate tradiţii locale, zeci de
pentru prezenţa la pelerinaj şi le-a urat spor duhovnicesc.Apoi
mii de credincioşi dinîntreaga Transilvanie şi dincelelaltezone ale
soborul de ierarhi şi preoţi, alături de credincioşi, au plecat cu toţii
ţării, dar şi de peste hotare. Peleriniiau început să ejung ă la Nicuîn procesiune pe străzile oraşului, spre drumul ce duce la Mănăs
la cu câteva zile înaintea praznicului. dar majoritatea au urcat
dealul spre mănăstire în ajun pentru a se închina icoanei Maicii tirea Niru1a. În sunet de toacă, în fruntea grupului au mers tineri
în costume populare, ce purtau icoana .Maicii Domnului, cruci şi
prapori, urmând apoi zeci de preoţi din protopopiatul Gherla şi
din Clcj-Napoca, în frunte cu ierarhii. Pe parcursul traseului, aşa
cum este tradiţia, cu toţii s-au rugat şi au cintat pricesne şi irrmuri
închinate Maicii Dorrmului. Locuitoriisatului Nicula şi-au arătat
dragostea şi a;utorul faţă de pe1erini, cărora le-au oferit apă de băut.
La fiecare casă oamenii au aşezat o masă în faţa porţii, unde se
găsea fie apă de fântână, fieîmbuteliatâ În satul Nirula ierarhii au
sfinţit o cruce monument, ridicată în memoria eroilor neamului.
La intrarea pe poarta mănăstirii, soborul de ierarhi a fost întâmpinat de exarhul măIlăstirilor dinArhiepiscopia Vadului, FeleacuJui şi Oujului, arhi m. Dumitru Cobzaru, de către stareţul
mănăstirii, protos. Nicolae Moldovan, împreună cu un sobor de
monahi şi numeroşi preoţi prezenţi la mănăstire pentru a spovedi
Domnului, făcătoare de minuni, şi a participa la slujbele speciale cât mai mulţi credincioşi prezenţi la hram Cu toţii au înconjurat
oficiatecu ocazia hramului . Esteun obicei străvechi ca pelerinii să apoi vechea biserică de lemn, din curtea mănăstirii. Apoi Mitropoparcurgă pe jos cel puţin distanţa dintre sat şi aşezărnântul mona- litul le-a urat tuturor bun-venit la hram şi L-arugat pe Durrmezeu
hal Aswnându-şi adesea arşiţa şi eforturile acestei devoţiuni, şi pe Maica Donmului să le răsplătească efortul. Pelerinii,cu mic,
ei sptUl că n u simt d urere, nu sunt copleşiţi d e oboseală şi cu mare, şi-au căutat un loc în care să se roage, pe dealul ce înconaşteaptă cu nerăbdare să-şi spună necazurile Maicii Dom- joară mănăstirea, în "amfiteatrul natural" - cum îi plăcea Mitropolitului Bartolomeu să spună - , care îi aşteaptă răbdător în fiecare
riului, Maica lor.
an la marea sărbătoare a Maicii Dorrmului.
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Adormirea Maicii Domnului,
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M odRlul Ma icii DOJnnului
Credincioşii prezenţi la mănăstire în dimineaţa ajunu1ui sărbătorii Adormirea Maicii Domnului au putut parti cipat la slujba
AcatistuluiAcoperământului Maicii Domnului şi laSfântaliturghie,
săvârşit ă în sobor de preoţi în frunte cu arhim. Dumitru Cobzaru,
exarhul mănăstirilor dinAthiepiscopia Vadului, Feleacului şi Oujului, care a rostit la final un cuvânt de învăţătură. Părintele i-a înderrmat pe toţi cei prezenţi să ia exemplu de la Maica Domnului,
să fie părinţi buni şi să-i ajute pe semeni; "Oricine poate să fie o mamă
adevă rată. Şi soţul pentrn soţie poate fi ca o mamă şi oricine din această
lume trebuie să aibă aceste sentimente şi, daci vreţ~ acest romportament
faţă de aproapele lui, să sestrăduiased să fie mamă pentrn aria făptură pe
care a aeat-o Dumnr..eu şi în speeiid pentrn aproapele lui. Noi părinţii

Slujbede Ma rte, la h ramulMănăstirii Nicula
În noaptea dintre 14-15 august, dealul Mănăstirii Nirula a r ă 
sunat de rug ăciunile şi pricesnele zecilorde mii de credincioşi veniţi
cu credinţa în puterea făcătoare de binea FecioareiMaria Estedeja
o tradiţie ca pelerinii ajunşi la Mănăstirea Nicula să înconjoare
biserica din lemn, unii "în coate şi genunchi", după care se aşează
la rând pentru a ajunge să seînchine faimoaseiicoane făcătoare de
minuni a Maicii Donmului păstrată în timpul anului în biserica
veche de zid a mănăstirii.
În ajun, credincioşii prezenţi au putu t participa seara la un
program liturgic special. De la ora 18 a fost săvârşită slujba Vecerniei cu Litieîn sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. La final PS lgna-

M aua Domnului, modEl de rugăciune
În cadrul slujbelor de noapte, celebra icoană a MaiciiDonmului a fost scoasă din biserică şi aşezată la ora 21jO pe altarul de
vară, unde a vegheat asupra credincioşilor până la finalul slujbei
Prohodului. După aceea,în procestune, sunet de clopote, toacă şi
pricesne, soborul de preoţi şi ierarhi a înconjurat biserica de trei
ori, după care au intrat şi au aşezat icoanaîn faţa altarului bisericii
pentru închinare.
Un cuvânt de învătătură le-a adresat credinciosilor cu acest
prilejPS Episcop Timotei al Spaniei şi Portugaliei: "Prin rugăciune
noi îl chmuim pe Dulzul Sfânt şi aproape toate rugăciunile noastre leÎncepem ru «Împărate Ceresc», pe care Îl chemăm să vinil şi să sesălăşIuiască
Întrn noi şi să mântuia." cil sujletele noastre. Ei bine, Maicii Domnului;
care este rugătoare, Îi cerem ca să neajute să ne rugăm şi să păs trăm rugăciunea În sufletul nostru, pentrn că aceasta este grăire către Dumnr..eu
şi, În momentul în care vorbim cu Dumneuu, ajungem ea-l.
runoaştem ",
Zecilede mii de pelerini veniţi la .Mănăstirea Nicula pentru a
participa la hram au stat toată noaptea şi au privegheat, cântând
pricesne şi rugându-sePreasfinteiFecioare Maria, Născătoarea de
Durrmezeu. Mulţi dintre credincioşi au avut prilejul să se spovedească şi să se împărtăşească în cadrul SfinteiLiturghii oficiateîn
biserica mănăstirii la ora 5 dimineaţa sau la cea săvârşită afară, pe
altarul de vară, de la ora 10.

.

.

Ziua Pra:rnicului
De praznicul Adonnirii .Maicii Dorrmului, Sfânta Liturghie a
fost oficiată pe altarul de vară de către ÎPS Mitropolitu l Andrei
împreună cu PS Episcop Timotei şi PS Părinte Ignatie Mureşanul,
înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi. La hramul Mănăstirii
de la Nirula a luat parte şi protopopul românilor din Valea Timoeului (Serbia), Părintele BojanAlexandrovici, însoţit de o delegaţie
a românilor din Serbia. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost
date de Corala Psalm.odia Transylvanica, dirijată de pr. praf. univ.
dr. Vasile Stanciu, decanul Facult ă ţii de Teologie Ortodoxă din
Ouj-Napoea.. În cadrul ruvântului de învăţătură, ÎPSArhiepiscop
şi :MitropolitAndrei a vorbit despre rolul familieiîn bunul mers al

societăţii şi a rugat-o pe Maica Donmului să binecuvânteze familiile românilor:
"Familia, casa este celuIil de temelie a societiiţii omeneşti, ÎntemeUl tă
de Domnul Iisus Hristos, de Dumnezeu Tatăl, încă de când I-a creat pe
om. Atunci când Domnul Iisus Hristos era pe pământ, prima minune a
fikut-o la nuntadin Cana Galileii, bineruvântând familii/, pentru că
aceastA celulă de temelie a societăţii estejixute importantil.Familii/ are un
rol esenţial în ceea ce priveşte mersul înainte a societăţii omeneşti. Familii/ este prima societate TIiIturalil şi adevărata celulă sociiIIă şi orice copi1ilş
are nevoie de ofamilie aşr-atit în care să crească, să seftmne::.e pentru ca
la vremea potrivită , la rândul său să ii/ steagul şi să memgă înainte aşa
cum aumers părinţii m;'şii şi strămoşii lui".
La finalul slujbei, IPSArhiepiscop şi Mitropolit Andrei a conferit Părintelui BojanAlexandrovici, protopopul românilor din
Valea Timocului, Crucea Transilvană. Cu acest prilej Mitropolitul
Clujului a amintit că românii creştini din comunitatea de pe Valea
Timocului, din Serbia, se confruntă cu diferite greutăţi, ei având
de câţiva ani un îndrumător spiritual în persoana părintelui Alexandrovici. Părintele Mitropolit L-a rugat în final pe Durrmezeu
să-i binecuvânteze pe toţi românii de pretutindeni şi să îi ajute să
îşi păstreze credinţa şi identitatea lor naţională .

T A BLET A L U NII '

T ableta lunii septembrie

o ispită
Alex andru N emoia nu

__
Ij

Jackson, Michigan
(Statele Unite)

iecă rei generaţii omeneşti

i-a fost dat

şi

îi este
regim
politic; fie prin schimbarea unei "domnii" îndelungate, fie prin schimbarea de regim politic, pur şi
simplu . Rostu l acestor schimbă ri cred că este lăsat sub
semnul m ilei de Sus, pentru a arăta tuturora şi fiecăruia
că nu treb uie să se nădăjduia scă în oam eni şi a şezări
omeneşti, şi că "schimbarea domnitorilor este bu cu ria
nebunilor". Că aşa este ne-o arată repeziciunea cu care
o " domnie" sau W1 regim.politic trecut sunt uitate; timpul
foarte scurt care însoţeşte agitaţia schimbării p olitice. În
chip magistral, ne înfăţişează acest lucru Ion Luca Caragiale în Conul Leonida faţă cu reacţiunea.
"Leonidil:- ... ei, cât gândeşti că a ţinut toiul revuluţiei?
Efimiţa : - Până seara.
dat să treacă p rintr-o schimbare

majoră de

Leonida (::.âmbind de aşa naivitate, apoi cu serio::.itate):
- Trei săptămâni de zile, domnule".
După trecerea acestui foarte scu rt timp de agitaţie
inutilă, oamenii vă d că necazuri le lor au rămas aceleaşi,
că întreb ările la care trebuie să dea răspuns au rămas
aceleaşi, că opţiunile pe care trebuia să le facă au rămas
a celeaşi, poate îmbrăca te în alt ambalaj. Mai ales, neschimba tă rămâne, în vremi şi sub vremi, obligaţia, am
putea să-i sptmem condamnarea, de a face alegeri între
bine şi rău, alegeri care pe fiecare le aşează, în veci, "de-a
d reapta ori de-a stânga" . În acest cont ext, există şi a
existat o ispită, care ţine de lene şi de lenea de a gând i
(altcum zis, prostie), ambele păcate grave.
Obligaţia de a alege între bine şi rău este să dită în
însăşi firea omului, este un dat, este libera voie, pe care
nimeni nu o poate înlătura sau de la care nimeni nu
poate abdica. Sunt, totuşi, mulţi cei care cad în ispita
jalnică de "a lup ta " contr a răului de ieri şi de a sta, căl
duţi, complici răului de azi. Este o ispită degradantă,
ruşinoasă şi nătângă . Cei care o aleg nu pri cep că, .J uptând" contra răului de ieri, dovedesc că pri cep diferenţa dintre "bine" şi " rău", dar, stând complici răului de
azi, dovedesc, în egală măsură, că, în deplină înţelege
re şi cu liberă voie, aleg să piardă atât această lume , cât
şi pe cea viitoare .

Ipocrizie şi înţelepciune
D r. N icolae T urcall
-am întrebat adeseori dacă înţelepciunea există, dacă
• v'
poate, în genere, să existe. Ne bucurăm de nenumă.
rate cărţi de înţelepciune, umanitatea n-a fost lipsită
nicicând de acest dar. Poţi întâlni uneori până şi în cea mai
neautentică experienţă a vieţii cotidiene ziceri de înţelepciune,
pe care le recunosti ca ata re chiar şi atunci când nu le poţi
pune în practică. Magruficenta lor poate fi imprecti cebil ă ,
dar faptul acesta nu le ştirbeşte nobleţea.
De cele m ai multe ori, cu vintele înţelepciunii nu vin de
pe buzele înţelepţilor, ci sunt rostite de oameni obişnuiţi şi,
adesea, chiar de buzele unor ipocriţi. Poţi accepta că donmul
ipocrit X a rostit adineauri, în discursul său, un lucru extrem
de profund, de a cărei înţelepciune nu te poţi îndoi. Cu toa te acestea te îndoieşti din plin de sinceritatea donmului X pe
care-l sus pectezi că se foloseşte de manevre profun de pentru
a câştiga superficialu l (pu tere, bani, influenţă) . Cum asemenea evenimente nu sunt defel rare, te în trebi da că e legitim
ca înţelepciune a să încapă pe mâinile ipocriţilor, dacă nu
cumva dict onul "Gu ra nebunului adevăr grăteşte" aruncă
această veche "ştiinţă" umană în tr-un paradox insurmontabil, care te face să împingi lucrurile la limită: nu există înţelepţi,
ci doar înţelepciune!

II
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Ce înseamnă d ezamăgi rea p ro d u s ă de cel pe ca re îl putea fi transmisă, ni ci cunoscut ă vreodată, ceea ce consticredea i înţelept, dar s-a do vedit a fi un ip ocrit in teligen t? tui e un impas veritabil. În baza căror criteri i am mai putea
Cu m ar trebui să arate portretul înţeleptului, pentru a nu diferenţia între un in signifiant, un ratat şi un înţelept? E
căd ea în plasa farsorilor? N -ar fi dificil de interogat istoria adevărat că toţi au scăpa t de pericolul ipocriziei, dar prin
pentru a tra sa acest portret, dar aş pre fer a o altă cale: pen- a ceasta nu au câ ştfg et încă nimic din a vantajele s ituă rii
tru a evita pericolul ipo criziei. ar trebui să de venim radicali înţelepte . Faptu l că eşti nimic nu te face automa t înţelept.
şi să vedem ce mai rămâne din acest portret rob ot. AccepÎmi pl ace să cred că înţelepciunea e mai mu lt decât întând această p remisă a radicalităţii. afirmăm că înţeleptul truparea ei într-un înţelept, de aceea ar trebui să permitem
radical, dacă ar exista, n-ar trebu i s ă scrie nimic, fiind că înţelepţilo r să scrie şi să aibă discipoli cu un singur amenpericolul vanită ţii nu l-ar ocoli pe cel ca re s-ar hotărî s ă-şi dament: ca ei să exprime cuvintele unei tra diţii premergă
pun ă pe hârtie în ţelepciunea . Înţeleptul scriitor n-ar putea toare a înţelepciunii sau ca ei s ă vorbeas că de dincolo de ei
scăpa de acuza de a fi renuntat la în ţelep ciune, fie şi pentru înşişi, exersându-şi cu smerenie propria lor distanţă . Să luăm
p uţină vreme, fie şi pentru o
câtime, o cirtă sau o iotă, atunci
când a ale s să devină vizibil,
cu noscu t ca scriitor. Nu p ot
accepta un înţelept pe care să-I
bănuiesc de vedetfsm, el m-ar
lăsa re ce, şi l -aş re fu za de la
prima întâlnire. Hotărât lucru,
înţeleptul autentic ar trebui să
se păzească de câmpul vizibilului, de dorinţa manifestării,
a fenomen a liz ăr ii prin scris.
Să acceptăm deci că înţeleptul
autentic nu poate scrie, nu se
poate coborî într-atât încât să
şi imagineze fie şi pentru o
clipă, că cineva îl va citi!
În al do ilea rând, păstrând
radicehtatea ace stui gând şi
dorind să ne păstrăm departe
de ori ce confuzie între ipocrizie , vanitate, orgoliu, pe de o
Inld~p(i gr~ci din antichitat~, picturl mu .. u ~x<~rioHl , Ml nl scirra Sucrv ila.
parte , şi înţele pciune, pe de
alta, trebuie s ă a s umăm c ă
_
înţeleptul radu al nu ar trebui să aibă u ceni ci, pentru că el
n-ar avea cum să se vrea cunoscut ca înţelept sub ni cio formă.
Doar smereni a cea mai deplină ar putea rezista aici şi probab il nebunia întru Hristos. Doar absenţa deplină a oricărei
celebrităţi, a oricărei recunoaşteri oficiale poate spune ceva
cu sens despre înţelepciune. Cum să eviţi jocurile falsităţii
când ţi se du ce vestea despre reuşitele tale? Cum să scapi de
cabotinism şi să rămâi ferm întru înţelepciune, dacă accepţi

ca exemplu cazul particular al Tradiţiei Bisericii: a vorbi în
numele şi din interiorul acesteia pare justificat, chiar dacă
măsura vorbitorului nu se ridică cu mult peste jocurile ipocriziei . Accept cuvintele sfinţeniei, chiar dacă vin pe canale
nevrednice, accept înţelepciunea chiar de pe buzele nebunilo r. Cu siguranţă că acesta e cazul extrem, fiindcă se pot
întâlni destui oameni care să nu fie nici neb uni, nici ipocriţi
atunci când rostesc cuvintele maximale ale acestei Tradiţii,
ci iubitori de înţelepciune aflaţi
pe drumul acesteia . În măsura
în care fidelitatea faţă de Tradiţie
e respectată, înţelepciunea lui
Dumnezeu poate fi transmisă
mai departe, chiar şi de cei mai
puţin înţelepţi. Aici ascultarea îşi
dă întreaga măsură.
lată-ne aruncând în aer tot
r adicali s mul ca re in a u g u r a
această meditaţie. Negând orice intruziune a ipocri zie! şi
redu când înţeleptul la nim ic,
am ajuns să acceptăm că el poate fi vi::.ibil şi manifest în măsura în car e ascultă de un dincolo
al înţelepciunii, de o Tradiţie pe
care o respectă şi înt ru care va
ro di şi originalitatea lui. Câ t
timp deţine conştiinţa propriei ni mimicii, în raport cu teza Inld~Pţi gr~ci din an tich itate, picturl mu .. u u tr rioa rl , Ml nl scirra Suc ~vila.
urul de înţelepciuneşi sfinţenie
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - car e vine de din colo de el, de ce
u cenicii şi gloria de maestru, într-un cu vânt, vi::.ibilitatea? să nu fie a cceptat ca transmiţător al înţelepciunii? Şi chiar
Radica lita te a căută ri i ne duce c ătre aceea ş i co n clu zie: dacă el însuşi nu va fi un înţelept, căzând pradă seducţiilor
înţeleptul radical nu ar treb ui să fie ClU10Scut de nimeni, ni - vizibilităţii, puterii, ipocriziei, cine garantează că ascultă
ciod ată şi, ca să fiu coerent până la capăt, aş spune aici că torii lui n-ar pute a deveni? Fire şte că aceasta ar trebui să
ni ci măcar de el însuşi. În felul acesta pericolu l ipocriziei ar fie excepţia, iar nu reg ula, că întrupare a învăţăturii e mai
efica ce şi m ai autentică de cât sim pla ei ... cuvântare. Dar
fi în tota litate eliminat.
îmi
place să cre d c ă transmiterea înţelepciunii e în că la
D a că suntem de a cord cu aceste două trăsături care se
dispo::.iţia omului, chiar în cazu l limită câ nd o mu l nu se
rezum ă , în fapt, la una singură, aceea a nemanifest ârii în
ri di că la măsura ei... Şi citesc aici între aga splend oa re a
~
câ m pu l vizib ilităţii (fie prin scri s, fie prin oralita te ) a
iubirii nebune a lu i Dumnezeu faţă de crea ţia sa, între aga -.c
înţelep tului, atunci rămânem într-o deplină perplexitate:
di sponibilitate kenotică a Celui Prea Înalt prin zbuciumul :chiar dacă ar exista, înţelepciunea înţeleptului radual nu ar
o
şi nedreptăţile istoriei...
t:
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La toate aceste gesturi de prietenie, iniţiativa de acu m
trei ani il profesorului Rad u Preda de il viz ita la începutul
lunii iulie, timp de două săp tămâni, împreună cu grupe de
studenţi de la Facu ltatea de Teologie Ortodoxă din Cluj,
Biserica Evenghehc ă din Wiirttemberg, pentru stagii de
practică în institu ţiile diaconale, a contribuit esenţial 1 a
îmbunătăţirea ace stui parteneriat. Prin acest gen de schimPr. dr. B ogdan Ivanov buri, studenţi teologi au putut lu a la cunoştinţă m odul în
care se desfăşoară asistenta socială în centrele socio-medicale ale Diakoniei di n Wiirttemberg, şi astfel au cunoscut o
eschiderea ecumeruc ă a Ortodoxiei nu este do", o importantă dimensiune a vieţii Bisericii Evanghelice.
opţiune ce ţine de ma rele context al d ialogului interconfesional, ina ugurat în secolul trecut, ci stă sub . ._ ...._ ..._ _

Paşi

J1
~/;

"

pe un drum al dialogului
ecumenic intre Cluj
şi Wiirttemberg

semnul unui imperativ al mărturiei Evangheliei, pe care, în
calitate de Biserică apostolică, este chemată să o ofere lumii.
În acest sens, prezenţa Ortodox iei la tribuna dialogului
ecumenic arată maturitatea şi respectul faţă de propria tra diţie teologică, dar şi dorinţa înnoitoare ca din acest izvor
să primească lumină şi alte confesi uni aflate pe drumul
căutărilor. Revenind in tr-un orizont local, o astfe l de deschidere ecumeruc ă spre dialog, d ar şi spre împărtăşirea de
experienţe com une, are şi Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Peleacului şi Clujului, materializată ln tr-un parteneriat
cu Biserica Evanghelică din wurttemberg, care a început cu
aproape două decenii în urmă şi care a câ ştigat, în tot acest
timp, în încredere şi în prietenie.

Parteneriat cu tradiţie
Acest parteneriat a început în anul 1994 la iniţiativa Arhiepiscopului Bartolomeu şi a Epi scopului Evanghelic Eberhardt Renz din Stuttgart, pe fondul unei prietenii sincere
dintre teologul clujean Radu Pr ed a şi p asto rul luther an
Manfred Wagner, şi s-a dovedit a fi un foarte util dia log. din
care au c âştlgat ambii parteneri. Pe de-o parte, nevoia Bisericii Ortodoxe de a reînvăţa arta filantropiei creştine şi modul
de implicare în misiunea soci al ă, de care a fost privată în
anii comunismului, a întâlnit căutările Bisericii Evanghelice
di n Wiirttemberg şi dorinţa de a redescoperi spiritualitatea
şi iconogr afia şi de a reînvăţa gâ ndirea părinţilor, şi pe care
Ortodoxia le păstrează ca m od de viaţă . Astfel, în cei aproape douăzeci de ani s-au construit proiecte comune, cum ar
fi Policlinica Christiana din Cluj, Radio Renaş terea, tabăra de
la Valea Vad ului sau taberele de lucru de la Piat ra Pântânele, s-au făcut schimburi de experienţă foarte utile, dar mai
pre su s de toate s-a construit o prietenie vie şi o relaţie de
cordialitate între cele două Biserici. VIZitele Arhiepiscopului
şi Mit ropolitului Bartolomeu în Stuttgrat - ul tima făcută în
primăvara an ului 2006- , dar şi vizitele Episcopilor Bbe rhard t Renz , Gerhardt Meyer şi Frank O. July la Cluj şi în Arhi-

"

ep iscopie, ul tima în anul 200], arată deschiderea sinceră spre
dialog şi colaborare în special, în domeniul asistenţei sociale.

Sub semnul innoin i
Epi scopul Frank o. Iuly l-a invitat pe Mitropolitul Andrei
să viziteze Biserica Evanghelică din wurttemberg, în toam'" na anului viitor, când se vor împlini douăzeci de ani de
•~ parteneriat între Cluj şi Stuttgart. Sub senmul aceleiaşi pri'? etenii a stat şi prezenţa unei delegaţii din Stuttgart la cerem oni a de întronizare, la 25 m artie 2013, a Înaltpreasfinţitu
lui Arhiepiscop şi Mit ropolit Andrei la Cluj, dar şi prezenţa,
în iarna aceluiaşi an, a Mitropolitului And rei, la Reutltngen,
la ceremonia de retragere din funcţie a părintelui Manfred
C': Wagner, arhitectul acestui parteneriat, su bliniind astfel dorinţa ambelor părţi de a continua acest dialog.

Z

Vuita delegaţiei române
În contextul acestor schimburi de experienţă s-a în scris
vizita la Stuttgart, în perioada 2-'7 iuli e 2013, a unei delegaţii oficiale a A rhiep is copiei Clujului, fo r mat ă din
Preasfinţitul Episcop Vasile Someşanul, Părintele Consilier
Bogdan Ivan ov şi din care au mai făcut parte Prof. Dr. Mirela Gherman, directorul medical al Cen trulu i de Îngrijiri
Paliative " Sfâ,ttul Nectarie" di n Clu j-Napoca, şi Prof. Nicoleta Lupti, de la Şcoala Medicală postliceală IIChristiana" din
Cluj-Napoea. Primirea a fost făcută la Diakonia Wiirttemberg
de d irectorul acestei instituţii, Consilierul superior bisericesc
Dieter Kaufmann, împreună cu Donmul Peter Ruf, responsabil de relaţiile publice ale aceleiaşi instituţii .
Scopul vizitei a fost unul practic şi a urmărit cunoaşte
rea modului în ca re este or ganiz a tă a sistenţa socială în
instituţiile Bisericii Evange lice, a mecanismelor sociale prin
care statul german sprijină filantropia Bisericii şi prin care
arată implicit res pect faţă de om, prin garantarea libe rului
acces la servicii sociale şi me d icale, oferite inclusiv de Biserică. Construit ca un stat em inamente social, care acordă
prioritate persoanei şi n u instituţiilor, Germania oferă un
exemplu adm irabil despre ce înseamnă să ai proiecţii de
viitor şi să gândeşti un proi ect de societate ţinând cont de
toate evoluţiile demografice pe termen mediu şi lung. de
la îmbătrânirea populaţiei, până la schi mbarea raporturilo r
etnice prin creşterea numărului de emigranţi. În toate aceste strategii, Biserica, indiferent de confesiunea ei, este privi tă ca u n partener credibil şi respectat, căru ia statul, în
baza principiului subsidiarită ţii, îi acordă resurse şi, astfel
posibilitatea ca, în g rijind un bătrân sau in tegr ând un emigrant în societate, să poată să dezvolte servicii sociale de
cea mai bună calitate.
Într-un traseu foarte bine structurat, cu un calen dar gândi t în cele mai mici detalii, dar şi beneficiind di n plin de
amabilitatea şi di sponibilitatea gazdelor, în special a domnului Johannes Flothow, responsabil pentru relaţii externe
a Diakoniei din Wiirttemberg. delegaţia Arhiepiscopiei noastre a putut vizita, în cele cinci zile, Centrul H ospice d in
Stuttgart, Centrele de îng rijire a bătrânilor din Moringer,
Betzingen, Reutlingen, dar şi instituţiile Bruderhaus Diakonie d in Reutlingen şi Fundaţia Gustav Werner und Haus
am Berg, care oferă un foarte bun exemplu de asistenţă socială articulată pentru toate categoriile de persoane. Construite pe baze le unei vechi culturi şi tradiţii, specifice gândirii şi tradiţiei sociale protestante, aceste instituţii şi fundaţii oferă imaginea unui act caritabil, în care Biserica este
motorul care reuşeşte să adune resu rse şi oameni în folosul
celor bătrâni, săraci sau bolnavi. Par tea germană a arătat un
inter es practic în dezvoltarea parteneriatului cu România,
inclu siv în ceea ce priveşte recrutarea şi pregătirea de personal, doritor să lu creze în instituţiile sociale ale Bisericii
şi

Evanghelice . În acest context, pregătirea şi angajarea unor
cadre medicale din Europa de Est, este o chestiune foarte
importantă, fapt pentru care partea germană intenţionează,
ca în timp, să dezvolte o strategie comună în beneficiul am belor ţări.
GJlaborări pe multiple planuri

Pe lângă aceste instituţii de îngrijire a pe rsoanelor vâr struce, în calendarul vizitei au ma i intrat şi instituţii de educaţie
sau cele care oferă sp rijin imigranţilor, de servicii le cărora
beneficiază şi români aflaţi fie la muncă în Germania, fie în
diferite situaţii de criză. Un moment important pe agenda
acestor întâlniri a fost şi dialogul purtat cu reprezentanţii
EJW (Asociaţiei Tinerilor evangheliei din Wiirttemberg), prin
care au fost puse bazele unor no i colaborări în cimpul m isiunii cu tinerii, dar şi a unor vizite reciproce ale responsabililor din cele două Biserici.
Datorită faptului că în acelaşi interval de timp a avut loc
sesiunea de lucru a Sinodul ui Bisericii Evanghelice Lu therane di n Wiirttemberg. delegaţia Arhiepi scopiei a par ticipat
la acest mo ment vineri, 5 iulie 2013, în staţiunea Bad Mer ge ntheim, din Nord Estul Landului. Aici, Preasfinţitul Vasile Someşanul a adresat plenului sinodului un cuvânt în
care a arătat beneficiile acestei colaborări dintre cele două
Epi scopi i şi Biserici, exprimându -şi speranţa fructific ârii
roadelor de viitor ale acestei colaborării . Prezenţa la acest
moment, care a avut ca temă de discuţie btclu;;,iunea socială,
a arătat părţii ortodoxe deschiderea pe care Biserica Evanghelică o are faţă de persoanele cu handicap, pe care trebuie ca, pri n proiecte şi acţiuni concrete, să le integreze în mod
special în fiecare comunitate parohială .
Prezenţa delegaţiei Arhiepiscopiei în Biserica Evanghelică d in Wiirttemberg s-a încheiat sâmbătă, 6 iulie 2013 cu o
vizită, împreună cu grupa de studenţi de la Fa cultatea de
Teologie Ortodoxă d in Cluj -Napoca. aflaţi în practică în
instituţiile diaconale din wurttemberg, la Tiibingen, un
important oraş universitar de pe râul Neckar, care are una
din cele mai prestigioase facultăţi de Teologie, datând din
anul 1546.
În loc de con clu zii pe marginea u nei vizi te care a subli n ia t, de d epa rt e, deschiderea ş i p rie te nia ca re exi stă
în tre cele două Bise rici, putem vede a dista nţa şi m o d ul
diferit în ca re cei d oi parte neri ai aces tui d ialog ecumenic
privesc actul filantropi e. N u de puţine ori, pentru lumea
protestantă, angajamentul so cial a devenit centrul acţiu
nilor şi p ropovă duirii Bisericii şi a ceasta după ce idealul
ei i niţia l, s finţirea vieţii, şi - a p ie rd u t fo r ţ a de atracţie.
Această schi mbare a întâlnit şi un mare or izo nt de aştep -

tare al o m u lu i m odern, ca re găsea în actul binefacer ii
publice un confort care până atunci i-a lipsit. În schimb,
Ortodoxia plasează actul filantropi c în prelung irea Liturghiei, ca pe o prelungire a lucrării sfinţi toare a vieţii omu lui şi de care el nu se poate separa fără riscul unor m ari
dezechilibre. F ăr ă a deveni o citadelă liturgică în crem enită, dar n ici o in s titu ţie sed us ă de un activism so cia l,
Biserica Ortodoxă are şans a de a găsi dreapta mă sură şi
echilibrul între credinţa exprimată în rugăciune, în interiorul bisericii, şi cre d inţa exprimată prin fapte, în contextul m ai la rg al lumii.
De aceea, putem afirma că angajament ul social al Bisericilor Evanghelică şi Ortodoxă, d incolo de tran sp unerea în
faptă a principiilor Evangheliei, care este o nece sitate soteriologică, rămâne o dilemă ce poate fi rezolvată doar prin
cunoaştere istorică, discemământ şi dreaptă măsură .
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Omul bun ş i p omul copt
Aun..}S asu
_~_~.n ste românul om bun? F.1r.\ înd oială !
~
ii~ Generos? Nici vorb ă (bisericile ridica-

te, prin cont ribuţia enoriaşilor, stau
cred incios? Ei bine,

aici pot începe întreb ările! Este un spiritual,
cum spu n ame ricanii. sau doa r un panteist?
Dup ă

cu m se poa rt ă . ai zice că n -are noţiunea
p ă catului decât in situaţii limit ă . Situaţiile obiş
nui te, sfidarea normelor d e convieţuire, eludarea legii sau vulgarit ăţile de fiecare zi i se par
dreptu ri câ ştigete oare andfor aU. Înjurăturil e
românului? Ferească Dumnezeu, vorba mamei!
Nu scara nimic r ăut ăţii cuvintelor sale: nici ceru l, nici sfintii, nici astre le, nici trăznetele, nici
mamele născătoare. nici cru cea nici monnântul.
Acordă diavolului credit (5<\ mă ia...; du-te...; să
fiu al... et c.) cu bu curia tovărăşiei inceputului
d e lume. Deci, elim e românul? Fură ? Cine 0 -0
face ? Dispreţuieşte munca? Se \'.1 ii convins şi
el. În d ouazeci de ani, c ă nimeni nu - ţi ad uce
banii cu roaba în casă' E imprevizibil? ;.J-aş zice!
C ânde şte pe Îndelete răul şi uită, de cele ma i
multe ori, c ă iertarea este o virtute. Când răneş
te, plângerea celui afectat i se pare moft (ce, ţi-am
tăiat
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nu sereferllia proNt'l1Je exterioaredin I'iaţa mucen icului. ci lao obor âare interioara a conş tiinţei etice a mucenicului. lucru care mi s-a păru t a
fi foarte interesant, Mult timp nu am ş tiu t cum aş plltea abordll proNemil.
nil ştiam cum l'Oi ''Orbi despre 1.'11. Dar pe n eaş tl!p ta te am Înţeles ca proP rof. U I lI\". dro~iircea Gelu B uta blema interioard il martiruluiesteproblemil carene este descoperita În
conş tiinţa şi t'iata Mântuitorului Iisus Hristos. Daca În mod exterior
[J
aceasta problema Il muceniciei este dl!scrisa În amJnunt in arlleogra}ia
n miez de var", PArin tele Pau l Adelheim d e la Bise ri ca bisericeas.:d. conştiin ţa mucenicului este descrisa cel mai bineÎn E"an, " Sfinţilor Const antin ş i Elena" din Eparhia Pskov - Rusia glrelii. Anume pe E.'anglJelie am şi jun damentllt acest concept de fonş ti
S,1:) -: a murit răpus de loviturile de cuţit ale unui dezechilibrat inţ.l etif.l a mucenicuiui. CUl'Jntul greasc ..martyras_. cu care tradiţia
psihic în vârst ă de 27 de ani , care "a declara ulterior anchetatorilor bisericeasca ii numeşte pecreştin ii care IlU pliltit CiI moartea pentru Hrisc ă ~ diarol ul i-a cerut $4-1 omoare ~ ...
tos. estepomenit În ~fJnta Et'Ilngllelie CiI Cill'ân tul ~ ma rtor~. Martor a
fost numit ~fântul 100n 8ote.:.Jtorul. Martor afost numit Mântuitorul
Iisus Hristos decdtre ucenicii Soli. Noi suntem preocupaţi de în ţelegerea
nt'l'Oinţei mu cen iceşti din exterior. Sunt foarte multe luailri biogra.lice
care t'Orbesc despreCilm a {ost martiri.:.at un sfântsuu altul. dareste mult
mai greu s4 anali.:.Jm comporumentut mucenicului şi sil-i inţelegem
psJ11010gia dinlăuntru , AfueeniCill nu cautd nicio Cilnuna şi nicit'ictone.
EI se aduce pesinecajerţfll lui Hristos fa fiind adt'l'Jrul. piaţa şi iubirea.
Mucenicul rtnunţilla tOolte bunurile şi la Însăşi ttiaţa sa În numelesupremului Bine: Dumnt.:.eu. Un preţ pldtit În mod neaparat de mucenic
este t'iaţll ddruitil de bunill'Oie lui H ristos. Deci mucenic nu este cel care
ramâne în t'iaţd. Ctl cart a suferit pentru Hristos. dara ramas În t'iaţll
pastrea.:..l numelede "marturisitor". Este o nu an ţd În limba rusa: sunt
num iţi "mucenici" numaicei care au murit pen tru Hristos.
in actul mucenicesc ee reali.:.ea.:.J primirea darului SfJntului Duh.
I.:.t'OTul principal prin care sedescoperJ conş ti in ţa etic ă a mucenicului
este E"il ngllelia. Din grddina Ghetsimani pânJ la Golgota, EI'anglleiia
Ves tea am aflat-o cu dureroa s ă su rp rind ere şi cu adâncă m âh- ararJ COnstC1'en t şi Ili minea.:.ă contrilpuncte În care Mântuitorul primeş
nire, căci nimi c n u lăsa s" se bănu ia sc ă a ce a stă prea tim purie p ier- te pallilrul care ii este dat sl1 îl bea de nltre Tatil/ Ceresc. Acestea sunt
dere, a u nui o m în plină vigo are . ca re -şi îm p lin ea cu tinerea sc ă etapele pecore It' trece.tiefare care este pe caiea de a mâriunsi ş i a merge
p u tere de munc ă şi cu entu zias m mi siunea ş i datoria pastorală. la mOilrtt'a mllct'niceilsfll. Tot ce<'StI' propriu naturii umane afost propriu
Ma hnirea es te cu atâ t m ai m are, deoarece cu el dis pare nu numai şi ]l,Iântuitorului lumii. În afard de pdcat. C/lipul t'1'angllelic al lui Hriso ilustraţie a mă r turisirii d e credinţă, dar şi o fire e xcepţi ona l in - tos ne descoper ă În mod dt'sif1.,â rşit psillOlogiil muceniciei. Dumnezeu are
zestrat â. un om cu frumoasă înfă ţi şare fizică, cu inteligentă sclipi- un atu În filfa omului. EI a re 1. ' iilţil În sine. Cu Întruparea Sa. Dumne.:.eu-

Viata
, ca m artiriu

Brevirer

m ărturie de neclintit)! Este

IN

capul...).

Se sp une, o ii adeva rat, că românu l s-a schimbat. Ceea ce pre sup un e că er a altfel! Cum? Pleca
de-aca să i:l.r<'\. să î nchidă uşa! Se oprea in pridvorul Biseri cii la citirea Evan gheliei! Făcea tranzacţii f;)r:l. şta mpilă ! Tăia întotdeauna u n loc de
trecere, În gard, spre curtea vecinului! În sfârşit,
de să rbători Î şi t"Ur"ţ a şi stro pe a cu apă uliţa!
O oporul de sâml.,.\t.1 seara era începutul intrării
în od ihna m g" ciunii. Cine şi ce l· a schimbat pe
rom.m? Vremurile St.> " a zice! Ku l·au schimbat,
aş spu ne eu, ci l·au Întors in ist orie. În cea a
r"t"tirii gând ului şi a inh..lnecării sutletului. l -au
scos din culrur" şi l-au intors în ereditate. O sc€'n.\ care mă descump.meşte. Cu iie<are inceput
de p rim lxar<\ t"r" s<'\ aştepte \'er dele mUdiţelor,
românul Î şi ia toporul mioritic şi-şi m\celăreşte
spaţiul ,·erde. PlimNţi·'·" prin zonele aglomerate ale oraşului şi ''E'ţÎ wdea muzeul in aer liber
al tnmchiurilor ori bil mutilate, batjocorite, rnă
ceUrite, sfârtecate, singure in dis perarea morţii
lor, sub teI'O<lrea udgaşa a omu lui wnit din codru. De unde at'E'astApornire criminaIă. netulburat" , nest.\pânitA, de u nd e aceste gesturi. de
grat" zidi tA in bet on annat?;.Ju ştiu! Altce\'a mi
se pare îns.l. cut remu r"tor. SăIb.1tida distrugerii,
p atima coborâ rii nopţii peste "iaţa şi lumina
lucrului lui Dumnezeu es te unnată, in gesturi
somnambulice de Îngrijire a putreziciunilor ră
maSt.> ca un semn de Odrb.\ celel:orare a asasinam lui. To mch iu rile, in chipul cnltiIor de\'astate,
d istm se şi minate, sunt spoite in alb, d ichis ite,
pămânrul atânat în jur, ca intr-un ritual tunebm
al puri fil2rll demne de cartea tibetan..'\ a morţilor.
Imaginea terifiant.1 a acestor pietre de Stonehenge, prin tre alte monst nlOz it,\ţi Mcute, infioar;)
prin simpla ei prezenţi\. De unde aces t instinct
al morţii şi d e u nd e ,lCest sublimin al instinct al
pu nerii în morm;' nt? Treceam într-o zi prin tr-o
livael,\ de nuci om,lmentali. Într-un pom fragil
şi plin de r,\ni, cineva î şi croia cu " oinicie dmm
s-ajung.\ la dou" Im cte ' ·er zi. L-.lm mgat s..\ cobo.lr e. Repl ica: "Vrei s..\ b,lg cuţitu-n tine"? Cum
este, d eci, rom ânul? ;.Ju ştiu! Îmi pun d oar intreb area : s<'\ fie aceastA c1oeotitO<lre neaStl l1tare,
at'E'St exuberant chiot de barbarie şi această dezl.\nţuire de însuşiri at.nice "irumoasa perspecti,'" istoric" " pe care ne-o promitea Lu cian Blaga în articolul din 1921, Rt'l'Qlta.fOndului nostru
neIMiJ1? Since r. nu cred!

.
g

toare ş i plin de cultură. Acestu i om unic şi preţios, dispărut înain te de vreme, .1Ş d ori să - I dedic câteva rându ri de d urero asă amintire, de a dmira ţie ş i de durere.
În prim ă vara anu lui 20 12. cu binecuvântarea ÎPS Andre i Andreicu ţ
şi p rin intermedi u l P ărint elu i Profesor Vasile Mihoc d e la Sib iu ,
l-am imitat pe P" rin tele Paul Adelheim la cel de-al XI-lea Sem inar
d e ~ Ie d i cin " şi Teo logi e de la B i str iţ a , unde în pre z enţa u no r
per sona liUţi ale lu m ii academice, te olo gi ce, medicale şi juridice,
s-a d iscu tat desp re Etica m artirajului şi a m orţii martirice.
Preo tu l Paul Ade1heim, su pra" ieţuitor al deportJ.rii şi închisorii
pentru H ristos, a lost " oroitom l care a abo rd at subiectul nu printr-o
p rezentare, ci depunând mArmrie. o mărturie tr"itA, asumatA şi
rew latoa re pentru sensu l sim plu şi cu neputinţă de definit ştiinţitic
al martirajului întru credinţ" . Dup" propria mărturisire, p"rintele
s-a ""scut intr-o familie creşti"" şi a rAmas "orfan" de tânăr, dup"
ce tat" l a fost împuşcat. iar mama închi s<'\. Tîmp de şapte ani. a fost
d eportat în Kazahstan. iar apoi a tr" it suferinţele închisorii. d u p"
ce a lo st denunţat de u n coleg de sem in ar. care ulterior a denmit
mitropolit. in Închi soare a Îndu ra t to rtu rile indreptate atât asu p ra
sa.. cât şi a co legi lor de detenţie, insJ. " Domnu l l-a apă.rat", tiind in
cele din urm.\ un supra 'ieţuitor. chiar dacA awa un picior amputat.
A continuat s<'\· L m.\rturiseasc.\ pe H ristos, după punerea în libertate, chi ar dal2 nu liber, fiind su prawgheat aten t de KGB. ajungând
şi timpurile libere în care a purut depune m.\rturie fără alte restricţii

Omul se straduieşte sa ajunga la c1lenO.:.a, pând la maxim. adica se smereşte pâna laa muri pentru lume.
Aş t'rea $;J l'a maispundtspre intâlnirea mea CiI un ~fiint. intr-un S;lt.
Acolo slujea Parintele Stbastian. Acest Parinte Stbastian. care apoi ajost
canoni:.at. îşi J~cuse o obş te care a reuşit $;J o unea${·a. Veneau mulţi
tinericare participau la Întreţinerea ca$t'Î derugaciune. in t'remuri grele.
când ateste lucruri nu erau permise. in aceacasa se fikeau doar rote.:.uriie. Cilnuniile şi Înmormân tdrile. iar ~fân ta Liturghie era slujita În fiecare noapte În casele credincioşilor. Era impresionan t cum Într-Q lume În
care dt'J'O rta ţ ii munciţi pebrânci .:.iua alegeau sJ nu se odilmea scd noaptea. ci sa participe la Liturglriile o,ticiate de parintele Sebastian. Noaptea
fdceau Vecernia Într-o casa. apoi pen tru Liturgllie se mutau În alta casd.
pentru a seferi de organele de represiune.
Parintele Sebas tian a fost unul din ucenicii de c1rilie ai ultimilor
s tareţi din Optina. al Parintelui ,'Iectarie din Optina către care se adresa
toara Âfosc01'a. A/'ea cultura d u l l o.>n icea scă din Optina. şi culturaortodO,ţ iei. Era foa rte smerit. nu ridica nicioda tă pocea şi toa tă l'iaţill u i ş i-a
petrecut-o În r ugăci u n e. NOilptea desilnirşea Liturgllii. .:.iua mergea să
împlineil scil ne.'Oile tred incioş ilor şi seilra iarilşi Începea Liturgllia. in
aceasta a tmo ~ferll . s ~fletl4 1 om ului creş tea În Dulmllui Dumne.:.l.'u. L·am
pastrilt În t 'iil ţa mea ca pe rm sjJnt al lui D14mne.:.eu. iar acum . iiltJ , a
intratÎn ceata muanicilor.fiind canon i.:.at ". Aşa ne-a \' orbit P,' rintele

re

propoz i ţ ii sim p le, 1",\ ră epitete şi făr;) a pu ne
punct...
decât împuţinarea su tletelor primitoare şi doritoa re să-I as m lte.
În in cheiere, i-am pus P" rin telu i o intrebare, poate pUţin nepola t" m.\rturisirea de (Tedinţ,\ despre "m oartea martirlcă" pe care liti coas..\ , car e de obicei nu se pune, dar am \Tu t să merg pân" la
Părintele Paul Adelheim a dorit s.\ ne-o împ.\rtăşeasc.\ la Seminam l capM cu cercetarea su tletu lu i unui m arti r. L-am întreba t d ac" i-a
ie rtat pe cei ca re l-au p ri gonit. ~ Ii -a răspuns cutrem ur" to r, dar
de la Bistriţa.

___. I i Pau l Adel heim, În

~ A ceas ta

,Z

confrrinta are pentru mineo importan ţă esen ţilllJ. pentru şop tit: "Desm l!".
'"
cl1 În piaţa mell nu IIm maial'ut CIl:a.:.ia pJnJilcum să pun problema mufi ru g"m pe Bun ul Du mnezeu s<'\-I primeasc" pe Părintele Pau l ::
ceniciei. nu mi-Il fost propU$;J o tem.! prirtind muanicia. Esteo temitcare Ade1heim în rândul martirilor din Împărăţia Sa Cere asc" .
~
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pozitiv al rugăciunilor penitenţiale .
În ritul bizantin există, însă, câteva rugăciuni care, din
perspectiva îngrijirilor paliative moderne pot ficlasificate drept
Forme liturgice pentru ali narea
tradiţionaliste şi, de-a dreptul, barbare. Un astfel de formu lar
s piri t uală a b olnavilor
liturgic este cel alcrug ădunâ pentru ieşirea cu greu a sufletului". Canonul de rugăciune al acestu i rit reprezintă un dialog
R ă zvan P eq a
funerar de despărţire a muribun dului de viaţa păcătoasă pe
care a trăit-o, de rude şi cunoscuţi, finalizându-se prin Imploincolo de m ani festare a teoretică, specula tivă a crerarea milei lui Dumnezeu pen tru iertarea păcatelor. De multe
dinţei creştine, Biserica de Răsărit a văzut, încă din
ori, imitând acel strigăt al lui Hristos de pe cruce, muribundul
prim ele secole, în grija pastorală faţă de cei muribunzi
îşi exprimă durerea faţă de rănile spirituale prin expres ii care
o obligativitate a praxisului eclesial. Recuperarea un ei viziuni
pot fi de-a d reptu l şocante pentru acele momen te: " Căci ce
pastorale asupra îngrijirii bolnavilor, ma i ales a celor în fază
folos am eu, dacă sufletul meu este tras
tenninală, nu reprezintă doar o alternativă pe piaţa serviciilor
la înfricoşătoarele chinuri, iar trup ul
medicale, deşi aceasta ar trebui să existe,
este cântat de voi! Lăsaţi-l neîngropat,
mai ales în România, ci o necesitat e absoca să mănânce câinii inima mea." Aceslută care rea duce în prim plan demnitatea
te imagi ni terifiante sunt dublate, însă,
şi valoarea omului şi care, dincolo de toate,
mereu de nădejdea mântuirii. Creştinul
impune o abordare holistică a îngrijirii umanu ocoleşte prop ria moarte, ci o asumă
în mod hristic, în toată profunzimea ei.
ne. Cu toa tă că se d is cută în u ltim ii ani
Nu se poate ajunge la înviere, ocolind
despre o medicină holistică, care ar fi capasau ma nipulând m oartea. În acelaşi
b ilă să ofere un posibil tratament, mai ales
în situaţii de stadiu termin al, înt âlnirea cu
timp finalitatea acestui ritual este dată
mor area tuturor Pă de implor area milei lui Du mnezeu
catelo r pe care le-a
lim itele vieţii produ ce omului o im en să
pentru îndepărtarea fără durere a supanică care-I îndeamnă la reconsiderarea
săvârşit de-a lungul
fletului. Ritul acesta nu reprezintă exvieţii ? Nu ar fi mai
sensului ultim al vieţii . Până la un anumit
presia unui masochism religios, ci a
benefică , totuş i, o
gra d, aceas tă panică este specifică naturii
une
i purificări şi asumări în profunz iabordare mai pozi tiumane, însuşi Hristos în faţa mo rţii a trecut
me a morţii, descoperindu-şi sens ul
vă a ultimelor clipe
prin ea, dar, dincolo de exprima rea dispeatât pen tru cel murib und, dar mai ales
rării, exemplul biblic ne arată forţa impreale vieţii, al cărei fipentru cei apropiaţi . Este o terapie a
sionantă a rugăciunii. Deşi creştinismul este
nal este, şi aşa, destul
celor
care asistă la moartea unei perde d ramatic? Un răsreligia prin excelenţă centrată asupra morsoane dragi. Astfel de momen te, chiar
ţii şi înv ierii, p regătirea bolnavului în sta- Hr istos vind""l nd pe fiic~ c~ n~ nccncei, frese l, puns la aceste întreM
ln.heire..
Dion
isiou,
SE
Munte
Athos.
dacă sunt foarte dureroase, vor ajuta
diul term inal pen tru întâln irea cu moartea
băr i es te oferit de
şi apropiaţii să se ad une pentru
rudele
este, de cele mai multe ori, aproape inexisînsăşi formu laru l litu rgic al rugăciuni
H ristos vind""lnd pe denton iu t şi pe fiul s u e~ş u lu i.
fresel , Mlnlsci ...,~ D ion isiou, Sf. M unt e Athos .
a-şi expri ma dragostea şi tristeţea, ejutentă, ori de multe ori îndu lcită de expresii pioase. Totu şi, lor destina te mome ntelo r fin al e ale
tând
u-i să accepte realitatea mo rţii,
urmând atitu dinii Mântuitorului în faţa morţii, Biserica orto- vieţii . De exemplu, ritu l biza ntin al Tainei Sf. Maslu , taină
pentru
a
depăşi
astfel
du
rerea
emoţională p rofundă .
doxă a încercat să aline sufletu l omului prin anumite forme care are în prim plan persoana bolnavă, conţine anumite
Dacă suntem de acord cu un asemenea ritua l liturgic,
şi expresii litu rgice. Prima grij ă pasto rală faţă de muribunzi rugăciuni care-l invită pe cel bolnav la autoreflecta re. Sufeatunci
apa
r câteva întrebări pe care le vom lăsa deschise : nu
a fost aceea a împă rtă şirii finale cu sfintele Taine indiferent rinţele finale ale unei persoane sunt amplificate nu de durereprezintă
ascunderea veştii iminente a morţii un ei persoane
de vrednicia sau nevredni cia celui bolnav. Practica este men- rile soma tice care, de cele ma i multe ori, într-un tratament
ţionată în canonul 1] al Sinodului I ecum eruc, care aminteşte corespunz ă tor, sunt anihilate, ci agonia este creată de suferin- ap ropi ate suprimarea şansei de a se pregăti pentru mom entul
de " veche lege canoni că" ce impune îm p ă rtă şi rea tuturor ţa spirituală . Prin iertarea pă catelor lui acea persoană, chiar final? Alinarea d urerii trupeşti, dacă nu este second ată de
cre d incioş ilo r care se află la graniţele vieţii pentru a nu fi dacă la nive l celular se dezintegrează, la nivel spiritua l el se eliberarea de suferinţa spirituală, nu reprezintă o terapie inlipsiţi de "ultimele şi cele ma i necesare merin de", sub liniind, uneşte cu Dumnezeu şi este integrat în împărăţia Lui. Taina completă, atât pentru un creştin cât şi pentru un non-creştin?
în a cela şi timp, atitudinea pe care creştinul trebuie să o aibă Mărturisirii duce la împăcarea cu propriul sine, cu aproapele, Implică îngrijirile paliative actuale o dimensiune de pregătire
în faţa morţii, aceea de pelerin spre împărăţie . Administrar ea cu trecutul, dar mai ales cu viitorul. Ca religie eshatologică, reală a pacientu lui pentru ceea ce va urma după moartea sa?

Pentru o îngrijire paliativă creştină.

rea Lui, ceea ce-i va ream in ti bo lnavului sensul suprem al
vieţii, oferin du -i alina re, putere şi un sens în faţa morţii .
Pentru tratamentele paliative secu lare, orice referinţă la iertarea păcatelor sau la păcate în general este catalogat ă drept abordare insensib ilă şi ina decvat ă , care nu poate face
parte din tr-un program terapeutic al pacienţilor în stadiul
terminal sau al uno r persoane aflate în pragul morţii. Condescendenta şi impulsurile puni tive ale unei teologii penttenţiale, care văd boala ca pe o exprim ar e directă a dreptăţii lui
Dumnezeu duc, de cele mai multe ori, la distrugerea oricărei
speranţe de vindecare . Aceşti reprezentanţi ai prietenilo r lui
Iov impun ca tratament însăşi conda mnarea persoanei. Cu
toate acestea, cum putem aborda mu ltitudinea de rituri litu rgice care se referă la ultimele mo men te ale vieţii umane şi care abundă în
expresii pe nitenţia 
le? Condamnă Bise'
rica, prin săvarşirea
Tain elor, persoana
u ma nă prin re me-

(Referat pre:.entat laJungerDialog BOR-EKD, Mănăstirea
tainei Euharistiei reprezintă convivialitatea credinciosului cu expresiile litu rgice creştine abundă în accentuarea viitorului.
Caraiman,
August, 2013)
Iisus H ristos şi participarea liturgică reală la moart e şi Învie- În această perspectivă eshatologică trebuie să vedem caracterul

Activităti
, recente ale Facultătii
,

de Teologie Ortodoxă din
Cluj-Napoca
D r. D aciall But-Căpu.p n
Întâlnirea promoţiei '93
de Teologie Ortodoxă din OujN apoca, promoţia 199] (primii după reînfiinţarea
. instituţiei de învăţământ teologic superior clujean)
s-au întâlnit luni, 17 iunie 201] , după 20 de ani de la absolvire. Întâlnirea a debutat cu o slujbă de Te Deum, oficiată în
Cape la F a cultăţii de Teologie Ortodoxă de către PS Petroniu,
Episcopu l Sălajului, absolvent al acestei promoţii. La slujbă
au asistat: PS Vasile Someşanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadu lui, Feleacului şi Oujului, pr. prof. univ, d r. Ioan
C hirilă, preşedin tele Senatu lu i UBB - ambii duhovnici ai
şcolii în ani i '90 - , decan ul din peri oada respectivă, pr. prof.
univ, dr. Alexandru Mora ru, actua lul decan, pr. prof. un iv.
dr. Vasile Stanciu, şi alte cadre didactice. Totodată a fost oficiat şi un parastas pen tru ierarhii, foştii colegi şi îndrumătorii
acestei generaţii trecuţi la Domnul. Absolvenţi ai promoţiei
199] su nt şi pr. prof. un iv. dr. Ştefan Iloaie şi pr. lect . univ.
dr. Patriciu-Dorin Vlaicu.

~
,ţ;.

bsolvenţii Facultăţii

Absolvire şi cursuri de perfecţionare
În perioada 1-6 iulie 201] s-a desfăşurat examenul de licenţă, respectiv susţinerea d isertaţiilor pentru absolvenţii
programelor masterale ale Facultăţii noastre. În ur ma exame-

nelo r susţinute şi a jurământului de credinţă au fost declaraţi
licenţiaţi în teologie 70 de absolvenţi de la cele patru speciaAdmitere
lizări nivel licenţă : Teologie pastora lă, Teologie d idactică,
Teologie asistenţă socială şi Artă sacră, iar 52 de studenţi au
În perioada 15-] 1 iulie 201] s-a desfăşurat exam enul de
încheiat stu diile de mas terat, la şase specializări, cu diser ta- adm itere Ia Facultatea de Teolo gie Ortodoxă, nivel1icenţă
ţie.
şi m aster. În zilele de 15, 16 şi 17 iulie a avut loc înscrierea
În perioad a 1-12 iulie au avut loc curs urile de perfecţio candi d aţilor, în 18 iulie examenu l p sihologic şi proba de
nare a clerulu i: definitivat şi gra dul II. Au participat 2] de aptitudini mu zicale (pe ntru candidaţii la specializarea Tepreoţi din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Epi- ologie pa storală ), iar în 19 iulie p robele speci fice: proba
scopia Maramureşului şi Sătmaru lui şi Episcopia Sălajului . scrisă la Teologie Fund amental ă şi Dogmatică cu fundame ntare biblică (Teologie pastorală), interviu din Învăţătu
Teze de doctorat sus ţinute
ra de credinţă ortodoxă (Teologie didactică şi Teologie asisMarţi, 9 iulie 201] au fost susţinute sub egida F a cultăţii tenţă socială) şi pro ba practică de desen şi culoa re (Artă
trei teze de doctorat în Teologie:
sacră). Media generală a examenului de bacalau reat a avut
- di ac. Bogdan-Mih ai HR IŞ CĂ (directoru l Sem inaru lui o pondere de 40% în m edia de adm itere.
Teologic Liceal Ortodox "Sf. Dosoftei Mitropolitu l" din SuPentru ad m iterea la studiile de m aster, Ia fiecare di ntre
ceava ), Lucrarea cuvântului lui Dumnezeu în misiunea Bisericii cele cin ci specia lizări (D octr ină şi he rm eneu ti că creştin
şi educaţie rejlectată în opera Sf. Ioan G ură deAur, specializarea ortodoxă, Ortodoxie românească şi viaţă liturgică, Pasto raMisiologie şi ecumenism, coordonator ştiinţific pr. prof. univ. ţie şi d uhovnicie, Artă Sacră - Conservarea, res taurar ea si
crearea bunurilor culturale, Bioetică - Morală, etică şi ded r. Valer Bel
- Valentin-Cosmin VFSA (secretar eparhial al Arhiepisco- ontolog ie) candidaţii au depus câte un proiect de cerceta re.
piei Vadului, Feleacului şi Clujului), Cunoaşterea lui Dumnezeu Media exam enul ui de licenţă a avut o pondere de 40% în
la Sfântul Isaac Sirul. Itinerariul spiritual de la "dreptatea ascetică " media de admitere.
la "dragostea du havnicească ", specializarea Teologie morală şi
Pentru a doua sesiune de admitere, din perio ada 9""20
spiritualitate ortodoxă, coordo nator ştiinţific ÎPS Prof. univ, sep tembrie 201] sunt, de asemenea, scoase la concurs locur i
d r. Andrei And reicuţ.
la toa te speci a lizările, ni vel li cenţă şi m ast er. Tot în luna
- pr. Marius-A lexandru FLORESCU, Misiune şi unitate în septemb rie se va desfăşura exam enul de admitere Ia Şcoa
scrierile Bisericii Ortodoxe, Bisericii Romano-Catolice, Consiliului la doctoral ă de Teologie Ortodoxă "I sidor Tod or an" din
Ecumenic al Bisericilor şi m işcărilor evanghelicale, specializarea cad rul Facultăţii. Informaţii de taliate desp re aceste exameMisiologie şi ecum enism, coordonator ştiinţific Pr. prof. univ. ne pot fi ob ţinute acces ând pagina de internet a F a cultăţii:
ot.ubbduj.ro.
d r. Valer Bel.

Ş T I R E

.

I NT E RVI U

foarte mult concursul acesta şi aş vrea să semai facă şi În viitor mai
multe concursuri deacest fel. Aşa În văţăm şi noi mai multelucruri
frumoase. Estefoartefrumos! Ne arătăm cinstea faţă de M aia! Domnului, ca Fecioară şi ca Născăt oare de Dumneuu, respectând-o, rugându-se la ea pentrua-i cere milostivirea".
Lorinţ Ale xandru (clasa a Vll, Şcoala din Ch inteni ): "Mi-au
plăcut
rugăciu n ile, cântările frumoase, copiii adu naţi Împreu nă ...
uminică seara, în data de 11 august, începând cu ora
18, s-a desfăşurat în biserica cu hramul "Sfinţii Arhan- Mi-am făcut un prieten nou, peNelu ţu. O cinstesc Înmoddeosebit pe
gheli Mihail şi Gavriil" d in parohia Feiu rd eni, com una Maica Domnului prin cşn ure, prin rugăciune " .

"C opiii Maicii Domnului"
din Parohia Feiurdeni

'~
~

Otinteni, Pro topo piatul O uj 1, un concurs pentru copiii partici panţi la catehezele ţinute de părintele p aroh Ioan Cherhaţ în
timpul postu lui Adomtirii Ma icii Domnu lui. Copiii au răspuns
în scris la cele zece Întrebări legate de "Simbolu l de credinţă",
tem a seriei de cateheze spe cifice acestei perioade de post. La
acest concurs, intitulat " Copiii Maicii Domnului", au particip at
douăzeci şi do i de copii cu vârste cuprinse între şase şi şaispre
zece ani . După cum a mărturisit părintele paro h, numărul apreciabil de copi i participanţi este remarcabil pentru o comunitate
relativ izolată şi formată din ap roxim ativ o sută de familii.
Concursul organizat înainte de slujba Par ad isu lu i Ma icii
Domnulu i, la care au participat toţi copi ii şi întreaga comunitate de credincioşi, şi premierea care a urmat după aceea au repre zentat o adevărată sărbătoare pentru parohia Feiur deni. La
sfârşit, fiecare copil participant a prim it şi o " Diplomă de Merit"
şi dulciur i. După un scurt cuvâ nt de învăţătură despre Ma ica
Domnului li s-au înmânat în final copiilor diplomele, cu felicitări
şi încurajări de a fi vrednici cinstito ri ai Născătoarei de Du mnezeu.
Câteva frânturi din r ăspunsurile câtorva copii şi credincioşi
la întrebările legate de modu l în care o cinstesc pe Ma ica Domnulu i, ce înseamnă ea pentru ei, cum li s-au părut catehezele
concursul, activitatea părintelui etc.:
Uţu Carmen Maria (clasa a VI-a, Şcoala din Otinteni): ,,M-a

Marisa Horvat (9 ani, cls a IV, din Spania): "Mi-au plăcut
foarte mult cateheZRle pentru că am cântat,ne-am rugat. Concursul
nu mi s-a părut greu. Am În văţat să scriu româneş te În Spania. În
span iolă scriu maibine decât În română. Nu ştiu să scriu aşa de bine
În română. Aici, În RomânÎil, Îmi place mai mult. Mi-ar plăcea mai
mult să stau aici.
Îmi place foarte mult să vin la biserică. Acolo În SpanÎil biserica e
foartedeparte şi nu putem să mergem. Imi place să vin la biserică aici
ca să maicânt, să mă mai rog".
Cherhat Ioan (cls. a m- a, şcoala din Feiur deni ): "Pentrumine
impresionat şi m-a atras cuvântul de În văţă tu ră şi rugăciunile Închi- Maica Domnului este Fecinară şi Născătoare e Dumnezeu. Cinstirea
nate AJaicii Domnului şi atâta lume strânsă . Mi-arplăcea să sefacă şi faţă deea ne-o ară tăm prin rugăciuni, cântări şi prin venirea Ia Bisedupă cese termină postul această rugăci une de seară. Mi-a plăcu t rică. AmjVst la toate caiehaele",

Activităţi cu copiii in postul

Adormirii Maicii Domnului
Interoiu cu părin tele Ioan Cherhaţ din Feiurdeni,
Protopopiatul Cluj 1.
Pr. florin-Cătălin

Chl ţ

tehe:.ele În postul acesta?

ci şi în celelalte postu ri. Şi în po stul Peştilor am făcut cateheze şi chiar video-cateheze. În cad ru l cateh ezelo r d in postul
Pa ştilor cred incioşi i au fost mişcaţi de p rezentarea vieţii şi
învăţătu rilo r părintelui A rse n ie Boca, la morm ânt u l căru ia
am fost anul trecut, în 2 0 1 2 , în pelerinaj în 7 şi 8 septembrie.

Pr, F.-c. G.:- La concurs au participat ~2 de copiii, ceea ceeste
foarte mult pentru un sat de dimensiunile Feiurdeniului. Cum se
(Pr. E-C G.) - Cum au decurs ca- explică pre:. enţa atâtor copii la b iserică.
Pr, 1. c.: - Este lucrar ea lui Dumnezeu. Se explică oarecu m

Pr, Ioan Cherh aţ (pr. 1. C ): - Ideea de a organiza u n con curs pentru copii în u rma ca te he zelor ţinute pe parcursul
postu lui Adormirii Maicii Domnulu i mi-a venit gândindu-mă
la strădania şi do rinţa copiilor. Erau atâ t de ene rgiei la cân tar e şi la rug ă ciune, încât atunci cân d m- am pus în genunchi,
imediat i-am văzut că s-au pus ş i ei în genunchi pe lân gă
mine. Ş i atunci m -am gâ n d it să fie în acest post în fieca re
sea ră lângă mine în genunch i. Şi, pe marginea catehezelor
legate de tema Crezu lu i, adresate tuturor, în cadrul că rora a
avut loc mai degrabă u n dialog, am văzut că ei, cop iii, răspund
precis. Şi asta se da to ra şi fap tul u i că ei cântă la strană, în
bise rică, ei spun Cre:.ul, pe care îl ştiu pe d e rost. Şi aşa mi-a
venit ideea aceasta să îi răsplătesc cumva, p rin a le face bu curia aceast a, să a ibă s atisfacţi a aceast a, care cred că le va
rămâne întipă rit ă în suflet pe n tru tot d eauna, până la adân ci
b ătr âneţe că în serile în care me rge au la biserica din Feiurdeni,
în satul lo r natal, la biserică se făcea pa raclisu l Ma icii Domnului şi stă teau în ge nu nchi cu p reo tu l şi la s fâ rş i t cântau
pr icesne, primind ap oi şi o mică atenţie . La înc eput darurile
erau di n p ar tea mea şi, apoi, m-am bucurat că au încep ut să
facă daru ri şi credincioşii, enoriaşii, care ne-au sp rijinit, fiecare, într-un fel sau altu l: cu du lciuri şi alte lucru ri de care
s-au bucurat cop iii. Ace as ta a fost ideea de la care a po rnit
ide ea aces tu i concu rs, aceea d e a le răsp lăti efortul p e ca re
copi ii l-au făcu t .

Pr. E-C. G.: - Am Înţeles că Ia catehez.e au participat şi ceilal ţi
cei mari.
Pr. 1. c.: - În fiecare seară au fost în jur de pa truzeci de

credincioşi ,

pe rsoane şi ch iar mai mulţi cred inc ioşi . M-a m ad resat în
p rimul râ nd tin erilor, pentr u că ei au nevoie să fie a traşi din
lumea aceas ta sp re Biserică şi să se apropie mai mu lt de Dum ne zeu. Detaliile pe care le sp tmeam în cadrul catehezelor i-au
an trenat şi pe ei pentru a p ricepe şi mai bine Crezul, pe care
îl ştiau d eja. Nu doar în acest post s-a putut observa aceasta,

şi

prin faptu l că am şi eu trei copilaşi care su nt antrenaţi şi se
implică şi doamna preoteasă , care mă aj ută în orice p robleme
ş i în orice situaţie . Este mare lu cru acesta, să -I ai p e cel de
lângă tine alături. Iar în cazul meu, preotu l să aibă sp rijinul
p reotesei. Noi facem în familie rugăciune împreun ă în fiecare seară, ne punem toţi cinci în genunchi, şi ne-am gândit că

Părintele

Ioo" li preoteasa M ihaela impreu"il 'u eopiii portieipanţi la
'on'ursul din 11 august 2013 .

şi împreună cu copi i de la biserică ar fi b ine să facem luc rul
acesta, să vadă şi să simtă as ta . Şi îi iu besc pe cop iii ace ştia,
ţin la ei, mi-s d ragi. Întotdea una facem lu cruri speciale cu
tin erii p entru că ei sunt viit oru l ţării şi al Biseri cii. Acolo unde
nu este educaţie şi u nde nu es te Du mnezeu, poporul îşi pie rd e id en titatea şi toate celelalte . De aceea, eu mă bu cur şi Îi
mu lţum e sc lui Dum nezeu pe n tru că mă întăreşte ş i că ne
întăreşte. Şi Mai cii Domnu lui îi mulţumim în mod deosebit
în această perioadă a p ostul ui . Şi să ştiţi că toată nădejdea o
am în Dumnezeu . Su n t d isponibil oricând pentru oameni,
Or icând apelează la mine, 2.4 d in 24 de ore. Nu su n t comod .
Niciodată nu mă deranjează oamenii! Niciodată! Şi îi ajut cu
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Andrei

Zangăr

(13 ani, cls a VIII-a,

Şcoala

din Ch inteni):

"Pentrumine,MJIiea Domnului Înseamnă o mijlocire către Dumneuu.
A fost ofecioară şi după 1UlŞtere a rămas totfecioară. Cinsteafaţă de
Maica Domnului mi-o arăt prin cântare, rugăciune, post... Îmi place
la B iserică pentru că mă simt mai liniştit. Şi mai simt chemare către
Dumnezeu ".
P. Corn el (Pri m corator): "Am impresii foarte bune, În mod
deosebit legatedepr. Cherhaţ, ca purtareşi În toate privinţele. Decând
a venit la noi, afăcut foartemulte. Eu amfăcut gardulacesta la biserică. Mi-a plăcu t nu numai seara aceasta, ci de când auÎnceput eatehaele. Înfiecare seară amparticipat cu soţÎil şi ne-a plăcu t să cân tăm
Împreun ă cucopiii. Sunt mulţi tineri Înparohia noastră, dar tineretul
Încă n-a venit tot. Mai multcopiii".
O fiică a satulu i din Spania: "SuntemÎnconcediu . Stăm câte
o săptă11Uind aici şi unalaCluj. Aşa nepetrecem amcediile. Venim În
această perinadă a verii, În postul Adonnirii Maicii Domnului, la
mama, care are 8] deani. De aceea suntem aici. Venim cu emoţii,
plecăm cu emoţii ... La biserică este frumos. Este chiar impresionant
modul În carese ocupă părintele de copii. Este minunat să vedem biserica plind de copii.În Spanitl mergemlabiserica ortodnxă şi mergem
şi laobisericii rom ana-ca tolică, care estemult mailo/roape de noi. Ne
gândim să ne şi Întoarcem În ţară ca să nestabilim aici. BăÎiltul mai
mare are deja 18 ani. Este devsebită fiecare se-a ră şi fiecare :.i În carene
petrecem timpul şi În biserică. Sufletul are nevoie de liniş te. Maica
Domnului este mama luiIisus şi mama noastră , a tuturor. Iubirea În
comunitateestefoarte importan tă. De lasimplitatea oamenilor de la
ţară ar trebui să Învăţăm multe".
Un credincios de 80 d e ani: "Mi-au plăcut cântările cucopiii.
În post trebuie să ne rugăm, să cântăm ... Maica Domnului ne aju tă
şi ne dă putere şi de toate. Trebuie să ne rugăm laea. Ea Înseamnă
bucurie şi veselie În viaţa mea, când cântăm noi, aici, toa tă lumea la
biserică . După cum cân tăm: «Maia! Domnulu ~ roagă-te pentrunoi!"
Am citit la EcIez,Îils t că «orice lucru are rostul lui". Însura tul, mări
tatul, au rostul lor. Râsul are rostul lui, Mutul are rostul lui, toate,
toateau rostul lor. Mi-a spuscineva: «Dumneata roagă -te să ploaie
numai peglitl dumnimie'», I-am spus: «Mă, omule, mă, Dumne::eu
Îi bun, nu-l ca noi, mă. Plouă şi peste 'VOi şi peste noi..."",

orice. Cu ma şina sau cu orice au nevoie, cât îmi stă în pu tin am fo st con vin s că va ie şi ceva de calitate pen tru că
copi ii me rită acest lucru .

ţă . Şi

" Lasă-I să aibă grijă de Casa
Mea, că şi Eu am grijă de

,
II

familia voastră!"

ra prin 20°5· Îiziceam: părin telu i: "Bine, tu mă Iaşi singură
cu ropiii... Şi euce să fac? Mi-egreu, şi sunt trei capii..."
Şi s-a Întâmplat ca părinte le din Pădu reni să fie bolrnw. Şi a
statÎn spital. Eraperioada postului Paştilor. Şi a venitpărintele Pratopop să-I roagepepărin tele să-I Înlocuiască pepărintele din Pădureni.
Bine, a primit. În Păduren i era o doam nă care s-aoferit să do neze
oopsea pentruinteriorul bisericii din Pădu reni. Părintele avenit să-mi
z. ică, şi eu m-am luat de el. spunându-i că e destul de mult plecat
pentru biserica de aici, din Feiurdeni, Îilr acum vrea să ptece şi pentru
cea din Păduren i. Îmi era şi greu, şi nu ştia m cesă fac. Aşa seface că,
oda tă, când veneam Împreună cu părintele de la CIuj, a oprit maşina
Înfaţa bisericii din Pădu reni şi mi-aspus: " Mă duc numai să-i Întreb
peoamenice lemai trebuie, ca să ştiu, când mă mai duc, să le cumpăr,
să lelas ". Mă gândeam că suntem doar În trecere. Eu am rămas În
maşină, iar ela mers la oameni să-i Întrebe cele mai trebuie. Era cu
oamenii În curtea bisericii şi Întâr:.ia. Am Început să fiu neliniştită şi
chiar să claxone:.. Mă gândeam să-I las acow, că nu segândeşte la copii,
că i-am lăsat cu tanti Maria. Că elnumaicubiserica... Că face numai
defală ceea ce [ace, casă sefălească. Euîl totclaxonam să vină, să vind,
să vină ... Şi elera cu oamenii acolo, lângă b iserică. Eu nu pot să-mi
dau se-a ma, că de multeori stau şi mă gândesc: purşi simpluam auzit
o ooce. Da, amau:.it! Aşa mi-a :.is: " I..asă-I să aibă grijă de Casa Mea,
că şi Eu am grijă de familÎil ooas tră! ". AtâtajVst tot. Nu m-am putut
gândi că e Casa Domnului. Eu În acel moment eram nerooasă, dar pur
şi simplu mi-a spus aşa. N-am maizis nimic.M-amdat de la roIan În
parteadin dreapta şoferulu~ unde Îmi eralocul de obicei. Din momen- :::
tulacela n-am mai putut:.Îi:enimic. Vine la maşină şi Îmizice:,,- Te-ai .~
supăra t! ". ,,- Nu m-am supărat, nu-s supăra tă ! ". ,,- Ba da, că nu 't:
~
oorbeşti cumine". ,,- Nu, nu sunt supăra tă! ". Nu i-am putut spune. ~
I-am spus numai după o vreme şi s-a bucurat... Simţi că te aju tă Z
Dumnr-eu. Nu m-am gândit lanimic. În minteam ausii... Nu ştiu. :'
•:O uxe. pur şi simplu... Nu-mi pot Închipui...

(?J

(Preoteasa Mihaela Cherhaţ)
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Pelerinaj in Israel
16-21 septembrie 2013

- Taxe de aeroport;
- Asistenta În aeroport la sosire şi plecare;
- Primi re şi transfer de la şi la aero}Xlrtla sosire şi plecare
În Israel;
1 - 6 noiembrie 2013
- 5 nopţi caza re la ho tel În Tiberi as (2 nopţi ), Betlehe m (3
nopţi) - categoria hotelurilor este cea oficiala pe ntru Isra el şi
lilliLl
Palestin a
Plecarea d in Cluj-Na poca(în 1.5 sept sau 31 oct la ora 23.00
- 6 zile demi-pensiune (m ic dejun şi dna):
cu au tocarul], ora 8.00 dimineaţa sosire pe aeroport Bucu reşti,
- Taxa de intrare la obiectivele religi oase şi turistice d in
d ecolar e ora 10.45 şi sos ire pe Aeroportul Ben Gurion, lângă program (Cape rnau m, Ierihon, Betlehe m, Gra d ina Chetzimani
Tel Avi v ora 13.40. Depl asare pe coasta Mediteranei la H aifa,
şi taxi pentru Muntele Tabo r şi la Si Seva):
splendid oraş-port la Mediterana, al treilea oraş ca mărime d in
- Autocar 3* pentru transpo rt în Israel pe toat ă durata proIsrael, aflat Într-un mare go li la poalele Muntelui Carm el. Vigramului;
zitare a Mănăstirii Stele Maris (Steaua Mării], cu altarul deasu- Ghid evreu de nationa litat e româna în Isra el;
pra peştere! Sfân tului Prooroc Ilie Tezvi tea n u l şi apoi vom
- Pre ot însoţitor pen tru grup;
privi Tem plul Cu ltului Bahat, U1 grădinile pe tera se suspendate - sit Patrimoniu UN ESCO, su perioare grădinilor de la VerPret ul nu in clude:
sailles. Deplasare la Cana - vi zitarea bise ricii unde a avut loc
- Tip s-u ri (30 f) - (se achită în Israel);
pri ma minune din Galileia: transformarea ap ei în vin. Caz are
- Asigurarea medical ă de sănătate .
şi dnala 4*în Tibe rias.
- Tra nsportul de la Clu j la aeroportul H en ri Coandă - BuZiuill
cu reş ti .
Mic dejun.Nazaret, vizitarea Bisericii catolice Buna Vest ire,
Ad e necesare
cea mai mare construcţi e de cult di n Orie ntul apropiat şi a
Paşaport valabil încă 6 luni de Ia dat a plecării
biseri cii or to do xe Sf. Gavri l cu izvoru l Mariei. Continuăm cu
Mun tele Tabor . Vizitarea bisericii ortodoxe ri dicată pe locu l
unde s-a p etrecu t Sch imbarea la faţă . De plasare la Muntele
Fericirilor, vi zitarea biserici i. Tabgha unde Iisu s a săvârşit minunea înmulţirea pâ inilor şi a peştilor. Ca pernaum, oraş denum it şi "Cetatea Domnului", (vizitarea vestttulut loc unde Iisus
a predicat, casa Sf.Petru]. O p ţ ion a l ş i în fu n c ţ i e de tim p plimbare cu o copie a " b ărci i lu i Iis us", pe ape le M ă rii Ga lileii ş i vizită la Cap ric e-fa b ric a de au r ş i dia ma n te. Cină şi
caza re în Tibe ria s la Hotel de 4*
Ziu;Ull
Mic dejun. Deplasare la Bethleem.Vizitarea bisericii orodoxe
şi a criptei unde s-a nă scut Domn ul apoi a Bisericii romano catolice St.Ecaterina şi Grota Laptelui. Continuarea drumului în deşert
cu min ibuze arabe p ânăla M ă nă stirea St.Sava şi Măn ăstirea
St.Ieodosie, Zidul Plângerii. Vi zită la Biserica românească d in
Ierusalim. Ctnă şi cazare la Betblehem la Hotel de 4*.
Ziua IV
Mic dejun. Începe m pelerinajul urcând pe Muntele Măslt
nilor, pentru a ve dea de sus p anoram a Ieru salimulu i şi a Stintei Cetăţi. Vizitarea Mănăstirii ru se Eleon, a Bisericii Pater Noster
(Tat,11 nos tru ), a Bisericii Domin u s Flevi t (Domnul a plâns),
Cradtna Cetstmant cu Biserica Naţiunilor, Biserica Morman tului Maicii Domnului şi Peşte ra Getsim ani. Vom intra in Cetatea Sfântă pr in Poart a S1'. Ştefan . Parcurge m pe jos Via Dolorosa ni cele 14 staţii in care s-a op rit Domn ul până Ia Sfântul
Morm ânt. Urcare pe Golgota, in chin are la
Piatra Ungerii, vizitarea paracliselor sfinte. După amiaza,
vizită pe Muntele Sionulu i, la Biserica Adonnirii Maicii Domnului, Foişorul- Cina cea de taină , Mor mâ ntul marelui Reg e
Da vi d . Cină şi cazare la Betleh em la Hotel de 4*.

c
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Ziua V
Mic dejun. Dep l.1sare la Ierihon cu vizit,lla biserica orto dox,l unde vom \'e de a Dud ul lui Zahe u, Biserica şi Chninul
rom,î.nesc d e la Ierihon şi pustia Quaranta n iei. Coborâm la
Iordan, vi zit.1m Măn,l sti re a Sf.Gherasim d e la Iord an . Continu,hn drumul la H ozeva şi vi zităm 1Iăn,lstirea m moaştele
Sf.loan Iacob Românul de la I\'eamţ. Trecem pe lângă Qumran
(\'e chiul centru al Esen ienilor), m o smrtă oprire la magazinul
d e produse cosmetice de la ~Ia rea ;"Ioa rtă . Programu l zilei se
incheie cu in trare gratu it,lla ştrandul Chi bu tzu lui Kalia şi
baie În apa sărată a Mării Moarte. Cin,l şi cazare la Ieru salim
la H otel d e 4* Op ţional, la ora 24:oo-depla sare la Sfâ ntul
Mormân t p en tr u a se p articipa la Sf. liturghie de la miezul
nopţii (autocar gratuit numai la dus) Cin,l şi cazare la Betlehem H otel 4*.
Ziua VI
;"fic dejun V iziMla Ein Karem - patria Sf.loan Botezătorul
cel mai mare om l"k1.Scut de o femeie, vizi tarea bise ricii Sf.loan
şi a F,î.ntân ii Fecioare i M ari a. De plasare la Lod- an tica Lid a,
unde se adă biserica şi mormântul Sf.Gh eorgh e. JAFFA, cu
biserica Si . ~Iihail şi bis er ica catolică Sf.Petru. La cer ere - În
funcţie d e timp, baie în ;"Iarea ~Iediteran,l şi apoi d eplasare
spre aeroportul Ben Gurion la Tel Aviv (cu oprire la p rincip alele ob iect ive turistice). Decolare Tel A\i v ora 17.40, at erizare
la B u cureşti ora 21.00. Plecare m au tocarul şi sosire la Cl u j
dimineţa unn.'ltoa re la ora 7.00.
Preţ: 665 Euro
Pr etul include:
- Bilete de av ion Bucureşti - Tel-Aviv şi Tel-A\i v - Bu m reşti;

Pelerinaj in Tara
Sfântă si
,
,
Muntele Sin ai
3 - 10 octombrie 2013

cu pos ibilitat e de baie În Marea Moartă . Cină şi caza re hot el 4*
în Bethlehem. Opţional, la ora aştoo-depla sare la Sfân tu l M ormânt pentru a parti cip a la Sf. liturghi e de la miezu l no p ţii
Ziua IV Mic dejun. Vizităm Mănăstirea ortodoxă din pustiul Hozevei, unde se am moaştele Sfântului Ioan Iacob Hozevitu l
de la Neamţ. Continuăm drumul sp re Eilat, sta ţ tune de renume
mondial la Marea Roşie . Scurt tur de seară în zona d e no rd a
staţ iunii cu ho teluri d e lux, adev ă rate pa late şi palmierii la ei
acasă . Ca zare şi cinăla Hotel 4* în Eilat sau in Taba (Egipt).
Ziua V Se.. tlare ma tinal ă şi mic dejun la pachet la Eilat, ora
05:45. De plasare sp re I aba ora 06:00 şi trecer ea graniţei În Peninsula Sinai din Egipt. Călătorie de-a lungul litora lului egiptean
sp re Mănăstirea Sfânta Bcatenna ( construită de î mpăratul bizantin Ju stini an cel Mare între ani i 550-551, unde Moise a vor bit cu Du mnez eu. Vizitarea mănăstirii şi Închinare la moaştele
Sfintei Ecatenna. Caz are şi cină la H otel 3* Sf. Ecate rina .
Ziua VI În zori la ora rjo urcare pe Muntele Sinai, la locul
unde Moise a primit Tablele Legii. Mic dejun la hot el. Întoarcerea spre Taba. De plasare spre Tiberias. Vi zită la Yarde nit locu l am enajat al Botez u lu i Domnului.Cină şi cazare la Tibenas la Hotel de 4*.
Ziua VII Mic dejun. Vizită în Na zaret. Vizitarea Bisericii
catolice Bu n a Vestir e, cea mai ma re constructie d e cu lt d in
Orientul Apropiat şi a bisericii ortodoxe Sf. Gavriil din Nazaret
cu Izvorul Mariei. Viz ită în satul Cam Galileii la biserica ortodoxă ridicata pe locu l casei lui Sitn ion Cananitul , unde Iisu s a
s ăvârşit prima minune a transformarii apei în vin . De plasare
la Ca pernaum, oraş denumit şi "Cetatea Domnu lu i" loc unde
Domnu l Iisu s a predicat şi a vindecat-o pe soacra lu i Petru,
vizit ă la casa Sf. Petru, vizi tâ Ia I abgha unde Iisu s a săv ârşit
m inunea înmulţi rii pâ inilor şi p eştilor, M untele Feri ciri lor,
vizi tarea bisericii. Cină şi cazare la Tiberias la Hotel de 4*
Zi u a VIII Mic de ju n. Mu ntele Tabor. Vizitarea b isericii
ortodoxe ridicată pe locul un de s-a pet rt'l.-""1.It Schimbarea la Faţă
a Domn ulu i. Dep lasare Tibe rias- Haifa, spl endid oraş-port la
Medit erana, afl at într-un mare golf la poa lele Muntelu i Carmel.
Vom admira Gr ădinile şi Tem p lu l cultului Bah ai. Vizitarea
Bisericii Stela Mans (Steaua Marii), 1.-""1.1 altarul de asu pra Peşte
rii Prooroculu i Ilie 'Iezvi teanu l. Pără sim Haifa şi ne îndrept ăm
spre Ae roportu l Intern aţion al Ben Guri on . Vizit ă la Biserica
unde se a rl ă monnântul S1'. Mare Mucenic Gheo rghe din Lida.
Ora 17=40, decolarea aeronave! EL AL din TEL AVIV spre Bu cure şti, aterizare la ora 21.00.
PREŢ: 835 EURO
Pr etul include:
- Bilete de avion Bucureşti - Tel-Aviv şi Tel-Aviv - Bucureşti
cu taxele de aeroport in clus e;
- Asistenţă în aeroport la so sire şi pleca re;
- Pri mire şi transfer d e la şi la aeroport la sosire şi pleca re
în Israel;
- 7 nopti servicii de hot el: 2 no pti în Tibe rias 4* + 3 nopti
la Bethlee m 4* + 1 noapte În Eila t sau Taba 4* + 1 noapte in
Egipt la H ot 3* Sf. Bcatenna .
- 8 zile de mi-pen siune (mic dejun şi Cit"k1 butet su edez)
- Taxa d e intr are la ob iecti ve le religioase şi turisti ce din
p rogram;
- Au tocar 3* pentru transport in Israe l şi Eg ip t p e toat.1
durata programului;
- Tax.1 de \iză pen tru Egipt;
- Ghid vorb itor de limba român,l În Israel şi În Egip t;
- Pre ot însoţitor : Iero m onah Anasta sie de la ~I -SHrea
Fl ore şti Clu j-Xapoca.

Ziua 1: Plecarea din Cluj-Napoca cu autocarulfmie rcu ri 2
octombrie 2013 1,1 ora 23.00 din faţa Catedralei Ortodoxe) sosire la Bucu re ş ti joi 3 octombrie 2013 între orele 6.00 şi 7.00.
Decolare de pe aero po rtul Henn CoamL.1 m o aerol"kwă a com paniei EL AL la ora 10:55, sosire pe aeroporhll Ben Gurion,
lâng,l TEL AVIV la ora lY45. Vizit,1m oraşul Ein Karem - p atria
Si. Ioan Botezătoru L vizitarea bi sericii atlate d ea su pra casei
unde s-a nAscut Sf. Ioan Botez .'ltoru l şi a Fântâni i Fecioarei
Maria. Cin,l şi caza re la Betlehee m la hot el de 4* .
Ziua Il ;"lic dejun. Începe m peler inajul urcând pe ~Iunte
le ÎnAlţArii Domn u lui , pentru a vedea d e sus panorama Ierusalimului şi a Stintei Cet,1ţi. Muntele Măslinilor, vizitarea ~n
l"k1stirii ruseşti Eleon, a Bisericii Pater Noster (Tatăl nostru) şi
a Bisericii Domin u s Flevit (Domn u l a plâns), grădina Ghet siPretul n u include:
mani. Intrarea În cetate prin Poarta Si. Ştefan . Par mrgere a pe
- Tip s-uri (30 EURO în Isr ae l şi 7 EU RO in Egip t) - se
jos a Viei Dolorosa(Dru mul Crucii) ni cele 14 10LlIri în care s-a
achit.1 pe b ază d e tab el la faţa lom lu i;
oprit Iisu s pe Dru m ul Crucii, pân.1 la Sfântul ~[ormânt(intrare
- A sigurare a m edicalAd e săn,Hate;
În Sfântul Morm ânt. Bise ri ca Învierii Dom n u lui , urcare pe
- Tra n sp ort de la Cluj -r\apoca la aeropor tu l Henri Coandă
Golgota, Piatr a ungerii, vizitarea hlhlror paracliselor stinte din
Bu
m resti dus-întors.
jurul Sf Mor m ânt şi loml unde a fost descoperitA SF CRUCE
de Îm pAr.'lteasa Elem. CinA şi cazare hotel 4*în Bethl eh em
Ade necesare :
Ziua III ~Iic d ejun. Betle he m , vizitarea Bisericii r\a şterii
- Copie xerox du pă paşaport, Yalabil în c,1 6 1u ni de la data
Donill ului Hristos şi ieslea unde s-a n Asmt Iisus. Continuarea
d rum u lui În deşer t cu minibuze arabe pâ nă la Măn A sti rea
Sf.5ava şi i\L.1n,lstirea Sf.Teodosie, Câmpul PAstorilor. De plasar e Ierusali m - Ierih on, intrare în cel ma i vechi oraş din lume.
VizitA la Biseri ca şi Chninul românesc, la Biserica or todoxAgreac,l unde se atlă dudullui Zahe u, privire asup ra ;"L.1.nAstiri
Ortod oxe a Ispitirii Domn ului din pu stia Qa r,illtaniei. ColXlrâm
la ~Ia rea Moart,l, la Qumr an (ve ch iu l Centru al Eseni eni lor
unde s-au descoperit celebrele manuscrise), scurtA oprire la
maga zinul cu produ se cosm etice. Op rire În Statiunea Ein Bokek,

ple cării ;

În scri er i, de talii şi in formaţii su p lim en tare puteţi obţine la
sediul Centru lui de Pelerinaje R t' na şte rea, din Piaţa Anam
Ian cu nr. 2., la 01. C ris ti an ~Io ldovan. Tel: 0723-58J822;
0264-431020; e-m ail: p elerimje@mitropolia-clujului.ro sau
moldovandumitm@:vahoo.com .
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Acum i-am provo cat să de a pe faţă pret insele dovezi
despre care vorbesc că noi am sta în serviciul lu i ţeszensky
da r nu rengheaz ă nici la aceasta, pentru că nu reangheez ă
nici la scrisoarea Dtale. Prea na tural, că dacă ar renza s-ar
dovedi urâţenie noastră şi necesitatea de a duce .Românul"
P raf. UIllV . dr. M ircea P opa din Arad şi aceasta dovadă nu o vor da nicicând prin recunoa şterea păcatului ce l-au s ăvârştt. Oa menii aceştia nu
să lasă convinşi şi numai învinşi vor duce .Rom ânul" din
piscop al Oradiei , ales la 16 octomvrie 1(}20' Roman Arad. Totul depinde dar că puteţi conv inge în comitet ori
.
Ciorogariu (1852-1936) a fost printre cei ca re în ba.
perioada 1905-1912 l-au u rmat pe Octavian Goga
Eu în chestia aceasta ' fU vreau să fiu co ndu că tor, nu aspirez
în paginile ziarului "Tribuna" de la Arad , în cam pania aşa la nimic, la nici un titlu în partid şi la o episcopie, cum o zic ei.
zisă a "tinerilor oţeliţi", p rin care poetul pătimirii noastre Eu apăr onoarea a tacată , atâta ş i vise 'f-am. Am muncit 30 de
el căutat să direcţioneze lu pta politi că din Transilvania pe a'fi cinstit, ca să ' fUfiu infam decapitat(?). In urmare, nu apăr
o cale pragmatică mult mai realistă şi deschisă unor actiuni ' fUmai ceeste al meu, onoarea.
mu lt mai dire cte şi mai comb ative. Roman
Ciorogariu, care pe atunci funcţiona ca profeso r şi direct or la Ins titu tul teologi c-peda gogic din Arad, s-a alăturat grupului format
di n Ion Lup aş, Ilarie Chendi, Sever Bocu,
•
Cons tantin Bucşan, Ion Agârbiceanu, Sextil
Puşcariu, Ion Montani, Iosif Sceopul şi alţii,
încercând să scoată din amorţe al ă act ivita tea .bătrârulor " din Parti dul N a ţional Român, în an ii 1918-1919 el a de ţinu t chiar
funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional
Român din judeţul Bih or, conducând la un
moment dat zia ru l "Tribuna Popo rului", cu
rol important în valida rea Marii Uniri, apoi
"Legea românească" şi "Anu arul" Teologiei din Oradea. A fost prezent cu numeroase
colaborări la revistele "Cele trei Crişuri" de
la Or adea şi "Cu ltura poporului" de la Clui,
purtând o susţinută corespondenţă cu Nicolae Ivan, pe când acesta era la Sibiu, iar
apoi, după ce a fost ales episcop al Cluju lu i,
relaţiile cu acesta s-au intensificat simţitor, în id eea
ca în toate problemele religioase, sociale şi politice,
cele d ouă episcopii să aibă un punct de vedere comun. O
Noi vom ţinea dis cuţiu nea ..., de aceaarfi bine caîn 5 marparte din a ceastă co respondenţă a fost publicat de autorii tie să nu aparicu mânaîn sân şi să câş tigaţi şi pentru Dvoas tră
volumulu i "Episcopul Nicolae Ivan" (18SS-1936), apărut la ş i prin Ca ransebeş şi pe bănăţeni, căci nu este vorba a[ace conluj în 198s, dar o mare parte din aces te epistole au rămas curen ţă "Tribunei", numai a avea un organ oficial al partidului
pe mai departe inedite. Din tre acestea din urmă, am ales situat î,f loc unde e. nu distruge ca şi î,f A rad.
pentru cititorii revistei "Cele trei Crişuri" un mic florilegiu,
Poate vei fi informat ş i din părţi despre cele ce se pregă tesc
r ă m ân â nd ca în viitorul apropiat să publicăm întregul lot ş i astfel n-am :.is nimic. Al Dtale, devotat
de scrisori din această arhivă. Cele de fa ţă aduc numeroaR. Cwrogariu
se informa ţii utile istoricilor epocii şi lămu
resc câteva din problemele cu ca re cei do i
episcopi se confruntau în aceşti ani, când
N.Ivan reu şeşte să termine în câţiva a ni
fru moasa cated ral ă din centru l Cluju lui ,
terminată şi inaugurată în mo d strălucit în

Roman Ciorogariu în
corespondenţă cu Nicolae Ivan

~

,

1933·
Originalele scrisorilor de faţă sunt păs
tr ate în Arhiva Arhiepiscopiei şi mitropo liei Clujene, fondu l doc u mentar Nicolae
Ivan.

,

îşi vor

da ei socoteală ce ar ins igna boicotarea D-tale pentru
care altf el n-au nici motiv, pentru că cine a mai văzut organizaţie constituţională fără libe rtate de gândire şi drept
de propunere. Cea mai ma re pa rte a oamenilor de la Blu dal
pesta au fost împinşi la actul nesocotit p rin minciună că
am fost chemaţi dar nu ne-am dus şi acu m le par e rău de
ce au făcu t şi ar reveni la ...de os ând ă . Noi, precum nu neam eschis nicicân d de la o înţelegere, a şa nu ne eschidem
nici acum, căci nu facem voia noastră, ci voia binelui obştesc,
dar infam decepitaţ i nu ne lăsăm. Acţiunea de preme ni re
este începu tă de oameni peste toată îndoiala de bună credinţă şi noi pentru noi nu cerem ni mic, numai recunoaşte
re că am susţinut o acţiune sănătoasă . Două foi în Arad e
o monstruozitate, când alte cercuri n-au nimic.
Ar fi prea păcătoşi oamenii care reClUlOSCaceasta, dar
subordonează in teresul obştesc legitimei
lor supărări faţă de "Tribuna", pentru că,
într-adevăr, în focu l lu ptei s-au d at loc
ptşc ă turilo r ca re n- aveau lo c. Foaia să
exp lice şi eu cred că şi cel mai rău atins,
poate fi satisfăcut când i s-a dat reparaţie.
Dar a subordona o sfântă cauză răzbu
nării personale est e un păcat mai mare
decât apariţia atacurilor necontrolat e.
Cred că oamenii de bine îşi vor veni
în ori şi se va restab ili bun a ord ine în
partid, căci altfel nu va duce la bine. Al
O-tale devotat,

Cioregariu.
III

N' ·557J974
Oradea- MareI1 9;l.9'

Prieten, Roman

IV
Nr.841,f 151 4
Oradea, 6 februarie 1933
Iubite Prietene,
de învitare. Eu voi pleca de aici cu
acceleratul de amia:.i din 4 martie ca să ajung Ia
Cluj ziua şi să fac viz.iteIa Domnul generalProdan
şi Ia fratele Hossu, ori să depun bilet, da că stau în
case cu scări greu de urcat. Dar şi pentru ca să
putemîn tihnă discutaasupra zileide mâine. Bine
că aţi schimbatnumele "Unirei", carenu erapotrivit. "Frăţietate " în că nu este cel maipotrivit,
darn-am nimica contra. Eu pun în circulaţie listele de subsciere. Multe ilu:.ii să nu nefacem cu
încasările în vremurile astea grele. La uniţi încă
nu se plă tes c, pe cum s-a vă:. ut Ia congresul de
PS N icolae Iva" cu u" gru p de oa'peţ;, S a"a tor;ul de la Sovata, 1934.
aici;abia a putut încasa ceva.
La şedinţa de constituire să chemaţi şi pe uniţ i ,
II
precum ne-au chemat şi "Agrul" pe noi. Va urma să sefacă deArad. 1411.7 febr.1911
claraţie şi dintr-o parte ş i din alta, îţi vei aduce amintede declaraţia ceamfăcut -o eu Ia Oradea, cam în acelaşi sena să sefacă şi
Preaonorate,
Ia Cluj,fără efuz.iune de mare dragoste că arfi în ccntrazicere cu
Oncu primi astăzi in vi tarea pe 6 martie şi va merge, ca raporturile încordate de astăzi şi ne-amface de râs cu declaraţ ii
să clarifice situaţia noa stră, aşadar ă nu vei fi sing ur .
de amor. Cânte fiecare în strana sa..., Cufrăţească dragoste,
Zici că ai ştiri să te pună la adăpost. Ier i mai auzii că
Roman, episcop
chiar au om ul cu care să te înlocu ias că în comitet, fireş te
"•o
din anturaju l şefilor, da r aceas ta n-are să te sperie, căci tot
••
M u lţa m

R o man C io r o g a r iu

către

N ico la e Iv a n

I
D. XXXIV,1tr14 ,j 1.4-1.5, nr·449

Arad, 811.1 febr.1911
Dragă pări n te

Iva' f,

Scrisoarea Dta le din "Gazeta Transilvaniei" a făcut mari impresii şi pe aici, precwn
vez i a p rovocat discusiune cu combinaţia
Clujul ui. Ai noştri de aici încă sunt supăraţi
prin aduc erea .Româ nulut" la Ara d să speră
solidari tatea din comitet. Aud că pe 5 martie va
fi conv ocat consiliul. Ar fi bine să merge ţi, ca să regulaţi
chestia organul ui oficial.Cei ce au adus .Românul" în Arad
îşi zic " beati presidentes" şi de voie bună nu vor d a din
mână chestia partidul ui. La motivare nu-şi aleg mijloacele,
căci scopul sfinţeşte mijloacele şi scopul su prem este cheia
partidul ui Cu no i s-ar fi pu tu t înţelege dar n-au voit. Este
adevăr ce a zis badea Gheorghe în Budapesta că am fi fost
şi noi în vitati dar n-am veni t, căci numai Oncu a fost inv itat. Aşa am ajuns a fi condamnaţi în contumacie.

(continuare în pagina

următoare)
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PS EPISCOPUL
VASII,E SOIIIESANUL

Oradea, la 15 februarie1933

VII
N. 844 ,f15 ~1

Oradea, la ~7 februarie 1933

Iubite Prietene,
Iubite Frate,
mine, precum Îţi scrisesem, congresul trebuia să fie
Îţi scrisesem că mă duc cu automobilul, dar depinde de la cum
prez.idtit şi să aibă În elcuvântul mirenii; rolul episropilore partea vafi vremea care s-a năsprit În zilele din urm ă . Probabil dar că
litu rgică şi salutul mitropolitului, În numeleepiscopatului la voi merge cu acceleratul de sâmbătă, ce pleacă din Oradea la ora
deschidere şi la şedin ţe, Îndrumarea exerciţiilor religioase. In con- 8, ~0 şi soseş te la Cluj Ia ora 11.5 ~ . Vineri Îţi voi telegrafia, cum
secinţă, obsedarea şedinţei dedeschidere cutrei discursuri arhiereşti ş i când sosesc. Ieri am avut o adunare a intelectualilor de aici
kilometrice şi condamnarea publicului să le asculte, cred că va
pentru Înscriere. S-a În desprinde o plictiseală ce
~'!!"""'~"'!l
scris toată lumea, dar la
se va res i mţi. Lăsaţi să
Cluj vor merge cred cam
salute mitropolitul În
50 dintre cei cu dare de
numele episcopatului şi
mână. Ei vor pleca cu Rad u pă el de l egaţ iile pe
pidul de dim i neaţă şi se
scurt (~ minute).ConfevorÎnapoia cu careva tren
rinţele să se ţină În şedin
de seară . A c eş ti a n-au
ţa d u p ă amiazi, da că e
nevoie deincartiruire. Pe
vreme. Încât m ă priveşte
cei cu incertiruue, Îi vom
pe mine, nu-miduc odăj
a n u n ţa pâ nă vineri. Arâii, nu voi sluji la liturhiereul Andrei insistă să
ghie şi nici nu voipredise Înceapă liturghia laora
ca, pentru că nu mă lasă
", ca să-şi poa tă de:.volta
ciolanele gârbovite În
tema predicei În ~ 0 -~ 5
pres tan ţa de orator, mai
PS N i,,, l,,, I v" n eitind sf. Ev"ngheli~ în p reunf" P" tri"rhului M iron Cr i,t~" ,,,
minute.
m"şt~nit"ru lu i tronului A lt~f" S" R~g" Iă Prin <ipel~ C"r,,1şi " Prinlului M ih" i 1, p~
mult, În caz. de sfân tă neEu cred ca să ordone:.i
1", 141 un d~ urm" ,ă se '''n. trui""ă C"t~dr" l" din Cluj, 7 "<t"m bri~ 1923.
voie, aş putea rosti o blapreoţii slugitori pe ora 8,
gocestivă parane:.ă. Tot aşa, Începriveş te conferin ţa asuprapresei
ca să se Îm brace Împreu nă cu arhiereul În altar şi să ia vremea,
e o temă atât de mare, Încât n -aş putea-o dez.volta În Întreaga ei
aşa fel că laopt şi un sfert să se Înceapă binecuvântarea. Altminamploare şi nu m -aş expune la ş tirbirea prestigiului meu, prin o
treli ahiereul Magier şi Lă:. ăres cu pleacă de aici s âmbă tă cu accecocoloşeală. Şi-apoi cegândeş ti, dacă mitropolitul vorbeş te o oa ră,
leratul de 8, ~0 şi aşa vafi vreme să searmonizeze ordinea serviGligor oface peste o oră, ajungem unde amajuns la un centenar
ciului divin. Cu dragoste frăţească,
din Arad să ţinem for ţamen te publicul până laora 4 d.a., pentru
Roman, episcop
a continua la ora 5 "Kivalagas Kiviradtig ". Chiar da că arfi poILateral, de mână/
runca poru n că de a-mi deschide şi eugura, arfi o sin te:.ă de câteDar de cenu slujeşte liturghia P.l. S mitropolit, că aşa solemva minute. Nu ambiţw n ez. Însă o populară recunoştinţă pentru că
nitatea liturghieîtrebuie să sedea adu nă rii. Ş i În consideraţie că
amfost Îndu rător cu publicul prin scurtimea mea. Rămâ n e fix că
trebuie şi Rugarea Duhului Sfânt, să facă dacă maie timp. Pentru
eu plec din Oradea În 4
-_~
----.., predica În b i s e r i c ă dismartie, ora 1 ~ şi câteva
cursul din adunare i-ar
minute, În urmare la
fi /destull. Încât mă priCluj sosesc Între 3 şi 4
veşte pe mine, rugăciu 
d.a. Lă:.ărescu Încă vafi
nea Încă de b i necu nş n 
În 4 la Cluj ş i- ţi stă Ia
tare s-e facÎn ~ -3 mmud ispo:.iţ ie da că e nevoD upă

PS Va,il" s""' ''ş" " ..I, Sf<1 n/" Liturghie in parohi" S"<lrăş,
Protopop;" !,,l D ej, 25 <l" gu.l, 2013.

augus t: În cim itirul " C1ti n teni" oficiează slu jba În morChebac. Oficiază Paraclisul
Ma icii Domnulu i în biserica d in carti erul Poian a-Turda.
4 au gu st: Sluj eş te Sfânta Litu rghie în pa radisul "Sfân tu l
Vasile" de la Căm inul d e B ă trâni d in Bi striţa ş i înmâ ne a ză
2

mântării cred inciosului Catinca

di n partea Înalt prea sfinţitulu i Părinte Arhiepiscop şi Mi tropolit Andrei "Di plom a de A leasă Cinstire" preotului d e
caritate Vasile Sorin Moldovan şi unor credinco şi susţinători
ai co mu ni tăţi i . O ficează Paraclisul Maicii Domnu lu i în
bis er ica parohiei Bor lea sa, praf. Năsăud . Oficea ză Sfântul
Mas lu în biserica mă n ăstirii " Schimba rea la F aţ ă " de la
Pe t reş tii de Sus, prot. Turd a.
6 august: Sluj e şte Sfânta Liturghie la h ramul mănă sti rii
"Schimbarea la F a ţă " de la Pe treş tii de Sus. Ofi cează Pa raclisul Maicii Dom n ului în biserica Săcel, prot. Turda.
7 aug ust: În paraclisul "Sfântul Nectarie" de la Centrului de Îng rijiri Paliative di n Cluj -Napoca oficează o rugă
ciu ne, se înt â lneş te cu m embri pe rsonal ului ş i v iz itează
pacienţii internaţi. Oficează Sfân tul Maslu în biserica "Sfinţii
Cosma şi Da mian de la sp itualu l TBC din Bi striţ a .
8 august: În sp aţiul Galer iilor de A rtă .Frezia" din De].
participă la vernisajul Expoziţiei Maestrului clujean Teodor
Botiş .

"
o
('1

'"

-..

9 au gust: În sobor de pre oţi oficiează în paro hi a Săce l,
prot . Turd a slujba înm o rm ântării cred inciosului Gheorghe,
clopotarul bisericii. Ofice a ză Pa raclisul Maicii Domnului
şi Sfântu l Maslu în biser ica .Pogorârea Sfântului Duh" d in
ca rtieru l Zorilor, Cluj Il.
11 augu st: Slujeş te Sfânta Litu rghie în biserica "Sfântu l
Mucenic Du mi tru " d in F lore şti, pret. Cluj 1. Oficea ză Para clisu l Maicii Domnului în biserica d in Dealu Ma re, pret.
Hued in.
12 aug us t: În paraclisul mănăstirii "Sfântu l Ioan Iacob
Hozevitul" de la Piatra Crai ului, oficicează Pa raclisul Maicii Dom n ului cu ocazia Taberei de vară org aniza tă de ASCO R - Cluj .
15 august : Slujeşte Sfânta Litu rghi e în biserica .Pogorâ rea Sfântu lui Duh", cart. Zorilor - Cluj-Napoca.
17 aug us t: În paraclisu l " Sfinţii Trei Ier arhi" oficează
botezul pruncul ui Joh nathan Mih ai Cuceu .
18 au gu st : Slujeş te Sfânta Liturghie în Cated rala Mitropolita nă şi ofice ază botezul pruncul ui Davi d Nicolas .
21,22,23 augu st: La Cent rul de Îngrijiri Pali ative "Sfântul Nectarie" di n Cluj-Napoca, primeşte vizita unei familii
din străinătate care a vizitat mănăstirile N icula, Mihai Vodă
şi Petreştii de Sus - Tur da, Flo reşti precum ş i ob iect ive le.
de asi stenţă socia lă de la Turda, F lore şti şi Hued in.
25 augus t: Slujeşte Sfânta Liturghie şi resfi nţirea biser icii di n Sua r ă ş, prot . Dej şi înmânează pre otu lui paroh,
Consiliului parohial şi unor cred incioşi " Di plom e de Alea să Cins tire" .
29 aug us t: S lujeşte Sfânta Liturghie la hramul M ă nă s 
tirii de la Corma ia, prot. Năsău d . Oficează slujba vecern iei în paro hi a Figa, prot. Becle an cu ocaz ia pensionă rii pă 
rintelu i Ioan Bendean la 42 de ani de vrednica slujire în
aceeaşi parohie ş i a instal ării noului preot paroh, ma st era ndul în teologie Că lin Mot ogna.
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Oradea, Ia ac fe br.1 933
Iubite Prietene,

VIII
Oradea, J O octombrie 1933

Iubite Frate Întru
Hr istos,

Aşa -i bine, afară
A m sos it ac asă
de lipsa salutu lui de Pr irn ir~" m~rnbr il" r C" . ~i R ~g" l~ în Cluj d~ ,ă tre P"t ri"rhul M iron Cri.t~" şi
bin
e,
dar în ziua urEpisc"pul Ni,,, l,, ~ Iv"n.
l egaţflor ca re s -a r
mă toa re m -a luat o
pute a co n s t r â n ge
straşnică trocnă şi simdupă breslele lor, în n umele societăţii or todoxe, " Oastea
ţeam oboseală . N -am luat în serios apariţia boalei şi a şa am
Domnului", .Jfnertmea" etc., câte un salut de 2 minute,
ma i ieşit pe afa ră . Acum doctorii nu mă mai l a să să ies, cu
apoi delegaţii stre in i cu o biserică un ită, municip iu l etc.
alte cuvinte sân t condamnat să stau a ca să în zilele pra zni Între foştii miniştri, respective printre miniştri, să -I ai şi pe
cului mare de la Clu j. Voi trece şi pes te această privare de o
Zigre. Pe Magieru îl pune la Sf.Nicolae, el slujeşte şi vo rînaltă mu lţumire sufletească de a fi slujit la s finţirea noulu i
be şte calm, cuminte.
Sion rom ân esc.
Eu, cu Mag ieru şi Lăzăre scu, voi fi sâmbătă în Clu j, ori
Este fru mos să înceapă Liturghiil e în noua C a ted ra lă
cu acceleratul ce pleacă de aici la amiaz, ori cu autom obilul,
între fiinţa de faţă a clerului ş i a mirenilor aduna ţi în condupă cum va fi vre me a, căci eu, la tot cazul, îm i duc aut ogresele lor, dar Lăzăre scu nu e sigur pe sine că se va face
mobilu l ca să -I am la d ispoziţie pentru deplasările împrebine până în 5 noiembri e, ş i a ş a nu se va putea fa ce nici
ună cu festivităţile . Înain te de plecar e, vă vom aviza telehiro tonirea lui, veţi face cum veţi afla de bine . Eu îm i dau
grafic or i la telefon când şi cum sos im . D a că aut om obilul
prealabil adeziu nea la toat e, nu ma i să nu -mi ce reţi a ieş i
meu a re loc în garajele tale, bine că a r veni totdeauna deopes te iarnă din bârlog .
d a tă cu al tău la serviciu, iar da că nu, va merge într-un
Fra te Nicolae, cu tine m fost de la începutu l măreţulu i
garaj public. Poat e să vină chiar şi Mag ieru cu automob ilu l
plan de zidir e a Cated ralei din Cluj. Am lu at parte sufleteassău fireşte, fără pretenţia de garaj, afară de cazul unei abun că la în treg zbuciumul tău şi m-am rugat lu i Dumnezeu să
denţe de loc la tin e. Laicii vor merge cu rapi dul duminecă,
te ajut e a împlini cu vre dnicie gândul bun. Domnul a asculn u vor fi atâ ţ ia câţi ar do ri să vină, d in pricina cheltu ielita t rugăc iunile noastre . Rog pe Du mnezeu să-ţi mai dea
lor.
bucuria de a vedea cât la mai la multe zile strălucirea neaGrigorie şi-a anunţa t un priete n de aici că vine cu o zi
mu lu i ro mânesc asupra Ardealu lui pe ntru care au lu ptat
mai nainte la Oradea , nu ş tiu ce schimbare va produce
strămoşii noş tri . Acea sta este polihronul meu pentru ziu a
aceas tă venire în programul de sus .
de 5 noiembr ie.

De vaai interveni ceva aici ori la tine, dăm reciproc aviz. nou.
Cufrăţească dragoste,
Roman, episcop

Frate Întru Hristos,
Roman

AG EN DA I E R A R H U LU I
ÎPS ARUIEPISCOPUL
S II'IITROPOLITUL ANDREI
A ugust 1013
În fiecare luni, între o rele

8 .00

şedinţa Consiliului Permanenţei

şi

1 0 _00,

conduce

Eparluale.

În fiecare miercuri şi vin e ri . intre orele 8 .00 şi :10 .00,
pred.\ cursul de Spiritualitate pentru studenţii din arui
III şi IV d e La Facultatea de Teologie din O Uj-Napoea.
În fiecare miercuri, între orele 1 6 _00 şi :18.00, predă
cursul d e Spiritualitate pentru master.mzi.i Facultăţii de

Clu jului. Acordă un interviu postului de televiziune "Digi 24".
Slujeşte Paraclisul Maicii Domnului în biserica parohiei Someşul Rece (pro topopiatul Huedin). Rosteşte un cuvânt d e invăt ătură. Hiroteseşte iconom pe părintele paroh Ştefăniţ ă Elefteriu. Este însoţit de d OUUlUI Valentin Vesa , secretarul eparhial
al Arhiepiscopiei Vadului, Feleaculu i şi Clujului.
8 augus t: Face o vizita la M ănăstirea "Sfânta Maria Mag-

11
ţ ă tur ă. Oficiază slujba de binecuvântare a Căminului Cu ltu ral
din localitate. Este insoţit de d omnu l Valentin vesa, secretarul
eparhial al Arhiepiscopiei Vad ulu i, Peleacului şi Clu jului.
l i au gust: În biserica cu hramul ..Sfântul Ierarh N icolae "
din Gherla (p aroh: Pc. Aurel Mureşan), rosteşte o rugăciune şi
un cuvânt de binecuvântare către pelerinii ce urmau să plece
in procesiune către Mănăstirea Nicu1a. împreună cu PSTimo-

dalena" de la Oarţa de Sus. judeţul Maramureş.
Iei. Episcopul Ortod ox Român al Spaniei şi Portugaliei şi PS
În biserica din satul natal Oarţa de Sus, slujeşte Paraclisu l Ign atie Mureşanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe
Maicii Domnului şi rosteşte un cu vânt de învăţătură. Este in- Române a Spaniei şi Portugaliei, participă la p rocesiunea înspre
soţii d e părintele Vasile Bancoş, preot slujitor în Biserica "Sfin·
Apostoli Petru şi Pavel" din ca rtierul clujean Mănăştur.
9 august: Cu p rilejul implinirii a 4 12 ani de la moartea lui
Mihai Viteaz u, s ă vâ rşeşte Sfânta Liturghie p e Altarul de vară
al Mănăstirii " Mih ai Vod ă " di n Turd a. Rosteşte cu vântul de
învăţă tur ă . La m orm ântul voievodu lui oficiază slujb a p aras-

M ănă stirea N icula. În centru l localităţii N icu la, oficia ză o
slujbă d e sfinţire a unei Troiţe, aşezată acolo de către preotul
paro h. Ma rcel Gh eberta, dimpreună cu credincioşii lui. Împ reună cu ierarhii prezenţi, pe Altarul de vară al Mănăstirii Nicula, slujeşte Vecem ia cu Litie şi slujba Privegherii cu Prohodu l
Maicii Domnului.

tasului şi sfinţeşte cru cea amplasată pe monumentul ce-l str ă ju ieşte. Participă la manifestările cu ltural-artistice şi militare
1 augus t: Prezidează comisia de examinar e a candidaţilor organizate cu acest prilej in p ar cul din apropiere. Este insoţit
pentru ocuparea postului d e preot paroh pentru parohiile d e PCuv. Arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilord in
Viişoara Il (p rotopo piatul Bistriţa ), Gligoreşti (p rotopo pia tu l Artuepiscopia Vadului, Feleacu lu i şi Clu jului. Face o vizit ă pe

15 august (A dorm irea Mai cii Dom nului): Cu Prilejul hramului, îm preun ă cu PS Tim otei ş i PS lgnatte Mureşanu l, săv â rşeşte Sfânta liturghie pe Alta ru l d e vară a Mănăstirii N icula. Rosteşte cuvântul d e învăţătu ră. Cu bmecuvântaree Prefericitul ui Părinte Patriarh Dani el acordă părintelui protopop

Teologie din Cluj.Napoca.
În fiecare miercuri, Între orele ao.jc şi 2 :1.00, rea lizeaz ă emcstu n ee " Cuvâ lltullerarhul ui - spiritualitate
ereş tiw'f pe

unde hertziene", pentru postul d e r adio " Re -

naşterea" _

În fiecare miercuri şi vi neri, intre o rele

acordă audienţe

clerulur

:10.00

şi :15 _00,

şi credincioşilor.

Tur d a), Ciceu Poieni şi Figa (protopopiatul Bedean). Face o
vizită la sediul p rotopopiatului Gherla pentru rezolvarea unor
probleme administrative. Face o vizită la ferma arhiepiscopiei
din loca litatea Nuşeni inbiserica din localita tea Mireş (paroh :
Pr. Mircea Băţan), protopopiatul N ăsăud, slujeşte Paraclisul
Ma icii Domnului şi sfinţeşte două troi ţe amplasate la intrare a
în cu rtea bisericii. Rosteşte un cuvânt d e învăţătură.
1 aug ust: Face o viz ita. pe şantierul Cam pu sului Teo logic
" N icolae Ivan" .A cord ă un interviu po stului d e televiziune
" Realitatea 1V".inbise rica spitalului din Turda (slujitor: Pr. IOdIl
Vasile Chirali), slujeşte Par aclisul Maicii Domnulu i. Rosteşte
un cuvânt de învăţătură . Sfinţeşte o troiţă amplasată în cu rtea
bisericii. Este însoţit de domnul Liciniu Câmpean, consilierul
m isionar-socia l al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi de domnul Valentin Vesa, secretaru l eparlual.
3 a ugus t: În parohia Berindu (paroh : Pr. Mihai Recolta),
protc popiatul H uedin, oficiază slujba de sfinţire a Altarului
de vară şi slujeşte Paraclisu l Ma icii Domnu lui. Rosteşte un
cuvânt de învăţătură . Este Insotit de PC Pr. Cristian Badu.
consilierul bisericesc al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacu lu i şi
Clujului şi de domnul Valentin Vesa, secretarul eparhial.
••u gust: Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala MitroT

polltană . Rosteşte

ţii

cuvântul de lnvă t ă tură. Hirotoneşte diacon
pe tânărul Călin Vasil e Motogna. La Mănăstirea de la Piatr a
Craiulu i întâmpină copia icoanei Maicii Domnului . Pantanassa" de la Sfântul Munte Athos. Pe Altarul de vară al mănăstirii slujeşte Vecemia Mare şi Litia. Este insoţit de PCu v Arhim.
Dumitru Cobzaru, exarhul m o'lnă stirilor din Ar hiepiscopia
Vad ului, Feleacu lu i şi Gujului.
5 august (Sfântul Ioan Iacob H ozevitul): Cu prileju l hra·
mului, săvârşeşte Sfânta Litu rghie pe Altaru l de varc'i al Mă·
nc'istirii d e la Piatr a Craiului. Rosteşte cu vântu l d e învăţă turc'i.
Hirotoneşte preot pe diaconul C Hin Vasile Motogna, pe seama
parohiei Figa (p ro topo p iatu l Beclean) şi d ia con pe tânc'irul
Ioan-Mihai Foarai. Rosteşte un cu vânt duhovnicesc că.fre tinerii din A.S.C.O .R. adunaţi in tabAră la această mănăstire_
în biserica din Cutca. filie a parohiei Sâmboieni (paroh : Pr.
Valeriu Erni1ian Cordea), p rotopopiaml Gherla, slujeşte Para·
clisul Maicii Domnului şi rosteşte Wl CU\'.int de învăţătura.. Este
însoţit de PCuv. Arhim Dumitru Cobzaru, exarhul m.\n.ă.stiri·
lo r din Arhiepiscopia Vadului, Feleacu lui şi Clujului.
6 august (Schimbare a la Faţă): Cu pri lejul hramului, slujeşte Sfânta Liturghie pe Altarul de \'ară al M.!năstirii de la nva
Mare. p roto popiatul Nc'is.\ud. Rosteşte cuvântul de în\'i1ţătură .
Hirotoneşte preot pe diacon ul Ioan·Mihai Foarai, pe seama
parohiei Ciceu-Poieni (p rotopopia tu l Bedean) şi diacon pe
tâ!lArul Alin Bujor Fereşteanu .
Oficiază slujba d e b inecu vântare a demisolulu i Bisericii
"Sfântul Ioan Gură de Aur" din cartieru l clujean Grigore scu.
Sluje şte Paraclisu l Maicii Dom nu lu i ş i rosteşte cuvântul de
invaţamră . Hiroteseşte înt ru icono m pe părintele p aroh Mari·
an Bogdan. Este insoţit de PC Pr. Bogdan Ivanov, consilieru l
cultural al Arhiepiscopiei Vadu lui, Feleacului şi Clujului şi d e
catre domnul Valentin Vesa, secretarul eparhial.
7 august: Să\'ârşeşte Sfânta limrghie în biserica de pe Valea
Gârbăului, Floreşti (p aro h: Pr. Ovid iu Marţiş), protopopiatul
G uj 1. Rosteşte cuvântul de in''i1ţoltură. Hirotoneşte preot pe
diaconul Alin Bujor Fereşteanu, pe seama parohiei G1igoreşti
(protopopiatul Turda). Este insoţi t de PC Pr. Ga vriil Vârva,
consilieru l economic al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacu lu i şi

şantierul Campusu lui Teologic " N icolae Ivan" . În bise ri ca Alexandrovi d Boian, din Serb ia, distincţia "Cru cea Transilvaparohiei Rete ag (p aroh: Pr. Teodor Petrican), protopopiatul nă" . Asistă la slujba Vecerniei săvâ rşită de către PS Tim otei în
Beclean, slujeşte Paraclisul Maicii Domnului şi rosteşte u n Catedrala Mitropolitană.
cu vânt de învăţătură . Este Insotit de domnu l Valentin Vesa,
16 augus t: Face o vizită pe şantierul Campusului Teologi c
secreta rul eparhial al Arhiepisco p iei Vad u lui, Feleacu lu i şi "Nicolae Ivan" . in Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecerni e
şi slujeşte la Acatistul Bun eivestiri . Rosteşte un cu vânt d e înv ă ţ ătur ă .
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\li",l.., IN ..j .." ..1p,"tu Ni",I..,

M..,ai Dom l..i, 14 ....g...,. 2013.

17 august: Împreun ă cu PS Tim otei , Epi scopul Ortodox
Român al Spaniei şi Portu galiei, săv ârşeşte slujba d e sfinţire a
bisericii cu hramu rile "Sfântul Apostol Andrei" şi "Sfinţii Martiri Brâncoveru" din Beclean . A cord ă părintelui paroh, Prot .
Doru Zinveliu, distincţia "Crucea Transilvană". Hiroteseş te
intru iconom pe părintel e Claudiu Zinveliu şi pe părintele
Cristian Dragoş. Acordă distincţia "Cru cea Transilvană" domnulu i ministru liviu Maior ş i do amnei ministru Doina Pană .
Este insoţit de PC Pr. IOdIl Chi rilă, Preşedin tele Senatului Un iversităţii Babeş Bolyai. Face o vizită pe şantierul bisericii "Sfânmi Nect arie" din Oei (paroh: Pr. Ionuţ Buftea). in capela Semina rului Teologic din Cl uj-Napoca, oficiază tain a Sfâ ntul u i
Botez pmtru pnmca Mara Litan.
18 august: Săvârşeşte slujba de sfinţire a iconostasului şi
Sfânta Liturghie în biserica parohiei Coplean, p ro topopiatul

Oei. Rosteşte cuvântul de învă ţ ătură. Hiroteseşte întru iconom
Clujului.
stavrofo r pe părintele paroh Dragoş Mircea. Oliciază slujba d e
10 august: in biserica " Adonnirea Maicii Domnului" d in bînecu vântare a noii case parohiale din localitate. Este insotit
Oei (paroh: Pr. IOdIl Bolbos), slujeşte Par adisul Maicii Domnu- de PC Pr, Iustin Tira, vi carul ad ministra tiv al Arhiepiscopiei
lui şi rosteşte un cuvânt de Învolţătură. Face o \wtă în parohia Vad ului, Felearului şi Gujului şi de d omnu l Valentin Vesa,
Cojocna (p aroh : Pr. Rednic George l), protopopiatul G uj 1. Este secretarul eparhial. În Cated rala Mitropolitan.'!. slujeşte Vecer·
Însoţit de domnu l Valentin Vesa, secretaru l ep arhi al al A rhie- nia, Paraclisul Maicii Dom nu lui şi rosteşte o cate hez.'i.
p iscop iei Vadului, Feleacu lu i şi Clu jului.
19 augus t: Face o vizită la Spitalu l c.F.R. din O uj-Napoca,
11 augus t: Săvârşeşte slujba de sfinţire a icon ostasului şi in vederea cons truirii unui paraclis.
Sfânta Litu rghie în biserica din Cheţiu, protopopiatul Bed ean.
10 aug us t: Face o vizite'!. pe şantierul Cam pusului Teo logic
Rosteşte cuvântul de în\'i1ţătura. . Acordă pJ.rintelui paroh, Iovu "N icolae Ivan" şi la atelieru l de lumânări din incinta 1-lănă stirii
Istrate, distincţia "Cruce a Arhiepiscopală " . Oficiază slUjba de "Sfân ta Elisabeta" . Face o vizi t.\ În parohia Someşul Cald (paroh:
binecu vântare a noii case pa roh iale din localitate .
Pr. Sergiu Bălaj) şi parohia Poiana Horii cu filiile Giurcuţa şi
Face o \wtă în Biserica "Sfânm l Apostol Andrei" din loca· Dada Pi1ii (paroh. Pr. Păunel Petran) pro topopiatu l Huedîn.
litatea Bedean. Este însoţit de PC Pr. Bogdan h'anO\', consilie2 1 august: in Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie şi
rul cul tural al Arhiepisco piei Vad u lu i, Feleacului şi Gujului. slujeşte la Aca tistul Mântuitorului. Hiroteseşte întru d uhomic
În Catedrala 1litropolitan.\ slujeşte Vecemia, Paraclisul Maicii pe preoţii Călin Vas ile Mot ogna (parohia Figa), Ioan Mihai
Domnului şi rosteşte o cateheL'!..
Foarai (parohia Cicm-Poieni ) şi Alin Bujor Fereşteanu (parohia
12 august: Face o \wtă pe şantierul Campusului Teologic Gligoreşti). Rosteşte Wl cuvânt de în\'olţătură.
" N icolae h 'an" .În biserica din Apahida (parohi: Pr. Sabin Oiţ şi
12 augus t: Viziteaz.'i parohi ile "Sfântul Ioan Botezc'l.torul"
Pr. Sorin TrâncA), slujeşte Paraclisu l Maicii Domnului şi rosteş- dîn Turda (p aroh : Pr. Andrei Gavriil) şi p arohia G ligoreşti
te un ruvânt de Îm'i1ţăturol. Este însoţit de PC Pr. Vasile Stanci n, (paroh: Pr. Alin Bujor Fereşteanu ), pro topopiatul Turd a.
d ecanul Facultăţii de Teologie d in Ouj-Napoea. Primeşte la
23 august: Face o vizită pe şantierul Campusului Teologic
reşed inţă pe PS Ignatie Mureşanul. Arhiereu Vicar al Epi sco- "Nicolae Ivan". În biserica din Şomruta Mare, judeţul Maramureş,
piei O rtodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei.
acordă un in ten'Îu postului de televi ziune E-Maramureş d in
13 au gu st: Face o vizită în p arohiile "Înălţarea Sfintei Cm· Baia Mare. Participă la p rima ediţie a Reuniunii Tinerilor Creş·
ci" (par oh : Pr. Gavriil Vârva), "Sfân m l Apostol şi Evanghelist tini Ortodocşi din Mitro polia Clu jului M aramureşului şi 5.'l.la·
Ioan" (p aroh . Pr. Popovici), " Sfi nţii Apostoli Petru şi Pavel" julu!. AIă mri de PS Iu stin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Epi·
(paroh: Pr Vasile Raus), "Adonnirea Maicii Donmului" (p aroh: scopiei Maramureşului şi 5.'l.tma ru lui, participă la procesiunea
Pr. Dan Hognogi), "Sfânta Parascheva" (p aroh: Pr. Virgil Man), o rganizată pe străzile municipiului Baia Mare. Pe explanad a
"Î n vierea Domnului" (p aro h : Pr. Co riolan Dura), "Sfântul Oi· Cat edra lei Ep iscop ale, slujeşte la Rugăciunea d e seară şi rosmitrie Izvorât orul de Mir" (paro h: ?r. Goje), din protopopiatul teşte un cu vânt către tin eri. Participă la spectacolu l folcloric
G uj Il.
organizat ru acest prilej.
Face o \wtă pe şantierul Campusului Teologi c "Nico lae
2..f august : in biserica " înălţarea Domnului" din G uj·Na·
Ivan" . Primeşte la reşedinţă pe PS Timotei,. Episcopul Ortodox poca. oficiază Taina Sfintei Cununii pentru tinerii Florina 11a·
Român al Spaniei şi Portugaliei. În biserica paro hiei Milaş ria şi Lu cian Jecan. Rosteşte un cuvânt d e învăţătură.
(p aroh: Pr. Marius Vladimir Gem). protopopiatul Bistriţa, slu·
În biserica "Sfânta Treim e" din G uj-Napoea, oflam
jeşte Paraclisul Maicii Domnul ui şi rosteşte un ru\'ânt de în \'i1· Taina Sfintei Cununii pentru tinerii Mihai şi Bianca A chi· ~
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a:> meţ . Rosteşte un cuvân t de învăţătu ră . Este însoţit d e reu\'. Avva Achilas şi logica dragostei
Arhid . Iosif Mold ovan .În Ca tedrala Mitrop olitană oficiază
Taina Sfintei Cununii pentru tinerii Anam aria şi Dan Macovei .
Rosteşte un cuvânt de învăţătură .Asistă la Vecernie şi slujeşte
la Litie în Catedrala Mitropolitană.
25 augu st: În b iserica " Intr area în Biserică a Maicii Domnulu i" de lângă prot opopiatu l din Bistriţa, săvârşeşte Sfânta liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Participă la festivitatea
de împlinire a 450 de ani de la u ltima construcţie a catedralei
evanghelice din Bistriţa. R osteşte u n cuvân t de înv ă ţă tură şi
binecuvântare . În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernie,
Par aclisul Maicii Domnu lui şi rosteşte o cateheză.
26 august: Face o vizită în p arohia Livad a (paroh: Pr. Daniel Sârb) şi în parohia Deleni (paroh : Pr. Mariu s Crişan), p rotopo piatul Turd a.
27 au gust: Face o vizită pe şantierul Campusului Teologic
" Nicolae Ivan". Este însoţit de domnul Sorin Câlea, directorul
econ omic al Arh iep iscopiei Vadului, Feleacu lui şi Clujului.
Vizitează p arohiile Corpa dea (paroh: Pr. Miha i Pop), Ghirişu
Rom ân (paroh: Pr. Beniamin Sârm ăşan), protopop iatu l Cluj 1
şi paroh ia Crişeni cu filia Boteni (p aroh : Pr . Florin Moişan),
protopopiatul Turd a. S ă vâ rşeşte slu jba de binecuvân tare a
case i p arohiale din Păniceni (paroh: Pr. Tu dor Petr ovici), p rotopopiatul Hu edin. Vizitează capela provizorie din pa rohia
" Sfân tul Marcu" d in Floreşti (pa roh : Pr. Dănuţ Gordan).
28 au gu st: În Catedrala Mitropolitană. asistă la Vecern ie şi
slujeşte la Litie.
29 august (Tăierea capu lui Sfântu lui Ioan Botezătorul): Cu
p rilejul hramului, împreună cu PS Petroniu, Episcopul Sălajului,
oficiază Sfânta Litu rghie pe Altarul de vară al Mănăstirii Bic,
judeţul SăIaj. Rosteşte cuvântul de învăţătură . Este însoţit de PC
Pr. Vasile Stanciu, Decanul Facultăţii de Teologie din Cluj-Nepoca. Face o vizită la Reşedinţa Episcopală din ZaIău .
30 august: Prezidează comisia de examinare a candidaţilor
pe n tru ocupare posturilo r de preoţi pa roh i în Sângeorz-Băi
(protopopiatul N âsâu d) şi Geaca (protopop iatu l Gherl a).
Face o vizită pe şantierul Campusului Teolo gic "Nicolae
Ivan". În clădirea " Casino", din Par cul Central, participă la
manifestările de dicate Zilei Limbii Române. Rosteşte o alocuţiune. Săvârşeşte slujba Punerii Pietr ei de Tem elie pen tru noua
b iserică d e pe strada Muncii d in Cluj-Napoca. R o steşte u n
cuvânt de învăţătură .
31 au gu st: împreună cu PS Pet roniu, Episcopul Să1ajului,
s ăvâ rşeşte slujba de resfinţire a bisericii şi Sfânta Liturghie în
pa rohia Şimişna, judeţul Să1aj . Rosteşte cuvântul de învăţătură.
În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie şi slujeşte la Litie.

D ,. Paul Siladi
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vva Achi las este u n pustnic d in Pateri cul eg iptean,
despre care avem foa rte puţine informaţii b iografice
l
certe. Probabil a făcut pa rte din generaţia părinţilor
Arseni e şi Agath on' . Prim a a p ofte gm ă d in cele care îi sun t
ded icate lasă să se întrevad ă u n bu n pedagog şi u n psiholog
foa rte fin . Despre ce este vorba?
Pu stnicu l primeşte v izita altor trei călu gă ri, d intre care
u nul nu avea nume bu n. Fiecare
din tre aceştia trei îi cere bă t râ nului să le facă un năvod, pe care
să îl păstreze ca pe o binecuvân ta re d e la el. Pe p rim ii d oi, oa m en i cum inţi, aşezaţi, cu toate
în cea mai bună rânduia lă, îi refuză. Avva era p rea ocupat. Nu
avea timp. Când al treile a, cel
urmărit de renume prost, îi cere
acelaşi lucru, să-i facă un năvod,
Achi las se supune, spre surpriza
cuminţilor. Iată şi cum se explică :
" Pe vo i v-am refuzat şi nu v-aţi
m âh nit, pentru că n u am ti mp.
Acesta însă, dacă-I refuz , va spun e: A auzit b ă trâ nul de p ăca tul
meu şi d e aceea nu a vru t să îmi
facă . Şi îndată rupem le gă tura !
l-am rid icat sunetul, pentru ca
un asem enea om să nu fie copleşit
de întristare !".
Din nou, logica părinţilor din
pustie nu se potriveşte cu log ica
lumii . Legile d ragos tei merg adesea împotriva legilor dictate de minte. Am pu tea zice ca avv a
Achila s este un b u n p ed ag og ş i p siho lo g, d u p ă cum o
dove deşte prima d intre povestirile care îi sunt dedicate în
Pateri cul egiptean . Totuşi, purtarea acestui pustnic nu es te
nici pedagogie, n ici psiholog ie, ci este m anifest are a firea scă
a d ragostei. Drago stea autentică, atu nci cân d te pă trund e
până la u ltima fibră, modifică rap ort area la lume şi la ceilalţi.
Aduce un p lus de a tenţie şi de grijă, m ai cu seamă faţă de
aceia care cu uşurinţă po t fi răniţi. Acesta este cazul călugă
rulu i care păcătuise şi care, în loc să fie mustrat şi lepăda t d e

A consemnat, Arhid. Claudiu Ioan Crama 'Pataicul, trad. Cristian Bădiliţă, Polirom, p. 80.
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ceilalţi, primeşte

din partea avvei Achi las o atenţie aparte.
Nu este răsplătită virtutea celor cuminţi, ci i se întinde discret
o m ână celui căzut . Iar ati tu di nea es te a dâ n c evanghelică .
Nu d egeaba Hristos şi-a p etrecut mu lt din ti mpul său pă 
mântesc alături de plebea societăţii, de vameşi, păcă toşi şi
cu rve .
Scena relatată în Pateric, p rivin d u -l pe av va Ac hilas,
aminteşte de p ild a fiul ui risip itor din Evan gh elie. Se aseamănă p rin faptul că ara tă cu m dragostea abund entă a Tatălui se re varsă ş i asupra celor păcătoşi . Dr agostea p a ternă
este o ch em are in sistentă ş i e ficientă la pocăinţă . De aceea ,
în p ild a fiul ui risipitor întoar cerea este marca tă d e ju nghierea viţelu lui îngrăşat . Ri sipă a
drag ostei, în vreme ce fiul ră
mas acasă nu s-a b ucurat nicio dată de aşa ceva. La fe l, ş i
călu gărul păcătos este singuru l
căruia avva îi face un năvod, nu
şi ce lo rla lţi, d repţilor. Iar nă vo
dul n u i-I fac e ca să răsplătea s
că păca tul, ci ca să -I întă re a scă
în pocăinţă . Să - i a ra te solidarita te. Să - I menţină în comunitate şi mai ales în com uniu ne. Are
deci o înţelegere aparte p en tru
fragilita tea celu i care, d upă că
d ere a în păc a t, n u a apu cat să
se întăre a scă, să se consolid eze
în bine.
Diferenţa faţă de pilda eva nghelică a fiu lui risipitor este că,
în Pateric, cei d oi bătrâni că ro
ra nu le este îndeplinită dorinţa
d e a p rim i u n năvo d d in m âin ile avvei ca bi necuvân tare nu
se sm in tesc, ba d impotrivă, se
folosesc atunci cân d li se explică de ce au fos t refuz aţi .
Su nt em lăsaţi să vedem în aceas tă poveste patencal ă că
ridica rea din păcat, c reşterea d uhovnicea scă, imp lică întreaga comuni tate. Comun iunea cu ceilalţ i întru nevotnţa
du hovnicească este crucială. Acesta este ar gumentu l avvet
Achi las . Îi face năvodul călugărului păcăto s p entru ca aces ta să nu fie tentat să rupă comu niu nea cu ei şi să se p ia rdă
în singurătate şi d isperare. Importantă este atenţia la mişcările
sufle teşti ale celorlalţi şi grija faţă de ele. Dr agostea îţi impune să n u răne şti şi p e cât îţi stă în p u tere să mân gâi. Ceea
ce face şi avva Achilas care zice: .j-am rid icat sufletul pentru
ca u n asemenea om să nu fie copleşit d e întrista re" .
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Foaie editată de Asociaţia StudenţilorCreştini Ortodocşi Români, filiala
Un sâmbure de adevăr

Tabără de la Piatra Craiuluifrumoasă vreme de împreună

C abriela B ul~aru
,

petrecere
T atialla G uilo"

J"V~ -a în tâmplat să văd d e curând un film rea lizat după
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o cart e, un bes tseller, pare-mi-se, al anului trecut.
=~~ aproape un clişeu să m ai spui că veşnicia s-a născut
Legat:ă Intr -o coperta' vese
1 '", (j ar Ş I. so brr,ă oncum
.
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la sat sau că timpul stă în loc înt r-un spaţiu atem poral,
p recum poa te fi o mănăstire, d e exe m pl u. Cu toa te
Au chan. ch iar şi la preţuri promoţionale . Nu vo i da aici titlu l
aces tea, timpul ch iar a stat În loc pentru aproape 2 00 de tine ri
ei şi nu intenţionez să fac nicio recenzie. Voi suprinde totuşi
care au ales să- şi petreacă zece zile d eparte d e tumultul ora un sâmbure de adevăr tare ca piatra şi a mărui, dar hrănitor,
şulu i , tr ecând în subsid iar grijile ş i Îndatoririle co tidiene.
p e care filmu l îl ascunde la prima ve dere.
Tim pu l a căpă tat o altă inte nsitate, o semnificaţie aparte şi o
A Cţi une a filmului creş te alea toriu şi ambiguu in jurul a
frumuseţe an cestrală pentru cei care au m ers in tabă ra d e la
trei concep te: Il mânca, II te ruga. II iubi. Nimic r ău, ai zice la
Piatra Craiu lu i organizata de ASCOR şi comunitatea Bisericii
prima lectură; d in contr a, totu l pare frumos, d răguţ, creştin,
Stu denţilor d in Clu j-Napoca în s tr ânsă şi rodni că î m preună
ma i ales datorită celui de-al doilea verb . Însă firul actiunii este
colaborare cu sta re ţul An tonie , cel ca re obl ă du t eş te locaşul
schimbător ca vr emea . Protagoni sta tre ce p rin tr-o d ecepţie în
sfân t de la Pi atra Craiului.
dragoste, căsnic i e rupt ă , d ivorţ, căutare a implinir ii în alte
Şi când timpul stă in loc, vreme este de toa te. ..
relaţii trupeşti, ex pe rimentare a cu ştiinţ ă sau în neştiinţă a tot
felul d e religii şi sp i ritu a lităţi orientale ad-hoc. Viaţa ei est e
un so i d e durere şi cău tă ri sincer e am es tec ate cu placerea
clip ei; un fel de carpe âiem in naivi ta te, dar şi un do /ce farniena trăgătoare. ca rtea a sta t săp tămâni întreg i pe standu nle d in

te viclean. Ea caută a devă r ata iubi re şi Începe p rin a se mga,
iar d e-a lungul căutărilor ei , vi aţa i se d esfăşoa ră normal,
călătorind În ţă ri străine, încerc ând p ractici yoghin e şi altele
orien ta le, f âcându - şt p rieteni, p etrec ân d şi mâncând.
Câţi din tre noi, oa m enii civilizaţiilor moderne, ai gedgetu nle de ultimă ora, nu recunosc în acest ea realit ă ţi existente,
tr ăite, înc ercate şi cel mai ad esea r âvru te. rid icat e la rang de
ideal? Fiecare om caut ă adevărata iu bire. Acesta este un sâmb ure d e adevăr tare ca piatra. Dar aces t sâ mbure de a devăr
poate rodi în via ţ a omului foarte d ifer it. At u n ci când omul
p referă Iubirii lui Du mnezeu neştiin ţa . nepăsarea şi un tel de
con fu zie, premeditată. ni erotismu l şi plăcerile trupeşti, aces t
sâmbure nu ro deşte, ci răm âne amăru i şi greu şi neliniş ti tor
în inima omului. Însă Dumnezeu a p u s in om ch ipul Său şi
p e toţi n e aşteaptă să n e Întoarcem la acest adevărat ch ip . De
fapt, omul cauta, ch iar şi în necunoştinţă de cauză, Iu bi re a
lu i Du m nezeu , Iu birea pe care Du m nezeu a săd it-o, a scris-o
în ch ipul Său d in noi, care n e cheamă lăuntric, d e dincolo de
timp. Pseu d o-îm pli nirea În experienţe le erotice atâ t d e prom ova te astăzi nu aduc d ecât o doza amară de ratări şi d ecepţii . Dez n ă dăiduit ă fiin d, er oi na filmu lu i înc epe să se ro age ,
neştiin d cum, neştii nd cu i, adresându-se pur şi simplu unui
dumnez eu necu n oscu t. Î nsă nu i nsistă m ult . D in n evoia
acută de liruştire imed iată, se dedă pra cticării unui fel de yOg,1
neo -on entală şi pleacă din Ameri ca spre In d ia p en tru a se
în tâlni cu un fel d e buddha al ritualului, o prezenţa feminină
d es pre care i se spune că ar fi d e fapt În Ameri ca. În acest
context nu face d ecâ t să cunoasc ă alţi oam eni care au trecut
şi ei prin d eceptii in dragoste, p rin c ăsnicii destrăm ate, şi care
au incep ut 5<1 p ractice yoga pentru recuperare. Fin alme nte,
protegorusta gă seşte u n tel de gum bătr ân, care o a dânceşte

RENAŞTEREA
Cluj-Nap.:.:i0;,;;c~a...._

..

p regătit să tâlcutască înţe lesurile ascunse din Cartea lui 10\' şi
să d ecripteze m u lti plele semnificaţii ale Psalm ilor, Parintele
Cip rian a oferit tinerilor adevărate mărgăritare duhovniceşti .
Pe tot parcursul tabe rei, căutătorii de alinare au putut alerga la
poala tămăduitoare a spovedaruet ori d e câte ori au avut nevoie, întrucât Părintele Ciprian le-a stat la d ispo ziţie zi lumină
pentru a-i asculta, a-i Îndrum a şi a-i obloj i sufleteşte .

i lltâlll ire cu ierarhii

Tinerii au primi t

binecuvânt ări şi

sfatu ri

şi

de la ierar h ii

p rezenţi În tabăra de vară a ASCOK În ziua inaugurării acesteia, ÎPS Andrei Andreicuţ. Mitropolitul Clujului , Mararnureşului şi Sălajului

a împărţit arluereşti blagoslovi n pentru buna
a activit ăţilor şi pe ntru pe trecerea timpului ni mult
folos duhovnicesc.
Fiind în mijlocu l m u ltor studenţi, ÎPS Andre i le-a adresat
un cuvânt d e îndrumare şi întărire. Sfinţia Sa a pus accen tul pe
m odu l d e viaţă exemp lar pe care creştini i la inceput de cale
trebuie 5<1 îl pună în practică şi să Îl propovădu iască. Îndemnu l
iera rhu lu i a fost inspirat din cu vântul Sfântului Apo stol Pavel
adresat către Filipeni care transm ite urm ătorul mesaj: " Să fiţi
fără prihană şi curaţi, fii ai lu i Dumnezeu neîntinaţi, în mijlocul
unui neam rău şi stricat întru care străluciţi ca nişte lumină tori
în lume" . irs Andrei a spus C<1 acesta ar fi un indemn ce rnerit,l 5<1 fie urmat, dar, mai pres us de toate, ar trebui să fie dezid era tul interior al tinerilor care să înflacărez e inimile pentru ca ei
să v rea să fie asem en ea ch ipului descris d e Sfântul Apost ol
desfăşurare

Pawl.

Bu ch et de slujbe IIIfieca re zi

Chi ar din p rim a zi a poposirii la m ă nă stire, 5 august, dată
la care este prăznuit Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, tin erii au
avut bu curia să particip e În calitate d e membri ai str an ei la
slujb a Sfintei Liturghii oficiată cu ocazia sărbători rii hramului
aşezărnântulut m ona hal. Cân tarile au sunat puternic şi fru mos,
ca pentru Sfântul Ioan Iacob H ozevt tul , sfânt drag tinerilor,
ocrotitor al stranei Bisericii Stu denţilor din Cluj, protecto r al
mănăstirii de la Piatra Craiulu i şi, im plicit, ad evarat orânduitor
şi călăuzitor al taberei de anul acest a.
La tel d e pline de tărie au fost to ate slujbele zilni ce care au
m âng âtat suflete, au întă rit duh u l tineresc şi au ocrotit obştea
tabe rei de primejdii şi nevo i. În zori de zi, când rou a abia at inge firele de iarbă, clopotele chem au tinerii la Liturghie pe ntru
a parti cipa la Slujba slujbelor, fiecare având ma rea bmecuvântare şi po sibilita te de a se întâlni cu Mintui torul nostru , Iisu s
Hristos, in Taina Sfintei Împ ă rtă şanit.
Spre seara, lumin a l in ă când coboară, când toaca b at e a
pnveghere, răsunau cântările Vecemiei, urmate d e mâ ngâietoare in tonă ri ale Para disului Maicii Domnulu i În faţa unei
cop ii a icoanei f ă că toare de minuni Maica Domn ului Pantans sa,
care a ajuns la mănăstirea Piatra Craiulu i în ajun de prăznuite
a Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Icoana a fost oferită in dar de
c,Ure m,lnăstirea Vatopedu d in :\Iuntele Ath os, prin donaţia
Părintelui Kicolae de la Bucureşti, iar tine rii wl"liţi in tabăr,l au

în p ractica yoga şi care nu u i tă de " nece si tăţile" m ateri ale şi
fizice ale fem eii când vine vorba despre relaţia sa cu un băr
b at.
K-am putut S,lnu ob sen ' aici nemia d e îm plinire în drago ste a omului, căutarea adevăra tului ch ip dumnezeiesc d in avut marea b inecuvântare de a particip a la acest e\'e ni me nt
el şi dezorientarea în hăţişurile d e patim i ale lu m ii. Ce po ate semni ficati v.
Astfel, zi d e zi, slujb ele au con tinuat 5<1 adune iubitorii de
fi altceva n evoia d e a urma unui guru d ecâ t nevoia d e a awa
sla
voslovie
la mgăciune, rânduial,l p ropice pentm a aduce
un duhovnic şi de a-l ascu lta ? În toate căutările ero inei am
mulţumi
re
Bu
nului Du rrmezeu pen tru toate lucrurile fru moa surprins eforh ll oric,lru i om de a se reg,lsi cu Dumnezeu , de
se dest,lşurate În tabăr,l.
a -şi implini d rag os tea în d ragostea lu i Du rrmezeu. A cesta este
sâmburel e de ad evă r hrăni tor, ce rodeşte sigur. Filmu l prezintă doar coaja ta re, hăţişul şi dez orientarea omului in lu m e.
ea telfeZl' ziditoare cu Pă rill tele Cipriall Negreallu
Totuşi, dacă sapi mai ad ânc, conştientizezi mai mult gr eutatea
La fel d e trecwn te au fost şi întâlni rile m u lt a ştepta te cu
uc ig,Uoare a balastului sub care za ce lumea ş i dai şi p este
sâ mbure şi apreciezi şi izvoare le apelor vii ale lu i Du m n e- Părintele Ciprian Kegreanu, preot mis ionar al Bisericii Shlden ţilor. De dou,l ori pe zi, d imineaţa şi seara, neobosit şi mer eu
ze u.

ÎPS Sera fim [oantă, Mitropolitul Cen n aruei, Mitropolitu l
Germ ani ei şi al Eu ro pei Centra le şi d e Nord, prin spnntena-i
prezenţa, a vorbit d espre nădej de, încrederea totală in Dumnezeu şi despre mulţumirea duhovniceasc ă. Într-un cadru na tural
de o frumuseţe rară, ÎPS Sera tim a punctat cele ma i dureroase
probleme ale contemporaneitătit, vorbind de spre în smguraree
oamenilor, d espre egoismul care surpă arm onia umanităţii şi
duce la dezmtegrare şi izolare, ceea ce este opusul creştinismu
lu i auten tic caracterizat prin comuniune, dragoste, jertfă. dăru 
ire şi grijă taţă de semeni. Sfinţia Sa consideră că un om egoist
este unul care se ved e stăpân peste toţi, având grijă doar de ale
sale, râvrund spre o afirmare avară şi transformându-i pe ceilalti
în un elte de profit. Potrivit ÎPS Seratim, consecinţele vizibile ale
realităţi in dividualiste care ne caracterizează la et ap a actuală
sunt înmulţire a păca telor, ÎmpUţinarea credinţ ei şi sl,lbirea
vieţii duho"uceşti . i\fai m ult d ecât atât, omul a ajuns 5<1-L excltl(k1 în totalitate peDum nezeu din \iaţa şi rându iala lui. Omul
con tempo ran se Înn ed e doar în forţele proprii şi in planurile
pe care şi le ticluieşte m mig'1U, pen tru ca mai apo i, când planurile se ruinea z,l, ajunge s,l se r,lz\'f,Uească, să cârt ea sd Împotriva lui Dumnezeu şi 5<1 ca dă in deznădejdi irecuper ab ile
d in cau za gr ijilor pe care şi le creează în mo d arti ficial.
Pe tot pa rcu rsul înt âlni rii, ÎPS Serafim a pO\'ăţuit tinerii 5<1.
fie mulţumitori, s,l fie în comuniune m sem enii, s,l trăiască
simplu şi 5<1 lupte pân,i.l a cap,U, deoarece, pot rivit Sfinţiei Sale,
b iru inţa este calitatea primordi ală a c reştinului .
Z
Delicateţea şi fineţea duhO\nicească a PS Vasile Someşanul ~
a mângâiat multe suHete îndurerat e. Sfinţia Sa a \'Orbit d espre :suterinţ,l, boal,l şi d espre ro shll acestora în \iaţa fiec,l rui om . ~
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Potri vit Sfintiei Sale, suferinţa poate d eveni prilej d e mântuire la m ănă stirea N icula şi de la care a primit ascu ltare să vinăla
şi de curăţire duhovnicească . De aceea, PS Vasile i-a indemnat Piatra Craiulu i pe nt ru a ridi ca un nou locaş sfân t.
pe tineri 5<1. fie răbdători in tim pu l unei boli sau al unui necaz ,
O a doua drumeţie a fost o adevărată încântare şi bucurie
S,1 se roage pentru ap ropiaţii car e sufe ră şi 5..1 a ibă nădejd e că
pentru toţi participanţii tabe re i. Părintele Antonie a gândit un
toate sunt spre folos.
tra seu com pl ex, oferindu-le tin erilor posibilita tea de a vi zita
Mu zeul Memorial O ctavi an Goga d in locali tatea Ciu cea, desVil st ll p/l leti'i de eteiiere
tinaţie care merită să fie d escoperită şi explorată întrucât conPe lângă tmboganrea duhovnicească rezu ltată din slujbel e, ţine o colecţie cultural ă valoroase lăsată po sterităţii de poetu l
catehezele cotid ien e şi în tâlni rile cu ierarh ii, participanţii tabe- naţional Oct av ia n Goga şi care este organizată p e domenii
rei organiza te d e A SCOR au avu t parte d e o vast ă paleta de p recum artă plastică, artă decorativă, etnografie, fond de car te
activi tă ţi şi

ateliere pen tru toate gustu rile şi indeletnicirile.
A şa cum e fru mos şi cu m le stă bine tine rilor din ASCOR
şi tu turor membrilor comunităţii Bisericii Studenţilor, s-au pus
pe treabă toţi . Uni i au participat la at elierul de impletit rnetani er e şi cruc iuliţe, alţi i au p referat s ă lttografleze icoane, o
parte şi-au m anife stat dorinţa de a mânu i to aca. Un gmp de
băieţi şi fete au cău tat lemn bun, lemn trainic pentru troit a care
a fost ridi cată la sf ârşitul tabe re i. Cei cu auzul m uzical fin au
avu t şansa să se bucure de ate lieru l d e cântece patriotice sau
să înve ţ e intona rea corectă a Parad isu lu i Mai ci Domnu lui.
Anul acest a au fost ma i multe atebere inedite. De la întâlniri
literare şi discuţii pe marginea romanului Arha nghe lii, d e Ion
Agârbi ceanu sau a poeziilor scris e d e Sfântul Ioan Iacob Hazevi tu l, pân,\ la cu rsu ri de pr im ajutor şi d e îngrijire corectă a

danturii.
Un atelier ce s-a bucurat d e o popularitate covârşitoare a
fos t cel d e apărare şi supravieţuire în condiţii extre me . Părin
tele Teod or Tare, fost m emb ru A SCOR şi fiu duhovnicesc al
Părintelu i Ct prian, a fost ins tructorul principal al atelierulu i
care a captivat ma joritatea tin erilor interesaţi de cum poţi învăţ a să ap rinzi focu l fă ră chibritu ri, cum reu şeşti să găseşti
punctele car dinal e f,lră bu sola sau cu m identifici locu l potrivit
p ent ru a construi un bordei în m ijlocul p ăduri i, alungând
anterior lupul sau ursul care ţi-a r fi pu tut pune în p rim ejdie
vi ata. Atelie ru l s-a doved it a fi atragă tor nu doar pentru p artea
teoretică, ci, mai degrabă, pentru ilustra re p ractică a informa ţiei expuse d e Părintele Teodor, fost mili tar ni m u lte cunoştin
ţe în domeni u şi car e anul acesta a fost al ă tu ri d e participanţii
tab erei de la Piatr a Cra iului.

al programului.
În prima zi, oaspeţii au fost cazaţi in cămine stu denţeşti şi
au vizitat oraşul, iar spre seară, toa te grupele s-au reunit la
Cate drala "Sfân ta Treim e", pentru a lua parte la d eschider ea
oficială a re uniunii, la rugăciunea d e seară şi la slu jba d e "Te
De um". Tot acolo, au luat cuvântul primarul m u nici p iu lu i,
p reşedintele Consiliu lu i judeţean şi Preasfinţitu l Justin , pentru
a le transmite participanţilor un me saj de bun venit. Programul
a con tinuat ni un recital de muzică uşoară în cadrul căruia au
cânta r diverşi artişti locali.
A doua zi, toţi m embrii reuniunii au participat la Sfânta
şi perio dic e, fon d arhivisfic ş i arheo logic. Du pă d electarea
Litu rgh ie în parohiile unde au fost repartiza ti. după ca re au
cultural-isto ric ă , paşii m ărşălui torilor s-au înd rep tat spre Baluat parte dez baterile şi discuţiile ni tem a "Tinerii în faţa prarajul Dragan. Înain te d e a ajunge la zăgaz, Părintele Antonie
vocănlor con tem porane" .
i-a călăuz i t pe tine ri sp re un loc d e o fru m useţe rară, situat
După m asa de pr ânz, tine rii au asistat la două confe rinţe
d easupra barajului , de unde poate fi admirată panoram a ce se
su sţinute de specialişti în dom en iu :" Istorie şi tradiţie creştină
deschid e spre lacu l d e acu mu lare Dragen. Im presii m u lte s-au
în nord-vestul Tran silvaniei" şi "Valori estetice ieri şi azi - Readunat şi în timpul p arc urgerii celor 424 de me tri ai impunalig ie şi et nologie, Art a le mn u lui , Arta icoanei " . O activitate
torului baraj construit in 1<}87- La finalul drumeţiei, la un popas
culturală de mare interes a fost vi zita rea Mu zeul Satului din
pe Valea Dragenuluf, tin erii au intonat o serie de cântece pa Baia M are, u nde tineri au putu t admira casele tradiţionale, o
triotice şi s-au bu curat d e ziu a petrecută in sânul naturii.
bisericu ţ ă d e lemn ce ta ce parte din patrimoniul UI\' ESCO, au
Pe tot parcursul tabe rei, Părintele An torue a fost o inep uiascultat muzică traditiona la din zona Maramureşului şi au luat
z abilă sursă de ene rgie. Mai mult decâ t atât, Sfinţia Sa a făcut
cina . Mai tâ rzi u , l-a~ p rimit cu mult drag pe ÎPS Andrei Anto t posibilu l ca m usafiri i lu i 5..1 fie indestulaţi cu de toate . S-a
d reicu ţ , Mit ropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului .
îngrijit nu doar de aspect ele organi zato rice, foarte m u ltiple, d e
Îm preu na cu ier ar hul sus ţinător al tu turor activităţilor d est ialt fel, ci şi de su fletul tin erilor care au poposit la m ă nă stirea
na te întăririi credinţei, tinerii au pomit spre locul de unde avea
ocrotită d e Sfântul Ioa n Iacob H ozevi tul. În fiecare seară, P,\ să încea p ă p roces iunea " Bucu ria de a fi creştin" .
rint ele Antonie, pa rca d in tr-un cufăr d e m are valoare, scot ea
sp re închinare nes temate duhovniceşti : p ărttcele de moaşte şi
icoane p rimite in da r de la m ânastmle d in Rus ia, Ucraina şi
Basarabi a, mir de la Sfântul Etr em cel N ou, mir d e la Ieru salim
şi de la mu lţi alţi sfinţi, precum şi m ulte alt e surprize pe car e
le-a pregătit cu dra g.
În dis cu tiile cu tinerii, Părintele Antonie i-a înd emn at to t
tim pu l să îşi asume rolul de m isionari, să fie reprezentanţi ai
Bisericii Vii în locali tatile un de traie sc, În oraşele unde învaţă,
în comu rută tile unde î şi petrec cel mai mult tim pul. Potrivit
Sfinţiei Sale, cei ce ştiu mai m u lte trebuie să facă m ai multe, să
tran smită şi altora bucuria Ortodox iei pe care au d escoperit-o
p rin Sfin tele Taine, prin Părinţii pe care i-au in tâlnit pe cale şi
p rin toţi oamen ii duhovniceşti care le-au fost şi poate le m ai
sunt m odele d emne de urmat.

M ure, f oc de ta b ă rii

ş i şe dere

la um/l ra

Troiţe i ...

În ul tim a zi, la apus de soare, tabă ra s-a mutat in tr-o poian,\ doldora cu m ure. Cu paşi grăbiţi, tinerii s-au îndreptat spre
luminişul d in pădure pentru a adu na fru cte le dulci. Înd eletnicire care i-a absorbit pe to ţi. Parca ar fi rămas acol o, intr-u n
spaţiu parcă intenţionat ferit de alţi och i, destinat celor care
aveau s,\ îşi petreac ă ultim ele ore în comuniune şi în tr-o ultimă
î mpreu nă lucrare.
M ai p e însera te au urca t pe un vârf d e d eal ş i au st at la
focu l de tabără, m tonând, aşa cu m le-a fost obic eiul, cân tece
trad iţionale şi pa triot ice.
La plecare au sfinţit Troiţa pe care au t ă cut-o în tim pu l ta D ru meţii, di s cuţii şi sU'1wiu
ber ei şi ca re a fost înălţată pen tru a dăinui şi pentru a aminti
Toate au fost d in belşug la Piatra Crai u lui , inclu siv şi d ru- d espre buna petrecer e a vrem ii în tabăr ă ASCOR o rganizată
meţiile p rin imprejur imi . Pri m a ieşire d e explor are a fru m u se- la mănă stirea de la Piat ra Cra iului.
tii
a Z idi torului no stru s-a
, celor crea te de M âna At ottiitoare
,
d esfăşurat la iniţiativa Părintelu i Anton ie, stareţul măn ăsti ri
Asco riş ti

,

ve clu

şi

nou al municip iului. Pe tot parcursul traseului, junii
au intonat cântece d e slavă şi de rugăciune către

mă rtu risitori

Maica Domnului şi către Du mnezeu. Aju nşi la destinaţia fina l ă, Cate drala .Sfân ta Treime", m ă rş ăluitorii au luat parte la

rugăciunea de seară şi au asculta t cuvântul ÎPS And rei.
Ulterio r, reprezentanţii fiecărui protopoptat au d epus câte o
lumânar e În faţa icoan ei Maicii Domn ului, după ce au rostit câte
un verset din Psaltire 5..111 câte un icos 5..111 con dac din Acatistul
de mulţumire . Momentu l s-a asemănat m ult unei nopţi de Înviere, iar ziua s-a incheiat LU un frumos conc ert de mu zică populară şi hore întinse d e tinerii iubitori ai folclorului.
În a tr eia zi de activitate, dupa rugăciunile d e dimineaţă,
toţi s-au intruni t pentru a lu a parte la discuţiile cu tema "Tinerii ortodocşi - mă rturisito ri ai identităţii", iar după m asa d e
p r ânz, s-au îndrep tat sp re ca ted rala pen tru a-l întâm p ina pe

dujeni la Reuniunea
tinerilor o r todocsi
,
de la Baia Mare

Piatra Craiului şi gazd a de anul acesta a tabe rei ASCOR, care
a fost trup şi su flet alături d e org anizatorii evenimentulu i,
punând la dispoziţiei toate bu nurile materiale şi duhovniceşti
ale mănăstirii pentru buna d erulare a activităţilor. Aşad ar, încă

din timpul prim ei drumeţii. ni m ult interes şi entuziasm, Sfinţia Sa a fost alătu ri de tinerii dornici să îşi petre acă tim pu l in
sânul n aturii, pe care i-a con dus spre un loc p itoresc, aflat la o
altitudine d e aproape 900 d e met ri, d e unde se d eschid ea o
p rivelişte splendidă spre Masivu l Vladeasa. De-a lungu l tr aseului , Părinte le Antonie a oferit multe detalii desp re localnicii
:::: din aceste Împreju rimi, despre nevoin ţ ele lor in timpul iernii
~ şi despre bucuriile pe care le trăiesc monahii atu nci când ajung
'"";; aici . De as em enea, Părintele Antonie a po vestit istoricul m ă 
năstirii, relatând minunatele intervenţii şi aju torul Sf,1nhtlu i
Z
Ioan Iacob H ozevitul în toate lucrările desfă şurate pentru ridicarea aşezămânhllui m on aha l în decursul celo r zece ani. Tot
atunci, au fost ev ocate fru moase am inti ri d espre vrednicul de
pom enire, ;"fitropolitul Bartolomeu Anania , cel ca re i-a fost
îndru mător sutletesc Părintelui Antonie timp de m ai mulţi ani

Astfel, un şir lung de tine ri, avâ n d în faţ,l icoana Ma icii
Domnului, ocro titoarea oraşului Baia Mare, a tra versat cen tru l

!:I

ÎPS Justinian Chira, Episcop al M aram ureşului şi Sătmarului .
Ierar hul a pa rticip at la rugăciunile d e mulţumire şi a ro stit un
cuvânt ad resa t in m od sp ecial tineretului.
Prin tre lucrurile reprezen ta tive ale Reu niu nii, se numără
caietul reu ni unii (în care ap ar m esa je ale organizator ilor, un
I ulia Anama ria l viu repn scurt istoric al m unicip iulu i ga zdă, progra mul reuniunii, ru găciunile de dimineaţă şi d e seară, precum şi o serie de cânte-

n per ioada 22-2 ' au gu st, la Baia Mare a avu t loc o
reu n iu ne a tine~lor ortodocşi d in Mt trolopota C1u jului, Maramureşulut şi Sălajului, cu vârsta cuprinsă
între 15 şi 30 d e an i. Num ă rul participanţilor a dep ăşi t o mie
d e oa m eni, la care s-a adăugat şi un număr im presionant d e
preoţi, a scorişti, d ar şi volunta ri băim,\reni . E,"en im ent a fost

~~:J.
~L~ '".
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conceput d e Prea sfinţi a Sa, Ju stin Sigh eteanul şi d e primaml
m u nici p iu lui Bai a :\fare, CăWin Cherecheş .
Pe parcursul a tre i zile, tinerii au participat la diverse activit,\ţi culhuale şi religioa se . Pentru ca lucrurile 5..i. decurgă mai
uşor şi ma i eficient, tinerii au fost împ,\ rţiţi in câte'"a grupe m ai
m ari şi repartizaţi la şapt e biserici d in o raş . Fiecare grupă a
avu t câţiva coo rdona tori şi preoţi responsabili de bu nul mers

ce alese), ecu sonul reuniunii (p rin care s-a asigurat gratuttatea
tran sportului în comun pe pe rioada reu niuni i) şi m ai ales tricou l reuniunii d e mioare albastră, avâ nd monogram a M ântu itorului în faţă .
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