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Iubiţi fraţi şi surori,

Din nou ne proşternem în faţa ieslei din Betleem spre care, ca
şi pe păstori, ne-au călăuzit îngerii spunându-ne: „Nu vă temeţi.
Căci iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru
tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos
Domnul” (Luca 2,10-11). Şi ce găsim acolo? „Un prunc înfăşat,
culcat în iesle”(Luca 2,12). Este Pruncul Preanevinovat
prevestit de Proorocul Isaia: „Căci Prunc s-a născut nouă, un
Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui şi se cheamă
numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare,
biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie” (Isaia
9,5).

Lucrul acesta se întâmpla, după cum spune Sfântul Pavel, la
plinirea vremii: „Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a
trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei
de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea” (Galateni
4,4-5). În sufletele noastre, ca şi-n sufletul păstorilor ce se
închinau Pruncului, răsună lauda îngerilor: „Slavă întru cei de
sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”
(Luca 2,14).

Pruncul Preanevinovat vine într-o lume dezbinată şi fracturată
de ură ca să aducă înfrăţirea prin iubirea şi pacea absolută pe
care o prevestise proorocul: „Atunci lupul va locui împreună cu
mielul şi leopardul se va culca lângă căprioară; şi viţelul şi puiul
de leu vor mânca împreună şi un copil îi va paşte” (Isaia 11,6).

Colindele noastre Îl văd pe Pruncul Mântuitor „Mititel,
înfăşeţel, în scutec de bumbăcel”1. Sau, relatând ce s-a întâmplat
atunci, spun în versuri simple: „Şi-a născut un Prunc frumos/
Şi-L numi Iisus Hristos./ L-a născut în iesle jos,/Să ne fie de
folos,/L-a născut pe fân uscat,/Să ne scape de păcat!”2 Pruncul
Preanevinovat a venit „Să se nască/ Şi să crească,/ Să ne
mântuiască”3.

Dumnezeu se face Prunc Mititel, se face om, ca pe noi oamenii
să ne îndumnezeiască, să ne scape din păcat şi din moarte. Iar
noi, la rândul nostru, trebuie să ne facem buni cu semenii noştri.
Nu zadarnic zice un alt colind: „Acum te las, fii sănătos,/Şi vesel
de Crăciun,/Dar nu uita când eşti voios, /Creştine să fii bun”4.

Părintele Dumitru Stăniloae subliniază acest mare adevăr:
„Dumnezeu S-a făcut Om ca să scape pe oameni de moarte şi să
le dăruiască viaţă veşnică în El Însuşi, şi avem în acest fapt
dovada unui Dumnezeu al iubirii, care dă un preţ nemăsurat
fiecărei persoane umane. În acest caz nu numai Dumnezeu se
face om pentru oameni, ci şi fiecare om e făcut om nu numai
pentru sine, ci şi pentru ceilalţi”5.

Pruncul Preanevinovat are, atât din punct de vedere spiritual,
cât şi din punct de vedere fizic, frumuseţe absolută. „Iisuse,
frumuseţea cea prealuminată”6, zicem în Acatistul
Mântuitorului, sau „Mai frumos cu chipul/ Decât oamenii toţi”7,
în slujba Prohodului Domnului.

Evanghelia apocrifă a lui Pseudo-Matei ne relatează că, atunci
„când intră Maria în peşteră, toată pe’tera începu să
strălucească, de parcă soarele însuşi era acolo; ai fi zis că era
în miezul zilei într-atât de puternic scălda pe’tera acea lumină
dumnezeiască; cât a rămas acolo Maria a fost lumină tot timpul,
zi şi noapte; acolo a născut ea un Prunc pe care, atunci când se
nă’tea şi după aceea, l-au înconjurat îngerii zicând: «Slavă întru
cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace şi între oameni
bunăvoire»”8.

Este mare Taina Întrupării Pruncului Preanevinovat.
Pe bună dreptate un teolog spune că „Taina nu suferă ispitire, ci
se admiră, se contemplează şi se meditează. Din acest motiv
evanghelistul Luca ne spune de mai multe ori că Sfânta Fecioară
«păstra toate lucrurile acestea în inima ei» (Luca 2,19şi 51),
indicându-ne atitudinea corectă în faţa misterului. Cu această
atitudine plină de uimire şi de bucurie au privit primii creştini
evenimentul naşterii Domnului şi anii copilăriei lui Iisus”9.

Contemplând şi noi Taina Întrupării Pruncului
Nevinovat îi zicem: „Doamne Iisuse! Blândule şi Bunule Prunc
în care S-a întrupat ca Om, Fiul lui Dumnezeu! Ajută-ne pe
fiecare în parte şi pe toţi împreună ca să ne lepădăm cu totul de
ura ce ne desparte şi să căpătăm în inimă dragostea pe care Tu
o ai, spre a putea intra şi noi în rândurile adevărailor închinători
ai Naşterii Tale”10.

Dreptmăritorilor creştini,

Nu numai Pruncul Cel Ceresc este nevinovat, ci orice prunc,
cu toată ereditatea sa păcătoasă, îşi are nevinovăţia lui. De aceea
zice Domnul Hristos: „De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi ca
pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor” (Matei 18,3). Iar
Sfântul Apostol Pavel ni-i dă pe copii ca model de nerăutate:
„Fiţi copii când e vorba de răutate” (1 Corinteni 14,20).

Atât spiritualitatea creştină, cât şi cultura, în general, subliniază
candoarea şi nevinovăţia copiilor. Pe bună dreptate se spune că
ochii unui copil şi un cer senin sunt în măsură să-ţi facă întreagă
viaţa fericită: „Copilul este o făptură a vieţii neîntinate, este o
floare deschisă luminii, este un îndemn la simplitate şi frumuseţe.
În el vorbeşte frântura de cer dată omului odată cu începutul”11.

Nichifor Crainic, în lucrarea „Nostalgia Paradisului”,
folosindu-se de o scriere din vechime, face un tablou strălucit al
copilului care este prototipul cetăţeanului Paradisului: „Pruncul
de se va bate plânge, şi împreună cu cei ce se bucură cu dânsul,
se bucură. Dacă va fi ocărât nu se mânie; dacă va fi slăvit nu se
înalţă. Dacă vor cinsti pe altul mai mult decât pe el nu pizmuieşte.
Dacă vor lua ale lui nu se tulbură. De vor lăsa lui puţin ca
moştenire, nu ştie, nu intră la judecată cu cineva, nu se priceşte
pentru ale lui, nu urăşte pe vreun om. De va fi sărac, nu se
întristează; dacă este bogat, nu cugetă înalt. De va vedea muiere,
nu o pofteşte”12.                                      Continuare în pagina 2

†ANDREI
Din harul lui Dumnezeu Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului

Preacucernicului cler, Preacuviosului cin monahal şi iubiţilor credincioşi din
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului,

har şi bucurie de la Pruncul Mântuitor, iar de la noi arhiereşti binecuvântări.
Nevinovăţia pruncilor,

„Adevărat vă zic vouă: de nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi ca
pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor”. (Matei 18,3)

Note: 1 Ioan Brie, 73 Colinde, Cluj-Napoca, 1980, p. 42; 2 Ioan Bocşa, 1484 Colinde, Terr Armonia, Alba Iulia, 1999, p. 621; 3 Ioan Brie, op. cit., p.
6; 4 Colindul Din an în an; 5 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1987, p. 308;
6 Ceaslov, EIBMBOR, Bucureşti, 1973, p. 280; 7 Prohodul Domnului, Târgovişte, 2002, p.10. 8 Cristian Bădiliţă, Evanghelii Apocrife, Humanitas,
Bucureşti, 1996, p. 162; 9 Alexandru Moldovan, Evanghelia „Copilăriei” lui Iisus, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011, p. 23. 10 Toma Chiricuţă,
Acelaşi Staul, dar nu aceeaşi închinători, în „Fântâna Darurilor”,Bucureşti, Decembrie, 1933, p. 288; 11 Ernest Bernea, Îndemn la simplitate,
Editura Anastasia, Bucureşti, 1995, p. 108; 12 Nichifor Crainic, Nostalgia Paradisului, Editura Moldova, Iaşi, 1994, p. 263.
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Continuare din pagina 1
Pentru a-şi da seama de sensibilitatea

sufletească a cuiva, Episcopul Nicolae
Ivan îi punea trei întrebări de baraj: Ţi-s
dragi florile? Ţi-s dragi cântările? Ţi-s
dragi pruncii? Dacă răspunsul era pozitiv
treceai examenul. Un om cu sufletul
normal nu se poate să nu iubească copiii.

Dostoievski, cu neîntrecutu-i talent de
prozator şi analist al stărilor sufleteşti va
scoate în evidenţă nevinovăţia sufletului
de copil. În „Fraţii Karamazov”, când
Iliuşa moare, Alioşa, şi el un tânăr
nevinovat, le vorbeşte aşa prietenilor săi:
„Să ştiţi că nu există pe lume ceva mai
de preţ şi mai trainic, ceva mai folositor
în viaţă decât o amintire frumoasă şi,
mai ales, o amintire plină de farmec din
anii copilăriei, petrecuţi în casa
părintească”13.

El îşi explica cu greu de ce suferă
copiii: „Dacă toată lumea trebuie să
sufere pentru a răscumpăra prin
suferinţă acea nepieritoare armonie, ce
caută aici copilaşii, explică-mi şi mie,
te rog. În ruptul capului nu pot să
înţeleg pentru ce sunt sortiţi să sufere şi
ei şi de ce armonia trebuie neapărat
plătită cu preţul suferinţelor lor?”14

Este un adevăr că pruncii dau
frumuseţe şi seninătate vieţii noastre,
viaţă care fără ei n-ar avea farmec. Ei
aduc cu ei „inocenţa, drăgălăşenia şi
blândeţea. Copilul îndulceşte viaţa
noastră atât de amară; făptura sa mică
cu aripi la suflet ne dă multe
învăţăminte”15.

Iubiţi credincioşi,

Din nefericire, observăm că în
lumea noastră se duce o luptă împotriva
pruncilor şi se încearcă o corupere a lor.
Pe vremea naşterii Mântuitorului, Irod,
văzând că a fost înşelat de magi, „s-a
mâniat foarte şi trimiţând a ucis pe toţi
pruncii care erau în Betleem şi în toate
hotarele lui, de doi ani şi mai în jos”
(Matei 2,16).

Irod are urmaşi. În România, în ultimii
cincizeci de ani, s-au făcut 22 de
milioane de avorturi. O ţară întreagă a
fost ucisă. „Pentru că avortul sau
întreruperea sarcinii, nu este un oarecare
act nepermis moral, ci este, fără nici un
fel de nuanări, ucidere. Este ucidere cu
premeditare. Este ucidere, mai vinovată,
mai păcătoasă şi mai urâtă de Dumnezeu
decât orice ucidere, pentru că ia dreptul
la viaţă unei fiinţe omeneşti înainte de
a o gusta şi mai ales înainte de a se

învrednici de Sfântul Botez”16.

Şi nu este singura agresiune împotriva
pruncilor, deşi e cea mai gravă, ci se
păcătuieşte împotriva lor şi printr-o seamă
de mijloace de a-i corupe. Modalităţi
perverse prin care se încearcă prematur o
„educaţie” sexuală, accesul facil la site-urile
erotice, influenţa prieteniilor rele, le
mutilează sufletul şi le pun în pericol
sănătatea.

Să nu uităm că orice copil este unicat,
un fir curat gingaş şi sfânt, care aşteaptă
să înflorească şi să dea rod. Acest pui de
om nu trebuie neglijat şi, cu atât mai puţin,
nu trebuie corupt. Psalmistul David,
gândindu-se la modul minunat în care e zidit
omul, zice: „Tu ai zidit rărunchii mei,
Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele
maicii mele. Te voi lăuda, că sunt o făptură
aşa de minunată” (Psalmul 138, 13-14).

Şi dacă totuşi catastrofa s-a produs prin
neglijenţa celor mari sau, mai rău, prin
aportul lor, la ce se ajunge? La o generaţie
aproape descreştinată. La o generaţie robită
de patimi, care adesea te înspăimântă.
Petrecerile care au loc ziua, dar mai ales
noaptea, n-au eleganţa pe care ar dori-o un
tânăr educat şi manierat. Părinţii şi
profesorii sunt într-o continuă dezorientare
referitor la mijloacele de salvare.

Iubiţi fraţi şi surori,

Anul ce se încheie a fost dedicat de către
Sfântul Sinod tocmai educării copiilor şi
tinerilor. Noi credem că nu-i totul pierdut
şi că formarea şi educarea tinerilor este
posibilă. Modelul absolut al formării
acestora este Pruncul Mântuitor. Despre
El se spune că „Iisus sporea cu
înţelepciunea şi cu vârsta şi cu harul la
Dumnezeu şi la oameni” (Luca 2,52).

Şi copiii şi tinerii noştri dorim să-i
creştem după modelul Lui. Dar, pentru ca
efortul nostru să fie încununat de succes,
trei instituţii trebuie să-şi dea mâna: Familia,
Biserica şi Şcoala. Să-I redăm lui Dumnezeu
locul ce I se cuvine în viaţa noastră, publică
şi personală, începând lucrarea de curăţire
pe toate planurile şi folosindu-ne de toate
mijloacele. „Să purcedem la cruciada
bunului simţ şi a unei culturi morale, dorite
de Dumnezeu, împotriva desfrâului, care
ne ucide tineretul. Să eliminăm
pornografia, fără nici o concesiune, din
arta vizuală, din arta cuvântului şi
gestului”17. Să milităm pentru familia
tradiţională formată din tată, mamă şi copii.

Marele pedagog J. A. Comenius spune:
„a educa tineretul cu prevedere înseamnă
a te îngriji ca sufletele lor să fie ferite de
stricăciunile lumii şi ca seminţele onestităţii
omeneşti împlântate în ei să ajungă să

încolţească fericit, prin neîncetate
îndemnuri şi exemple, apoi ca minţile
lor să fie pătrunse de cunoaşterea
adevărată a lui Dumnezeu”18.

Observând derapajele de la o educaţie
corectă, Enciclica Sfântului şi Marelui
Sinod al Bisericii Ortodoxe subliniază
această realitate: „În vremurile noastre
se pot observa noi tendinţe în domeniul
creşterii şi educaţiei cu privire la
conţinutul şi scopurile educaţiei, precum
şi în privinţa felului în care sunt văzute
copilăria, rolul profesorului, a clerului
şi al şcolii contemporane. Din moment
ce educaţia se leagă nu doar de ceea ce
este omul, ci şi de ceea ce ar trebui să
fie, de conţinutul responsabilităţii sale,
este de la sine înţeles că imaginea pe
care o avem despre persoana umană şi
sensul existenţei sale, determină
perspectiva noastră asupra educaţiei.
Sistemul educaţional dominat de
viziunea secularizată şi individualistă
îngrijorează profund Biserica
Ortodoxă”19.

Iubiţi credincioşi,

Cuvintele noastre de îndemn pentru
a-i forma pe copii şi pe tineri sunt slabe,
dar este puternic cuvântul Pruncului
Preanevinovat, ce s-a născut în ieslea
din Betleem. Şi astăzi, ca şi atunci când
era pe pământ, ştim că El îi învaţă pe
oameni „ca unul care are putere” (Matei
7,29). El ne îndeamnă să fim ca pruncii,
în ce priveşte răutatea, ca să putem
dobândi Împărăţia Cerurilor.

În învăţătura Lui încercăm să-i
creştem şi să-i formăm pe toţi, mici şi
mari. Aşa ne sfătuieşte şi Sfântul Pavel:
„Voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie
pe copiii voştri, ci creşteţi-i întru
învăţătura şi certarea Domnului”
(Efeseni 6, 4).

Rugându-L pe Pruncul Mântuitor să
ne ajute să ne creştem copiii după
modelul Lui şi să fim nevinovaţi ca
pruncii, pentru ca să putem să moştenim
„Raiul cel închis ce azi S-a deschis”,
dorim ca praznicele Crăciunului, Anului
Nou şi Bobotezei să le petreceţi cu
bucuria pe care pruncii o au la sărbători.

Cu sfântă preţuire şi binecuvântare,

†ANDREI
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului

şi Clujului
şi  Mitropolitul Clujului,

Maramureşului şi Sălajului

Note: 13 Dostoievski, Opere, Vol. 10, Editura Univers, Bucureşti, 1972, p. 598; 14 Idem, Vol. 9, p. 331; 15 Ernest Bernea, op. cit., p. 108.16 † Melitos
Katamaras, Avortul, Editura „Orthodoxos Kypseli”, Tesalonic, 1991, p. 28; 17 Toma Chiricuţă, Generaţia nouă, în revista „Fântâna Darurilor”,
octombrie, 1929, p.318, Bucureşti; 18 J. A. Comenius, Magna Didactica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, p. 14; 19 Enciclica
Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, Creta 2016, în „Tabor”, anul X, 7 (2016), p. 9.
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De la sfârăşitul lum(n)ii - Florile(i) dalbile
Trâmbiţa-vor îngerii
Din patru colţuri de lume - Florile(i) dalbile
La tăt’ omu’ p-a lui nume.
Să vie la judecată -  Florile(i) dalbile
Cei morţi cu cei vii deodată.
Judecata-i mare price - Florile(i) dalbile
Mulţi domni şi-mpăraţi or plânje
Îngustă-i puntea raiului - Florile(i) dalbile
Ca şi şiru capului.
Şiru-n patru-i despicatu - Florile(i) dalbile
Ş-ale patru în-alte patru.
Care omu-i păcătosu - Florile(i) dalbile
Ptică di pă punte josu.
Cum ptică să-ncuie-n piatră - Florile(i) dalbile
Nu mai vede lumea toată.
Haideţi fraţi să ne suimu - Florile(i) dalbile
Colo sus în Rusalim
Pă Maria s-o cinstim - Florile(i) dalbile (bis)
Noi, Marie, te-om cinsti - Florile(i) dalbile
Frică ni-i că ţ-om greşi
Că eşti învălită-n soare - Florile(i) dalbile
Şi cu luna la picioare
Sfântă eşti şi sfânt-ai fostu - Florile(i) dalbile
C-ai dat viaţă la Hristosu - Florile(i) dalbile (bis)
Şi pă noi din iad ne-o scosu.
Şi te-ntoarce cruce-n masă - Florile(i) dalbile
Şi-ai şi gazdă sănătoasă
Să plăteşti corinda noastă! -  Florile(i) dalbile (bis)

Leagăn al copilăriei, satul natal te
îmbie mereu să-l cercetezi, să-l
redescoperi şi să te întorci în timp.
Colindul vechi mă poartă şi pe mine
pe meleagurile satului Rogojel, în
vremea copilăriei, unde îl auzeam din
ajunul Crăciunului până la Bobotează.

Din fericire, tradiţia este încă vie aici,
chiar dacă cetele de colindători s-au

împuţinat. Mai poţi auzi o colindă
tradiţională fie de la feciorii satului, care
străbat localitatea în seara de Crăciun
pentru a vesti Naşterea Domnului, fie la
biserică, unde la sărbători şi cei mai în
vârstă îşi dreg glasurile la sfârşitul slujbei
pentru o “corindă”. Chiar şi în famile, în
seara de Crăciun, se mai colindă
strămoşeşte.

“De la sfârşitu’ lumnii” şi “Din
Fecioară s-o născutu” sunt două
colinde tradiţionale din satul Rogojel.
Versurile lor le-am pus pe hârtie cu
ajutorul diacului din sat, Gheorghe
Ciota, iar pe portativ au fost transpuse
de profesoara Mónika Márton.

Adiana Şaitiş

Colinde din satul copilãriei - Rogojel

Domnu Hristos pă pământu(i) - Corinde-mi Doamni
Iuda iubitor de bani
Şi L-o vândut la duşmani - Corinde-mi Doamni
De la duşmani la crăieni
Pă trizăci şi tri de-arjinţî - Corinde-mi Doamni
Când o pus arginţ josu
Pă Cristos din rai L-o scosu - Corinde-mi Doamni
Pă cruce de tei L-o pusu
Cu suliţa L-o străpunsu. - Corinde-mi Doamni
Tăt apă şi sânje-o cursu - Corinde-mi Doamni (bis)
Văile s-o tulburatu
Munţî s-o cutremuratu - Corinde-mi Doamni
Soarile s-o-ntunecatu
Luna-n sânge s-ombrăcatu - Corinde-mi Doamni
Pietrile s-o despicatu - Corinde-mi Doamni  (bis)
Cele stele mânânţele
Alea plânjeau mai cu jele - Corinde-mi Doamni
Tăt de mila lui Cristosu
Că pă El din Rai L-o scosu. - Corinde-mi Doamni
Şi te-ntoarce cruce-n masă
Şi-ai şi gazdă sănătoasă - Corinde-mi Doamni
Să plăteşti corinda noastă! - (bis)

De la sfârşitul lum(n)ii Din Fecioară s-o născutu

Grupul de colindători de la Liceul Teoretic “O. Goga” Huedin
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S-a născut la data de 21 octombrie
1971, în Pipirig, judeţul Neamţ. Studiile
primare şi gimnaziale le-a urmat în
localitatea natală, apoi a absolvit Liceul
Industrial nr. 6 „Calistrat Hogaş” -
profil filologie-istorie din Piatra Neamţ.
Între anii 1991-1995 a urmat Facultatea
de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza”
din Iaşi, secţia română-franceză. A fost
profesoară de limba şi literatura română
la Liceul Teoretic „O. Goga” din
Huedin, în perioada 1996-2013.
Preocupată de perfecţionare, în anul
2010 a obţinut titlul de doctor în filologie,
cu teza „Viaţa lui Marin Preda”.

În plan literar, între anii 1983 şi 1999
a obţinut 20 de premii la diverse
concursuri de poezie şi a publicat patru
volume de poezii: „Lecţiile de pian ale
profetului” (2000), „La uşa cuvântului”
(2001), „Luceferi vagabonzi” (2004) şi
„Lacrimile clovnului” (2006). Versurile
şi articolele sale se regăsesc în mai
multe reviste de cultură, fiind inclusă
în şapte antologii literare între anii 2000-
2012. A făcut parte din redacţiile
revistelor „Glasul” şi „Claviaturi”
(supliment al revistei „Tribuna”).

Rodica Potoceanu Matiş a fost
cuprinsă în medalion în lucrarea
„Huedinul, o localitate pe drumul spre
Europa - aspecte monografice” (2014).

I s-au publicat postum două volume
de poeme „Lacrimă trecută-n
veşnicie” (2014) şi „La marginea

Muntelui de Cenuşă” (2015),
precum şi lucrarea de doctorat
„Viaţa lui Marin Preda” (ediţia I în
anul 2014 şi ediţia a II-a în anul
2015).

IN MEMORIAM
RODICA POTOCEANU MATIª

(1971-2013)
- profesor, poet ºi publicist -

LACRIMĂ TRECUTĂ-N VEŞNICIE

Mergem tăcuţi cu lumânarea aprinsă
păşim vinovaţi cu privirea
spre pământ şi spre cer

căutând ba un înger
ba un petec din el

Mai ştim oare să găsim
făcliile aprinse pe marginea drumului?

Am făcut ordine printre lucruri
am deschis ferestrele casei cu sfială

păşim pe vârfuri
să nu tulburăm taina

să nu se întristeze mugurii pomilor
Mergem tăcuţi
căutând lumina

nicio apă nu ne mai astâmpără setea.
Tot mai bătrâni copacii
tot mai gârbovi oamenii
tot mai departe cărarea.

În memoria ei se acordă anual, începând
cu anul 2014, Premiul Rodica Potoceanu
Matiş în cadrul Concursului Judeţean de
Creaţie Literară „Octavian Goga - în
actualitate” care este un concurs

judeţean organizat de către Liceul
Teoretic „Octavian Goga” Huedin.
Creaţiile elevilor premiate la aceste
concursuri au fost publicate în două
ediţii ale  Anuarului Concursului de
Creaţie Literară „Octavian Goga - în
actualitate” (2014 şi 2015).
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Când a fost să moară Ştefan
Multă jale-a fost în ţară
Şi la patul lui de moarte
Toţi boierii s-adunară.

Cu un dangăt plin de jale
Mii de clopote dau veste:
Ştefan Vodă al Moldovei,
Ştefan Vodă nu mai este!

Tristă-i mănăstirea Putna,
Porţile deschise-aşteaptă
Strălucit convoi ce vine
Şi spre ea încet se-ndreaptă.

Este Ştefan, azi străbate
Cel din urmă drum din ţară
Dar pe unde trece-acuma,
În măreaţa zi de vară?

Plânge dealul, plânge valea,
Plâng pădurile bătrâne,
Şi poporu-n hohot plânge:
- Cui ne laşi pe noi, stăpâne?

- Eu vă las în grija mare
A lui Dumnezeu cel Sfânt,
Să staţi strajă la hotare,
Să păziţi acest pământ!

Şi de veţi vedea că vine
Vreun duşman nesăbuit,
Să strigaţi atunci la mine,
Voi sări şi din mormânt!

Toţi copiii României
Sunt din neamul lui Traian
Şi în fiecare suflet,
Se mai naşte un Ştefan.

Jos în vale sus pe creste,
Tuturora daţi de veste
Ştefan Vodă al Moldovei,
Ştefan Vodă mai trăieşte!

Când a fost sã
moarã ªtefan

Ştefan Octavian IosifDorel Puºcaº: Academiile domneºti din
Bucureºti ºi Iaºi

- introducere la teza de licenþã -

Au trecut saşe luni de când ne-a părăsit, atât de nedrept de timpuriu, părintele-protopop
Dorel  Puşcaş. În febra redactării numărului comemorativ al revistei Glasul, am «pierdut»
această pagină, pe care găsim de cuviinţă să o publicăm acum, cu aceleaşi gânduri de
preţuire.                                                                                                              Redacţia

Marele nostru poet Mihai Eminescu, luceafărul
poeziei româneşti, spunea că “trebuie să ne
cunoaştem adânc trecutul pentru a construi viitorul”
şi aceasta pentru a putea desăvârşi şi duce mai
departe, peste negura vremurilor, marile opere
înfăptuite de vrednicii
noştri înaintaşi. Cu cât
adâncim mai mult trecutul
neamului nostru, scrutând
îngălbenitele file ale istoriei
româneşti, ies tot mai
puternic în evidenţă fapte
alese, sacre, ca şi oameni
de seamă care au zidit
temeliile spiritualităţii
româneşti de ieri şi de
totdeauna.

Faptele înaintaşilor
noştri au un ecou din ce
în ce mai adânc în
conştiinţa neamului nostru
şi ele amintesc şi vor
aminti, peste zeci şi sute
de ani, de câte sacrificii a
fost nevoie pentru a
învinge greutăţile ce au
stat în calea acestui popor.
Având alături ţara cu
puternica ei armură
carpatină, cu piscurile
înălţate spre albastrul
cerului şi cu permanenta
nădejde în Dumnezeu,
strămoşii au reuşit să
treacă peste obstacole
grele şi să se impună prin
talent şi cutezanţă, de
fiecare dată virtutea
românească ieşind
triumfătoare, „căci apa
trece şi pietrele rămân”.
Prin demnitatea
înaintaşilor noştri şi
minunatele lor fapte de
vitejie şi cultură, ei au ştiut
să cinstescă şi să
binecuvinteze pământul străbun pe care s-au născut,
au trăit şi au apus.

Noi nu am putut ridica şi construi catedrale şi
universităţi la vremea când o făcea Apusul, pentru
că bravii noştri conducători Mircea cel Bătrân,
Iancu de Hunedoara, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare,
Petru Rareş, Mihai Viteazul s-au făcut, împreună
cu bravii lor oşteni, zid de netrecut în faţa puhoiului
turcesc, pentru ca în umbra lor, Apusul să poată
să prospere. Stând cu sabia într-o mână şi cu

unealta în alta, strămoşii au ştiut să păstreze
spiritualitatea românească, dând Europei viteji fără
de seamă de talia lui Ştefan şi Mihai, cât şi oameni
de cultură ca Milescu Spătarul, Constantin
Cantacuzino, Dimitrie Cantemir, adevărate stele

de spiritualitate ortodoxă
românească.

Din dorinţa de a arăta
vrednicile realizări pe tărâmul
spiritual al neamului nostru
m-am gândit că modesta
mea lucrare de licenţă să mi-
o întocmesc la catedra de
Bizantinologie, sub directa
sfătuire şi îndrumare a
distinsului meu profesor, Pr.
Dr. Bodogae Teodor, faţă de
care am şi voi avea
întotdeauna un sentiment de
o deosebită stimă.

Însufleţirea cu care Prea
Cucernicia Sa, ne vorbea în
sălile de curs a stârnit în inima
mea dragostea şi interesul
pentru Bizantinologie, pe care
le voi păstra şi le voi duce cu
mine permanent în viaţă.

Lucrarea mea, intitulată
„Academiile domneşti din
Bucureşti şi Iaşi”, cuprinde
perioada marcată de
începuturile învăţământului
superior românesc până la
anul 1821.

În lucrarea de faţă,
m-am ocupat în special de
învăţământul grecesc din
Ţările Române, învăţământ
care a ajuns la un înalt nivel
în cadrul Academiilor
domneşti din Bucureşti şi
Iaşi, rivalizând cu instituţiile
similare din Occident şi
Balcani.

Sper ca eforturile mele
concentrate în această

lucrare să fie de folos celor ce o vor citi, fie pentru
cultură personală, fie pentru studiu.

Mulţumesc Bunului Dumnezeu că mi-a ajutat
în ducerea la sfârşit a modestei mele lucrări,
îndreptându-mi acelaşi sentiment de mulţumire şi
spre întregul colectiv de profesori şi asistenţi de la
Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu,
care s-au străduit să-mi împărtăşească şi mie din
cunoştinţele lor, contribuind astfel la formarea mea
intelectuală.
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Acest grup vine din localitatea ce pe
bună dreptate poate fi considerată
Poarta de intrare a europenilor în
judeţul Cluj, aflată la jumătatea distanţei
dintre Cluj-Napoca şi Oradea.

Satul, care numără câteva secole în
Cartea Timpului, a avut o bogată
activitate cultural - artistică, păstrată
şi continuată până în zilele noastre,
evidenţiindu-se în mod special tradiţiile
şi obiceiurile de Crăciun.

“Craii Măgurii“, grupul vocal
bărbătesc, este un grup ce abia trece
de “copilaria mică”, adică a împlinit

3 ani de la înfiinţare, şi are în
componenţă bărbaţi cu vârste între 25
şi 75 de ani, cu profesii şi ocupaţii
diverse.

Numele acesta cu iz regal, este legat
de istoria şi locurile pe care, cu voia lui
Dumnezeu, le stăpânesc. Astfel,
numele de “craii”, este legat de însuşi
regele Matia Corvin, despre care
legenda spune că ar fi călcat pe aceste
locuri pentru a vedea traiul supuşilor
săi, fiind un sat înconjurat de dealuri.
Se pare ca acesta ar fi sărit cu calul
de pe creasta unui deal - “Dealul
Craiului“- până dincolo de apa
Crişului Repede, pe alt deal, unde ar
exista o piatră, pe care se vede
impregnată potcoava calului.

 “Măgurii”, vine de la unul dintre
cele mai impunătoare dealuri care
străjuiesc  această  “poartă “de
intrare, numit “Măgura”.

Repertoriul, pe care şi-l aleg singuri,
este bogat şi cuprinde cântece
patriotice, religioase, de uliţă, de
petrecere şi colinde. Valoarea grupului

s-a îmbunătăţit în ultima perioadă
prin alăturarea la grup a unui
instrumentist, fiu al satului, foarte
apreciat în zonă pentru virtuozitatea
sa, acordeonistul Cristian Haş.

“Craii“ se prezintă pe scena în
costumul tradiţional specific satului de pe
valea Crişului Repede, atât în ţinută de
iarnă, cât şi în cea de vară.

Costumul este format din: suman,
căciulă - cuşmă, cămaşă - chimeşe,
pantaloni - iţari, chimir - chisău, pălărie

- clomp, vestă, cizme şi pantofi, toate
achiziţionate cu mari sacrificii din partea
lor, dar şi cu sprijinul unor prieteni de suflet
ai satului.

În ceea ce priveşte activitatea grupului,
până în acest moment a participat la mai
multe concerte în municipiul Cluj -
Napoca şi în judeţ, a avut apariţii la
posturile zonale HORA TV şi ANTENA
1. De semenea, a participat cu un an în
urmă la Concursul Naţional al
Grupurilor Vocal - Folclorice
Bărbăteşti “Dorel Manea” de la
Mioveni, judeţul Argeş, de unde s-a întors
cu Marele Premiu.

În iunie 2016 a participat la Reuniunea
Corală de Muzică Religioasă
“Bartolomeu Anania“ din municipiul
Bistriţa, iar în septembrie a ieşit în afara
graniţelor, în Ungaria, lângă Budapesta
(Szazhalombatta) ca invitaţi de onoare
ai comunităţii ortodoxe - române de acolo.

Valoarea grupului este îmbunătăţită
substanţial de colaborarea cu dl conf. univ.
dr. Ioan Pop, de la Conservatorul
“Gheorghe Dima“ din Cluj - Napoca,
care a compus şi muzica pentru Imnul
satului Bucea, pe un text al scriitorului
Cornel Udrea.

Albumul de faţă cuprinde colinde -
“corinzi”, cu care satul se mândreşte

datorită unicităţii lor în zona defileului
superior al Crişului Repede.

Obiceiul de Crăciun “Corindatul”
este cel mai bine păstrat dintre tradiţiile
şi obiceiurile locului, fapt dovedit de
interpretarea autentică a versurilor ce
păstrează registrul arhaic.

Conţinutul diversificat al colindelor
ilustrează o mare diversitate tematică
trimiţând la statutul social al localnicilor:
bogat - sărac (Pogorât-a pogorât);
la ocupaţiile acestora: plugar˝(Cea
Sfântă Mărie);  păstor (Pe cel şes
cu flori frumoase);  dar şi la credinţa
în Judecata de Apoi (La Sfârşitul
luminii).

Aceste nestemate sunt transmise din
generaţie în generaţie, pe cale orală,
colindându-se din copilărie până la
vârsta tinereţii de către   “pruncii “şi
“feciorii “din sat.

În seara de Ajun, sătenii îşi deschid
porţile casei şi ale sufletului cu mult
drag pentru a-L primi pe Pruncul
Sfânt, din staulul rece al animalelor în
culcuşul cald al inimilor lor.

Ia sculaţi români, sculaţi
 Şi cu toţi vă bucuraţi
 Că azi s-a născut Hristos,
 Oamenilor de folos,
 Hristos Domnul din vecie
 A venit cu mărturie
 Lumina să ne-o arate
 Să ne scoată din păcate.

Coordonator
Pr. Mircea Dejeu

TRADIÞII DE IARNÃ LA BUCEA

 Salutăm apariţia, prin grija şi coordonarea
pr. Mircea Dejeu, a primului CD al grupului vocal bărbătesc

«CRAII MĂGURII» din BUCEA, conţinând o colecţie de colinde
din zonă.



7

  Revistã de culturã ºi spiritualitate creºtinã 

2/2016

Când Dumnezeu trecea prin Bucea
mergând spre Ciucea, pentru a se întâlni
cu umbra poeziei lui Goga şi a mai stat
la taifas despre ce se întâmplă în lumea
cea mare, s-a oprit, la un moment dat,
dar nu de ostenit: a auzit nişte voci
bărbăteşti cântând colinde, a aflat, astfel,
că sunt bărbaţii grupului vocal “Craii
Măgurii“, condus de părintele Mircea
Dejeu, şi s-a bucurat de cântecele lor,
de dragostea lor vie, pentru ca aceste
colinde să rămână veşnice şi să
înmiresmeze Crăciunul fiecărui
pământean creştin.

De aceea, mă alătur şi eu, cu glasul
meu mic şi pus în cuvinte, acestor bărbaţi
care au construit acum, de sărbători, o
aritmetică de colinde pentru bucuria
sufletului şi amintiri din viitor.

Sărbători fericite, veşnicie la purtător şi să vă auzim cât
mai mult!

Cornel Udrea

***

“Craii Măgurii”, după cum le spune şi numele, sunt un
amestec de legendă şi nori visători ce ating pământul redând
prin cântec fiorul curat al emoţiei strămoşilor, emoţie din care,
de altfel, îşi trag seva spirituală.

Conf. univ. dr. Ioan Pop
Conservatorul “Gheorghe Dima“

***

Având în vedere că membrii corului din Bucea nu au
pregătire muzicală, consider acest C.D. de colinde o realizare
extraordinară. Cred că realizarea vine după multă, multă
muncă.

Merită aprecieri toţi membrii dar cu totul special sufletul
corului, preotul Mircea Dejeu.

Cu respect şi prietenie
Vasile Coca

“HORA TV“

***

Grupul de colindători din Bucea scoate la lumină câteva colinde autentice, aparţinând acestui univers. Prin
interpretarea sinceră, firească, reuşesc să emoţioneze şi să ne transpună în atmosfera de sărbătoare a satului
transilvan.

Realizarea acestui C.D. este lăudabilă, câteva colinde fiind salvate de la uitare.                               Ioan Bocşa

Colinda româneascã
- un adevãrat univers, de o frumuseþe tulburãtoare -

Gânduri despre Corul Bărbătesc de la Bucea “Craii
Măgurii”, înfiinţat de preotul Mircea Dejeu

La Bucea preotul Dejeu,
Iubit de-ntregul său popor

Şi ajutat de Dumnezeu
A înfiinţat şi-un mândru cor

E-un cor format doar din bărbaţi
Conduşi de Ionică Pop,
Nebănuit de talentaţi

Ce-s azi pe primul loc în top

Chiar dacă n-au conservator
Aceşti bărbaţi, paradoxal,
Au dovedit că sunt un cor
Ce la concursuri n-au egal

“Craii Măgurii” find botezaţi,
Desigur nu e o-ntâmplare
Că-s cunoscuţi şi invitaţi
Să cânte şi peste hotare

Atâtea ai realizat,
Părinte, pe lângă-acest cor
Că nu vei fi nicicând uitat
Şi rişti s-ajungi nemuritor,

Căci numele-ţi va fi păstrat
În amintirea tuturor.

Eugen Albu
Cluj-Napoca - luni 31.X.2016
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GRĂDINA CU BUSUIOC

De mână cu bunica prin veac
Mai ascultam căţelu-pământului
Unde oare ne-a zburat copilăria

Pe aripa gândului?

Dincolo de grădina cu busuioc
Pustiul stăpâneşte o lume

În nopţile cu lună plină
Unchiu Petre ne strigă pe nume.

CREDEAM CĂ SUNTEM
LIBELULE

Şi cum umblam desculţi prin râul mic 
Flori de salcâm ne mângâiau pe pleoape

Din toporaşi parfumuri pentru îngeri
Noi trimiteam să lunece pe ape.

Şi perle mici de pietre ne sărutau călcâiul
Credeam că suntem libelule şi în zbor

Visam şi eram siguri că odată
Ne vom muta cu toţii pe un nor.

Volumul  Crânguri de uitare al
Elenei Cernău materializează debutul
editorial anunţat de parcursul anterior
al autoarei, cunoscută publicului său
fidel prin poemele publicate în revistele
Tribuna şi Glasul sub pseudonimul
Ana Avram, la care se adaugă şi alte
contribuţii conexe literaturii. Singura
întrebare care se punea nu era dacă,
ci când va apărea.

Volumul de faţă se bucură de o
grafică elegantă, cu interstiţii spaţiale
albe şi desene inspirate, care au
supravieţuit autorului lor, ca şi cum ar
oferi lectorului răgazul de a decanta
fiecare poem, de a relua lectura
fiecărui vers, de a celebra sărbătoarea
fiecărei metafore sau cuvânt, pentru a
rezona cu simţirea care le-a născut.
Căci mi se pare evident faptul că în
lupta semnalată de Constantin Noica -
a ”sinelui” cu ”eul”, cel dintâi este, în
ceea ce o priveşte pe Elena Cernău,
infinit mai bogat, mai dens şi mai
nuanţat decât eul poetic care se
revelează în poemele autoarei.

Am privilegiul de a o cunoaşte pe Elena Cernău de multă
vreme, de pe vremea Oraşului de Altădată şi mai cu seamă,
i-am putut urmări devenirea, felul în care s-a autoconstruit
ca poet, şlefuindu-şi neîncetat rostirea şi silind-o să se supună
preaplinului sufletesc care-şi cerea dreptul de a ajunge la
inimile cititorilor.

În patria de cuvinte a limbii române, Elena Cernău este un
călător care se fereşte de vocabule abstracte şi indiferente,
alegându-le şi potrivindu-le în alcătuiri delicate pe cele mai
prietenoase, menite să facă să vibreze simţirea cititorului său,
ele însele fiind adevărate poeme: ”hamac de iederi”, ”schitul
din genuni”, ”lăstunii de jad”, ”rădăcinile timpului”,
”mestecenii lunatici”, ”parfum de nori”, ”nevinovate ninsori”,
“pulberi de stele” ş.a. Pe acestea şi multe altele le preface
în “versuri şi icoane” (Tudor Arghezi), fulguraţii (cum ar
spune Dinu Bălan), funigei, puf de păpădie purtat de o adiere
abia simţită, care este respiraţia poetică a eului creator.

Există în poeme câteva teme şi motive care dau unitate şi
perfecţiune de ”corolă” acestui volum: nostalgia copilăriei
(”copilăria s-a risipit/ pe aripa gândului” - Grădina cu
busuioc), sentimentul timpului (“iar timpul plânge/ dintr-un
ceas stingher”... - Ceas stingher), iubirea (“şi în ulciorul de
demult/ de humă/ iubire mi-a rămas/ o brumă”- Iubire mi-a
rămas), amintirea (”Dansăm lunatici printre amintiri” -
Crânguri de uitare), părinţii (“atât de albă Mama e un înger/
iar Tata s-a ascuns după un nor” - Lupii amintirilor),
anotimpurile de poveste (”atâtea anotimpuri siderate/
mestecenii au îngropat în crâng/ de-o vreme-i toamnă veşnică
în lume/ şi pleacă iar cocorii, dar nu plâng” - Anotimpuri).

Mestecenii din Crângul de uitare ard în catedrala al cărei
altar simbolic este casa bunicii şi, în pofida titlului
volumului, ei sunt chezaşi de neuitare.

Căci ce altceva fac poemele acestui delicat volum decât
să împiedice timpul şi uitarea să acopere amintirile încă
atât de vii ale trecutului, luminând în întunericul care se

obstinează să înghită totul?

NOTE DE LECTOR Elena Cernãu, Crânguri de uitare

CASA PUSTIE

Aici demult nu mai locuieşte nimeni
În vatră Sfânta Vineri aprinde tăciunii cu o stea 

În leagănul meu când adoarme
Timpul.

În loc de orice altă încheiere, voi cita
poemul care dă titlul volumului
”Crânguri de uitare”, a cărui şansă
stă nu doar în ceea ce transmite, ci şi
în savanta sa orchestrare, mijloc
material-sonor de a face sensibilă
Ideea:

Iubirile s-au destrămat în ploi
şi nu mai numărăm din doi în doi
şi toamna ne înmormântează blând
în crânguri de uitare rând pe rând.

Dansăm lunatici printre amintiri
în cupe ni se toarnă amăgiri
şi căutăm ceva de mult pierdut
sfârşit de lume e, ori început.

Şi am uitat de toamnă şi de noi
iar timpul curge-ntruna înapoi
un fluviu ne-am făcut din amintiri
dar nu mai plouă astăzi în iubiri.

Elena Livia Bâlc
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Domnule Marcel Mureşeanu1,

Simt nevoia să vă scriu aceste rânduri.
Nu v-am scris până acum, cred,
niciodată, din grabă sau dintr-o
neînţeleasă comoditate. Dar parcă, pe
retina lui Dumnezeu, văd fulguirile
poeţilor. Si iată că vă (re)descopăr la o
oră de literatura română.
Ce s-a întâmplat? Ştiu că
poezia se citeşte în
singurătate, în ceasuri
tainice. Dar, ca dascăl, îmi
place să împărtăşesc cu
elevii azima poeziei.
Citeam două-trei versuri
din volumul Domniei
Voastre, Teama2, (în timp
ce elevii dereticau prin
concepte literare pe un text
anost) şi mi-am zis să le
citesc şi lor, mimând
neînţelegerea poeziei din
această carte. Din ce în ce
mai mulţi elevi s-au lăsat
prinşi de paradoxul poeziei
de faţă. Din carnea poeziei
curgeau interpretări, care,
în fond, se băteau cap în
cap. Le-am îmbrăţişat pe
toate. Ca să definim
absurdul existenţial, i-am
invitat să îmi aducă nişte
formulări ale lui Murphy
din vestitele lui legi (de pe
internet). Şi parcă ceva
s-a legat mai temeinic în
cortexul nostru (pentru că
elevii sunt ispitiţi să
înţeleagă poezia cu raţiunea, cu ajutorul
conceptelor, nu prin simţire, nu prin darul
asocierii efervescente, dar nu ei sunt
vinovaţi…). Le-am oferit, în selecţia
mea, câteva imagini poetice minunate,
creând spectacol, zic, prin rostirea pe
care o realizam (avându-l ca model pe
Alexandru Jurcan). Reţin însă altele:

„Închideţi, ziua, când ieşiţi din ea”
„Nu se-mbumbă bine ziua cu noaptea”
„Simte anul că azi va muri?”
„Împroprietăreşte-mă, Doamne, cu

pământul din mine”
„Vai morţii care coasa nu ştie bate”

„Voi pune o talangă la gâtul viitorului meu/
Să ştiu încotro îl voi găsi”

„Fugim de moarte însă către ea”.
Mă opresc aici cu citarea. Am selectat

nu „veveriţa ultimului fulger al verii”, nu
„crepusculul meu”, nu „vocalele, partea
cântată a lumii”, nu dimensiunea orfică a
poeziei, ci paradoxul, dimensiunea gnomică

a textelor. Interogaţii poetice tulburătoare
ale unui suflet sfâşiat de impasurile
existenţiale, stinse de poeticitate, de haloul
unei sensibilităţi care cucereşte. E multă
galanterie în această poezie care fascinează
şi acoperă hăurile vieţii pe care le dezvăluiţi
cu grijă ca să nu ne temem excesiv. Teama
e teritoriul haşurat pe care îl „paştem” şi-l
fixăm ca pe „o unghie a întunericului” cu
„larva degetului tău ascuţit”, pentru a stinge
„mangustele durerii”. Se simt pulsând o
latură imperativă, a ţipătului existenţial care
ocultează teama, dar şi o hiperbolizare a
răului care duce la exorcizarea lui.

Referinţa culturală, tentaţia poveştii (mă
refer şi la volumele anterioare), carata
aforistică, paradoxul care închide
splendid finalul de poem, incarnaţia
ideatică, diversitatea registrelor, poanta,
ludicul reprezintă osatura poemului pe
care am prins-o pe retina care te înalţă,
în clipe de revelaţie, spre Dumnezeu.

Aceste poezii, prin modernitatea
impregnată, provoacă, iar elevii le-au
reţinut, le-au memorat, după două-trei
recitări (la cererea lor!).

Mihai Gligan este un elev promiţător
de 15 ani, din suficiente puncte de

vedere, cu lecturi largi, încă
nesedimentate şi fără
combustia necesară, dar
amalgamate sclipitor
(iubitor de Kafka şi de
Tarantino). El mi-a cerut, la
sfârşitul orei, să-i împrumut
volumul şi mi-a scris două-
trei rânduri:

«Aş putea să-mi imaginez
acest volum ca pe o tolbă
cântărită, în care fiecare
poezie e o săgeată încinsă
în vasta paletă a morţii. Ne
e teamă să fim nimeriţi, dar,
după ce ne asumăm
săgeata,  vedem că e o
teamă bună, ironică,
acompaniată de ierni,
toamne, zei, prinţi...
Asistăm la o educare faţă
în faţă cu moartea, iar la
sfârşit ştim, după o lecţie
ludică şi cu tente absurde,
“să fugim de moarte însă
către ea”. Moartea, un
filozof cinic, de altfel, e
colectivă, provocatoare,
familiară, misterioasă (dar
totuşi înţeleasă „la şcoala
de orbi”). Oare am reuşit
după digerarea săgeţilor să

ne spălăm sufletul „de atâta sare” şi să
descoperim cum i-a zis autorul morţii?»

Am aflat că unul dintre cei mai citiţi
poeţi existenţi pe rafturile bibliotecii
liceului nostru este Marcel Mureşeanu.
Am simţit că un frunziş bogat s-a
scuturat instantaneu de ploaie, iar, sub
paşii mei, gâlgâiala vegetaţiei ivea colţi
vânjoşi de iarbă.

Mă bucur să vă ştiu că din Cluj
aruncaţi nevăzute punţi spre Huedin.

Cu aleasă preţuire,
Dinu Bălan

Scrisoare deschisã
poetului Marcel Mureºeanu

Note: 1 Marcel Mureşeanu (n. 28 noiembrie 1938, Cluj) este poet şi prozator, membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj-Napoca şi al
Societăţii Scriitorilor Bucovineni. Autor al mai multor volume de versuri, răsplătite cu numeroase premii importante. A fost elev al Scolii Medii din
Huedin, actualmente Liceul Teoretic “Octavian Goga”. Pentru  realizări deosebite în domeniul cultural, i s-a acordat Ordinul “Meritul cultural” în
grad de Cavaler, în 2004;
             2 Marcel Mureşeanu, Teama, Editura Avalon, 2016, Cluj-Napoca.

Huedin, 7 iunie 2016
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Anul 2033, sfârşit de iulie. Sufletul meu
se află în restaurare de câţiva ani buni,
muncitorii spun că lucrurile au luat o
întorsătură nedorită şi că bisericuţa
construită cu atâta sârguinţă necesită
ajustări imediate. Şcoala se află în
imediata vecinătate a bisericuţei, s-a
încăpăţânat să rămână în locul său veşnic,
în ventriculul stâng, acolo unde-i place
să simtă pulsaţia aortei, a vieţii.

Podelele bisericii datează din anul
1998, încă de pe atunci părinţii mei
au insistat să fie lustruite
întotdeauna impecabil. Cei doi
copilaşi ai mei obişnuiesc să
se joace în turnul bisericii,
acolo unde se strecoară câte
un porumbel rătăcit. I-am
învăţat să aibă grijă unde-şi
lasă jucăriile, să nu provoace
daune. Sunt gemeni, copii
buni, au împlinit de curând 7
ani, ştiu să-şi lase doar cele
folositoare în biserică:
energia lor inepuizabilă,
iubirea jucăuşă, zâmbetele
molipsitoare şi, câteodată, în
zilele ploioase, câte o
cizmuliţă nevinovată.

Datorită poziţiei sale
centrale, biserica are
accesibilitate pentru copii şi
bătrâni, faţă de care am avut
întotdeauna o sensibilitate
neînţeleasă. Pereţii sunt
impregnaţi cu citate biblice,
cele mult iubite de mine, care
s-au întipărit generos acolo,
pe peretele sufletului, al
memoriei mele. Am observat
de curând că timpul nemilos şi-a
făcut loc cu obrăznicie printre
rândurile sfinte, a dat din coate şi a ajuns
la cuvintele lui Iov, ale lui Luca, Ioan,
Pavel şi ale tuturor celorlalţi dragi ai mei,
care au avut grijă să clădească o fundaţie
solidă cu stâlpi puternici şi pereţi dubli.
Timpul îşi dovedeşte îndemânarea de
pictor celebru, foloseşte o substanţă toxică
şi şterge, astfel, cuvintele gravate pe
peretele memoriei. Mă supun neajutorată
în faţa ireversibilităţii.

Copiii învaţă alfabetul, „a mic de tipar,
B mare de mână”, îmi promit că mă vor
ajuta ei cu peretele acela, nu trebuie să

mă îngrijorez, biserica arată bine şi
aşa, mai ştearsă. Altarul aşteaptă tăcut,
cu răbdarea lui desăvârşită, să fie
împodobit de trandafirii aceia curăţaţi
de orice spini şi imperfecţiuni. Însă

eu reuşesc să aduc doar câteva petale puţin
uscate, găsesc scuza că trandafirii sunt prea
sensibili, se usucă mult prea repede; dar
rămân cu gândul şi speranţa că în marea Lui
milă şi dragoste, Iisus, Cel răstignit cu faţa
spre lume în altarul fiecărui suflet, primeşte
chiar şi cele mai mărunte, neînsemnate şi
veştejite petale. De acest altar au avut grijă

oamenii din viaţa mea, care s-au dovedit a fi
nişte adevăraţi artişti. Folosesc vopsele
scumpe - zâmbete sincere, înţelegere,
bunătate.

Între timp, ca un arhitect devotat, am
început renovările şcolii. Părinţii mă susţin
entuziasmaţi, ei sunt cei care au pus bazele
acestei construcţii, mă asaltează cu idei şi
propuneri interesante. Tata şi-a ascuns pensia
departe de mama, „dacă ajung banii în
mâinile ei, se transformă direct în cărţi”, aşa
că mă ajută cu câte un zâmbet cumpărat de
la bătrânica aceea care vinde flori şi de la
alţi oameni generoşi întâlniţi pe stradă.
Şcoala se află într-o continuă modificare, se
fac ajustări ciudate în fiecare zi în care-mi
deschid larg ochii minţii şi pe cei ai sufletului,
astfel încât informaţia acumulată să se

clădească cât mai bine.
Profesorii nu ies niciodată la pensie,

pentru că nu au vârstă, mulţumesc lui
Dumnezeu. Natura cea înţeleaptă, cu
rânduielile sale impecabile mă învaţă să
nu mai păşesc ca şi cum Pământul ar fi
infinit, să am memoria copacilor şi a
păsărilor, să nu mai respir ca şi cum aerul
nu s-ar sfârşi niciodată, că totul este

într-o continuă mişcare, într-o
neîntreruptă schimbare. Am citit

cândva, în adolescenţa mea
îmbibată în lectură, despre cele

mai înfiorătoare cuvinte:
niciodată şi întotdeauna. Şi
cu câtă uşurinţă le folosim,
fără a le cunoaşte nici măcar
a zecea parte din
semnificaţie!

În pragul şcolii se află
conştiinţa care strigă tot mai
tare, îmi inundă gândurile şi
aşteaptă următorul pas pe
care să-l analizeze, să-l
întoarcă pe toate părţile. În
ciuda câtorva divergenţe
neînsemnate, îi sunt
recunoscătoare, ea ştie cel
mai bine cum să mă educe,
de unde să mai taie şi unde
să mai adauge.

În palmele mele veşnic
reci, copiii îşi adâncesc
mâinile firave pupate cu
nesaţ de bunici, iar eu simt
că acesta este timpul pe
care-l caut, fericirea după
care tânjesc, Paradisul la
care visez. Sunetul

clopoţelului se intersectează
cu cel al clopotelor până când

reuşesc să bată la unison. Bătăile
inimii se angajează în duel, cu entuziasm
şi pricepere. Privesc fericirea care mă ţine
de ambele mâini, acei copii cu papuci
coloraţi şi dinţi necrescuţi.

Ritmul vieţii circulă prin venele cu
pereţii încă elastici, bătrâneţea este
îngăduitoare cu mine, iar eu nu pot să fac
altceva decât să zâmbesc cu cea mai mare
recunoştinţă, să mă închin în faţa
miraculoasei armonii, în timp ce biserica,
şcoala, inima şi toată viaţa cântă
împreună.

Oana-Antonia Filip
clasa a XII-a

Liceul Teoretic
„Octavian Goga” Huedin

ªCOALA ªI BISERICA DIN SUFLETUL MEU
Poveste despre viitorul meu
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Geamul compartimentului îmi dezvăluie o lume ce fuge în
sens invers gândurilor mele, a timpului, a trenului accelerat
în care mă aflu. Cred că lumea are nevoie de adevăr, ca să
se spele. Adevărul e în tinerii din compartimentul alăturat, în
râsetele lor disperate de energie, în bagajele lor imense, în
Converşii care intră greu în picioare şi nu e timp… Profesorul
le atrage atenţia din când în când, amintindu-le că sunt şi
oameni vârstnici în acest tren. Ştiu că e vorba de mine,
zâmbesc îngăduitor tinerilor, simţind că mă vizitează trecutul
în după-amiaza aceasta.

Întotdeauna am iubit călătoriile, de orice culoare, distanţă
şi gust. Am un bagaj mic de mână unde am îndesat cele mai
de preţ lucruri pe care le-am adunat de-a lungul vieţii. Astăzi
călătoresc cu gândul în trecut.

Omul este, prin natura sa, singura fiinţă ce are o postură
verticală, ce tinde spre înalt. Însuşi cuvântul „ANTHROPOS”
înseamnă „cel ce priveşte în sus”. Ca să respect statutul pe
care mi l-a dat Dumnezeu, am asociat mereu viaţa cu o scară.
Privesc şcoala care stă tăcută undeva la baza acesteia, dar
care se întinde cu ambiţie şi hotărâre spre chiar ultima treaptă,
cea mai de sus. Am pornit de la condiţia de om închis, prea
puţin visător. Prima lecţie pe care am primit-o a fost aceea
că pot să-mi depăşesc condiţia, că acesta este rostul meu,
ţelul înspre care trebuie să mă îndrept. Bineînţeles că prima
treaptă a fost cea mai anevoioasă, mai înaltă şi mai greu de
trecut; acea treaptă încărcată cu nehotărâre, frică şi
nedumerire. Următoarea a fost ca o zi de mai continuă, în
care nu bate vântul; vremea în care prezentul domină

ªCOALA ªI BISERICA DIN SUFLETUL MEU
Poveste despre viitorul meu

Univers gol…

Sunt atât de departe de tine…
Ne desparte-o galaxie
de clipe transparente,

un abis nesfârşit de aşteptare,
un ocean de nisip

din clepsidra spartă de tine…

Zbor printre stele de plumb,
respir aer de foc

Mă contopesc cu Universul
într-o ploaie de cenuşă…

Timpul mi-a îngheţat inima,
plutesc pe cel mai îndepărtat

inel al lui Saturn,
ca o lună-mpietrită,

rămasă singură
să plângă

toţi sorii din ea….

Geometrie
transparentă

Destinul meu e compus dintr-un cerc
perfect

ce-şi târăşte raza alene, monoton…
Nu e cu nimic mai deosebit

decât un punct aruncat în abis.
Poate fi împărţit în două

ca să nu mai plouă,
dacă vrei să te alini

cu iluzia că e bun la ceva;
Sau în patru,

dacă te simţi mai îndrăzneţ,
dar crede-mă, nu are niciun sens…

Acolo, undeva prin colţul acela
e şi iubirea,

făcând echilibristică
pe muchia de metal,

cu speranţa unui Eden
mai bun ca cel de-acum.

Ce copilă am fost!
Acum ştiu pentru ce a fost creat şi

vârful ascuţit al compasului.

Plutire…

În ochii tăi cresc amare talazuri,
ce-aruncă demonic amintiri,

e beznă şi implor,
dar mă înghit ecouri de amintiri…

Simt cum mă înec într-un ocean damnat,
departe-i acum scânteia nemuririi,

nu mai e speranţă pentr-un suflet sfâşiat…
O, vicleană zeiţă  a luminii!

Portret

Profilul tău seamănă cu-al unui zeu
scăldat în razele soarelui,

- lumina dansează cu tălpile goale
pe acele obrazului tău -
Părul tău străluceşte

şi îi serveşte drept coroană;
Gâtul tău se înalţă misterios,
iar vena ce reînvie când inspiri
pulsează miligrame de pulbere

de adrenalină
Voi fi mereu pictorul

în căutarea absolutului
de pe pielea ta…

celelalte timpuri. Colţurile gurii îmi stăteau mai tot timpul sus,
neobosite, valuri de informaţii noi mi se lipeau de timpan, iar
eu mă lăsam dusă de ele.

A urmat o perioadă în care nu mai puteam înainta, cei din
jurul meu îmi promiteau ajutorul şi susţinerea lor, dar le-am
explicat că e important pentru demnitatea mea să mă ridic
singură. Acela a fost momentul în care am înţeles cuvintele
părintelui Arsenie Boca: „Calea cea mai lungă pe pământ e
de la urechi la inimă, încât ani de zile nu ajung, ca să-i dai de
capăt”, că oricât de multă informaţie ai acumula, dacă nu
este asociată cu evenimente din viaţă, este inutilă, uneori
chiar dăunătoare. Am realizat că Biserica este elementul
care leagă informaţia de convingere, că există atât de mulţi
oameni cu informaţie, dar atât de puţini sunt cei care au şi
convingere. Acest gând mi-a pătruns în fiecare celulă a
corpului, mi-a ordonat gândurile şi m-a urcat o treaptă.

Ştiam că am să ajung bătrână, iremediabil nedespărţită de
trecut. Dar ce frumoasă e la om aceasta desincronizare între
simţuri. Ochii mei continuă să vibreze la energia tinerilor din
compartimentul alăturat, în timp ce sufletul tremură odată cu
viaţa ce-am lăsat-o în urmă. Trenul îşi urmează cursul normal,
tinerii nu iau în considerare observaţiile profesorului,
controlorul verifică biletele, destinaţia mea e puţin ştearsă,
însă eu mă bucur în continuare de călătorie.

Lorena-Maria Filip
clasa a XII-a

Liceul Teoretic
„Octavian Goga” Huedin

Poezii de Ligia Murãºan - clasa a XI-a Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin
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Când am mers iar la frate-meu şi m-
am întâlnit cu Mihai nu s-a lăsat până nu
mi-a spus cum şi-a băgat el om să ducă
animalele ca să se poată întâlni cu mine,
iar eu m-am dus cu Niculău.

“Tu, Anuţă, doară nu ne-am înţeles noi
o treabă? Pretini ca pretini, da pita-i pe
bani. A trebui să-l plătesc pe Silviu şi tu
te-ai luat şi te-ai dus cu altu!”, mi-a zis.

”M-a trimis maica cu el să am grijă de
animale. Eu am vrut să rămân şi am fugit
după tine, dar nu te-ai mai întors…”.

Degeaba i-am explicat că dacă maica
a zis, eu am ascultat. N-a vrut să audă.
Şi-am rămas aşa sfădiţi cât a fost vara
de lungă. Apoi copacii s-au dezbrăcat de
frunze, lăsând covoare colorate pe jos şi
când iarna a-nceput să înflorească pe la
colţurile geamurilor, noi încă nu vorbeam.
Bine nu mi-a fost, dar eu nu m-am dus
să-l caut că eram fată. Nu se cădea să
merg eu să îl caut, iar el, încăpăţânat cum
era, nu a venit să mă vadă.

Dragostea-i de multe feluri. Eu nici nu
ştiam ce-i aia atunci, dar am învăţat că
atunci când ea reuşeşte să înfrunte
mândrii, certuri, supărări, nu bagă în
seamă distanţa şi timpul nu mai are
importanţă, atunci ştii că focul din inimă
nu se va mai stinge niciodată.

Anul următor, în iunie a venit Niculău
cu un fecior pe la noi şi tot a zis către
mine să fug cu el. Că aşa se zicea, să
fugim, chiar dacă mergeai încet.

”Hai cu mine, să fugim. Te iau şi mi te
fac nevastă!”, a zis el.

”Nu viu!”, i-am răspuns.
”Da de ce nu vii, fată bună?!”, m-a

întrebat.
”N-am vreme amu! Trebe să mă duc

la secerat, azi-mâine ne apucăm de fân,
nu am vreme să fug cu tine”, îi tot
îndrugram eu.

”Lasă-le, că le facem laolaltă1! Că aşa
trebe, să-şi ajute bărbatul muierea şi
soacra”, tot îmi explica el.

 Eu nu voiam, nu şi nu, că nu mi-a plăcut
de el... şi s-a supărat.

Când a fost duminica, Piscoiţa a venit
acasă, că mergea cu comerţ pe la
Timişoara. Umbla cu zahăr, făină, orez,
de alea treburi şi câştiga tare bine pe
vremea aia. Cum eu mă înţelegeam bine
cu ea, când ajungea acasă, ţop, eram şi
eu acolo, să stăm în poveşti. Trecuse un

an de când am crezut că am terminat
de vorbit despre măritiş, dar parcă
vară-mea nu avea astâmpăr. Se
gândea că dacă n-am avere, nu mă

va lua nimeni dacă nu mă ia el, aşa că a
începu să-mi pună întrebări.

”Ce faci, cum faci, cu Niculău mai
vorbeşti?”

“Eee, Victorie draga mea, suntem
mânioşi. Nu vreau să mă duc după el şi
gata!”.

”Cum să nu te duci după el? Că-s gazde
mari, că numa’ lădoaiele lor cât fac!”

Tot a încercat să mă lămurească. Am stat
câteva ore bune la poveşti, am ascultat-o
cum vorbea despre drumurile ei lungi prin
ţară, câte s-au scumpit, câte s-au ieftinit, că
parcă începe să meargă mai rău treaba.

Îmi povestea despre Timişoara, despre
parcuri verzi şi străzi pavate. Eu nu am fost
niciodată. Dar cine să mă ducă? Nu avea
cine şi nici vreme, că era mult de lucru.
Şuştăreasa, că aşa îi era numele când era
fată, era doamnă. Nici nu purta năframă şi
se îmbrăca în rochii colorate, cu flori. Era şi
ea mai mică de înălţime. Nu aşa ca mine,
dar nici departe nu era.

Se târguia şi făcea rost de parfumuri.
Mirosea tot timpul frumos, a vanilie, miere
şi ceva mai acrişor. Mă gândesc că de aia a
şi luat-o Piscoi, chiar dacă era şi el vinitură2,
nu era din sat. Ei nu i-a zis nimeni că numai
fetele care nu trebuiesc nimănui se duc din
sat. Ea nu s-a dus, că a venit el.

Mai rar prin sat o femeie aşa pe puterile
ei. Vai, dar ce bărbat era şi Piscoi în tinereţe,
Dumnezeu să-l ierte. Avea nişte ochi albaştri
ca cerul când se curăţă de nori, era înalt şi
slab, ca o prăjină. Dar era om bun şi harnic.
A făcut casă, a ţinut animale şi şi-a trimis
copiii la şcoală. Mă şi gândesc că nici nu l-
ar fi lăsat Victoria să facă altfel, la cât era
ea de umblată prin lume.

După ce a îmbătrânit, au început să-l
doară picioarele, dar a mai ţinut câte o vacă
şi câte un viţel. Le iubea ca pe ochii din
cap. Dragi i-au fost şi lui animalele. Le
aştepta în fiecare seară, pe băncuţa din faţa
casei, să le bage în poiată, să le dea apă, să
le cersăle3. Dar până veneau, cum aştepta
el pe bancă, mai veneau copii, se aşezau
lângă el, râdea cu ei şi toţi îl iubeau.

Din mijlocul satului, de la fântâna Calmii,
ducea apă jumătate satul, către Pihuţ. Seara,
când m-am dus acasă, Victoria m-a condus,
că trebuia să ducă apă în casă. Pe drum
ne-am întâlnit cu Niculău.

”Bine că te-am întâlnit, amu vorbeam de
tine”, a zis Victoria către el.

”Sper că de bine povesteaţi”, a glumit
Niculău.

”Nici nu se poate altfel, mă, Niculaie” Ba
chiar te lăudam!”, a adăugat vară-mea.

”Nu o zis nime’ că nu-i”, am spus şi eu
ca să mă aflu în treabă, să nu gândească
omul ăla că îl vorbeam de rău.

Am tot râs, am glumit, am povestit şi
până la urmă a reuşit Şuştăreasa de
ne-a împăcat. Ea s-a dus cu apa, el m-a
petrecut până acasă şi până să ne
despărţim, ne-am înţeles că fug cu el.
Parcă mă săturasem de gura lumii care
mereu era slobodă. Mă săturasem de cât
umblase Niculău după mine, de atâta
scandal, dar şi de vară-mea asta, care
aşa îşi pusese în plan, să joace la o nuntă.
Văd că i-a fost musai să fie nunta mea
cu Niculău.

Voiam să nu mai aud nimic şi să nu
mai ştiu. M-am gândit că dacă fug cu el,
atunci ar fi în sfârşit linişte.

Luni seara am pregătit un litru de
pălincă, iar pe când dealurile ascundeau
soarele printre brazi, a venit după mine,
ca să nu ne vadă nimeni, şi am pornit să
prindem trenul. Maica nu era acasă, dar
ştia că vorbesc cu el şi se gândea că o
să fugim împreună.

Poveşti se tot auziseră până atunci. Că
nu vrea Ilea Ghiogului, nu vrea Ana,
părinţii lui, că-mi băgau de vină că eram
prea mică. Nu cred că-i ajungeam până
la umăr. El era mult mai înalt decât mine
şi prost! Vorba aia, înalt ca bradul, prost
ca gardul.

 În capătul grădinii la noi era o rovină4.
Între rovină şi grădină era un gard făcut
pe lăţime. Erau câteva scânduri
nebătute. Pe-acolo treceam după apă.
Când mergeam la Şuştăreasa, mergeam
pe scurtătură tot pe-acolo şi un-doi
ajungeam. Ne-am pornit la drum, eu
aveam ţuica în traistă pe umărul stâng şi
de mâna dreaptă mă ţinea el. Am ajuns
la rovină. El a sărit primul şi mi-a întins
mâna, să mă ajute să trec, să nu mă
murdăresc.

Când am fost cu un picior dincolo de
lemnul care era bătut acolo şi cu un picior
dincoace, la noi în grădină, m-am aflat
înşelată că mă duc cu el. M-am gândit la
cei şaptesprezece ani ai mei şi mă
vedeam prea tânără, cu toate că pe atunci
aşa era obiceiul, fetele să se mărite
devreme. M-am gândit la săraca maică,
văduvă, îmbătrânită şi singură. Apoi
mi-am amintit de Mihai cel blând care
şi-a băgat om la animale ca să vină să
stea cu mine şi pe care l-am lăsat de
izbelişte.      Continuare în pagina 13

Cum sã nu te duci dupã el? Cã-s gazde mari...
Anuþã dragã

Note: 1 Împreună; 2 Persoană care provine dintr-o altă localitate; 3 Regionalism, ŢESĂLÁ, a curăţa, a peria un animal cu ţesala; 4 Mlaştină
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Glas de clopot
Doar la lumina licuricilor

se văd oasele verii care trece
nici acum n-am găsit

pasărea rătăcită în peşteră
viaţa fără tine are adieri oarbe

înaintez pe singura cale înverzită
mă cunosc şerpii, îmi ling tălpile,
mă opresc doar la glas de clopot

să-mi pun inima la adăpost.

Iernile din urmă
     Câte ore

zile
săptămâni

aş fi putut petrece cu tine…
însă am preferat vuietul albastru al

mărilor
spinarea ruginită a oceanelor

ori fala de nisip a cetăţilor

Tu aşteptai cu braţul întins peste umbra
lunii

felinare în loc de cercei
ceaslov de taină îmbrăcat în ierburi

mantie a răbdării înaripate

Când am revenit cu ochii stinşi
de-atâtea fulgere aspre marine

cu lumina ta m-am hrănit
mai ales în iernile oarbe din urmă…

Vocile
Vocea mamei se odihneşte sub prunul

vechi
a tatălui stă pe carul tras de bivoli

glasul bunicii e mai îndepărtat
dincolo de lanul aspru de porumb

unde vocea bunicului caută o găină
rătăcită

numai glasul fratelui are nuanţa morii
în timp ce insecte şi buruieni se unesc

simfonic
cu glasuri ale vecinilor morţi de secole

…
în fiecare duminică trec prin muzeul

vocilor
ţin în palme catifeaua vorbelor ruginite
clopotul bisericii adună  toate şoaptele

într-o curgere tot mai albastră…

Continuare din pagina 12
Mi-am bănuit, mi-a părut rău, dar nu m-am putut întoarce.
Trenul nu l-am prins, că s-a dus în treaba lui, pe la zece. Aşa

că am pornit pe jos, fără grabă, ţinându-ne de mână. Nu am
vorbit prea mult. Poate aveam amândoi nevoie de un pic de
linişte, să ne punem ordine în gânduri. Mă ţinea strâns de mână
şi cumva parcă mă trăgea după el. Degeaba mergeam eu cât
de repede puteam căci, cum era el aşa lungan, abia reuşeam să
ţin pasul.

La doi după miază-noapte am ajuns în oraş. Afară era cald şi
stelele râdeau. Am bătut la uşă, s-a trezit frate-meu, cumnata şi
văzând că am fugit împreună n-au mai avut ce face. Ne-au
chemat în casă şi ne-au pregătit nişte aşternuturi, să avem unde
dormi. Nu am prea putut pune geană peste geană în noaptea
aceea. Mă tot gândeam la ce mă aşteaptă, dacă am făcut bine
ori dacă am făcut rău.

Joia, Ionel s-a dus la sat după lapte şi a adus două oi care erau
mai bătrâne. Baza era în piaţă la Strada Mare şi acolo a mers şi
s-a întâlnit cu Mihai, care i-a zis:

 ”Dacă ea vrea să vină cu mine eu o duc! Nu mă interesează
dacă a fost măritată câteva zile sau o săptămână”.

Dar mă temeam şi de ruşine. Cum Niculău era din neam aşa
mare, cine ştie ce ar fi fost. Îmi era ruşine şi de frate-meu să am
eu într-o săptămână doi bărbaţi. Acolo mi-a zburat gândul, dar
nu am zis nimic către nimeni. De dus, putea să mă ducă liniştită,
că încă eram fată şi atunci.

Sâmbăta am mers iar acasă, iar Ilea Gogului şi nevastă-sa, au

făcut planul, ca în cealaltă duminică să se vină a peţi. Am fost la
joc şi seara au venit peţitorii. Când se venea la peţit, venea unul
să ceară fata de nevastă. Dar nu venea doar unul, că veneau
cinci, şase, chiar şi zece. Se înţelegeau care vrea să o ia şi
mergeau împreună. Făceau târg şi cerea zestre de la părinţii
fetei. Dacă erau mulţumiţi de zestre o luau, dacă nu, nu. Se
punea masă, le dădeau de mâncare, de băut şi se înţelegeau ce
urma să se întâmple zilele următoare dacă o luau în căsătorie.
Luni Niculău m-a dus la ei, iar în cealaltă duminică am mers la
cruce.

Toată vara aia am fost la lucru, la fân, la sapă, la secere. Îi
ajutam şi pe socri, şi pe frate-meu. Cum tot mergeam la oraş,
m-am învăţat să vorbesc cu ”dumneata” şi era bai, nu le plăcea
la socri. La noi în sat se zicea ”tu” şi “măi” şi la ăia bătrâni. Îmi
aruncau priviri nervoase şi vorbeau în şoaptă că eu mă ţin
doamnă. Când-colo eram doar o fată, care de ruşine şi de gura
lumii, s-a măritat prea repede şi cu cine nu trebuia.

Toamna, Niculău a mers cu geamuri în regat. Că acolo la noi,
cu asta se ocupa lumea. Făceau şi vindeau geamuri. Erau
afacerişti serioşi, aveau ochi şi ştiau cui să ceară mai mult şi cui
nu, cine are să dea, cine-i cinstit ori cine-i rău şi vorbeşte în
batjocură. Preţurile se făceau atunci mai mult după om, nu aşa
tare după ce se vindea.

Bianca Tămaş
(Fragment din romanul

Anuţă dragă, în curs de apariţie)

Poezii - Alexandru Jurcan

Speranţă cu
ceainic

M-aşteaptă singurătatea ruptă de
foame,

Leonard Cohen s-a dus la ceruri,
acordeonul ruginit adoarme,
sub pleoape fluieră temutele

geruri.

Şi totuşi mai aprind în sobă focul,
pun ceainicul rusesc pe jar,
cu tine îmi încerc norocul,

topind al inimii amar.

Cuibul singurătăţii
Mi-am luat singurătatea în mâini

părea un pui de pasăre luat din cuib
inima îi zvâcnea ca o spaimă adâncă

nu suporta adierea luminii
nici nechezatul turbat al secolului

atunci am aşezat-o lângă singurătatea ta
să tacă împreună până la a doua venire…

Insula în amiază
Insula mea în amiază

fără ciripit citadin de farfurii duminicale
scaunul gol al mamei sub aceeaşi stâncă

şerpi coloraţi, papagali apatici
strig „mamă!”, ecoul se sparge,

norii se tricotează în chipuri neştiute
încă mai ţin lumina în căuşul palmelor
singurătatea doarme pe nisipul galben

cineva… cineva… cineva
îmi va trimite o corabie
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Călătorind cu mintea şi cu inima, între
naştere şi moarte, am convingerea că toţi
suntem însoţiţi de colindul divin al mântuirii.
Să ne străduim a-i pricepe mesajul, nu că
e greu de desluşit, ci pentru că auzul
omului, de multe ori, este ocupat cu alte
îndemnuri, mai puţin folositoare.
Dumnezeul Cel în Treime vine cu acest
colind din veşnicie şi îl duce în veşnicie.
Cuvintele colindului s-au auzit, dintru
început, în grădina Edenului, fiind
psalmodiate de Dumnezeu pentru Adam
şi Eva, atunci când aceştia, întristaţi şi
ruşinaţi, au ieşit din Rai, ca urmare a
neascultării poruncii divine. Cu tainicul
colind al promisiunii mântuirii lor, ei au fost
petrecuţi spre poarta Raiului. El, colindul,
era ascuns în cuvintele grăite amăgitorului
şarpe: „Duşmănie voi pune între tine şi
între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa
ei; aceasta (prin Fiul ei) îţi va zdrobi capul,
iar tu îi vei înţepa călcâiul”. Cei care au
fost stăpâni peste toată creaţia au părăsit
Raiul, mergând spre o lume pustiită de
viforul neascultării şi al înstrăinării de
Dumnezeu, şi lovită de aripa morţii, ca
„plată a păcatului”. Dar în cenuşa
amăgirii demonice Milostivul
Dumnezeu a ascuns scânteia divină a
mântuirii omului. Da, aceasta I-a fost
voia, iar diavolul n-a putut-o  schimba.

Protopărinţii noştri au ascultat colindul
Tatălui în durerea pedepsei primite, dar şi
în bucuria nădejdii că El, prin Fiul Său, Îşi
va împlini făgăduinţa de scăpare a omului
din robia morţii veşnice, zdrobind capul
şarpelui. Au ieşit din grădina Edenului
plângând, dar s-au întors în Rai bucurându-
se, însoţiţi fiind de Hristos Domnul, Cel
Care, după Jertfa mântuitoare de pe
Golgota, a sfărâmat porţile iadului şi i-a
scos de acolo pe toţi cei drepţi şi plăcuţi
Lui.

Dumnezeu-Tatăl Şi-a continuat colindul
prin gura proorocilor, reuşind să întoarcă
pe mulţi oameni de pe calea rătăcirii, a
închinării la idoli şi a imoralităţii lor. Din
gura lui Moise se aude colindul
Poruncilor, iar Psalmii lui David, prin
frumuseţea poeziei lor, sunt ca un ceresc
colind de mântuire, în tainic „murmur de
psaltire”.  Apoi, „la plinirea vremii”, ultimul
prooroc-colindător, îngerul în trup, Ioan
Botezătorul, îndemnând la pocăinţă
sinceră, a transmis colindul vechi-
testamentar lui Iisus Hristos, Noul Adam.

Hristos Domnul a pornit cu
colindul, în pământescul pelerinaj
hristic, de pe muntele Carantaniei,
şi a coborât cu el prin cetăţi,
urcându-l apoi pe muntele

Măslinilor, de unde

S-a înălţat la ceruri, grăindu-le ucenicilor Săi:
„Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi
Evanghelia la toată făptura”.

Pe muntele Carantaniei satana şi-a încercat
norocul, ispitindu-l pe Domnul, crezând în
reuşita amăgirii sale, precum în grădina
Edenului. Întreita ispitire s-a terminat ruşinos

pentru satana. Iisus a biruit cu invocarea
cuvintelor din Sfânta Scriptură. Nu Şi-a arătat
puterea nemărginită, dar a făcut trimitere la
ceea ce scrie în Sfânta Carte. Apoi,
pecetluindu-i înfrângerea, i-a zis: „Mergi
înapoia Mea, satano!” (Mt.4,10). Cu această
biruinţă, Iisus Domnul a pleacat „la colindat”
prin cetăţile şi sinagogile alese de El. Şi pentru
a nu merge de unul singur, Şi-a ales câţiva
ucenici colindători, care să-L însoţească în
pelerinajul mântuirii, învăţându-i şi pe ei
„colinda” Sa. Viitorii apostoli şi ucenici vor
bucura şi hrăni mulţimile de oameni din pâinea
cuvântului hristic şi apostolic. Aceştia, la
„plecare”, vor lăsa „colinda” lor episcopilor
şi preoţilor, spre vestire, peste veacuri, altor
urechi deschise spre auzire.

Domnul pune frumuseşţe şi taină în colindul
Său prin minunea schimbării apei în vin,
săvârşită la Nunta din Cana Galileii. Mesajul
evanghelic  al colindului este ascultarea: Fiul
Îşi ascultă mama, iar slujitorii nunţii Îl ascultă
pe Fiul.

Iubiţi cititori, ascultarea ne este scară spre
Împărăţia cerurilor. Să ne folosim de ea, nu
privind-o, ci urcând-o, privind înainte, nu înapoi.
Sfântul Evanghelist Ioan scrie despre
călătoria Domnului Iisus la Ierusalim, făcută
la puţină vreme după începerea propovăduirii
Sale mesianice. Prezenţa Lui în Cetatea Păcii
a făcut posibilă întâlnirea dintre „Învăţătorul
venit de la Dumnezeu” şi Nicodim, fariseu şi

fruntaş al iudeilor. Doar că cel colindat
merge, la „ceas de taină”, la Colindător, în
toiul nopţii, fără a bănui că nu este pregătit
să pătrundă adâncul răspunsului primit de
la Învăţătorul lumii. Domnul nu-i vorbeşte
de o naştere trupească, ci de una
duhovnicească, „apa fiind un simbol extern
de curăţire, iar Duhul, harul intern, spre
moarte păcatului şi naştere nouă întru

dreptate”. Lecţia de catehizare, dată lui
Nicodim, l-a pus pe gânduri pe cel ce se
cuvenea ca el să-i înveţe pe alţii, fiind
învăţător de lege. Istoricii creştini spun că
i-au fost de folos cuvintele auzite pe furiş.
A priceput mesajul din „colindul naşterii
de sus”, şi chiar a pus în practică cele
auzite, spre folosul său mântuitor, şi nu
numai al său.

După câteva zile de şedere în Ierusalim,
Domnul, împreună cu câţiva ucenici,
pleacă spre Galileea, trecând prin Samaria.
Obosit de drum şi biruit de sete, S-a oprit
în cetatea Sihar, lângă fântâna lui Iacob.
Avea şi aici de dezlegat cuiva o taină şi de
glăsuit o colindă. Răcoarea nopţii
petrecute cu Nicodim a fost înlocuită de
arşiţa zilei de vară de „pe la ceasul al
şaselea”. O femeie samarineancă a venit
la fântână pentru a-şi potoli setea ei şi
pentru a duce apă şi celor de acasă. Ea a
fost surprinsă şi biruită de proorocia Celui
Ce i S-a descoperit ca Mesia. Domnul
S-a oferit să-i dea femeii apa cea vie, şi
i-a lămurit şi dilema închinării, spunându-i
că adevărata  închinare se face Tatălui
în duh şi în adevăr. Lumina lui Hristos
venea de la Ierusalim ca să risipească
întunericul din Samaria. Locuitorii din
cetatea Siharului au avut binecuvântatul
prilej de a asculta colindul convertirii,
căci mulţi şi-au mărturisit „credinţa în
Hristos, Mântuitorul lumii, din cele auzite
de la El”.

Colindul mântuirii
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După o şedere de două zile, Domnul a
plecat la Galileea. Ajuns acolo, Îşi ia
ucenicii şi urcă cu ei pe un tăpşan, loc
numai bun pentru o predică nemaiauzită.
Aici, din „florile de piatră” ale cuvintelor
hristice, Domnul face „nouă cununi”, le
leagă între ele cu refrenul fericirii, le
stropeşte, pentru dăinuire veşnică, cu mirul
sfinţitor al „bucuriei celor ce pot răbda
ocările şi prigonirile pentru numele
Domnului”, şi le dăruieşte inimilor
râvnitoare şi minţilor înţelegătoare. De pe
acel tăpşan, Domnul Iisus îi învaţă pe
ucenici Rugăciunea domnească Tatăl
nostru, dându-ne tuturor o merinde
nestricăcioasă, în urcarea noastră spre
veşnicia vieţii.

Colindul continuă. Alte minuni sunt
săvârşite şi alte cuvântări, cu putere de
tunet, sunt auzite. După coborârea de pe
munte, vindecă un lepros, poruncindu-i
să-I tăinuiască mila. Apoi, în casa unui
sutaş păgân se aude doar ecoul colindului
mântuitor, căci sluga bolnavă a acestuia
este vindecată fără ca Domnul Iisus să
calce nici măcar în pridvorul casei.

În ţinutul Gadara vindecă un demonizat,
chiar cu riscul de a fi alungat de către
locuitorii păgubiţi. Porcii lor, aflaţi la păscut,

s-au aruncat în lac (în cine intră satana
moartea biruie), dar nu pricepeau că de-
acum ei sunt mai bogaţi prin „cel îmbrăcat
şi întreg la minte, ce şedea la picioarele lui
Iisus”. Nu s-au bucurat de bogăţia venită
de sus,  şi nici de minunea că printre ei se
află acum un vestitor al lui Hristos, lăsat
lor de către Cel alungat de ei. S-au întristat
de lipsa porcilor „căzuţi jos”, în apă. Pentru
ei, paguba a fost mai mare decât câştigul,
de care nici n-au fost vrednici.

La Scăldătoarea Vitezda, dintre mulţii
suferinzi, îl alege pe cel ce „nu avea om”.
Da, slăbănogul n-a avut om, dar L-a avut

pe Fiul Omului, Căruia I s-a făcut milă de el.
Blânda mustrare, dată în templu celui
vindecat, este şi pentru urechile noastre. Cele
mai grele cuvinte ale colindului mântuitor sunt
cele spuse  slăbănogului vindecat şi femeii
prinse în adulter: „De-acum să nu mai
păcătuieşti”. Grea poruncă! Oare, o poate
împlini cineva?

Nu putea lipsi din colindul mântuirii nici
chemarea la răbdare şi iubire. „Gândul lui
Iisus e unul singur: să-i schimbe pe oameni
din bestii în sfinţi, cu ajutorul iubirii”, căci
virtutea iubirii le întrece pe toate. Prin ea
„lucrăm taina imitării lui Dumnezeu”.
Îndemnul de a-i iubi pe vrăjmaşii noştri şi pe
cei care ne blestemă pare că depăşeşte limita
putinţei omeneşti. Dar să nu uităm cuvintlele
Domnului: „Ce e cu neputinţă la om e cu
putinţă la Dumnezeu”. În măsura în care ne
urâm pe noi, îi putem iubi pe vrăjmaşii noştri.
Iubindu-ne duşmanul, îl putem cunoaşte mai
bine, şi, cunoscându-l mai bine, ne va fi şi
mai drag de el. Astfel, ne uşurăm povara urii
şi îi dăruim lui bucuria că este iertat. Dacă ne
vom trăi zilele sub binecuvântarea proniei
divine, sigur ne va fi mai bine, de la o zi la
alta, sporind în credinţă.

Cu mila-I neînţeleasă şi neîncăpută în
mintea omenească, Domnul Iisus a plecat

spre Ierusalim, făcând un popas la Betania,
căci mai avea ceva din colindul hristic. Aici,
Iubrea-I milostivă a lăcrimat, iar pe prietenul
Său Lazăr, mort de patru zile, l-a înviat.
Intrarea în Ierusalim, pe mânzul asinei, a fost,
mai ales pentru copii, un sincer prilej de
nestăpânită bucurie zgomotoasă şi nevinovată,
căci Cel Ce „a sădit urechea” a auzit
strigându-se: „Osana Fiul lui David ...”. Da,
copiii cântau acum cântări de slavă şi de laudă
lui Iisus, dar peste căteva zile părinţii lor îi vor
cere lui Pilat să-L răstignească. Cel Care azi
spală picioarele ucenicilor, mâine va avea
picioarele prinse în cuie pe lemnul Crucii;

mâinile care au uns cu tină ochii orbului
din naştere şi au îmbrăţişat copiii, vor fi
întinse şi pironite pe Altarul de Jertfă. Gura
care umplea de bucurie inima celor
păcătoşi şi bolnavi, vestindu-le iertarea şi
dându-le vindecarea, avea să fie lovită cu
dosul palmei de sluga pământească a celui
ce nu-I înţelegea cuvintele; pe capul „uns
cu mirul de mare preţ” de femeia
păcătoasă, dar convertită, alţi păcătoşi
împietriţi  pun cunună de spini; Cel Care a
dat vedere orbilor era legat la ochi să
ghicească cine L-a lovit; Cel Care a
mângâiat faţa multora era scuipat pe faţă.
Cel Care Îşi „risipea” iubirea era hulit; Cel
Care a înviat morţii era osândit la moarte;
Mielul Care a ridicat păcatele lumii era
dat spre junghiere; Cel Care nu avea nici
o vină era socotit vrednic de moarte de
cei nu fără de vină; Celui Care a săturat
mulţimile cu pâine I s-a dat să bea oţet.

Într-o aesmenea umilire, „colindul
iertării” era trimis lumii de pe Crucea
biruitoare. De tăria colindului
„catapeteasma templului s-a sfâşiat în
două, de sus până jos, şi pământul s-a
cutremurat şi pietrele s-au despicat.
Mormintele s-au deschis şi multe trupuri
ale sfinţilor adormiţi s-au sculat”. Dovada
dumnezeirii Sale lucra şi biruia (şi) pe
dealul Golgotei, chiar şi pentru „orbi şi
surzi”, sau, poate, mai ales pentru aceştia.

Colindul mântuirii respiră mirosul
„bradului de Crăciun”, sădit în grădina
Edenului, şi mutat apoi în locul pietros al
lumii de azi. Dar lacrimile protopărinţilor
noştri, Adam şi Eva, n-au reuşit să-l
păstreze verde. A murit şi el, împreună
cu ei. Doar Sângele lui Hristos, căzut
peste rădăcinile lui, l-au readus la viaţă,
lăsându-ni-l nouă aşa cum îl vedem,
verde, verde. El, colindul evanghelic,
musteşte de milă şi dreptate, de iubire şi
îndelungă răbdare, de iertare şi chemare.
De aceea, aduce bucurie tuturor celor
ce-l aud şi-l păstrează viu, într-o inimă
curată.

I-am ascultatat colindul, dar, oare, l-am
plătit? Nu, nu l-am putut plăti, pentru că

nu e cu putinţă omului să plătească
bunătatea şi iubirea lui Dumnezeu, puse
în frumuseţea şi veşnicia tainicului colind
mântuitor. Ce putem face?  Iată: să-L
colindăm şi noi pe Domnul, chiar şi numai
într-o smerită şoaptă:

Primeşte, Doamne, şi Tu colindul
rugăciunii noastre de mulţumire pentru
purtarea Ta de grijă, precum şi colindul
dreptei credinţe, al biruitoarei
nădejdi şi al „dragostei care pe toate
le suferă, le crede, le nădăjduieşte
şi le  rabdă. Şi care nu cade
niciodată”.   Iosif  Badiu, mireanul
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Marile minuni au la bază o doză de
hazard sacru, de sticlă aruncată în mare,
precum scrisoarea unui profesor de
franceză, trimisă în Franţa în ianuarie,
1990, mai multor municipalităţi. Doar una
a răspuns: Strasbourg - graţie lui Alain
Kauff, pe atunci şeful de cabinet al
primăriei Catherine Trautmann. Care
profesor a devenit acum aproape un mit,
un simbol al francofoniei. Adică Florin
Didilescu (Papa Didi) de la Arad, care
conduce Asociaţia
Amifran de 25 de ani, iar
festivalul său de teatru
francofon de la Arad
tocmai şi-a încheiat
ediţia cu numărul 24
(Arad, Teatrul Clasic
„Ioan Slavici”, 22-27
octombrie, 2016).

Festivalul înseamnă
spectacole, prezentări
de piese, ateliere,
dezbateri, comunicare,
contact spiritual. Anul
acesta au fost vreo 370
de participanţi, deoarece
trupele străine au
considerat că România
e un loc paşnic, fără
probleme sau atentate. Dacă numim
participanţii, realizăm amploarea
festivalului: Baia Mare, Bucureşti, Bistriţa,
Cluj, Constanţa, Dej, Huedin, Iaşi, Sighet,
Slobozia, Târgu Jiu, Arad, apoi Franţa,
Canada, Rusia, Polonia, Bulgaria,
Ungaria, Belgia, Italia, Albania. Cât
despre ateliere, ele au fost conduse de
Damiano Fabbri, Clotilde Sandri,
Clément Ségissement, Jonathan
Thériault-Leboeuf, Philippe Tibbal, Nuţi
şi Sorin Dorobanţu, Laure Gatelier,
Françoise Babits,Alfred Hamm, Marius
Bugi, Viorel Nistor, Sidonie Lardanchet,
Sophie Brunet, Georgiana şi Victor
Maria, Mariagiovanna Hansen şi
Antonella Salvatore.

În fiecare zi, revista festivalului
(Girouette) a ilustrat în mod complex
ziua precedentă. Fiecare  primeşte o
broşură-program, o adevărată „Biblie”
festivalieră şi e momentul să subliniem
punctualitatea sacră impusă corect şi
necesar de Florin Didilescu, asistat de
„braţul drept”, alias Răzvan Rusu.
Didilescu nu e doar managerul acestui

proiect artistic longeviv şi tentant, ci
şi regizor de excepţie al trupei sale.
Vom vorbi mai târziu despre
spectacolul său, aplaudat, ca de
obicei, minute în şir. De adevăratelea,

fără urme de

complezenţă gratuită.
Înainte de a prezenta câteva spectacole,

mă gândesc la discoteca finală, imensă,
sentimentală, presărată cu lacrimi şi
îmbrăţişări, ca un mesaj euforic de
continuitate. Florin a marcat cei 25 de ani
de asociaţie printr-un film aniversar, dar şi
prin aducerea pe scenă a celor ce şi-au pus
amprenta asupra mega-proiectului. Clopotele
de lut (minunată găselniţă!) şi-au unit
sunetele într-o chemare spre etern.

La deschiderea festivalului ne-am copilărit
graţie spectacolului semnat de Sorin
Dorobanţu (Contes avec clowns), în care
cei doi clovni s-au întrecut în inventivitate
non-verbală. Gabriela Pavel trudeşte cu
succes la trupa Mini Amifrans  -  veritabilă
pepinieră de viitori actori - şi recreează
vicleniile lui Scapin prin câteva măşti colorate
din Commedia dell’ Arte. Percutant şi ritmat
mi s-a părut spectacolul Ungariei (Ciné) în
regia Evei Vatai. Un bal al cinefililor, o
radiografie picantă a sălii de cinema.
Mira-Maria Cucinschi  de la Iaşi rămâne
îndrăgostită de teatrul lui Vişniec.
Spectacolul inspirat din Trei nopţi cu Madox
şi Cabaretul cuvintelor transmite o stare
hipnotică, durabilă, accentuată de o
coregrafie onirică. Rămâi cu o senzaţie
polifonică, tulburătoare.

Ca de obicei, trupa lui Nicolae Weisz
cucereşte eruptiv cu mărcile sale definitorii,
cu un umor extras din tragismul cotidian.
Piesa Opera Camique (după Cami şi
Flavius Lucăcel) punctează vidul cuvântului
şi viaţa unui adolescent mereu dedublat.
Organizarea pe capitole, graţie proiecţiei
video, ajunge la un final bulversant, adică o
sinteză fulgurantă a ideilor, într-o închegare
filmică. Elevii de la Palatul Copiilor din Cluj
au avut costume profesioniste într-un
spectacol semi-folcloric, tonic, inspirat de
Petre Dulfu, iar Andreea Mărculescu a

realizat scenic o vânzoleală haotică,
neobosită, dar funcţională, a dracilor de
la moară. O mişcare oarecum
asemănătoare prin vizual a conceput-o
şi Camelia Toma de la Bistriţa pentru
spectacolul inspirat de Pierre Daninos.

Trupa din Tula (Rusia) a cucerit
printr-o scenografia ingenioasă, care a
permis actorilor să se caţere în sinuozităţi
crescânde, ca o speranţă universală.
Trupa Assentiment din Huedin a
prezentat un text de Alexandru Jurcan,
care a semnat şi regia (Păduri

criminale). Mesajul era
clar: e cineva vinovat
pentru destinul nostru?
Totul cu gravitate şi
umor, într-un melanj
bazat pe vizual. Altă
piesă de Vişniec
(Migraaants!) a fost
prezentată de Slobozia.
Regia: Elena Mocanu şi
Doina Buciu. Specta-
colul despre criza
imigranţilor, realizat cu
mijloace moderne, a
provocat o empatie
tragică. Saint-Peters-
burg a ales un text din
secolul XIII, regizat de
Olga Belaya (Lotus

magique).
La final „discutăm” despre Cehov cu

Dora Lazăr din Bucureşti, care a contopit
cu inteligenţă texte celebre, oferind un
spectacol poetic, echilibrat, interpretat cu
brio, într-un decor ce restituie intact suflul
cehovian. Fantoma marelui dramaturg
rus străbate şi spectacolul lui Florin
Didilescu (Un tre hors pair de Ioan
Peter - traducere în franceză de Liana
Didilescu Maréchal), jucat de trupa
Amifran. Şi pentru că „noblesse oblige”,
Didilescu musai să fie la înălţime. Oraş
de provincie. Piotr aşteptă pe peronul gării
trenul de la Paris, în care călătoreşte
femeia visurilor sale. Oare va opri trenul
într-o asemenea gară? Umorul coexistă
cu dramaticul, cu subtile trimiteri, cu
detalii scenice şi interpretare de excepţie.
Planul doi, mereu animat, dar evanescent,
devine frisonant. Jocul incandescent
accentuează inflexiunile semantice,
caracterele sunt nuanate, iar festivalul se
încheie cu un spectacol ce frizează
perfecţiunea.

Regret că nu pot face referire la toate
spectacolele prezentate (22), deoarece
fiecare ar fi meritat analize pertinente,
aşa cum au fost cele de la secţiunea de
dezbateri zilnice.

Alexandru Jurcan

Arad  24
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În perioada 3-5 martie 2016, l-am însoţit pe ÎPS Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit
Andrei într-un mini-turneu european, care a avut ca destinaţie finală oraşul
Salzburg din Austria, unde s-a desfăşurat întrunirea anuală a Academiei
Europene de Ştiinţe şi Arte, al cărei membru este şi Înaltpreasfinţia Sa.

În drum spre Salzburg am poposit în oraşul Miskolt din Ungaria, unde am
vizitat biserica ortodoxă în care a primit Taina Botezului Sfântul Mitropolit
Andrei Şaguna. Acest sfânt, Mitropolit al Ardealului, s-a născut în localitatea
Miskolt, în data de 20 decembrie 1808, din părinţi macedo-români, Naum şi
Anastasia. Biserica ortodoxă din această localitate a fost ridicată cu puţini ani
înainte de naşterea sa, prin contribuţia materială a comunităţii ortodoxe româno-
greceşti. Printre ctitorii acestei biserici se numără şi bunicii mitropolitului.

Am vizitat apoi muzeul parohial ortodox din Miskolt, loc unde se află şi tabloul
care-l reprezintă pe Mitropolitul Andrei Şaguna. L-am întâlnit aici pe preotul
paroh ortodox, care ne-a prezentat câteva date istorice referitoare la parohia
ortodoxă din Miskolt, precum şi pe doi dintre credincioşii parohiei.

Paşii noştri s-au îndreptat apoi spre Esztergom, unde am vizitat sediul
Arhiepiscopiei de Esztergom-Budapesta, care este şi sediul Bisericii Catolice
din Ungaria, dar şi impunătoarea catedrală din aceasta localitate (Esztergomi
bazilika), construită între 1882 şi 1869.

Seara, am înnoptat la Mănăstirea benedictină din Melk, Austria. În dimineaţa
următoare, am vizitat această mănăstire faimoasă, situată pe o colină cu vedere
spre valea Wachau a Dunării.

În data de 4 martie, cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns în Salzburg, unde am
vizitat Catedrala Sfântului Rupert, în care a fost botezat Wolfgang Amadeus
Mozart, precum şi câteva biserici din centrul oraşului. Spre seară, am vizitat
oraşul Mondsee, situat pe malul lacului cu acelaşi nume.

Ziua de 5 martie a culminat cu întrunirea anuală a membrilor Academiei
Europeane de Ştiinţe şi Arte din Salzburg. Aceasta academie a fost înfiinţată în
anul 1990 de către prof. univ. dr. Felix Unger împreună cu Cardinalul Franz
König şi prof. Nikolaus Lobkowicz. Tema principală a acestei reuniuni a
fost Europa viitorului, în căutarea poveştii sale.

În deschiderea evenimentului, a luat cuvântul prof. univ. dr. Felix Unger,
preşedintele Academiei.

În discuţiile întrunirii forumului academic s-a accentuat faptul că, în prezent,
în Europa se manifestă la cel mai înalt nivel o puternică tendinţă a non-solidarităţii,
iar acest fapt trebuie schimbat. S-a constat că trăim un paradox: dacă, în trecut,
Europa a fost soluţia, atunci, astăzi, în multe privinţe Europa este problema.

În cadrul discuţiilor, a luat cuvântul şi IPS Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit
Andrei, care s-a adresat celor prezenţi în limba franceză, discursul său punând
accent pe importanţa deosebită a spiritualităţii pentru viitorul Europei şi atrăgând
ferm atenţia asupra urmărilor catastrofale pe care le are fenomenul
secularismului pentru prezentul şi viitorul nostru.

În final, s-au desfăşurat câteva momente muzicale, discuţii generale şi au
avut loc primiri de noi membri în rândul Academiei. Întrunirea forumului academic
s-a încheiat cu intonarea imnului Uniunii Europene.

La Salzburg, s-a adeverit încă o dată că Biserica intră în contact cu Uniunea
Europeană în foarte multe domenii şi astfel Europa este chemată să ţină cont
de opiniile Bisericii. Creştinismul a jucat un rol important în dezvoltarea culturii
şi civilizaţiei europene. Biserica a reuşit să fie pentru Europa locul de unde se
dă ora exactă. Este şi motivul pentru care prezenţa bisericii ortodoxe la întrunirea
anuală a Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte, prin vocea ÎPS Părinte
Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, a reprezentat un eveniment de implicare şi
răspundere de cel mai înalt nivel şi prestigiu.

Pr. Dan-Ionuţ Lupuţan

Înaltpreasfinţitul Părinte Justinian, Episcopul
Maramureşului şi Sătmarului, a trecut la cele
veşnice astăzi, 30 octombrie 2016. În seara
zilei de sâmbătă, 29 octombrie 2016,
Înaltpreasfinţia Sa a suferit un infarct miocardic
şi a fost internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă
(SJU) Baia Mare.

Ierarhul s-a născut la 28 mai 1921, în satul
Plopiş din judeţul Maramureş, dintr-o familie
de ţărani evlavioşi, la botez, primind numele de
Ioan. A urmat şcoala primară în satul natal
(1928-1934).

Între 1934-1941 a fost reţinut acasă de părinţi
pentru sprijin în gospodărie, apoi a urmat doi
ani cursurile Liceului ortodox de băieţi „Simion
Ştefan” din Cluj. Mânat de dragostea de a-L
sluji cât mai bine pe Dumnezeu, s-a dus la
Mănăstirea „Sfânta Ana” din Rohia, ca frate
de mănăstire în 12 martie 1941, tuns în
monahism sub numele de Justinian (în 1942).
La 15 august 1942 a fost hirotonit diacon, iar la
17 aprilie 1943 preot la Mănăstirea Rohia de
către Preasfinţitul Nicolae Colan, Episcopul
Vadului, Feleacului şi Clujului. Între 22 noiembrie
1942 şi 10 martie 1943 este încorporat, în ciuda
hainei clericale în armata maghiară la Miscolt.
În împrejurările istorice dramatice dintre 1940-
1944, monahii din Mănăstirea Rohia trăiau într-
o înfrigurată nădejde: eliberarea ţării şi a
Transilvaniei. În zorii în care această speranţă
devenea o certitudine, este numit stareţ la Rohia
tânărul ieromonah, în vârstă de 23 de ani,
Iustinian Chira, care avea să conducă acest
sfânt locaş, aproape 30 de ani; una din cele
mai îndelungate şi rodnice stăreţii.

Pentru meritele sale în conducerea mănăstirii,
la propunerea Preasfinţitului Teofil al Clujului,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-
a conferit, în anul 1967, rangul de arhimandrit,
iar în anul 1973 a fost ridicat la rangul de arhiereu,
fiind ales episcop-vicar la Arhiepiscopia Vadului,
Feleacului şi Clujului. În septembrie 1990 a fost
ales episcop al Episcopiei Ortodoxe Române
a Maramureşului şi Sătmarului, fiind instalat la
11 noiembrie 1990. În această calitate iniiază
reorganizarea de curând reînfiinţatei Episcopii
a Maramureşului şi Sătmarului. În acest scop
a cerut înfiinarea postului de Episcop-vicar pe
seama Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului,
post în care l-a propus pe arhimandritul Justin
Hodea, stareţul Mănăstirii „Sfânta Ana” -
Rohia, care devine astfel Preasfinţitul Justin
Sigheteanul.

La 13 decembrie 2009 a fost ridicat la
rang de Arhiepiscop onorific, de către
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
României, în Catedrala  Sfânta Treime din
Baia Mare.          Sursa: www.basilica.ro

IPS Justinian a
trecut la cele veºnice

Cãlãtorie în Austria

Părintele avea 63 ani şi o vechime în preoţie de peste 40 ani, iar la catedră şi-a desfăşurat activitatea
de mai bine de 20 de ani. În ultimul timp, problemele de sănătate s-au acutizat dramatic, iar în
noaptea de 28 iulie, părintele Dorel Man s-a stins din viaţă la Centrul de Îngrijiri Paliatve „Sfântul
Nectarie” din Cluj-Napoca. Slujba de înmormântare a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte
Andrei, Mitropolitul Clujului.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!                                               Sursa: radiorenasterea.ro

Pãrintele Dorel Man, conferenþiar universitar la Facultatea de
Teologie Ortodoxã din Cluj-Napoca, a trecut la cele veºnice
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Ultima lună a anului calendaristic, decembrie ,
e numită şi luna cadourilor, deoarece în această
lună s-a moştenit frumosul obicei ca oamenii
să-şi arate dragostea şi bunătatea sufletească pe
care o împărtăşesc şi altora, de data aceasta
materializată prin mici sau mari atenţii. Lucrul
acesta nu se întâmplă numai acum, ci este
moştenire de la strămoşii noştri şi de la Părinţii
Bisericii, care au făcut  din acest obicei o pildă
de bunătate. Că aşa stau lucrurile, ne-o sugerează
şi denumirea lor, folosindu-se termenul de Moş,
indicând nu vârsta persoanei, ci obiceiul de Moş
Nicolae, Moş Crăciun etc., care se practică din
vechime. Dar cu toate că luna aceasta se excelează
în acest domeniu, nu se neglijează nici latura
spirituală a vieţii, abundând în exemple de trăire
creştină autentică, oferind în fiecare săptămână
exemple de urmat şi de cinstit.

Din mulţimea de exemple, am să ofer cititorilor
doar patru din pleiada lunii decembrie luându-i în
ordinea din calendar: 6 decembrie - Sfântul Ierarh
Nicolae - Arhiepiscopul Mirelor Lichiei; 7
decembrie - Sfânta Muceniţă Filofteia de la Curtea
de Argeş; 13 decembrie - Sfântul Ierarh Dosoftei
- Mitropolitul Moldovei; 22 decembrie -Sfântul
Ierarh Petru Movilă - Mitropolitul Kievului.

Într-un număr viitor, vom vorbi şi despre alţii,
care nu sunt cu nimic mai prejos, de exemplu,
Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica (3
decembrie), Sfântul Ioan Damaschin (4
decembrie), Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei
(12 decembrie), Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul
(18 decembrie), Sfântul Cuvios Nicodim de la
Tismana (26 decembrie), iar peste toate ca o
cunună, Praznicul Bucuriei – Naşterea Domnului
(25 decembrie) cu cele trei zile de prăznuire, în a
treia sărbătorind pe întâiul mucenic întru Hristos,
Sfântul Arhidiacon Ştefan (27 decembrie).

Faptul că încep cu Sfântul Ierarh Nicolae,
Arhiepiscopul din Mira Lichiei, se datorează nu
numai vredniciei sale de a urma Păstorului Celui
Mare, Iisus Hristos, până la hotarele puterii
omeneşti, ci şi pentru că Marele Ierarh este
ocrotitorul Bisericii noastre.

S-a născut în Patara din provincia Lichia, din
Asia Mică, pe la 250 după Hristos. A făcut parte
din familie de părinţi bisericeşti, care prin lumina şi
valoarea lor, au lăsat veacului în care au trăit,
numele de „Veacul de Aur” în istoria Bisericii
Creştine. Ajuns arhiepiscop, a trebuit să înfrunte
vrăjmăşia împăraţilor Diocleţian şi Maximilian,
arătând o dârzenie neobişnuită în faţa
prigonitorilor şi ereticilor, fiind una din
personalităţile primului Sinod Ecumenic de la
Niceea în anul 325.

Faptele sale de binefacere i-au adus faima în
toată creştinătatea. Felul de a se comporta, lupta
pentru Dreapta Credinţă, strădaniile pentru
ajutorarea semenilor şi pentru dreptate, l-au făcut
actual în toate veacurile.

Numele său este purtat de numeroase biserici,
localităţi, familii, persoane din Răsăritul şi
Apusul Creştin. După unii specialişti, cel puţin
jumătate din sigiliile folosite în acte publice,
în Imperiul Bizantin, purtau chipul Sfântului
Nicolae.

El este protectorul navigatorilor, fiecare vas

având la proră o icoană cu Sfântul. Statisticile
onomastice indică faptul că peste un milion români
poartă numele Sfântului sau diminutive, iar în postul
Crăciunului e cea mai populară sărbătoare.

S-a mutat la Domnul, la data de 6 decembrie
334 - după unele surse, iar după altele la 343. În anul
1087, din pricina tulburărilor provocate de turci în
Asia Mică, sfintele sale moaşte au fost mutate din
Mira la Bari, în Italia.

În ziua următoare Sfântului Nicolae, facem
pomenirea Sfintei Muceniţe Filofteia, fecioara ale cărei
sfinte moaşte se află azi la mănăstirea Curtea de
Argeş. De mică s-a deprins cu rugăciunea, postul şi
milostenia. Rămâne orfană de mamă şi munceşte cu
sârguinţă în gospodăria tatălui. Din ce avea, hrănea
pe cei flămânzi şi îi îmbrăca pe cei goi, lucru ce i-a
aprins de mânie pe tatăl său şi pe mama sa vitregă.
Când a mers pe câmp cu merinde la părintele său,
i-au ieşit în cale cei flămânzi, cărora le-a oferit puţină
hrană, fapt ce l-a înfuriat pe tatăl său, care aruncând
cu barda, a ucis-o; sfânta având doar 12 ani. Voind să
o ridice, nu a putut, şi a alergat la episcopul cetăţii,
care, venind la faţa locului, a văzut trupul cuprins de
lumină, şi cu rugăciune l-a ridicat aşezându-l la loc de
cinste în Târnova. După ceva vreme, Mitropolitul
Antim al Ţării Româneşti, a cerut sfintele moaşte,
care au fost aduse în 1396 de către binecredinciosul
voievod Mircea cel Mare, la Curtea de Argeş. De
atunci nu încetează să facă minuni tuturor celor ce o
caută ca mijlocitoare şi grabnic ajutătoare.

În anul 1974, cu prilejul prăznuirii la UNESCO  a
350 de ani de la naşterea sa, aflăm ca sărbătoritul
nostru din 13 decembrie, Mitropolitul Dosoftei, s-a
născut în Suceava. A urmat Şcoala Domnească
înfiinţată de Vasile Lupu, şi apoi la Lvov, un vechi
centru ortodox, devenind unul din poligloţii vremii
(ştia latina, greaca, polona, ucraineana şi slavona).

A intrat în monahism şi în 1658 ajunge episcop de
Huşi, iar în 1671, mitropolit al Moldovei.

În Letopiseţul său, Ion Neculce, spune printre
altele: „În ţara noastră, pe această vreme, nu este
om ca acela”, referindu-se la mitropolit, mai ales la
cultura lui. Având preocupări cărturăreşti, traduce
pe la 1648 – 1649, Istoriile lui Herodot. La 1673
tipăreşte Psaltirea în versuri, prima lucrare poetică
de mari proporţii din limba noastră, şi Acatistul
Născătoarei de Dumnezeu.

Versificarea Psalmilor dă culturii româneşti o lucrare
masivă în 8634 de versuri şi peste 500 de pagini, care
face din Dosoftei un precursor al lui Eminescu şi al
lui Arghezi.

În anul 1679 dă la lumină Dumnezeiasca Liturghie,
străduindu-se să introducă în Biserică limba română
în locul celei slavone.

În 1680 a tipărit Psaltirea de-nţeles, având text
paralel slavon şi român.

În 1681 scoate într-o nouă tipografie Molitvelnic
de-nţeles, în româneşte, iar 1683, o nouă ediţie a
Liturghiei. Între anii 1682 - 1686 Dosoftei a tipărit o
altă lucrare însemnată, şi anume Viaţa şi petrecerea
sfinţilor în 4 volume format mare, menţionând că a
lucrat „sub opt domnitori” deci aproximativ 25 de
ani. Lucrarea a circulat în toate Ţările Româneşti
constituind o lectură interesantă şi plăcută, trezind
gustul pentru citit.Din cauza vitregiei vremurilor, pe
vremea regelui polon Ioan Sobieski - Marele
Mitropolit devine pribeag, şi-şi trăieşte ultima parte
din viaţă printre străini. În Polonia face multe traduceri
din Părinţii Bisericii.

S-a stins din viaţă la 13 decembrie 1693, având
aproximativ 70 de ani, după ce a răspândit atâta
lumină în poporul său, închinându-şi întreaga
viaţă propăşirii acestuia. El poate fi considerat
primul nostru poet naţional, primul traducător din
literatura dogmatică universală în română, primul
mare cunoscător al literaturii patristice, primul
versificator al psaltirii în tot Răsăritul ortodox.
Scriitorul Eugen Barbu l-a numit „Eminescu
secolului al XVII-lea”. Printre vrednicii ostenitori
pe care poporul nostru i-a dat Bisericii atât prin
cuvânt cât şi prin faptă, se numără şi Petru Movilă,
Mitropolit al Kievului.

S-a născut la 21 decembrie 1596 la Suceava,
din neamul Movileştilor, ctitorii Mănăstirii
Suceviţa. Începe şcoala, în casa părintească, apoi
continuă la Lvov, unde învaţă latina, greaca, slava,
şi polona. Datorită înclinărilor sale înnăscute, se
călugăreşte la Kiev, în 1627, devenind în scurt
timp arhimandrit, egumen la Lavra Pecenska.

Pentru vrednicia sa şi lupta împotriva iezuiţilor,
este ales la 12 martie 1633, mitropolit al Kievului.
Din această poziţie reface, restaurează cele mai
importante biserici şi mănăstiri, ridică spitale şi
azile, organizează viaţa religioasă şi Academia
din Kiev, cea mai veche instituţie de învăţământ
universitar la slavii ortodocşi, model luat de
domnitorul Vasile Lupu la Iaşi, la Sfinţii Trei Ierarhi,
unde se ocupă de tipărituri, mai ales de apărare a
Ortodoxiei. Tipăreşte principalele cărţi de slujbă:
Liturghier, Evanghelier,  Apostolul, Psaltirea,
Octoihul, Triodul,  Antologhionul etc.

Cea mai însemnată carte este Evhologhionul,
cu peste 1500 de pagini şi 126 de slujbe, tipărit la
Lavră 1646, în care rectifică textul cărţilor tipărite
de uniţi, care cuprindeau foarte multe greşeli.

Tipăreşte la Kiev în 1637 Evanghelia  învăţătoare
sau Cazania şi în 1629 o lucrare canonico-juridică
Nomocanonul. În 1644 apare cea mai importantă
scriere polemică Lithos sau piatra aruncată din
praştia adevărului, în care combate inovaţiile
catolice : filioque şi primatul papal. Dar cea mai
importantă carte a sa este Mărturisirea Ortodoxă
- carte de doctrină şi morală creştină ce combate
mărturisirea calvinistă, apărută în două ediţii: latină
1629 şi greacă la 1633 ambele la Geneva.

A pus la cale întrunirea Sinodului de la Iaşi
din anul 1642, prezidat, ca odinioară la bizantini,
de domnitorul Vasile Lupu.

În încheierea sinodului a fost redactată o
mărturisire aprobată de toată Ortodoxia. Cartea a
văzut lumina tiparului în 1667, fiind tradusă în mai
multe limbi şi tipărită în multe ediţii, devenind ,
după Simbolul credinţei şi Dogmatica Sfântului
Ioan Damaschin, a treia mărturisire de credinţă. În
româneşte sau tipărit 18 ediţii.

În calitatea avută, Petru Movilă a sprijinit cu
multă dărnicie şi patriotism activitatea culturală -
tipografică din Ţara Românească şi Moldova. A
trimis profesori la Academia Ieşeană.

Trece la cele veşnice în ziua de 22 decembrie
1646, fiind îngropat în biserica mare a Mănăstirii
Pecerska

Pentru rugăciunile sfinţilor Tăi aici menţionaţi
şi pentru rugăciunile tuturor sfinţilor, Iisuse
Mântuitorule, miluieşte şi mântuieşte si sufletele
noastre. Amin!

A consemnat
părintele Ioan Morcan

Daruri de decembrie
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Satul Morlaca din comuna Poieni este
menţionat în numeroase lucrări etnografice
ca un loc al păstrării tradiţiilor şi portului
popular autentic românesc, dar puţini sunt
cei care ştiu că aici a fiinţat o mănăstire,
loc de rugăciune şi centru de iluminare
culturală a românilor.

Având dovezi arheologice care datează
din Neolitic, din perioada dacică sau
romană1, satul este atestat documentar abia
în secolul al XV-lea, când în anul 1493 era
menţionat voievodul Nicolae de Morlaca
(Marothlaka)2. Faptul că satul nu apare
menţionat mai repede în documente se
datorează pe de-o parte hazardului, până în
acest moment nefiind descoperit un
document care să consemneze numele
acestei localităţi, dar are şi o altă explicaţie,
satul fiind locuit în totalitate de către o
populaţie românească, acesta n-a intrat în
atenţia autorităţilor maghiare, mai ales a
celor ecleziastice catolice din acele vremuri.

După cucerirea sistematică a Transilvaniei
de către regalitatea maghiară, aceasta a
desfăşurat o acţiune de întărire a stăpânirii
sale prin introducerea formelor vestice de
organizare politico-instituţionale (principatul,
comitatul ş.a.), dar fără a obţine rezultatele
preconizate. Românii şi-au menţinut vechile
organizări specifice: cnezatele, districtele,
voievodatele şi ţările. Astfel, în zona
Huedinului, instituţia voievodală este atestată
până târziu în anul 1666, când era menţionat
Anton Bota voievod de Călata3, iar voievodul
Pui Petru de Morlaca intra în posesia unor
sate care aparţinuseră domeniului cetăţii
Bologa4. Acesta din urmă este menţionat şi
în 1670, când conducea un cerc voievodal
care cuprindea mai multe sate5.

Explicaţia menţinerii instituţiei voievodale
la Morlaca o găsim în faptul că în această
zonă a comitatului Cluj, la fel ca şi în cazul
altor comitate cu relief montan sau
submontan, feudalizarea a fost mai lentă
decât în zonele de câmpie, românii reuşind
să-şi păstreze formele specifice de
organizare.

Aici la Morlaca, în perioada secolelor XVI-
XVIII funcţiona o mănăstire ortodoxă, sus
pe Măgură6. Pe la 1731 conducerea
mănăstirii o avea egumenul Victor, care
notase pe un Triod tipărit în anul 1725, donat
mănăstirii de către mai mulţi boieri,
următoarele:

„Aceasta sfântă carte anume Triod au
jeşniţa (?) cumpărat la sfânta mănăstire
cinstiţii boieri: Pop Janoş căpitan, Dumitru

Hodnojul Braşovan, Ioan Stoica Straja,
Maşte Simion, Ioacim Codraş,
Sanduci Dribolocea şi o au dat la s.
mănăstire Morlachi pomană, ear cine
sar tamplare să o lova (?) sau să o
vinde au fura au opri pre triaba a lui
acela să fie furisit blastamat procleat
tricleat anafetma marinafta de la tatul
şi dela fiul şi de la duhul s. şi de la 318
de oţi cari dela nikei şi să naibă parte
sufletu lui cu drepţii ci cu Juda care
au vândut pe Christos şi cu Arie
hulitorul Dumnezeirei şi cu alţi greşiţi.
Am scris Ieromonah Victor anul zidirii
7239 Dlui Hr. 1731.”7.

Două decenii mai târziu, pe timpul
conscripţiei din 1733 a episcopului
greco-catolic Inochentie Micu, în Morlaca
slujeau preotul unit Akim şi doi preoţi ortodocşi,
ambii cu numele Vasile (Vaszily), exista un
număr de 34 de familii, satul fiind locuit doar
de către români (locum purus valachicum)8.
Foarte probabil ca unul dintre cei doi preoţi
ortodocşi să fi slujit la mănăstirea de pe
Măgură.

După ce austriecii ocupaseră Transilvania
în ultimele decenii de la sfârşitul secolului al
XVII-lea, pentru a-i putea controla pe români
şi sub aspect religios, au propus unirea Bisericii
ortodoxe din Transilvania cu Biserica catolică.
Încrezându-se în promisiunile făcute, unii
preoţi împreună cu enoriaşii lor, au acceptat
trecerea la Biserica greco-catolică. Dar pentru
că majoritatea românilor ortodocşi nu se lăsau
convinşi, s-au luat măsuri mai drastice. Astfel,
după jumătatea secolului al XVIII-lea, generalul
imperial Buccow lăsând la o parte argumentele
teologice ori naţionale, a trecut la dărâmarea
cu ajutorul tunurilor a aproximativ 180 de
mănăstiri şi schituri ortodoxe, considerate
centre ale rezistenţei ortodoxiei. În acest
context al prigoanei ortodocşilor, aflăm că la
mănăstirea de la Morlaca pe la 1772-1774 nu
mai existau călugări9. Ba mai mult, dintr-un
protocol de vizitaţie canonică a episcopului unit
Grigore Maior, aflăm că o parte din pometul
mănăstirii fusese ocupat de către doi iobagi ai
contelui Gheorghe Banffy10.

Un deceniu mai târziu, într-un raport al
protopopului de Turda, Teodor Meheşi,
întocmit la 11 februarie 1783 şi trimis
episcopului Ioan Bob, acesta pleda pe lângă
ierarh pentru menţinerea mănăstirilor de la
Morlaca, Petrindu de Sus, Berchiş şi Feleac,
accentuând rolul lor de asigurare a asistenţei
spirituale pentru credincioşi şi pe acela de
instruire a tineretului. Despre mănăstirea de la

Morlaca aflată sub jurisdicţia protopopului
Daniel Ungur al Mărgăului, spunea că
trebuie menţinută pentru şcoala care era
întreţinută de către călugări11. Aşadar, de
aici aflăm că probabil mănăstirea fusese
repopulată, dar acum ţinea de protopopiatul
greco-catolic al Mărgăului.

Dar, din nefericire, mănăstirea nu va mai
funcţiona mult timp pe Măgură, condiţii în
care pe la 1804 biserica din lemn a mănăstirii
va fi vândută enoriaşilor din satul Poieni,
care au aşezat-o în cimitirul satului, unde
va rămâne până în 1892, când a fost
demolată.

După mai bine de două sute de ani, în
data de 25 septembrie 2016, pe locul unde
a funcţionat mănăstirea ortodoxă s-au
ridicat din nou rugăciuni către Dumnezeu.
După săvârşirea slujbei Vecerniei şi a
Parastasului în memoria egumenului Victor
şi a obştii ce a vieţuit aici, au fost sfinţite un
altar de vară şi o troiţă. Au luat parte la
eveniment: pr. Dan Lupuţan – protopop de
Huedin, pr. Florin Şomlea – preotul paroh,
pr. Tudor Petrovici – Parohia Huedin II,
pr. Florin Mereu – Parohia Rogojel, pr. Dan
Muntean – Parohia Buteni, prof. dr.
Cristian-Claudiu Filip, precum şi mulţime
de credincioşi din Morlaca şi din
împrejurimi, care au urcat dealul abrupt
pentru a ajunge la locul numit prin tradiţie
Brazii mănăstirii. În discursurile susţinute
după terminarea slujbelor, s-a accentuat
faptul istoric că temelia poporului român
este Ortodoxia.

Iniţiativa părintelui paroh Florin Şomlea,
sprijinit de strădania bunului credincios
Dănuţ Paşcalău, de a înălţa troiţa şi altarul
de vară pe locul vechii mănăstiri este
lăudabilă, acea locaţie redevenind astfel un
loc de rugăciune şi de reculegere pentru
enoriaşii satului Morlaca.

Cristian-Claudiu Filip,
pr. Dan Lupuţan

Pe urmele istoriei, la Morlaca*

Note: * Articol apărut în: http://radiorenasterea.ro/reportaj-pe-urmele-istoriei-la-morlaca/ 27 septembrie, 2016 in: Actualitatea religioasă; 1 Repertoriul arheologic al judeţului Cluj, Cluj-Napoca, 1992, p. 285;
2 V. Lechinţan, Călăţele, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Cluj-Napoca, 2006, p. 16; C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, Bucureşti, vol. I, 1967, p. 408; 3 V. Lechinţan, op. cit., p. 20; 4
D. Prodan, Iobăgia în Transilvania până în secolul al XVI-lea, vol. I, Bucureşti, 1968, p. 27, 369; 5 Ibidem, p. 28; 6 N. Şteiu, Morlaca. Satul de la poala Măgurii, Cluj-Napoca, 2009, p.76; M. Păcurariu, Istoria
bisericii creştine ortodoxe, Bucureşti, 1981, passim.; 7 E. Dăianu, Din bătrâni (Mănăstirea Morlacii), în Răvaşul, anul VIII, Cluj, 1910, decembrie, p. 385; 8 Nicolau Togan, Statistica românilor din Transilvania
la 1733. În: Transilvania, nr. IX-X, Sibiu, noiembrie-decembrie 1898, anul XXIX, p. 194; 9 E. Dăianu, op. cit.; Z. Pâcuşanu, Vechile mănăstiri româneşti din Ardeal, în Cultura creştină, anul VIII, aprilie 1919, nr.
7-8, Blaj, p. 161; A. Potra, Organizarea şi evoluţia şcolilor româneşti din zona Huedin până în 1867, în Glasul, anul VI, serie nouă nr. 3-4 (78/79), martie - aprilie 2003, p. 19-20; 10 Z. Pâcuşanu, op. cit, loc.
cit; 11 Daniel Dumitran, Un timp al reformelor. Biserica Greco-Catolică din Transilvania sub conducerea episcopului Ioan Bob (1782-1830), Cluj-Napoca, 2007, p. 81.

http://radiorenasterea.ro/reportaj-pe-urmele-istoriei-la-morlaca/
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 Data de 9 februarie 2016 reprezintă pentru
Protopopiatul Huedin o zi de sărbătoare, datorită
instalării noului protopop al Huedinului în persoana
părintelui Dan Ionuţ Lupuţan.

Evenimentul a avut loc în prezenţa Înalt-
preasfinţitului Mitropolit Andrei care a săvârşit
slujba de Te Deum începând cu ora 10 în capela
„Sfinţii Trei Ierarhi” a Protopopiatului Huedin după
care l-a hirotesit întru protoiereu pe noul protopop.
Festivitatea a continuat în sala de şedinţe cu
depunerea jurământului de credinţă faţă de Biserica
Ortodoxă Română.
 Credincioşii din Parohia Ortodoxă Săcuieu, în

special tinerii din comunitate, au participat duminică,
28 februarie 2016, la o seară duhovnicească, care
a inclus prezentarea unei cateheze şi confeciţonarea
de mărţişoare în scop caritabil. Seara a început cu
rugăciune, apoi a continuat cu cateheza pe tema
Tainei Sfântului Botez, susţinută de părintele Dan
Lupuţan, protopopul de Huedin.
 Sâmbătă, 12 martie 2016, a avut loc slujba

sfeştaniei casei parohiale din Păniceni, săvârşită de
părintele Dan Lupuţan şi de părintele Tudor
Petrovici, preotul paroh.
 Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte

Mitropolit Andrei, în duminica a II-a a Sfântului şi
Marelui Post, au avut loc ceremoniile de instalare
ale celor doi preoţi hirotoniţi pentru parohiile
Brăişoru şi Someşul Cald.

Conform tradiţiei, părintele protopop Dan
Lupuţan, le-a înmânat celor doi preoţi semnele slujirii
preoţeşti: Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi cheile
bisericilor, îndemnându-i totodată la o pastoraţie
cât mai rodnică.
 În cea de-a treia săptămână a Sfântului Post,

Parohia Huedin II, a avut trei invitaţi speciali:
părintele inspector Tudor Mudure, Părintele
Protosinghel Benedict Vesa şi Pr. Prof. Teofil Tia de
la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
 A cincea duminică din Postul Mare în cadrul

activităţilor catehetice organizate de parohia Mărgău
pentru tineri şi copii, la invitaţia părintelui paroh
Pavel Condrea, protopopul de Huedin, Dan
Lupuţan, le-a vorbit celor prezenţi despre Sfânta
Taină a Botezului şi despre importanţa fundamentală
a acestei taine pentru dobândirea mântuirii.
 Tot în Postul Mare, în parohia Someşul Rece

părintele protopop de Huedin le-a pus credincioşilor
la suflet o cateheză despre pocăinţă, arătându-le că
pocăinţa o găsesc într-o bună spovedanie.
 Lucrările realizate la filia Scrind-Frăsinet a

Parohiei Ciuleni au fost binecuvântate în a treia zi
de Paşti de Înaltpreasfinţitul Andrei, Arhiepiscopul
Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului,
Maramureşului şi Sălajului. La finalul slujbei, ierarhul
i-a felicitat şi a acordat diplome şi distincţii celor
care s-au implicat în activitatea şi lucrările bisericii.
 Pr. Ioan Mureşan de la Parohia Ortodoxă

Negreni a trecut la cele veşnice în noaptea de 23
mai, după o grea suferinţă.

S-a născut în data de 25 februarie 1951, în Sâncraiu
Almaşului, judeţul Sălaj. A urmat cursurile
Institutului Teologic Universitar din Sibiu. În data
de 22 august 1976 se cunună religios cu Câmpean
Olimpia-Cecilia, cu care a avut doi copii: Ciprian-
Corvin şi Dacian-Ionuţ. Este hirotonit diacon în 14

octombrie 1976 la Oradea iar, în 17 octombrie
1976, preot, pe seama Parohiei Ortodoxe Unimăt,
Protopopiatul Carei, judeţul Satu-Mare. A
activat ca preot in Sâncraiu Almaşului (1980-
1985), Sânpaul (1985-1992) şi Negreni (1992-
2016).

Pentru bogata activitate pastoral-misionară
desfaşurată i-au fost acordate distincţiile de
iconom şi iconom stavrofor în anul 1996.

Slujba înmormântării a fost oficiată de IPS
Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei.
 Parohia Ortodoxă Huedin II a organizat în

data de 2 iunie 2016, la Casa de Cultură a
oraşului Huedin, un micro-concert de muzică
clasică şi o dezbatere cu tema Curajul Credinţei
şi Bucuria întâlnirii, susţinute de Protos.
Benedict Vesa - secretar eparhial, Florin Vlad la
vioară, Peter Kolcsar la pian, Vlad Ardelean Ana-
Maria- profesor şi pr. Tudor Mudure - moderator.

Tinerii de la Centrul Catehetic Protopop
Martir Aurel Munteanu al Parohiei Ortodoxe
Sfânta Treime Huedin II, au interpretat pricesne.

Un grup de elevi de la Şcoala din Dealu Negru,
comuna Călăţele au prezentat o şezătoare.

Părinţii Benedict Vesa şi Tudor Mudure au
primit disticţia Protopop Martir Aurel
Munteanu, iar cei implicaţi în desfăşurarea
evenimentului au primit diplome de
recunoştinţă.
 Cu ocazia împlinirii a şapte ani de activitate

a cantinei sociale din cadrul Fundaţiei Cultural
Filantropice „Protopop Aurel Munteanu” din
Huedin, 13 copii din oraş şi din satele dimprejur
au fost încreştinaţi de Înaltpresfinţitul Andrei.
Evenimentul a avut loc sâmbătă, 4 iunie 2016,
în paraclisul „Sfinţii Trei Ierarhi” al
Protopopiatului Huedin.

Iniţiativa săvârşirii acestui botez a avut-o
părintele Dorel Puşcaş, fost protopop al
Huedinului, în calitate de preşedinte al Fundaţiei
„Protopop Aurel Munteanu”.

Acţiunea din data de 4 iunie s-a concretizat
prin colaborarea Protopopiatului Huedin,
reprezentat de părintele protopop Dan Lupuţan,
a Parohiei Ortodoxe Morlaca, prin părintele
paroh Florin Şomlea şi a mai multor enoriaşi,
care au acceptat misiunea de a-i călăuzi în viaţă
pe tinerii încreştinaţi.
 Şedina lunară a preoţilor din protopopiatul

Huedin a început marţi, 7 iunie 2016, cu
rugăciunile tuturor clericilor pentru sănătatea
părintelui Dorel Puşcaş, ctitorul actualului sediu
protopopial Huedin, aflat pe patul de suferinţă.
Clericii au oficiat Taina Sfântului Maslu în Capela
„Sfinţii Trei Ierarhi”, continuând cu şedinţa
administrativă.
 De Ziua Înălţării Domnului, în centrul

oraşului Huedin au fost comemoraţi eroii care s-
au jertfit pentru libertatea şi demnitatea neamului
românesc. Ceremonialul a început cu slujba
Parastasului, oficiată de preoţii din oraş. Din
sobor au făcut parte: părintele Lupuţan Dan -
protopopul de Huedin, părintele Horea Şaitiş şi
părintele Ioan Tonca. În continuare, primarul
oraşului Huedin, Mircea Moroşan, a vorbit
despre jertfa şi cinstirea eroilor. S-au depus
coroane de flori la Troiţă.

Din activitãþile
Protopopiatului Ortodox Român Huedin

pe anul 2016
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 Biserica de lemn de la Spitalul Orăşenesc
Huedin şi-a serbat ocrotitorul spiritual, pe Sfântul
Apostol Bartolomeu.

Slujba a fost săvârşită de un sobor de preoţi
format din pr. Aurel Şaitiş de la Parohia Călăţele,
pr. Ioan Tonca, pr. Narcis Rus  de la Parohia
Tranişu, pr.  Horea Şaitiş (preot de slujire
caritativă la această biserică ) şi pr. Dan  Lupuţan
- protopop de Huedin. Au participat oficialităţi
locale, în frunte cu dr. Mircea Moroşan, primarul
Huedinului, conducerea spitalului, medici,
personal medical, bolnavi, invitaţi.
 Biserica Sfânta Treime a Parohiei Ortodoxe

Huedin II, şi-a serbat şi în acest an hramul.
Praznicul a început duminică seara cu oficierea
Vecerniei plecării genunchilor, urmată de slujba
Parastasului de nouă zile pentru părintele
protopop Dorel Puşcaş, oficiată în Paraclisul
Sfinţii Trei Ierarhi al Protopopiatului Ortodox
Huedin, cu participarea tuturor preoţilor din
oraşul Huedin.

Slujbele din ziua hramului au început cu
oficierea Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie, la
care au participat mai mulţi preoţi (Pr. Protos.
Casian Ioana - stareţul Mănăstirii Râşca
Transilvană, Pr. Morcan Ioan - paroh al Parohiei
Huedin I, Pr. Şaitiş Horea - preot de slujire
caritativă, Pr. Sava Teodor - paroh al Parohiei
Cetatea Veche/Bolic, Pr. Petrovici Tudor - paroh
al Parohiei Păniceni, Pr. Tonca Ioan - preot
pensionar şi Pr. Lupuţan Dan). Invitatul special
a fost preacucernicul părinte Doru Zinveliu,
protopopul de Beclean.

La finalul slujbei cei prezenţi au luat parte la o
agapă frăţească în curtea bisericii.
 Vineri, 24 iunie 2016, a avut loc la sediul

Protopopiatului Huedin şedinţa de încheiere a
procesului de inventariere şi cartare a bisericilor
monument istoric şi ale obiectelor de patrimoniu
de pe raza protopopiatului. În acţiune a fost
implicat un grup de tineri voluntari, Societatea
Culturală Carpatica, Protopopiatul Ortodox
Huedin şi Poliţia judeţului Cluj. La şedinţă au
fost prezenţi: dl. Grindean Tudor  - Inspector
Şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj
(care le-a oferit voluntarilor diplome pentru efortul
depus), dl. Luca - subcomisar de poliţie, dl. Marc
Iosif - comandantul Poliţiei Huedin precum şi
protopopopul de Huedin pr. Dan Lupuţan.
Totodată s-au prezentat şi predat
protopopiatului obiectele de patrimoniu
recuperate.

Tot vineri, de Sărbătoarea Naşterii Sfântului
Ioan Botezătorul, în Parohia Ortodoxă Răchiţele,
păstorită de pr. Teodor Boc, a avut loc întrunirea
Cercului preoţesc Călata. Invitatul special a fost
pr. prof. univ. Stelian Tofană, care a ţinut şi un
cuvânt de învăţătură. Cu această ocazie s-a
sărbătorit şi ziua internaţională a iei româneşti.
Mulţimea de credincioşi care a luat parte la slujbă
au îmbrăcat portul popular, iar la final au intonat
pricesne.
  Dumincă, 26 iunie 2016, în Parohia

Ortodoxă Poiana Horea, cea mai îndepărtată
parohie din protopopiat, păstorită de pr. Petran
Ioan, a avut loc sărbătoarea Dor de Horea.
Evenimentul a început cu săvârşirea Sfintei
Liturghii în altarul de vară recent construit. De
acolo, credincioşii împreună cu preoţii au mers
în procesiune până la bustul lui Horea, unde s-
a săvârşit slujba de Parastas. Sărbătoarea a
continuat cu un spectacol de cântece şi jocuri.
 Sâmbătă, 16 iulie 2016, Înaltpreasfinţitul

Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, a resfinţit
biserica filiei Alunişu, cu hramul Pogorârea Duhului
Sfânt, a Parohiei Sâncraiu.

Programul liturgic al evenimentului a început cu
primirea Părintelui Mitropolit şi a continuat cu slujba
de sfinţire şi binecuvântare a lucrărilor de renovare,
efectuate în ultimii ani la biserică, precum şi a bustului
lui Avram Iancu, amplasat în curtea bisericii. A urmat
Sfânta Liturghie săvârşită de către Înaltpresfinţitul
Părinte Andrei, înconjurat de un numeros sobor de
preoţi.

La eveniment au participat şi reprezentanţi ai
autorităţilor centrale şi locale.

În ultimii ani au avut loc mai multe lucrări de
restaurare şi înfrumuseţare a acestui sfânt lăcaş.
Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei a acordat disctincţii
şi diplome de aleasă cinstire celor implicaţi în
înfrumuseţarea bisericii. Pc. Pr. paroh Călătean
Dănuţ a primit Ordinul Sfinţii Martiri Năsăudeni, iar
Gheorghe Călătan a primit cea mai înaltă distincţie
din mitropolia noastră şi anume Crucea Transilvană.
 În duminica a patra după Rusalii, la finalul

Sfintei Liturghii oficiată în Catedrala Moţilor din
Huedin, a avut loc slujba parastasului la 40 de zile
de la trecerea în veşnicie a părintelui protopop Dorel
Puşcaş. La slujbă au participat preoţi din Huedin şi
din împrejurimi, precum şi un impresionant număr
de credincioşi. Protopopiatul Ortodox Huedin, în
colaborare cu un grup de profesori din Huedin, a
redactat şi tipărit un nou număr al Revistei Glasul –
revistă de cultură şi spiritualitate, al cărei fondator
de serie nouă a fost părintele Puşcaş; această revistă
nu a mai văzut lumina tiparului din anul 2011, ea
apărând doar în mediul virtual.

În continuare s-a sfinţit crucea ce străjuieşte
mormântul părintelui, din curtea Protopopiatului
Huedin, iar apoi a urmat masa de pomenire.
  În 6 august 2016, cu ocazia sărbătoririi

praznicului Schimbării la faţă la Parohia Ortodoxă
Negrenia avut loc instalarea noului preot paroh, în
persoana Preacucernicului Părinte Nicolae Marian
Văcariu. Acesta a activat până la 1 august 2016 în
Parohia Ortodoxă Nadăşu.

 Un cuvânt de bun venit a adresat primarul
comunei Negreni, precum şi epitropul bisericii.
 În perioada 22-27 august 2016, un grup de

tineri din oraşul Huedin, membri ai Centrului
catehetic Protopop Martir Aurel Munteanu, au
participat în tabăra pentru tineret, organizată la
Centrul de Tineret din Sângiorz Băi.

Sâmbătă, 27 şi duminică, 28 august 2016,
comunitaţile ortodoxe din Parohia Huedin II şi
Parohia Nadăşu, Protopopiatul Huedin i-au primit
cu multă bucurie pe noii preoţi parohi, în persoana
părinţilor: Tudor Petrovici, pentru Parohia Huedin
II şi Ioan Căienar  pentru Parohia Nadăşu.

Duminică, 28 august 2016, a avut loc la
Mănăstirea Piatra Craiului, întâlnirea Cercului
pastoral din zona Bucea, coordonat de Pc. Părinte
Dejeu Mircea. S-au oficiat Slujba Vecerniei şi a Litiei,
apoi au urmat dezbateri pe diferite teme actuale,
precum: islamizarea Europei, împărtăşirea
credincioşilor, hotărârile Sfântului şi Marelui Sinod
din Creta etc. Au luat parte: Pr. Lupuţan Dan,
protopopul de Huedin precum şi preoţii membri ai
cercului preoţesc: Pr. Mircea Dejeu Parohia Bucea,
Pr. Brişan Gheorghe Parohia Ciucea, Pr. Abrudan
Valentin Parohia Valea Drăganului, Pr. Văcariu
Marian Parohia Negreni, Pr. Mureşan Radu Parohia
Vânători şi Preacuviosul Părinte Antonie, stareţul
mănăstirii.
 Duminică, 4 septembrie 2016, a avut loc

întrunirea cercului preoţesc din zona Aghireşu,
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coordonat de pr. Moldovan Marius. Întâlnirea a
avut loc în biserica Parohiei Ortodoxe Aghireşu
Sat, păstorită de părintele Todoran Romel. Preoţii
prezenţi, împreună cu părintele Lupuţan Dan,
protopop de Huedin, au oficiat Taina Sfântului
Maslu. După oficierea Tainei, Preacuviosul Părinte
Dobocan Cleopa, stareţul Mănăstirii Sfântul
Mucenic Pantelimon, din localitatea Dâncu, a rostit
credincioşilor prezenţi un cuvânt de învăţătură, în
care a subliniat importanţa datoriilor pe care un
creştin le are faţă de Biserică, familie şi ţară. Au
fost prezenţi următorii preoţi, membri ai cercului
preoţesc: pr. Moldovan Marius - Parohia Ticu, pr.
Todoran Romel - Parohia Aghireşu Sat, pr. Şerban
Sebastian - Parohia Aghireşu Fabrici, pr. Racolţa
Mihai - Parohia Berindu, pr. Pintea Dănuţ - Parohia
Corneşti, pr. Şerban Virgil - Parohia Şardu, Pr. Marc
Ciprian - Parohia Nădăşel, Pr. Toşa Ciprian - Parohia
Turea, pr. Borşa Liviu - Parohia Sânpaul şi pr.
Cleopa Dobocan, stareţul Mănăstirii Sf.
Pantelimon.
 Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului,  este

hramul noii biserici a Parohiei Ortodoxe Tranişu
Vale, păstorită de părintele Rus Narcis.

Cu acest prilej s-a săvârşit Sfânta Liturghie,
urmată de oficierea Tainei Sfântului Maslu. Din
sobor au făcut parte: pr. Lupuţan Dan - protopopul
de Huedin, pr. Rus Narcis - preotul paroh, pr. Şaitiş
Horea - preot de slujire caritativă la Spitalul Huedin
şi pr. Abrudan Valentin - preot paroh la Parohia
Valea Drăganului.

La slujbele oficiate cu ocazia hramului au
participat mulţi credincioşi din sat dar şi din
împrejurimi.
 Noul altar de vară al Mănăstirii „Naşterea

Maicii Domnului” din localitatea Ciucea a fost
sfinţit vineri, 9 septembrie 2016, de Arhiepiscopul
şi Mitropolitul Clujului, Înaltpreasfinţitul Părinte
Andrei. Altarul, amplasat lângă bisericuţa-
monument istoric a aşezământului monahal, a
primit hramul „Sfinţii şi Drepţii dumnezeieşti Părinţi
Ioachim şi Ana”, pomeniţi în calendarul ortodox
în fiecare an pe 9 septembrie.

Sfinţirea altarului a avut loc înainte de Sfânta
Liturghie, după care, Părintele Mitropolit,
înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a
săvârşit Sfânta Liturghie. Din soborul slujitor au
făcut parte exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia
Clujului, arhim. Dumitru Cobzaru, consilierul pe
probleme de protocol al Arhiepiscopiei, arhid.
Claudiu Grama, protopopul de Huedin, părintele
Dan Lupuţan, protopopul de Dej, părintele Ioan
Buftea, dar şi numeroşi stareţi, preoţi şi monahi
din împrejurimi.

La finalul slujbei, ca o recunoaştere a activităţii
pe care a desfăşurat-o la această mănăstire, maica
stareţă, monahia Inocenţia Filip, a fost ridicată la
rangul de stavroforă, având dreptul de a purta
cruce.
  Duminică, 11 septembrie 2016, Cercul

preoţesc Huedin, coordonat de pr. Lupuţan Dan,
s-a întrunit în şedinţă de lucru, în Catedrala
Moţilor, Parohiile I şi III Huedin. De la ora 18 s-a
săvârşit slujba Vecerniei, urmată de o meditaţie,
susţinută de pr. Teodor Sava, de la Parohia
Ortodoxă Bolic (Cetatea Veche). La final, părintele
protopop i-a prezentat pe preoţii care fac parte din
Cercul preoţesc Huedin, mulţumindu-le totodată
atât preoţilor cât şi credincioşilor, veniţi în număr
mare din toate parohiile oraşului. După plecarea
credincioşilor, a început şedinţa de lucru, fiind
prezenţi următorii preoţi: pr. Morcan Ioan - Parohia
Huedin I, pr. Tudor Petrovici - Parohia Huedin II,
pr. Şaitiş Horea - preot de slujire caritativă la Spitalul

Orăşenesc Huedin, pr. Călătean Dănuţ - Parohia
Sâncraiu, pr. Teodor Sava - Parohia Bolic.

Tot duminică, 11 septembrie, după oficierea
Sfintei Liturghii, în „Catedrala Moţilor” din
Huedin, ctitorie a protopopului martir Aurel
Munteanu, a avut loc instalarea pr. Dan
Lupuţan ca preot paroh al Parohiei Ortodoxe
Huedin III. Din soborul care a slujit la Sfânta
Liturghie au făcut parte: preacuviosul părinte
Casian, stareţul Mănăstirii Râşca Transilvană,
pr. Ioan Morcan şi pr. Ioan Sabău - preot
pensionar. Cuvinte de bun venit au adresat
părinţii prezenţi precum şi epitropul parohiilor
I şi III Huedin - prof. dr. Cristian Filip. Părintele
Dan Lupuţan le-a mulţumit tuturor pentru
primirea călduroasă, încredinţându-i de o bună
colaborare, bazată pe respect şi dragoste
frăţească.
  În data de 13 septembrie 2016, în

Paraclisul «Sfinţii Trei Ierarhi», al
Protopopiatului Ortodox Huedin, s-a oficiat
slujba Parastasului, în memoria protopopului
martir Aurel Munteanu, de la a cărui moarte
martirică s-au scurs 76 de ani. Au fost prezenţi
preoţii din Protopopiatul Huedin, Dan Cozea -
secretarul Primăriei Oraşului Huedin, Gheorghe
Călătan - comisar de poliţie, Constantin Lazea
- consilier local, Cristian Filip şi Horea Matiş -
profesori de istorie.

După oficierea parastasului, în sala de
şedinţe Protopop Dorel Puşcaş, profesorii de
istorie au susţinut prelegeri, scoţând în evidenţă
personalitatea marcantă a protopopului martir.

Tot în cadrul şedinţei, noua contabilă a
protopopiatului a depus jurământul de
onestitate şi fidelitate faţă de Biserică, iar
fostelor angajate ale protopopiatului le-au fost
înmânate diplome de recunoştinţă, pentru
întreaga activitate desfăşurată.
 Cercul preoţesc Poieni, coordonat de pr.

Copaciu Cosmin, s-a întrunit în data de 22
septembrie 2016, în Parohia Ortodoxă Bologa.
După terminarea Vecerniei, părintele paroh
Nicoară Florin a susţinut o scurtă meditaţie
despre Sfânta Împărtăşanie. Părintele protopop
Lupuţan Dan a subliniat importanţa cercurilor
preoţeşti în formarea continuă a clerului şi a
credincioşilor.

Au participat următorii preoţi: pr. Lupuţan
Dan - protopop de Huedin, pr. Nicoară Florin -
parohia Bologa, pr. Copaciu Cosmin - parohia
Poieni, pr. Rus Narcis - parohia Tranişu, pr.
Şomlea Florin - parohia Morlaca, pr. Mereu
Florin - parohia Rogojel, pr. Apostol Ioan -
parohia Vişagu, pr. Coman Ovidiu - parohia
Brăişoru.
 Duminică 2 octombrie 2016, în Parohia

Păniceni şi filia Dumbrava, a avut loc instalarea
noului preot paroh, în persoana pr. Ştefan
Tataru.

Au luat cuvântul pr. Dan Lupuţan –
protopopul de Huedin, pr. Tudor Petrovici -
fostul paroh, preacuviosul părinte Spiridon -
duhovnicul Mănăstirii Pătrângeni, judeţul Alba
precum şi părintele Domiţian Tatar - tatăl
părintelui paroh. Noul paroh a adus mulţumiri
lui Dumnezeu, Înaltpresfinţitului Părinte
Andrei, familiei şi credincioşilor.
 În data de 14 octombrie 2016, când

Biserica Ortodoxă o sărbătoreşte pe Sfânta
Cuvioasă Parascheva de la Iaşi,
Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei, a
poposit, preţ de câteva ore, în Parohia
Ortodoxă Morlaca, unde a sfinţit monumentul
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eroilor căzuţi pe câmpurile de luptă.
Monumentul a fost ridicat prin grija şi ajutorul
financiar al domnului director Vasile Tulbure şi
prin implicarea directă a preotului paroh Florin
Şomlea Nechita.

A urmat un micro-concert de cântece
patriotice şi religiose, susţinut de tinerii din
Morlaca şi de Corul Bărbătesc din Bucea, după
care spre s-a săvârşit slujba Sfeştaniei la casa
parohială, recent renovată.

Pentru toată activitatea edilitar-
gospodărească, părintele paroh Florin Şomlea
Nechita a fost ridicat la rangul de iconom, cu
dreptul de a purta brâu roşu. Ctitorul
monumentului, dl. Vasile Tulbure, a primit
Ordinul Sfinţii Martiri Năsăudeni, iar ceilalţi
credincioşi implicaţi în aceste acţiuni au primit
diplome de aleasă cinstire.
  Ultima conferinţă de toamnă din

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului,
a avut loc în data de 20 octombrie 2016, la
sediul Protopopiatului Ortodox Huedin în
prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte
Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei. A avut loc
binecuvântarea şi sfinţirea noului clopot de la
Paraclisul Sfinţii Trei Ierarhi al Protopopiatului
Huedin. La achiziţionarea acestuia au contribuit
toate parohiile de pe raza protopopiatului.
Clopotul va fi instalat pe ansamblul arhitectural
din spatele statuii protopopului martir Aurel
Munteanu.

Pentru întreaga activitate de apărare a
patrimoniului parohiilor ortodoxe de pe raza
eparhiei Clujului, dl. avocat Adrian Valer Mare
a primit din partea Înaltpreasfinţitului distincţia
Crucea Transilvană pentru mireni.

Conferinţa, prezidată de Părintele Mitropolit
Andrei, a debutat la ora 11:00, în Sala de
conferinţe Protopop Dorel Puşcaş, având ca
teme principale: viaţa, activitatea şi opera
Ierarhului Martir Antim Ivireanul. Prelegerea a
fost susţinută de Pr. lect. univ. dr. Cosmin
Cosmuţa, de la Facultatea de Teologie din Cluj-
Napoca.
 În data de 15 noiembrie 2016, a avut loc

la Sediul Protopopiatului Ortodox Huedin,
şedinţa administrativă lunară. Şedinţa a început
cu săvârşirea Acatistului Sfântului Paisie de la
Neamţ, în Paraclisul Sfinţii Trei Ierarhi al
protopopiatului.

În sala de şedinţe au avut loc mai multe
evenimente. Noul părinte secretar al
protopopiatului, Pc. Pr. Tudor Petrovici, a
depus jurământul de fidelitate şi onestitate faţă
de Biserică. Pc. Pr. Ioan Tonca, preot pensionar,
care în data de 2 octombrie 2016 a împlinit 45
de ani de preoţie, a primit distincţia Protopop
Martir Aurel Munteanu. Acesta a fost felicitat
de preoţii prezenţi iar la rândul său a mulţumit
pentru distincţia oferită.

Au urmat anunţurile administrative şi
comunicările din partea Permanenţei eparhiale.

Preoţii au fost îndemnaţi să facă colecte în
bani şi alimente, în această perioadă a Postului
Crăciunului, pentru cei aflaţi în nevoi şi
suferinţe.
 Duminică, 13 noiembrie 2016, a avut loc

în biserica Parohiei Huedin II, întrunirea cercului
preoţesc Huedin, coordonat de pr. Dan
Lupuţan. La începutul întâlnirii s-a săvârşit
slujba Vecerniei la finalul căreia Pr. Ioan Vasile
Căienar a ţinut o meditaţie referitoare la
adevarata milostenie. A urmat o şedinţă de
lucru, în cadrul căreia s-au dezbătut mai multe

probleme pastoral-misionare.
Au fost prezenţi următorii preoţi: pr. Ioan

Morcan – parohia Huedin I, pr. Tudor Petrovici –
parohia Huedin II, pr. Teodor Sava – parohia
Cetatea Veche Bolic, pr. Horea Şaitiş – preot de
slujire caritativă şi pr. Ioan Căienar – parohia
Nadăşu.
 Ziua Naţională a României a fost prilej de

mare sărbătoare la Huedin, aceasta debutând cu
slujba de Te-Deum, în centrul oraşului. S-au depus
coroane de flori, în memoria înfăptuitorilor Marii
Uniri.

Sărbătoarea a continuat la sediul
Protopopiatului Huedin, unde s-a organizat un
moment festiv, care a constat în intonarea de
cântece patriotice şi colinde. Au concertat: Grupul
Vocal Folcloric „Junii Vlădesei”, coordonat de
Florin Ciorte; Corul Centrului Catehetic „Protopop
Aurel Munteanu”, format din tinerii şi copiii celor
trei parohii ale oraşului Huedin, sub îndrumarea
Pr. Tudor Petrovici şi a doamnei preotese Cruciţa
Petrovici.

Activităţile dedicate zilei de 1 Decembrie s-au
încheiat cu un concert de colinde, susţinut de
Corala „Glasul Apusenilor” a Protopopiatului
Huedin, înfiinţat cu binecuvântarea
Înaltpreasfinţitului Andrei, începând cu data de
1.11.2016. Corala este formată din preoţi şi preotese
din Protopopiatul Huedin, fiind dirijată de Pr.
Ştefan Tataru. 

Tinerii prezenţi au primit în dar un steguleţ
tricolor şi o iconiţă cu Sfântul Andrei, ocrotitorul
României.
  În ajunul prăznuirii Sfântului Ierarh

Nicolae, Protopopiatul Ortodox Huedin, în
colaborare cu Fundaţia Cultural-Filantropică
„Protopop Aurel Munteanu” alături de oameni
darnici, au oferit 75 de pachete elevilor rromi de la
Şcoala Primară Cetatea Veche şi asistaţilor cantinei
Fundaţiei, elevi ai Liceului Tehnologic „Vlădeasa”
Huedin. Pentru a preveni abandonul şcolar şi a
motiva prezenţa la şcoală, elevii primesc zilnic o
masă caldă, precum şi consiliere socio-spirituală.
În semn de mulţumire şi recunoştină pentru darurile
primite, copiii au intonat colinde. 

Protopopiatul Ortodox Huedin, a încheiat în
data de 7.12.2016, un protocol de colaborare cu
Şcoala Specială Huedin, reprezentată de directorul
prof. Felea Samson, care prevede o serie de
evenimente din perioada liturgică a anului
bisericesc. O primă activitate a fost donarea de
articole vestimentare şi încălţăminte elevilor şcolii,
iar părintele secretar Tudor Petrovici a săvârşit
Sfânta Taină a Spovedaniei, în vederea pregătirii
pentru întâmpinarea marelui praznic al Naşterii
Domnului. Nou înfiinţata corală a Protopopiatului
Huedin „Glasul Apusenilor”, a susţinut un concert
de colinde în incinta Şcolii Speciale.

Activităţile prevăzute în protocolul de
colaborare vor continua cu sfinţirea sălilor de clasă
ale şcolii, cu ocazia Botezului Domnului precum şi
cu diverse ateliere de creaţie şi pictură de icoane
pe sticlă.
  Biserica Ortodoxă unde funcţionează

Parohiile Huedin I Şi III, păstorite de preoţii Ioan
Morcan şi Dan Lupuţan şi-a sărbătorit marţi, 6
decembrie, ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Ierarh
Nicolae.

Sărbătoarea hramului a început duminică 4
decembrie când la Sfânta Liturghie a slujit şi
predicat Pc. Pr. Andrei Mureşan – directorul
adjunct al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-
Napoca. Acesta a fost însoţit de patru elevi
seminarişti. În semn de mulţumire, părintele Andrei
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Mureşanu a primit din partea preoţilor slujitori
monografia oraşului Huedin, scrisă de profesorii
Cristian Filip şi Horea Matiş.

În ajunul Sfântului Nicolae a fost săvârşită slujba
Vecerniei şi a Litiei.

În ziua hramului, invitatul special a fost
Preacuviosul Părinte Casian - stareţul Mănăstirii
Râşca Transilvană. Sfânta Liturghie a fost săvârşită
de un sobor de preoţi, din care au făcut parte
slujitorii din Huedin şi împrejurimi. Au fost pomeniţi
ctitorii şi slujitorii bisericii trecuţi la Domnul.

Sărbătoarea bisericii a fost încununată duminică
11 decembrie, prin venirea în mijlocul credincioşilor
din Huedin, a Preacuviosului Părinte Benedict
Vesa – secretarul eparhiei Clujului. Acesta a slujit
Sfânta Liturghie şi a rostit un înălţător cuvânt de
învăţătură, cu referire la pilda celor poftiţi la cină.
Părintele protopop i-a dăruit Preacuviosului
Părinte Benedict o icoană pe care a fost pictat
protopopul martir Aurel Munteanu. După
terminarea Sfintei Liturghii, la ieşirea din biserică,
un grup de copii au intonat „Doina Iancului”, ca
mulţumire pentru vizită.
 În data de 13 decembrie 2016 a avut loc

şedinţa administrativă lunară a preoţilor din
Protopopiatul Ortodox Huedin. A început cu
săvârşirea slujbei Parastasului în memoria
Înaltpreasfinţitului Părinte Justinian Chira, al
Maramureşului şi Sătmarului. Parastasul a avut
loc în Paraclisul Sfinţii Trei Ierarhi al
protopopiatului. Ce prezenţi prezenţi au fost
colindaţi de un grup de elevi ai şcolii din Răchiţele.
Copiii au primit daruri.

După terminarea şedinţei, membrii Coralei
„Glasul Apusenilor”, i-au colindat pe elevii Şcolii
Speciale din Huedin. De asemenea, corala a
poposit şi la sediul Poliţiei Oraşului Huedin, unde
a vestit naşterea Domnului.

Tot în data de 13 decembrie a avut loc şedinţa
membrilor redacţiei Glasul – revistă de cultură şi
spiritualitate creştină editată de Protopopiatul
Huedin. Aici s-a hotărât editarea unui nou număr
al revistei.
 În Protopopiatul Huedin, activităţile cu tinerii

şi copiii continuă, fiind coordonate de părintele
paroh al Parohiei Huedin II, Tudor Petrovici şi de
doamna preoteasă Cruciţa Petrovici, în colaborare
cu profesorul de religie Claudiu Tulbure. Se au în
vedere particularităţile de vârstă, motiv pentru care
participanţii sunt distribuiţi în două categorii: copiii
mici, începând cu grădiniţa până la terminarea
ciclului primar participă la studiul biblic, concretizat
în jocuri didactice şi vizionarea de desene animate
cu personajele Vechiului Testament, iar cei din
ciclul gimnazial şi liceal sunt antrenţi în discuţii,
dezbateri cu invitaţi, jocuri de socializare,
cunoaştere şi autocunoaştere, serbarea
onomasticii, intonarea de cântece patriotice şi
pricesne, culminând cu sceneta de Crăciun. Se
intenţionează înfiinţarea unui cor care să ofere
răspunsurile la Sfânta Liturghie, în parohiile
Protopopiatului. Părintele Tudor Petrovici le-a
prezentat tinerilor veşmintele preoţeşti şi
semnificaţia acestora, iar la o altă întâlnire,
rânduiala Proscomidiei, pentru a înţelege
importanţa aducerii de prescuri şi prinoase, ca jertfă
lui Dumnezeu pentru ispăşirea păcatelor sau în
semn de mulţumire. 

La întâlnirile catehetice participă copii şi tineri
din toate cele trei parohii ale oraşului Huedin.
 La Festivalul-Concurs de Colinde şi obiceiuri

de Crăciun „Episcop Nicolae Ivan” 2016, pe locul
I, la secţiunea tradiţii de Crăciun, s-a clasat grupul
de colindători din localitatea Dealu Negru,
Protopopiatul Huedin.
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