MĂRTURISIREA CREDINȚEI
•
•
•
•
•

Nu te teme, turmă mică! – cuvânt al Părintelui Ioan Cojanu
Interviu cu Lia Drăgănescu, fiica Părintelui Liviu Galaction Munteanu
Chipuri de privit: Părintele Florea Mureşanu
Recenzie: Raza din catacombă de Părintele Liviu Brânzaș
Psalmi interpretaţi

1(15)/2015

Proiectul
Arthos este un proiect firesc prin care activitatea misionară desfăşurată la Biserica
Studenţilor din Campusul Universitar Hasdeu, din Cluj-Napoca, primeşte o nouă dimensiune a
exprimării, un nou mijloc de comuniune şi de comunicare. Arthos propune un număr în fiecare
lună, dorindu-şi, prin separare de tiparele obişnuite, cuprinderea în cuvinte şi imagini a
înţelegerilor fireşti. Echipa redacţională este alcătuită, în general, din simpli mireni, care, sub
binecuvântare, lucrează pentru a pune în lumina tiparului cuvinte duhovniceşti tot mai rare în
discuţiile şi polemicile zilnice. De asemenea, fotografiile, desenele şi picturile originale
reprezintă şi ele o cale de a atinge cu valori perene schimbătorul imaginar comun.
În fundalul revistei Arthos există o familie mare şi unită de aceleaşi valori duhovniceşti, o
familie pentru care Acasă înseamnă Biserica misionară din Hasdeu. Slujbele, rugăciunile,
atelierele, catehezele, iar acum şi revista au ca nucleu o bisericuţă de lemn plină de nobleţea
culturii tradiţionale româneşti împletită cu Tradiţia Ortodoxă.
Denumirea
Arthos este un cuvânt cu implicaţii multiple, ce poate fi citit prin mai multe chei
interpretative. ARTOS este pâine dulce a serii, o pâine sfinţită în rugăciunile Litiei, dar şi
prescură, trupul Mântuitorului care se frânge pentru urcarea omului către cele sfinte. Vedem în
acest punct semantic legătura cu Adevărul, cu Biserica, cu comunitatea creştin-ortodoxă.
Raportându-ne la această esenţă, cuvintele pot fi asemănate cu firimiturile din pâinea frântă spre
fiinţă, întru fiinţă.
Şi termenul arthos se frânge în alte înţelesuri. ATHOS denumeşte Sfântul Munte, culmi
duhovniceşti, îndreptarea ochilor şi a inimii înspre cele nevăzute. ART pune în lumină
conexiunea cu arta – ca o transfigurare a artei dinspre cultură înspre credinţă, dinspre joc creativ
înspre creaţie. Alte înţelesuri ale proiectului Arthos sunt captate în reprezentarea grafică.
Literele R şi O reprezintă neamul românesc. Corabia este Biserica. Litera H semnifică faptul că
Domnul Hristos este centru al vieţii noastre. Neamul românesc este în Biserică, acceptând
drumul Crucii; ridicându-ne astfel crucea, neamul nostru va ajunge la Domnul Hristos. În plus,
literele A, S fac trimitere la Asociaţia Studenţilor, la suflul tineresc care străbate velele corabiei,
paginile revistei.
Ocrotitori
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir este apărător şi scut al revistei Arthos,
având credinţa că fără acest sfânt nu s-ar fi închegat voinţa comună a celor din redacţie.
Sfântului Dimitrie i se adaugă cei doi sfinţi ocrotitori ai Bisericii Studenţilor din Campusul
Universitar Hasdeu: Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan şi Sfântul Ierarh Nicolae,
Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, cărora ne rugăm să îşi reverse ocrotirea şi asupra redacţiei.
Comunitatea din Hasdeu are evlavie mare la Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Efrem cel
Nou, „Sfântul Fulger”, cel care este grabnic ajutător al rugăminţilor fierbinţi. Suflul evlaviei şi
lucrările minutate ale Sfântului Efrem cel Nou pătrund şi în paginile revistei. De asemenea,
Părintele Arsenie Boca ne este izvor de înţelepciune şi reper duhovnicesc, iar drumuri deschise
spre jurnalismul ortodox ne sunt Părintele Serafim Rose şi Părintele Marcu Manolis.
Ocrotirea Maicii Domnului e cea care le întregeşte pe toate, acoperindu-ne cu multă
dragoste, răbdare şi înţelegere.
Revista Arthos apare cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei Andreicuţ,
Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului.
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Editorial

Despre înghesuială şi sensurile ei
Text: Dumitru-Tiberiu Fişcu
Nu ştiu ce se întâmplă în alte locuri, dar în bisericile din mediul urban, duminica este foarte
mare înghesuială. Mai ales iarna când oamenii au de ales între aerul rece de afară şi aerul greu de
respirat dinăuntru. Orice ar alege nu e prea confortabil. Şi nu e nimic de făcut. Bisericile nu mai
pot fi mărite, oamenii nu mai pot fi micşoraţi. Rămâne varianta românească tradiţională de a face
haz de necaz. Sau varianta Tradiţiei creştine de a face teologie din orice încercare.
Trebuie să vedem partea duhovnicească a întâmplărilor, să nu ne oprim doar la literă. Cu cât
faptele sunt mai încurcate şi mai aparent absurde, cu atât ele pot trimite spre o înţelegere mai
duhovnicească (în paranteză fie spus, acesta e un principiu de hermeneutică biblică introdus de
Origen). De exemplu, războaiele sângeroase din Vechiul Testament trimit spre războaiele
duhovniceşti din perioada Noului Testament, raporturile dintre soţ şi soţie din perioada
antichităţii trimit spre raporturile dintre Hristos şi Biserică ş.a.m.d. La fel, înghesuiala noastră
din biserică trimite (cu puţină imaginaţie) spre o anumită înghesuială duhovnicească.
În rugăciunea euharistică din Didahia celor Doisprezece Apostoli (cca 50 sau 90-100 d. Hr.),
cu privire la frângerea pâinii sunt scrise următoarele: „Aşa cum această frângere era risipită pe
munţi şi, adunată, s-a făcut una, aşa să se adune şi Biserica Ta de la marginile pământului în
Împărăţia Ta”. Ne putem închipui grâul care a fost strâns şi măcinat împreună, atunci când
înghesuiala este mai mare; modul în care făina obţinută a fost amestecată cu apă şi drojdie, atunci
când ne frământăm unii lângă alţii, în rugăciune comună; felul în care pâinea a fost pusă în
cuptor, atunci când ne este prea cald; şi, în final, frângerea pâinii, atunci când simţim şi noi micile
noastre frângeri de spate, provocate de statul îndelungat în picioare. Dar, mai presus de toate, în
înghesuiala noastră duminicală ne putem simţi cu toţii o singură pâine, un singur artos (arthos –
că tot ne aflăm între paginile acestei reviste), ce se aduce Domnului spre sfinţire. Iar această stare
se poate trăi numai dacă primim pe aproapele nostru cu dragoste sau măcar bunăvoinţă, rugându-ne pentru el. Dacă inima se lărgeşte, cuprinzându-i pe toţi, atunci omul nu mai simte
înghesuiala din afară.
Bineînţeles, există şi alte moduri de interpretare, care să ne amintească, de data aceasta, şi de
evenimente şi personalităţi biblice. Micile înghionteli ale aproapelui foitor şi foşnitor ne pot
aminti de Isav şi Iacov, care se înghionteau frăţeşte în pântecele Rebecăi. Pentru că toţi ne aflăm
în acelaşi pântece matern, ocrotitor, al Bisericii, care ne naşte spre viaţa veşnică. Modul în care
mulţimea se desparte, formând un culoar prin care părintele trece cu cădelniţa, ne poate aminti de
modul în care s-au despărţit apele mării la trecerea lui Moise cu toiagul său. La fel cum cei care
vor să pătrundă, după această trecere, în biserică, ne amintesc de bieţii egipteni prinşi din toate
părţile de valurile mării. Ne mai putem gândi la Arca lui Noe, mai ales dacă trebuie să coborâm la
subsol, unde, cel puţin la Biserica Studenţilor, copilaşii specializaţi în fericirea a doua (fericiţi cei
ce plâng) se joacă cu tot felul de animăluţe de pluş.
Cel mai important lucru este să înţelegem că Domnul a venit pentru toţi, ca toţi să fie una
(Ioan 17: 21), şi să trăim această unitate şi în mica noastră biserică din lemn din Hasdeu. Fiindcă
nu venim la Liturghia duminicală ca să ne concentrăm mai bine (asta o putem face mai bine în
alte împrejurări), ci mai ales ca „să ne iubim unii pe alţii şi într-un gând să mărturisim: Hristos în
mijlocul nostru!”.
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Dosar tematic

MĂRTURISIREA CREDINŢEI

MĂRTURISIREA
CREDINŢEI
Foto: Ilarion Moga

Mărturisirea credinţei este iubirea pentru Hristos.
„Atitudinea faţă de Hristos exprimă atitudinea reală faţă de om.
Cine-L iubeşte pe Hristos iubeşte în mod firesc şi pe om,
căci Hristos este Omul la superlativ.
Cine nu-L iubeşte pe Hristos denotă de fapt,
că nu iubeşte nici omul, ci doar se preface.”
Părintele Liviu Brânzaş
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Nu te teme, turmă mică!
sau
Despre provocările mărturisirii credinţei în zilele noastre
– Cuvântul Părintelui Ioan Cojanu, Stareţul Mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, adresat
tinerilor din comunitatea Bisericii Studenţilor din Cluj-Napoca în timpul pelerinajului de iarnă, organizat
la începutul lunii ianuarie 2015, cu ocazia sărbătorii anului nou calendaristic –

Foto: Ilarion Moga
Credinţa şi necredinţa de după Revoluţie
În anii aceştia de după Revoluţie – poate şi pentru că am fost implicat în mod direct în misiune
(aveam 30 de ani atunci, nu eram nici copil, dar nu eram nici bătrân) –, în aceşti 25 de ani, am
putut observa o involuţie duhovnicească. După Revoluţie, mulţi oameni şi-au descoperit evlavia
în câteva ceasuri sau în câteva zile, deşi nu aveau nicio legătură cu Biserica. Voiau să ascundă nu
numai o viaţă trăită fără Hristos sau chiar împotriva lui Hristos, ci, mai mult decât atât, o anumită
activitate dusă împotriva Bisericii. Şi aceştia nu erau numai activişti de partid sau securişti, ci şi
oameni care pur şi simplu nu credeau în Dumnezeu. Paradoxal însă, toată lumea devenise
religioasă – un lucru bun, de altfel.
Îmi amintesc că imediat după Revoluţie, cred că nici nu trecuse Anul Nou, am mers la
Părintele Dumitru Stăniloae, iar în Bucureşti toată lumea era cuprinsă de febra aceea a unei
revoluţii de credincioşi. Se aşezau în genunchi, ziceau Tatăl nostru în pieţe, chiar dacă erau în
pericol să fie ucişi. Părintele era bucuros şi bucuria aceea mi-a transmis-o şi mie, ceea ce m-a
făcut să-mi amintesc mai greu de unele personaje ciudate, ca de exemplu doi oameni care, nu cu
mult timp înainte, chiar în zilele Revoluţiei, m-au însoţit înarmaţi la colindat, sub pretextul că mă
păzesc. Nu ştiam de cine mă păzeau: pe mine de alţii, pe alţii de mine sau pe mine de mine însumi.
Chiar şi aceştia au venit pe urmă la mine şi şi-au arătat religiozitatea. Am uitat de toate, pentru că
Părintele Dumitru Stăniloae s-a bucurat tare mult de acest instinct al românilor de la Revoluţie.
Când l-am întrebat: „Ce ne-a salvat pe noi, românii?”, dânsul a spus un lucru la care ţin foarte
mult: „Pe noi ne-a salvat spovedania, apoi faptul că am fost sănătoşi la minte, că n-am fost
deprimaţi şi că am fost sinceri”. Într-adevăr, pe credincioşii adevăraţi i-a salvat spovedania.
Problema a fost alta, şi anume că ani de zile, noi, preoţi şi credincioşi, am crezut că poporul
acesta român a trăit 40 de ani de comunism fără să fie afectat, că a trecut comunismul şi,
dintr-odată, oamenii au fost credincioşi şi gata. Dacă vă amintiţi, după Revoluţie au început să se
umple mănăstirile cu tineri. Ştiu că la un moment dat, numărasem la noi vreo 40-50 de tineri care
veniseră să se călugărească. Totul era de un entuziasm nemărginit.
Au trecut anii şi neliniştea pe care o aveam în suflet s-a schimbat. Nu mai sunt neliniştit
pentru faptul că unii sunt făţarnici, ci pentru că aceştia încep să devină agresivi. Mulţi şi-au dat
seama că n-o să mai fie dispreţuiţi sau marginalizaţi dacă sunt necredincioşi, dacă nu mai merg la
biserică, dacă se manifestă în sinceritatea lor. Şi astfel au devenit agresivi.
Provocarea de a răspunde cu bine celor ce ne fac rău
De fapt, nu pentru ei sunt neliniştit, ci pentru noi, cei care credem. Oare suntem noi pregătiţi
să primim agresivitatea lor? Oare suntem pregătiţi să răspundem cu bine celor ce ne fac rău?
Adeseori chiar preotul este luat prin surprindere. Nu pentru că preotul a uitat de Evanghelia care
spune: „Nu căuta să birui răul cu rău, ci biruie răul cu binele” (cf. Romani 12: 21). Nu, nu uită, dar
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nu poate. Nu poate să-l rabde pe cel care vine şi îi spune în faţă: „Voi, preoţii care mâncaţi
banii...” şi altele asemenea. Dacă nu eşti pregătit, e foarte greu. Aceasta cu atât mai mult cu cât cel
care te învinuieşte nu participă la viaţa Bisericii, nici duhovniceşte, şi cu atât mai puţin cu bani.
De ce să te simţi umilit de el? Mai departe, credincioşii noştri, oare, sunt pregătiţi să facă faţă unei
astfel de campanii care e dusă, nu împotriva Bisericii sau a preoţilor, ci împotriva lor şi a crezului
lor? Iar întrebarea este dacă îi clatină sau nu. Răspunsul este că pe mulţi îi clatină. Şi cum să nu îi
clatine această campanie împotriva celor ce vor să creadă în Hristos, a celor ce vor să aibă o viaţă
religioasă, să aibă o familie creştină şi copii educaţi creştineşte? Cum să răspundă? Trebuie să
răspundă sau nu? Ce trebuie să facă ca să nu se clatine?
O spun adeseori: tinerii nu sunt pregătiţi pentru viaţă şi de aceea foarte mulţi se pierd. Hristos
ne învaţă să îi pregătim pe oameni cum Şi-a pregătit El ucenicii. Primul lucru pe care L-a spus sau
cel mai important lucru pe care L-a spus pentru viaţa lor a fost: În lume veţi avea necazuri (Ioan
16: 33). Deci, nu trebuie să ascundem copiilor noştri, nu trebuie să ascundem apropiaţilor
noştri, prietenilor noştri faptul că viaţa e grea şi plină de necazuri. Viaţa este un atelier în
care omul este chemat să accepte să fie pregătit şi să participe.
Disponibilitatea de a ne lăsa în mâna lui Dumnezeu
Dar la început, în afară de a accepta viaţa aşa cum este, noi prea puţin participăm în mod activ.
În momentul în care primim harul, viaţa noastră este activă. Avem expresia „credincioşi
practicanţi”. Da, îmi place expresia. Şi în ucenicie se numesc „muncitori practicanţi” cei care se
iniţiază într-o meserie. În acest sens trebuie înţeleasă expresia, şi nu în altul. Nicidecum că
ceilalţi sunt mai puţin practicanţi. Pretenţiile sunt periculoase. „Nimeni să nu socotească că este
ceva” (cf. Galateni 6: 3).
Primul lucru pe care trebuie să-l ştim este că suntem într-un atelier al lui Dumnezeu, în care
putem să participăm prin a fi disponibili. De obicei, oamenii sunt disponibili. Vorbesc despre cei
care vin la Biserică, despre cei care cred în Dumnezeu. Însă al doilea lucru pe care trebuie să-l
avem în vedere şi pe care îl pierdem de cele mai multe ori este: nu numai că nu trebuie să facem
noi ceva, ci că noi nu putem să facem nimic. Iar dacă încercăm să facem ceva, Îl încurcăm pe
Dumnezeu. Deci noi trebuie să fim disponibili spre a primi atât cele bune, cât şi cele rele, sau
invers, cum spune Iov: „Pe cele rele să le primim ca şi pe cele bune” (cf. Iov 2: 10). Aceasta
înseamnă disponibilitate. Aici cred că se dă primul examen de credinţă în Dumnezeu: dacă eu
sunt capabil, nu să înţeleg, ci să accept să le primesc şi pe cele rele ca pe cele bune ca venind de la
Dumnezeu. Sigur, ar fi bine să le şi înţeleg, dar nu neapărat! Să le accept chiar dacă nu le înţeleg.
Atunci când beau un suc dulce e una, dar când beau unul amar, din reflex, încep să mă strâmb. Nu
Se supără Dumnezeu, dar trebuie să bei paharul şi să ai încredere în Acest Doctor al sufletului
tău. Nu-ţi fac mai bine cele bune decât cele rele. Iar cu cât începi să te maturizezi, observi că se
reduc sucurile dulci şi se administrează mai mult cele amare. Chiar şi când ai avea nevoie de ceva
dulce, vezi că în spatele acelui dulce este amarul. Cu cât un om ajunge să-şi asume această
lucrare a lui Dumnezeu în viaţa lui, cu atât realizează care este rostul vieţii, rostul Bisericii, al
Sfintelor Taine şi, în special, rostul suferinţei.
Acum, am vorbit ca şi când altcineva lucrează, iar eu stau pasiv. Aşa este, să ştiţi. Altcineva
lucrează, dar eu nu stau pasiv. Eu primesc. Capacitatea mea de a primi lucrurile pe care mi le
dă Dumnezeu îmi măsoară vârsta duhovnicească. Cu cât sunt capabil să primesc mai mult, cu
atât mă dezvolt mai mult. Pentru ca, într-o zi, când ajung la maturitate duhovnicească,
Dumnezeu să aibă curajul – pentru că Îi trebuie curaj lui Dumnezeu – să mă pună şi pe mine la
treabă şi să verse peste mine lucrarea harului Sfântului Duh, pentru că pe Duhul Sfânt Îl avem de
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la botez. Să înceapă să se reverse prin mine Duhul Sfânt, aşa încât să pot să devin şi eu, la rândul
meu, unealtă a Sfântului Duh, organ, mădular al Bisericii.
„Binele se molipseşte mai tare decât răul”
Aceasta este normalitatea vieţii religioase, ca membru al Bisericii. Neliniştea pe care o am eu
acum, în ultimii ani, poate fi redată prin întrebarea dacă se vor ridica la această stare
duhovnicească credincioşii noştri buni. Nu la nivelul de a-şi apăra preotul sau Biserica, chiar
dacă unii preoţi spun: „Credincioşii mei nu mă apără. Mă apără alţii”. Zilele trecute, un preot îmi
spunea că l-au apărat sectarii din sat, şi nu credincioşii lui. Nu asta trebuie. Biserica este un organ
viu. Nu trebuie să ne apărăm unii pe alţii. E firesc să funcţionăm precum mlădiţele prin tulpina
viţei. Numai mlădiţa vie în tulpina viţei poate să se păstreze vie şi sănătoasă. Numai aşa nu se va
sminti omul. Deci, ca să nu se smintească creştinul, trebuie să nu se contamineze uşor şi, ca să nu
se contamineze, trebuie să fie sănătos. Boala necredinţei, a îndoielii în credinţă, e contagioasă,
iar dacă omul nu e sănătos, nu ai ce-i face acestei boli, deoarece creştinul trebuie să trăiască
printre ceilalţi. Mai contagios, însă, este binele. Binele se molipseşte mai tare decât răul.
Întrebarea e de la cine să ne molipsim. Un om bun ajunge să influenţeze sute de oameni.
Dacă Preasfinţitul Vasile rosteşte puţine cuvinte acum, nu este din cauza bolii. Întotdeauna a
vorbit puţin. Sau cum zice dânsul: „Mă bâlbâi”. Nu se bâlbâie, ci e emotiv. Spune lucruri
profunde, iar când le spune, le spune în puţine cuvinte. Nu spune mult, încât să zici: „Ce să învăţ
de la el?”. Numai să stai aproape de el! Nici nu îţi dai seama – nu că ai învăţat ceva –, ci că te-ai
schimbat, te-ai molipsit! Nu poţi să trăieşti lângă el oricum. Nu poţi. Sigur că nu toţi cei care tac
sunt buni sau nu toţi cei care vorbesc sunt superficiali. Primul meu duhovnic, Părintele Gavriil
Miholca, vorbea mult şi foarte apăsat. Spunea lucrurilor pe nume. Însă lângă el nu puteai trăi
oricum. Te puteai ancora de el, ţinea la orice prostie îi spuneai, rezista. Dar te şi sfărâmai dacă nu
erai atent. Te împrăştiai singur. Nu trebuia să-ţi spună nimic. Aşa sunt sfinţii. Oamenii aceştia
influenţează sute.
Prezenţa vie şi lucrătoare a credincioşilor în Biserică – şansa de a rămâne statornici în credinţă
O altă problemă e că majoritatea dintre noi rămânem la nivel de căldicei. Nici nu ne stingem,
nici nu ne aprindem. Şi acolo să ştiţi că, de cele mai multe ori, e cea mai mare sminteală. Despre
cel care merge în cârciumă, ştii că e beţiv. Despre cel care merge la biserică ştii că e credincios.
Dar cu cel care merge şi la cârciumă, şi la biserică e foarte greu. Sigur, te ajută să mergi la
cârciumă, dar nu te mai lasă parcă să mergi la biserică. Sau să auzi înjurând un om care merge la
biserică. Ţi-e frică parcă să mai mergi la biserică, nu cumva să te apuci şi tu de înjurat. Grav e că,
într-o ţară creştină şi majoritar ortodoxă, a ne sminti sau a sminti pe alţii ori a le face pe
amândouă, la mulţi devine preocuparea zilnică. Aşadar, suntem noi oare pregătiţi să rezistăm să
rămânem cuminţi, să rămânem credincioşi fără să smintim sau să ne smintim, să rămânem
statornici în credinţă?
Avem o singură şansă: dacă suntem mădulare vii. Dacă nu, nu ne taie Hristos sau Sfântul
Ioan Botezătorul cu securea de la rădăcina pomului. Nu! Ne tăiem noi singuri. Ne rupem singuri,
ne răcim singuri, ne uscăm singuri. Şi să ştiţi că acest lucru nu este spre câştigul celor răi. Nu!
Cel mult al diavolului. Nu e nici spre paguba Bisericii. O spun cu durere, dar e o realitate. Hristos
vorbeşte despre „turmă mică”. Numai catolicii s-au neliniştit că se micşorează turma lor.
Ortodocşii nu s-au neliniştit niciodată. Sfinţii din Bizanţ, atunci când au venit turcii peste ei, nu
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s-au bucurat, dar nici nu s-au neliniştit. Turma trebuie să fie vie, nu mare sau mică. Cum o dă
Domnul, dar El vorbeşte despre o „turmă mică”. Aşa că Biserica nu se va nelinişti că suntem
puţini. Sigur că Biserica suferă pentru noi, fiecare în parte, dar nu pentru că nu mai suntem mulţi.
„Omul primeşte răni. Important e să nu fim răniţi degeaba”
Ce frumoşi sunt cei care Îl au pe Hristos! Se vede şi în privirile lor, pentru că Îl poartă pe
Hristos. Pe măsură ce trece timpul, viaţa ne dă nenumărate lovituri. Să ştiţi, nu când m-au
umilit oamenii mi-a fost cel mai greu, ci când am făcut păcate, când m-a umilit diavolul.
Ceva din privirea aceea curată şi senină a tinereţii s-a mai micşorat, s-a mai stins cu fiecare păcat.
Am îmbătrânit şi nu mai am aceeaşi frumuseţe.
Omul primeşte răni şi, dacă le luăm ca de la Dumnezeu, printr-o rană am dobândit o cicatrice,
printr-un păcat asumat, Domnul a scos din noi o slăbiciune. Important este să nu fim răniţi
degeaba. Şi nu vom fi, dacă aparţinem Bisericii. Dacă ne aflăm în acest atelier al Creatorului, atât
loviturile oamenilor, cât şi ale diavolilor vor intra în programul de înfrumuseţare a omului după
Hristos: moartea devine viaţă, iar rănile, mărgăritare. Atunci n-o să ne doară pentru imaginea
Bisericii, pentru neputinţele preoţilor şi ale credincioşilor ce cad, dar care se ridică, ci o să ne
doară pentru tot, pentru cel de lângă noi, care este un membru simplu, iar dacă a căzut, trebuie
să-l ridicăm. Până nu simţim că plângem cu Hristos şi că ne bucurăm cu El, că ne întristăm de
întristările Bisericii şi ne bucurăm de bucuriile Bisericii – nu ale instituţiei, ci ale acestei Biserici
vii care suntem noi toţi, preoţi şi credincioşi –, până nu simţim lucrurile cum le simte Hristos, nu
avem viaţă în noi.

Adeseori constatăm că suntem ca morţii din punct de vedere religios. Venim la biserică, ne
spovedim şi părintele parcă ne-ar pune o perfuzie. O zi e bine, atunci când ne împărtăşim, dar a
doua zi suntem din nou muribunzi. O viaţă trăită în comă – nu aş vrea să zic că nu e viaţă, pentru
că nu aş vrea să îi jignesc pe cei care sunt într-o astfel de situaţie fizică, dar nu e viaţa pe care ne-a
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dat-o Hristos. Hristos ne-a dat să avem viaţă; nu numai să nu fim în comă, nu numai să fim
conştienţi, ci să fim conştienţi de tot. La un moment dat, ajungem să ne trezim că nu ne mai
recunoaştem părinţii, că nu ne mai recunoaştem casa. Gândiţi-vă ce dezamăgire pentru cei din
jur! Aşa trăim majoritatea celor botezaţi. Nu-L mai recunoaştem pe Tatăl cel ceresc. Mai mult, nu
L-am cunoscut niciodată. Nu o recunoaştem pe Maica Domnului.
Capacitatea de a rezista în faţa necazurilor
Ne pot uşor debusola cei care spun: „Preoţii sunt aşa şi pe dincolo, credincioşii sunt păcătoşi
şi nemernici, icoanele trebuie scoase afară” şi alte nebunii de-ale lor. Cu astfel de oameni nu se
poate manifesta Biserica; ei nu au viaţă sau Biserica nu-şi poate arăta viaţa prin ei. Mai bine
câţiva credincioşi buni, şi cu aceia să defilăm până-n Ceruri, decât o comunitate mare, nu
greoaie, ci moartă. Sigur, nu vreau să spun şi nu voi spune niciodată, pentru că nu este al nostru a
spune cine este viu sau mort, dar trebuie să spun şi o spun cu o întristare nemărginită, că multe
mlădiţe din vie, mulţi membri ai Bisericii, mulţi botezaţi ortodocşi au răni adânci şi mortale pe
care Hristos într-o clipă le-ar tămădui, schimbându-le în diademe. Pentru aceştia trebuie să
plângem şi să-L rugăm pe Dumnezeu să le arate calea, iar nu, manifestându-ne ca nişte bolnavi,
să ne smintim sau să îi smintim.
Vă spun lucrurile acestea vouă, tinerilor, şi pentru că sunteţi la început de drum, dar, fiind
deja în Biserică, şi ca să nu scadă entuziasmul vostru şi să devină mai profundă credinţa voastră.
Să fiţi capabili de a rezista în faţa necazurilor. Să vedeţi dincolo de necazuri, să aveţi orizont
duhovnicesc. Dincolo de problemele vieţii să-L vedeţi pe Hristos, Care vă aşteaptă.
La sfârşitul lunii decembrie, l-am sărbătorit pe unul dintre cei mai frumoşi sfinţi ai Bisericii
noastre, pe primul mucenic, în acelaşi timp foarte tânăr, Arhidiaconul Ştefan. El privea dincolo
de cei care-l ucideau şi Îl vedea pe Hristos stând. Nu şezând. Dacă Hristos ar fi şezut de-a dreapta
Tatălui, ar fi spus că şedea. Hristos S-a ridicat în picioare, ca să-Şi aştepte mucenicul. Pe El Îl
vedea Sfântul Ştefan, şi altceva nu mai conta. Exact ca atunci când mergeţi la o petrecere şi nu
contează troienele, nu contează nimic, pentru că aveţi o destinaţie clară. Sau când vă aşteaptă
cineva pe care-l iubiţi foarte mult sau care vă iubeşte foarte mult. Vă gândiţi numai la momentul
în care vă întâlniţi cu el. Dacă avem perspectiva aceasta, atunci viaţa noastră este mai profundă,
nu numai la nivel de epidermă. Nu mai contează ce simţim, ce gustăm, ce mirosim. Acestea nu
mai contează. Le vedem relativitatea lor. Cine numără stâlpii de pe marginea drumului? Cine nu
are o destinaţie clară. Altfel, ne interesează să ajungem sănătoşi şi precis la destinaţie. Depinde
cât de mult ţinem la destinaţia respectivă, cât de bine o cunoaştem.
De aceea avem nevoie să cultivăm credinţa în Hristos. Nu are rost să pierdem cerând de la
Dumnezeu să ne cruţe, ci cât mai repede să fim pregătiţi să primim aceste lovituri care vin asupra
noastră, aceste dăltuiri, şmirgheluiri şi toate celelalte munci care se fac într-un atelier, crezând
din toată inima că Acela care conduce acest atelier este Hristos, Dumnezeul nostru, chiar
folosindu-se de loviturile celui rău, pe care le transformă în bine. Privind duhovniceşte şi
lucrarea vrăjmaşului, vom înţelege că, sub purtarea de grijă a lui Dumnezeu, el ne lucrează
binele fără voia lui. Însă, prin această atitudine, şi noi îi facem un serviciu veşnicului nostru
duşman, dându-i ocazia să se căiască pentru că lucrarea lui a fost zadarnică.

9

Dosar tematic

MĂRTURISIREA CREDINŢEI

Despre mărturisirea altei lumi
sau despre apariţia lui Gandalf
Text: Dumitru-Tiberiu Fişcu şi Raveca-Mihaela Constantin
„Singura diferenţă dintre mine şi un nebun este că eu nu sunt nebun”, spunea undeva
Salvador Dali. Nu ştiu de ce mi-a venit în minte citatul acesta, tot gândindu-mă eu la
mărturisitorii credinţei. Dar cine sunt aceşti mărturisitori ai credinţei? Într-un sens mai larg, noi
toţi suntem. Modul în care trăim (şi putem trăi în infinite moduri) este un alt articol tacit la
propriul Crez. Acum, dacă ar fi să definim pe scurt nebunia, am putea spune că nebunii sunt cei
care, fiind în această lume, trăiesc, în acelaşi timp, în altă lume. Aceasta le dă, fără voia lor, un aer
aparte, incontestabil. Ceea ce te izbeşte, în primul rând, în întâlnirea cu ei, nu e ceva foarte
definibil, ci mai degrabă o aură de stranietate. O astfel de aură, dar în alt sens (nu uitaţi, în alt
sens!), o au şi cei ce mărturisesc Împărăţia lui Dumnezeu în lumea aceasta. Aura aceasta devine
cu timpul atât de evidentă în ochii celorlalţi, încât apare pictată în icoane şi pe pereţii bisericilor.
Totuşi, în timpul vieţii, această aură (la fel ca a nebunilor) a stârnit mai degrabă râs, perplexitate,
batjocură, eventual milă.
De multe ori ne mărturisim credinţa triumfalist, cu gesturi largi, pretins profetice. Dar
gesticulaţia noastră ne trădează. Nu avem încă proprietatea implicită a gesturilor exhibate. Nu
sunt încă ale noastre, ci o imitaţie stângace, copilărească (minus nevinovăţia) a celor văzute la
alţii. Ca să poţi mărturisi credinţa în mod firesc, trebuie ca mai întâi să fi trăit în lumea despre
care, mai apoi, involuntar, porţi mărturie. Atunci mărturisirea va fi asemănătoare cu apariţia unui
personaj din Middle-earth, universul fantasy al lui J. R. R. Tolkien, în aşa-zisa lume reală.
Şi pentru ca acest articol să fie deosebit de instructiv, voi lăsa altcuiva dificila sarcină de a
formula încheierea. Raveca Constantin mi-a trimis de curând un e-mail foarte ilustrativ. Îl
reproduc mai jos:
„Ieri am lecturat şi interiorizat cuvântul despre Post de pe Jurnalul scoţian şi azi de dimineaţă
m-am dus la Gigi să iau covrigi cu ciocolată, de post. Şi a apărut Gandalf la rând, unul comic şi
din alte vremuri. S-a dus la tejghea, a ridicat bastonul în aer, i l-a arătat din priviri vânzătorului, sa întors înspre mine şi mi-a tras cu ochiul ca un vrăjitor autentic şi, cu nostalgia altor vremuri, a
întrebat: «cât îţi dau să-mi umpli bastonul cu covrigi? Pe vremea mea de-un leu îmi umpleau
bastonul şi-mi dădeau şi rest». Vânzătorul, care nu era fan Tolkien şi pe care nici legendele
poporului nu îl impresionau, nu a schiţat niciun gest, nicio grimasă, niciun clipit din ochi. Istoria
(întruchipată de acest personaj antic) nu a insistat. A început să râdă, şi-a ancorat bastonul pe
pământ şi a plecat. Şi acum mă tot gândesc că, undeva, nişte hobbiţi înfometaţi meditează cu
durere la cât de repede se schimbă vremurile şi se golesc bastoanele.”
Nu ştiu de ce, dar citind e-mailul acesta, am înţeles (în alt sens, nu uitaţi!) ce înseamnă
mărturisirea credinţei. Iar acum las şi pe alţii să înţeleagă, în timp ce eu mă întorc să vizionez,
pentru a ţ-a oară, The Lord of the Rings: „I amar prestar aen… The world is changed. Han mathon
ne nen… I feel it in the water. Han mathon ne chae… I feel it in the Earth. A han noston ned
gwilith… I smell it in the air”.
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Mărturii

Sfinţii sunt vii şi ne ajută
Text: Elena Hercuţ | Foto: Alexandru Rădulescu

P

e doamna Elena Hercuţ am întâlnit-o anul trecut, într-un pelerinaj în Grecia, organizat
de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (ASCOR), filiala Cluj-Napoca, şi
de fiii duhovniceşti ai Părintelui Marcu Manolis din Atena, adunaţi în fiecare vară la
„Casa Iubirii” (casa Părintelui Marcu Manolis, unde în prezent locuiesc cele două surori ale
părintelui, Ana şi Maria, gazde primitoare pentru toţi oaspeţii care le calcă pragul) pentru a-i
întâmpina pe pelerinii români. Atunci, ne-a împărtăşit din experienţa de viaţă pe care a adunat-o
de-a lungul timpului. Locuieşte în Marghita, judeţul Bihor, are doi copii deja mari, a trecut prin
multe încercări, învăţând, astfel, să mulţumească pentru cele rele mai mult decât pentru cele bune
şi dând mărturie de lucrarea lui Dumnezeu în viaţa sa, prin sfinţii Lui.
În experienţele prin care am trecut, Dumnezeu m-a ajutat mai ales prin lucrarea mai multor
sfinţi, printre care Sfântul Ioan Rusul, Sfântul Nectarie al Eghinei, Sfântul Efrem cel Nou,
Părintele Arsenie Boca. Îndrăznesc să spun că, în multe cazuri, rugăciunile mi-au fost ascultate.
Prima minune a fost mijlocită de Sfântul Ioan Rusul. În 2010, am fost operată la coloană, la
Clinica Ortomed din Cluj-Napoca, fiind diagnosticată cu hernie de disc la două vertebre. Mi s-a
promis că operaţia va reuşi, că va fi foarte bine, dar din păcate, nu a fost aşa. La început, m-am
simţit mai bine, dar după un timp, am început să simt dureri foarte mari, în şolduri, în picioare.
Am ajuns să nu mă mai pot apleca. După şase luni de durere m-am dus înapoi la Cluj la doi
specialişti neurochirurgi, care mi-au recomandat implant cu şuruburi în ambele şolduri, operaţie
care ar fi costat peste 2500 de euro şi pentru care mi-au dat garanţie cinci ani. Totuşi, nu mi-au
garantat nicio reuşită. Atunci am decis să refuz oferta doctorilor şi să mă las în voia lui Dumnezeu
şi a sfinţilor Lui.
Ajutorul Sfântului Ioan Rusu l-am simţit mai ales în momentul când am început să mă rog mai
mult pentru băiatul meu, nu pentru mine. Citeam deja Acatistul Sfântului Ioan, mă rugam şi mă
ungeam cu ulei de la candela lui, pe locul unde am suferit operaţia la coloană. Cu toate acestea,
ajunsesem să nu mă mai gândesc la problemele mele, ci mi-am canalizat toată energia şi atenţia
asupra băiatului, îmi doream să îl ajut să depăşească problemele pe care le avea la vârsta
adolescenţei. Dumnezeu mi-a dat un gând – să îl sun pe duhovnicul lui de la Oradea, care m-a
încurajat să nu mă necăjesc pentru fiul meu, spunându-mi că va fi bine. M-a sfătuit să încep să
citesc Acatistul Sfântului Ioan Rusul şi pentru el. Părintele a spus că se va ruga şi el; aşa că ne-am
rugat împreună sfântului.
După şase săptămâni, după ce am terminat acatistul, fără să îmi dau seama, de la o zi la alta am
început să nu mai am dureri, constatam că mă pot apleca. Spatele mi s-a deblocat complet şi nu
am mai avut niciun fel de durere. Am pus aceasta pe seama vremii. În fiecare zi mă întrebam: „Se
schimbă timpul? Oare ce urmează? Dar cum de mă pot mişca?”. Înainte, aveam nişte dureri
cumplite, nu îmi găseam locul, nici când mă aşezam, nici când eram culcată, nici în picioare, nici
mergând, nicicum. Noaptea, trebuia să mă ridic în picioare ca să mă întorc pe cealaltă parte. Şi,
dintr-o dată, durerea a dispărut. Nici nu mi-am dat seama câteva zile, eram prea ocupată cu
gândul la băiatul meu. În timp, problemele lui s-au rezolvat, slavă Domnului! Dar la mine a fost
mult mai vizibil. Au dispărut toate necazurile pe care le-am avut cu durerile la coloană. Abia după
câteva zile, mi-am dat seama că aceasta a fost intervenţia Sfântului Ioan Rusul, că sfântul m-a
ajutat.
Atunci am simţit nevoia să merg la Sfântul Ioan Rusul să-i mulţumesc. Mi-am dorit foarte
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mult. Mă tot pregăteam, dar era prea complicat să mă duc singură sau cu o persoană anume. Nu
prea ştiam cum să fac, aşa că am tot amânat. Nu ştiam de ce aştept, dar totuşi aşteptam. La un
moment dat, s-a ivit ocazia de a merge în Grecia, prin intermediul ASCOR Cluj-Napoca.

Dacă este spre folos trupesc, dar mai ales spre folos duhovnicesc, rugăciunile adresate sfinților
și evlavia la moaște rodesc tămăduiri.

O a doua mijlocire a sfinţilor s-a întâmplat atunci când soţul meu a fost diagnosticat cu un
chist de opt centimetri la plămâni. Când am aflat, el a intrat într-o depresie foarte urâtă, a început
tot felul de tratamente. Dumnezeu m-a întărit să-i pot spune: „Nu te necăji, îi avem pe sfinţi
aproape, aici în casă!”. Cum fusesem în Grecia, citisem foarte multe minuni ale Sfinţilor Efrem
cel Nou şi Nectarie, minuni care s-au publicat şi în România. I-am spus soţului despre ei şi
fiecare membru al familiei a hotărât să citească câte un acatist. Eu am citit Acatistul Sfântului
Ioan Rusul, soţul l-a citit pe cel al Sfântului Nectarie, şi băiatul cel mare, pe cel al Sfântul Efrem
cel Nou. Şi, fără să ne dăm seama, am început această rânduială chiar cu puţin timp înainte de
Postul Mare. Am fost programaţi să venim la medic la Cluj în săptămâna mare, la Spitalul de
Pneumologie, pentru investigaţii. Soţul era disperat. Ştia că trebuia să fie operat, dar nu ştia de ce
natură era problema. Deşi era mai reţinut când îi spuneam că va fi bine, totuşi citea acatistul în
continuare. Eu, însă, simţeam o mare nădejde şi o putere.
Când am ajuns la Cluj, am făcut analizele necesare. După toate investigaţiile, doctorul ne-a
spus că din punctul lui de vedere, plămânul este foarte curat. „Nu mai aveţi nicio problemă, se
vede că a fost un chist, care printr-o minune s-a retras şi se vede pieliţa care se lipeşte de plămân”.
Atunci am izbucnit în plâns.
Ulterior, eu am mai făcut nişte investigaţii, în urma cărora s-a adeverit că există o disfuncţie a
glandei tiroide. Mi s-a spus că aveam TSH-ul, un hormon tiroidian, mărit de 68 de ori. Acest
lucru nu m-a speriat deloc. Voi începe tratamentul, dar nădăjduiesc în puterea sfinţilor mai mult
decât în puterea medicilor şi sper că va fi bine.
Am simţit nevoia să dau o mărturie pentru bucuriile pe care le-am primit, ca şi alţii să se
întărească duhovniceşte, să ştie că merită să îşi pună nădejdea în toţi sfinţii, că sfinţii sunt vii şi ne
ajută.
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Interviu

„Tatăl meu a fost ofranda oferită de Biserică regimului
ateu comunist”
– Interviu cu Lia Drăgănescu, fiica Părintelui Liviu Galaction Munteanu –

Interviu realizat de Tatiana Onilov | Foto: arhiva personală a doamnei Lia Drăgănescu;
Cristina Rădulescu

P

ărintele Liviu Galaction Munteanu a fost una dintre personalităţile
teologice de vază care a activat în Cluj-Napoca timp de 28 de ani. S-a
născut la 16 mai 1898, într-o familie de învăţători. S-a format ca teolog
la Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov şi la Institutul Teologic-Pedagogic din
Sibiu, apoi la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, unde a obţinut şi doctoratul.
Şi-a început cariera de profesor în anul 1924, la Catedra de studiu biblic al Noului
Testament, în cadrul Academiei Teologice din Cluj, ulterior transformată în
Institutul Teologic Ortodox. A fost printre puţinii profesori teologi care nu a
părăsit Clujul nici chiar în perioada hortistă, când majoritatea cadrelor didactice
au plecat la Sibiu sau la Bucureşti. Împreună cu Episcopul Nicolae Colan au
constituit un adevărat „pilon de rezistenţă” al Ortodoxiei din spaţiul nordtransilvănean. Rector timp de 15 ani la Institutul Teologic Ortodox, profesor, dar
şi duhovnic pentru mulţi tineri, a format câteva generaţii de preoţi. A fost autorul a
numeroase studii teologice, a susţinut conferinţe şi a scris manuale de profil. Îşi
pregătea cu atenţie toate predicile şi cursurile, acestea fiind de o înaltă ţinută
morală, dar şi duhovnicească. Pentru activitatea intensă şi pentru dorinţa de a
sluji Biserica, a fost considerat o persoană incomodă în timpul regimului
comunist. În anul 1958 a fost arestat, iar după un proces mai îndelungat a fost
întemniţat la Cluj, Gherla, apoi la Aiud, unde a murit peste doi ani.
Despre suferinţele din temniţele comuniste ale Părintelui Liviu Galaction
Munteanu, despre durerea de a pierde tatăl la o vârsta fragedă şi despre
nedreptăţile pricinuite de regimul comunist, am vorbit cu fiica distinsului
profesor mărturisitor, doamna Lia Drăgănescu. După câteva ore petrecute în
preajma acestei doamne, cei mai tineri dintre noi ne-am data seama încă o dată că
ar trebui să ştim şi să cinstim mai mult memoria celor care s-au jertfit pentru
credinţă şi pentru neam.
Din filele de biografie ale tatălui dumneavoastră, Părintele profesor Liviu Galaction
Munteanu, se conturează o personalitate dârză şi foarte demnă. S-a remarcat prin curaj şi prin
dorinţa de a mărturisi Ortodoxia în cele mai dificile împrejurări. De unde izvora această putere şi
hotărâre de a mărturisi a tatălui dumneavoastră? Ce l-a făcut să fie un scut apărător al Ortodoxiei
şi în timpul regimului comunist?
Tatăl meu a fost crescut şi a fost educat în acest fel. E o moştenire ce se trage din familie. Şi
tatăl lui, care a fost învăţător în Cristian, în satul în care s-a născut, a fost întemeietorul primei
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şcoli româneşti din Cristian. Erau nişte temerari care
se conduceau după nişte idei foarte exacte şi le
urmăreau până se finalizau, până se concretizau.
Aceste trăsături de dârzenie şi de curaj s-au conturat
din familie. A crescut într-o educaţie de tip german,
deoarece localitatea Cristian e un sat săsesc în care
au venit românii de dincolo de munţi în preajma
Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu, în 1821 sau
poate un pic mai devreme. Românii de aici la început
erau marginalizaţi, dar ulterior s-au dezvoltat foarte
mult, împrumutând de la saşi lucrurile bune,
abilităţile pe care ei nu le aveau, inclusiv dârzenia
sasului. Mi-aduc aminte de la tata, iar el ştia de la
bunicul şi străbunicul lui, că saşii aveau în
gospodărie diverse unelte pe care românii nu le
aveau, dar pe care le-au împrumutat. Aşa s-a
Părintele Liviu Galaction Munteanu
- profesorul mărturisitor
întâmplat şi cu şcoala românească înfiinţată de
bunicul meu. După ce românii au înaintat tot mai
mult în localităţile săseşti, au prins curaj şi au
început să îşi orânduiască viaţa. Tata a crescut în mediul acesta, unde oamenii sunt foarte bine
organizaţi, cu abilităţile excepţionale ale saşilor, pe de o parte, şi cu intelectul românilor, dorinţa
lor de a învăţa, pe de altă parte.
Tata a fost un om pe care l-am iubit şi pe care l-am apreciat foarte mult. Era şi cald, şi sever –
o combinaţie de trăsături prin care se impunea. Plâng şi la vârsta aceasta când mi-l amintesc.
Părintele Liviu Galaction Munteanu a dat dovadă de mult curaj şi când a hotărât să rămână în
Transilvania în timpul regimului hortist, apoi în perioada de după război, când a intuit venirea
regimului comunist cu toate vicisitudinile lui, mai târziu când a fost izolat la Bistriţa, dar şi pe
parcursul întregii sale cariere didactice, când nu a renunţat la predare, catehizare şi formare a
unor generaţii ancorate temeinic în adevărurile Ortodoxiei.
Da, această perioadă, hortistă, este o perioadă despre care trebuie să se discute. După
Dictatul de la Viena, odată cu ieşirea Ardealului de Nord din focarele Ţării, să spun aşa, românii
s-au refugiat în Vechiul Regat. Au trecut munţii şi repede au plecat de aici, inclusiv profesorii de
la Facultatea de Teologie din Cluj, astfel încât la această facultate rămăseseră doar câteva cadre
didactice. Aşa încât şi episcopul, Preasfinţitul Nicolae Colan, care iniţial fusese profesor de
teologie, fiind constrâns de această situaţie, a reluat activitatea la Facultatea de Teologie. A
început să predea cursul de Noul Testament şi atunci tata (n. n. Profesorul Liviu Galaction
Munteanu) a preluat cursul de Vechiul Testament. Au mai fost cooptaţi diverşi preoţi pe care îi
ştiau ca fiind mai bine pregătiţi şi care predau la diverse catedre.
Dar trebuie să spun că în perioada hortistă, ceea ce poate că nu se ştie şi nu s-a subliniat, este
că Biserica Ortodoxă şi Biserica Greco-Catolică au mers mână în mână. Episcopul Hossu şi
Episcopul Colan erau românii care rămăseseră aici, într-o ţară complet străină de noi. Se
întâlneau chiar aici, la noi acasă, în sufragerie. Deşi eram foarte mică, îmi aduc aminte cum
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stăteau aici, la masă, tata cu Episcopul Hossu şi cu Episcopul Colan. În această perioadă,
românismul şi românii se uneau, indiferent de confesiune.
La Facultatea de Teologie, cei rămaşi încercau să reziste cu toată puterea, deşi plecaseră
poate chiar trei sferturi din profesori spre Bucureşti, spre Sibiu sau în alte părţi. Cei câţiva care au
rămas suplineau şi alte cursuri, în afară de cursurile proprii de la catedra la care predau. Atunci a
venit şi Părintele Florea Mureşanu, când, a intrat pentru prima dată la Facultatea de Teologie din
Cluj, dar şi alţi profesori.
Şi Părintele profesor Ioan Bunea a predat în această perioadă?
Nu, Părintele Ioan Bunea a venit mult mai târziu, cred că după 1945.

Episcopul Nicolae Colan și Părintele Liviu Galaction Munteanu

Practic, a fost o mărturisire a credinţei prin activitatea didactică, prin jertfa de a rămâne la
Cluj?
A fost mai ales o mărturisire din dorinţa de a menţine flacăra aceasta a Ortodoxiei şi a şcolii
teologice. De aici ieşeau absolvenţi teologi, preoţi, care ulterior mergeau să slujească în parohiile
din Ardeal.
A fost mai presus de toate şi o jertfă, pentru că o parte din familia dumneavoastră plecase la
Sibiu, iar o parte a rămas la Cluj.
Da, atunci a fost momentul când sora şi fratele meu au trebuit să plece la Sibiu, pentru că în
Cluj nu mai rămăsese nicio şcoală românească. Fraţii mei erau mai mari, sora mea fiind la liceu,
iar fratele în primele clase de liceu. Eu încă nu intrasem la şcoală. De abia în anul 1942 am intrat
în clasa întâia primară la o şcoală confesională greco-catolică. Era singura şcoală primară
românească din Cluj, cu clasele I-IV. Deşi tata era profesor de teologie ortodoxă şi rector în acea
perioadă, m-a înscris la această şcoală primară. Acolo mi-am început studiile primare.
Într-un articol dedicat tatălui dumneavoastră, afirmaţi că Părintele Galaction Munteanu a
intuit ce va urma după Cel De-al Doilea Război Mondial, că a intuit venirea pericolului şi
formarea regimului comunist care se constituia în acea perioadă. Totuşi, a continuat activitatea.
Ce-l făcea să meargă împotriva curentului, împotriva regimului comunist?
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Atunci când apare un pericol, aşa cum îi este caracteristic fiinţei umane, întotdeauna te
întăreşte ceva nevăzut, necunoscut şi vrei să lupţi, să mergi mai departe, să înlături pericolul.
Aşa a fost şi tata. Imediat după război, s-au înfiinţat la Cluj cele două licee ortodoxe: „Simion
Ştefan” şi „Doamna Stanca”. La „Doamna Stanca” mi-am început şi eu studiile liceale. Tata a
pus foarte mult suflet pentru înfiinţarea acestor licee. Mi-aduc aminte că mergea zilnic să
urmărească toate activităţile care se desfăşurau pentru construcţia acestor licee. Iar când au fost
gata, a fost aşa de mândru şi a căutat să aducă cele mai bune cadre didactice pentru aceste licee.
Toţi profesorii erau absolvenţi cu diplome de merit, cu Magna cum laudae. Tata a fost interesat
întotdeauna de a face lucruri de calitate, în tot ce făcea. Cu toate acestea, activitatea liceelor nu a
durat mult. Nenorocirea a fost că imediat după abdicarea Regelui Mihai, după formarea
Republicii Populare Române şi după desfiinţarea tuturor liceelor confesionale, ambele licee din
Cluj au fost desfiinţate.
Mărturisirea credinţei, apărarea Ortodoxiei prin toate metodele şi formele care i-au stat la
îndemână (activitatea academică, activitatea universitară, catehizarea tinerilor şi copiilor etc.)
erau un scop pentru tatăl dumneavoastră?
Ştiţi cum a fost… Toate confesiunile aveau activităţi de catehizare. Aici, în Cluj, se putea
observa mai bine această tendinţă. Toate confesiunile erau destul de agresive şi voiau să racoleze
populaţia care nu le aparţinea. Şi, atunci, în aceste împrejurări, preoţii ortodocşi trebuiau să facă
ceva. Preoţii ortodocşi vedeau că peste tot se făcea catehizare (la protestanţi, la reformaţi), iar la
noi nu se făcea. Această problemă se discuta peste tot, la nivel naţional.
Aspectul ce ţine de preocuparea tatălui meu pentru catehizarea populaţiei începe din
momentul când a fost numit vicar la Cluj. Aici ar trebui să lămurim câteva aspecte, deoarece am
văzut că în presă au apărut câteva informaţii într-o viziune puţin greşită. Dar aici trebuie să fac o
paranteză mai largă.
După ce Institutul de la Cluj a fost închis, în anul 1952, şi după ce i se promisese că sigur va
ocupa catedra de Noul Testament, sau la Institutul din Sibiu, sau la Bucureşti, tata nu a mai fost
preocupat aşa de mult de situaţia personală. Sau, a fost preocupat într-o altă măsură, întrucât tot
în acel an noi am fost daţi afară din casă. Ni s-a spus să evacuăm casa în decurs de 48 de ore. Vă
imaginaţi? După ce faci o casă în câţiva ani, după ce aduni toate lucrurile, te muţi acolo cu
familia ta şi doreşti să locuieşti acolo, ţi se spune că în 48 de ore acea casă trebuie să fie evacuată.
Motivul pentru care trebuia să părăsim casa era că pe strada de mai jos, actuala strada Bădescu,
se construia un buncăr. Casa noastră fiind cu etaj, apărea riscul ca noi să vedem ce se
construieşte acolo. De aceea a trebuit să plecăm. De fapt, acesta era un simplu pretext, deoarece
nu se vedea nimic până acolo.
Aşadar, în perioada aceasta, tata avea multiple, grave şi serioase preocupări: Institutul
Teologic desfiinţat, dat afară din casă, preocupat de a găsi o nouă locuinţă. Iar până în toamnă i
s-a comunicat că nu mai putea ocupa catedra de Noul Testament nici la Bucureşti, nici la Sibiu. I
s-a oferit un loc de simplu paroh în Bistriţa. Aşa a ajuns la Bistriţa. Acolo şi-a dat seama că este
urmărit de Securitate, pentru că tatăl meu ştia că trebuie să îşi facă meseria în modul cel mai
serios. Că era profesor la catedră sau că era simplu preot paroh, tot serios trebuia să îşi facă
meseria. Aşa a început să ţină nişte predici de înaltă ţinută academică, ceea ce a început să atragă
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tot mai mulţi enoriaşi. S-a dus vestea din gură în gură şi, în fiecare duminică, biserica era tot mai
plină. Or, aceasta, la începutul erei comuniste, în plină desfăşurare a unui regim ateu, era de
neconceput. În loc să dispară această meserie, să dispară bisericile, să fie marginalizate,
populaţia să nu mai creadă în Dumnezeu, să nu se mai dezvolte credinţa oamenilor în nicio
direcţie, lucrurile stăteau altfel şi reprezentanţilor regimului nu le convenea tot ce se întâmpla la
Bistriţa. Atunci, tata a fost atenţionat. I s-a spus să o lase mai încet cu predicile. Desigur, nimănui
nu îi convine când cineva străin se amestecă în meseria pe care o mânuieşte. Nici tata nu s-a lăsat
înduplecat deloc. Ne spunea, când venea acasă, noi fiind deja studenţi, că va fi mai atent, dar că
nu îşi va lăsa meseria şi va face totul aşa cum ştie. Şi-a dat seama că era urmărit. Nu povestea
nimic, dar am aflat că a fost chemat la Securitatea din Bistriţa.
După şase ani petrecuţi la Bistriţa, a fost numit vicar în Cluj. Numirea a fost neaşteptată. Şi el
şi-a dat seama, şi noi ne-am dat seama că aceasta a fost o capcană. Voiau să îl ţină mai aproape,
pentru a fi observat mai bine aici, în Cluj. A ocupat acest post doar câteva luni, deoarece după
câteva luni i s-a găsit această problemă ce se referea la catehizare. Aici s-ar încheia paranteza şi aş
reveni la răspuns.
Aşadar, într-o şedinţă din luna august 1958, protopopii au menţionat că ar trebui să se facă un
program, o schemă după care ei să se ghideze şi care să conţină temele pe care ar fi trebuit să le
abordeze în cazul în care se dorea ca ei să facă aceste catehizări în biserici, aşa cum făceau toate
cultele sâmbăta sau duminica dimineaţă după Liturghie cu o parte din enoriaşi şi cu un grup mai
mic de copii. Catehizările nu erau obligatorii. Se prevedea că la aceste catehizări puteau rămâne
doar cei care doreau să afle mai multe. Protopopii doreau ca aceste programe să fie unice pe un
anumit teritoriu – de exemplu, pentru Eparhia Clujului să existe aceeaşi structură cu aceeaşi
tematică. La şedinţa respectivă, Episcopul Teofil Herineanu i s-a adresat tatălui meu, care era
prezent la întrunire şi chiar mi-a aduc aminte modul în care i s-a adresat: „Părintele Vicar
Munteanu, ca fost om de şcoală, să facă dânsul programul”. Tata a aprobat şi nu a comentat. Şi,
pentru că Părintele Ioan Bunea era profesor la Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti (aşa era denumirea
şcolii în acea vreme; după ce s-a desfiinţat Institutul, a rămas această şcoală, care pregătea
cantori; mai târziu s-a reînfiinţat Seminarul Teologic şi abia după anii ’90, s-a redeschis şi
Facultatea de Teologie), fiind şi unul dintre studenţii tatălui meu, a fost rugat de către tata să facă
un program după temele care existau în programa de la Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti. Şi l-a mai
rugat să fie teme mai simple şi pe categorii de vârste. Părintele Ioan Bunea a făcut această
programă după manualele existente şi aprobate de Ministerul Cultelor de atunci, precum şi de
Sinod. Aşa a fost întocmit acest program, care, ulterior, a fost repartizat la cele 12 eparhii, iar
eparhiile, la rândul lor, au repartizat programul la parohii. În total, erau în jur de 200 de parohii.
Şi, din atâtea parohii, doi preoţi din Bistriţa s-au adresat învăţătorilor şi directorilor de şcoală.
Adică, au discutat cu ei şi au vrut să colaboreze, să îi întrebe când ar fi putut veni copiii la aceste
catehizări.
De acolo a pornit totul. S-a interpretat că s-ar fi dorit în mod oficial introducerea religiei în
şcoli şi că directorii de şcoli ar fi trebuit să aducă copiii la catehizare. Acesta a fost momentul
când s-a spus că Părintele Munteanu a vrut să introducă religia în şcoală, pe când, nu era vorba
deloc de şcoală, ci doar de o catehizare în biserică, aşa cum se petrecea la alte culte. De aici a
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pornit totul. Tata, deţinând şi o funcţie administrativă în acea perioadă, semna tot ce era necesar.
A trebuit să semneze şi această hotărâre, să aprobe acest program, în urma căruia a fost chemat de
vreo două ori la Bucureşti pentru a explica ce s-a întâmplat, întrucât s-au sesizat şi organele de
partid, şi de stat în legătură cu această problemă care era deja o prolemă de partid. Tata a fost de
două ori şi i s-a spus că s-au lămurit şi că au înţeles cum s-a întâmplat. Au fost retrase imediat
toate programele care au fost difuzate la parohii. Şi, aparent, lucrurile s-au liniştit.
De fapt, acesta a fost momentul de cotitură? Atunci s-a hotărât arestarea Părintelui Liviu
Galaction Munteanu?
Da, după o săptămână sau două, a fost din nou chemat la Bucureşti. A venit cu un tren de
noapte. Dimineaţa era la Cluj şi credea că lucrurile s-au lămurit, că toţi au înţeles ce s-a întâmplat.
Seara i s-a comunicat că trebuie să plece din nou la Bucureşti, că ceva era neclar şi, că de data
aceasta, va trebui să plece cu împuternicitul, cum li se spuneau reprezentanţilor Securităţii, care
erau prezenţi pretutindeni, inclusiv în Episcopie. Nu se lua nicio hotărâre fără aprobarea lor. I s-a
spus că trebuia să se întâlnească cu împuternicitul la ora 18:00 în faţa clădirii care astăzi e
primăria, după care urmau să plece la Bucureşti. Tata şi-a făcut valiza şi a plecat. Şi nu a mai
revenit. Niciodată.
Tata avea o soră la Bucureşti la care se oprea când mergea acolo. Noi am sunat dimineaţa şi ni
s-a spus că încă nu ajunsese. Ulterior, tot dând telefoane, am înţeles că nu a plecat la niciun
Bucureşti, că a plecat direct la Securitate.
Mama s-a alertat. A luat legătura cu Episcopia, cu episcopul, cu împuternicitul. I s-a spus
după aceea că e la Securitate. Acolo a rămas. Îmi aduc aminte şi acum cum auzeam că atunci când
deţinuţilor li se dă drumul de la Securitate, de obicei sunt eliberaţi seara, noaptea, ca să nu fie
văzuţi. Şi eu aşteptam în fiecare seară. Stăteam cu faţa lipită de geam ca să văd când va apărea
tata. Nu a mai apărut niciodată.
Aceasta s-a întâmplat în 21 noiembrie 1958, atunci l-au închis. Mai târziu, în ianuariefebruarie, am auzit noi de la un prieten de-al fratelui meu că tata este operat la Chirurgie I şi că l-a
operat Conferenţiarul Mircioiu (n. n. Crişan Mircioiu – medic specialist în chirurgie, profesor,
conferenţiar universitar, doctor în medicină şi şeful Clinicii I de Chirurgie din Cluj-Napoca, a
trăit între anii 1913-2009), iar acest prieten al nostru l-a recunoscut. Ne-a mai spus că e păzit, că e
într-o rezervă, într-un salon în care e doar el şi gardianul la uşă, deci nu se putea intra. Vorbind cu
Dorin, prietenul nostru, ne-am dumirit că salonul tatălui era spre dreapta, dând într-o curte
interioară. Şi aşa ne-am gândit că dacă am fi mers acolo şi dacă am fi stat pe o balustradă din
curte, atunci tata, dacă s-ar fi ridicat şi ar fi mers la geam, ne-ar fi putut vedea. Aşa am şi făcut.
Am mers acolo şi ne-am gândit că dacă stăm acolo mai mulţi, atunci el sigur trebuie să se apropie
de geam şi să ne vadă. Şi, într-adevăr, la un moment dat am văzut cum s-a dat perdeaua la o parte
şi a apărut, a făcut doar cu mâna şi imediat a fost tras în spate de gardian. Nimeni nu avea voie să
intre în salon, decât medicul care îl îngrijea. Şi acum, din dosarul de la CNSAS (n. n. Consiliul
Naţional pentru studierea Arhivelor Securităţii), am văzut că a fost dus în ultimul hal la spital,
pentru că a avut o hernie încarcerată, deci, practic era un abdomen acut, cu un intestin sugrumat.
Dacă te duceai în primele ore, operaţia evolua normal, se producea normal. Or, la el o mare parte
din intestin şi din epiplon erau necrozate, era moartă partea aceea. Evoluţia a fost foarte gravă şi
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foarte lungă, pentru că au trebuit să facă rezecţie largă din intestin, o mare parte din intestin să fie
tăiată. Lucrurile au mers greu, mai ales că tata era un om de 60 de ani, nu mai era un tânăr. Mi-am
dat seama că a fost ceva gravisim şi din ce am citit în biletul de ieşire din spital, unde se menţiona
că a stat internat o lună de zile. După o hernie, în mod normal, stai două-trei zile. Dar tata a stat o
lună de zile, după care a mers din nou la Securitate, unde fusese închis în continuare, pentru că
încă nu începuse procesul. După această
internare, tata nu şi-a mai revenit
niciodată. Au urmat doi ani şi patru luni,
când a fost din rău în mai rău. Şi, până la
urmă, s-a sfârşit în cel mai chinuitor mod
posibil. Am aflat aceasta din dosarul
CNSAS, după ce am văzut şi diagnosticul.
În luna mai a fost procesul, când a fost
condamnat la 17 ani de închisoare. Mama a
venit acasă repede şi ne-a spus că tata a fost
adus la proces, acela fiind momentul când
am fi putut să îl vedem. Tata a fost adus la
proces în zeghe, cu toate că încă nu fusese
Distinsul profesor, în timpul întemnițării
în închisorile comuniste.
condamnat. Procesul nu a fost unul public,
deci nu am putut intra. Mama a putut să stea de vorbă cu tata doar cinci minute. Noi, totuşi, am
stat acolo să îl vedem când iese de la proces. Procesul s-a judecat cu lotul proceselor politice la
Tribunalul Militar, care e peste drum de Teatrul Naţional. Voiam să specific acest lucru, pentru că
de acolo de la Tribunalul Militar a fost adus pe jos în zeghe, pe stradă, pe carosabil, au ocolit tot
tribunalul. Atâtea sute de metri pe jos, îmbrăcat în zeghe. De ce? Pentru că totul era gândit să fie
spre umilirea şi înjosirea omului. L-au adus pe jos acolo. Şi a fost adus intenţionat aşa, într-o zonă
unde era Episcopia, într-o zonă unde el a lucrat peste 30 de ani, anume ca să îl vadă toată lumea.
Noi eram pe stradă, dar tata nu avea voie să facă nimic. L-am văzut, ne-a văzut şi atât. Atunci
l-am văzut ultima dată.
În acea perioadă aţi avut veşti de la tatăl dumneavoastră? Aţi putut comunica cu dumnealui?
Niciodată nu am avut nicio veste, nu am avut dreptul la vorbitor, nici la pachet. Nimic, nimic!
Eram într-o continuă îngrijorare, copleşiţi de durere.
După eliberare, Părintele Ioan Bunea, care a fost încarcerat o perioadă împreună cu tatăl
dumneavoastră, nu v-a povestit ce s-a întâmplat acolo?
Părintele Ioan Bunea a fost de asemenea arestat, împreună cu Părintele Liviu Galaction
Munteanu, pentru aceeaşi problemă a catehizării. Au stat un timp împreună la Gherla, dar nu
foarte mult. Părintele Ioan Bunea, fiind mai tânăr şi mai sănătos, a fost dus la Canal. După ce a
ieşit din închisoare, Părintele Ioan Bunea nu a vorbit şi nici nu a povestit despre acea perioadă. În
general, după ce ieşeau din închisoare, deţinuţii politici nu vorbeau despre experienţa carcerală.
Erau obligaţi să semneze că nu vor vorbi, dar, de asemenea, nici ei nu mai puteau povesti şi reda
atrocităţile prin care au trecut, mai ales din teama de a nu scăpa vreun cuvânt, ca să nu se afle
ceva.
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Spuneaţi într-un articol dedicat tatălui dumneavoastră, că Părintele Liviu Galaction
Munteanu a fost „oferit ca dar de către Biserică, regimului ateu comunist”. Nu a putut
Biserica să îşi apere una dintre cele mai semnificative şi dedicate personalităţi ale vremii, una
dintre personalităţile cele mai doritoare de a sluji Biserica?
Nu a vrut. În acea perioadă nu a vrut. De când a fost condamnat tata şi tot timpul cât a fost la
Securitate, mama mergea zilnic la Preasfinţitul Teofil Herineanu, dar PS Teofil nu a vrut să
promită niciodată că va încerca să intervină cu ceva, deşi ştia că el a fost cel care a spus:
„Munteanu, ca om de şcoală, să facă programul de catehizare”. Nu a venit tata să zică: „Eu vreau
să fac programul”. Şi, cu toate acestea, nu a vrut să intervină, spunea că trebuie să se mai
gândească, că trebuie să se mai consulte cu reprezentanţii politici şi cu împuternicitul. Probabil
că împuternicitul îi spunea să nu se implice, pentru că pentru problema catehizării trebuia să
răspundă ori episcopul, ori vicarul. Episcopul cel mult ar fi răspuns cu plecarea la mănăstire, nu i
s-ar fi întâmplat altceva. Iar Munteanu, fiind vicar în acea vreme, a trebuit să facă închisoare, că
nu avea altcumva cum.
De aceea am şi spus că tatăl meu a fost ofranda oferită de Biserică. Acest lucru a fost foarte
clar, pentru că au fost atâtea luni în care s-a discutat acest subiect referitor la catehizare. Până la
urmă trebuia să dispară unul dintre cei doi. Aceasta trebuia să se întâmple. Aşa a fost ordonat să se
întâmple: ori unul, ori altul.
Dumneavoastră spuneţi că îndârjirea de a distruge o personalitate reprezentativă a Bisericii
urmărea, de fapt, timorarea şi punerea sub tăcere a unui întreg segment social, a celor temerari, a
celor care, prin credinţă, mai puteau încă înfrunta comunismul. Acesta a fost scopul arestării
tatălui dumneavoastră?
Într-adevăr, acesta a fost de fapt scopul lor major, de a pune sub tăcere o masă socială
importantă. Acest lucru s-a urmărit odată cu închiderea şi condamnarea tatălui meu. Se ştie că
preotul e ca un lider de opinie. Şi când îl iei şi îl pui de-o parte, se rezolvă foarte multe lucruri, mai
ales într-un regim care voia să se impună şi să se impună împotriva credinţelor şi a convingerilor
care au existat până atunci. Tata era vicar atunci, era o persoană cunoscută. Apoi, să ne gândim la
situaţia lui: rectorul unei facultăţi care a avut zeci sau sute de generaţii de preoţi care au ieşit de
sub mâna lui este închis. Sigur că despre un asemenea eveniment s-a auzit. Şi după ce se auzea că
şi Munteanu a fost închis, toţi deveneau timoraţi.
Ca să vă închipuiţi cât de timorată era lumea în acea perioadă. Era perioada când se consolida
noul regim comunist. El a intervenit în forţă. Tinerii de astăzi nu pot înţelege exact. Aşa cum eu,
trăind această lungă perioadă de 45 de ani sau cât a fost, am simţit că aşa de mult s-a impregnat
acest regim în fiecare din noi, încât, deşi gândeam cu totul altfel decât ni se impunea să gândim,
simt că şi astăzi avem reminiscenţe ale acelui regim în comportamentul nostru, în felul de a
gândi. Deşi am fost şi sunt total împotriva acelui regim, de multe ori băiatul meu îmi spune că
sunt comunistă. Am fost întotdeauna opusul oamenilor din acel regim. Dar cine ştie, poate în
educaţia noastră, în felul în care noi a trebuit să trăim într-o societate care se construia în acel fel,
am fost şi noi influenţaţi. Era o viaţă dublă: era una ceea ce trăiai în familie şi între zidurile casei
tale şi era cu totul altceva în afară, în societate, unde aveai un comportament cu totul diferit.
Trebuia să fii foarte atent la fiecare cuvânt pe care îl spuneai, la fiecare atitudine pe care o
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manifestai faţă de cineva, faţă de un eveniment care se petrecea în societate, pentru că niciodată
nu ştiai cine din apropiere, poate o rudă, poate un prieten (pentru că acum se descoperă), poate
cineva de la serviciu sau oricine ar fi putut auzi o glumă pe care o spuneai sau o interpretare la
evenimentele acelei perioade şi ar fi putut să te pârască la Securitate. Au fost perioade foarte
grele, astfel încât noi nici nu credeam că se va vedea vreodată sfârşitul.
În închisorile comuniste mulţi au rezistat prin credinţă. Alţii au putut înfrunta încarcerarea
prin cultură şi prin ştiinţă. Care a fost parcursul tatălui dumneavoastră în aceste temniţe ale
ororii? Ştim că a fost supus unor torturi greu de imaginat şi unor condiţii de exterminare.
Puteau rezista în închisori mai ales cei tineri. Or tata, fiind la vârsta de 60 de ani şi bolnav, nu a
putut rezista. Apoi, era foarte ataşat de familie. Mama a avut mereu foarte multă grijă de el, tata
fiind înconjurat de multă căldură, dar şi de toate rudele. A fost greu pentru el. A fost torturat şi
psihic, spunându-i-se că fratele meu s-ar fi sinucis, iar despre mine i s-a spus că am fost
exmatriculată de la facultate. A suferit foarte mult şi fizic, dar şi psihologic.
De exemplu, studiind acum dosarul de la CNSAS şi aflând mai multe de la persoanele care au
fost închise la Aiud, îmi dau seama că în celule a fost un focar TBC, întreţinut cu bună ştiinţă de
către autorităţi, pentru că, în secolul nostru, nu se poate concepe ca un om care este infestat cu un
bacil Koch să ajungă în stadiul în care are deja Morbul lui Pott (n. n. – tuberculoză osoasă a
coloanei vertebrale), aşa cum a ajuns tata. O infecţie TBC care să evolueze în aşa hal, încât să
ajungă în acea fază a destrucţiei vertebrelor, a discurilor intervertebrale şi a coloanei în sine, încât
să se rupă coloana. Şi chiar dacă ar fi făcut cineva o asemenea infecţie, totuşi, exista tratament.
Dar în dosarul de la CNSAS scrie despre tata că, în urma unei astfel de infecţii osoase la coloana
vertebrală, vertebrele D4-D8 s-au prăbuşit, ţesutul osos fiind destructurat pe o porţiune foarte
mare. Asta înseamnă că omul pur şi simplu se frânge în două, că doar coloana ţine tot organismul,
statura. După ce i s-a frânt coloana, tata nu a mai putut să se ridice. A stat tot timpul la pat. Nu i s-a
acordat niciun ajutor. A fost ţinut în celulă, în acea stare, până când a ajuns în ultimul hal. Doar
când a fost în comă, în ultima lună înainte de a muri, a fost dus într-o infirmerie, iar în acte au scris
că i-au dat streptomicină. Dar ce folos? I-au dat medicamentul când era prea târziu. Ei au fost
acoperiţi în acte, pentru că într-adevăr i-au dat streptomicină, dar i-au administrat medicamentul
când infecţia se dezvoltase în tot organismul. Tata avea deja şi meningoencefalită, o infecţie
cerebrală, şi Morbul lui Pott în spate, avea tulburări vasculare mari, cu tromboflebită, edem,
impotenţă funcţională a ambelor picioare, practic paralizat. Pentru faptul că nu a fost scos la
muncă, aşa cum a fost Părintele Ioan Bunea, care a fost dus la Canal, tata nu a avut posibilitatea de
a se mişca şi a rămas ţintuit la pat. El s-a prăbuşit din punct de vedere biologic, iar această
degradare s-a întreţinut prin faptul că nu mai avea alimentaţia necesară, nu se mişca, era dărâmat
şi din punct de vedere psihic. Totul se degrada în jurul lui. Tortura psihică era permanentă, tot
timpul i se spunea ceva ce îl dobora şi mai mult.
După zeci de ani, am aflat la un moment dat că tata a stat la Aiud împreună cu Părintele
Dumitru Stăniloae. Şi Părintele Dumitru Stăniloae povestise cuiva care, ulterior, i-a povestit
fratelui meu că niciodată nu a văzut vreun om care să fi fost atât de chinuit ca Părintele Munteanu.
Şi chiar mi-a picat greu. Mă gândeam oare de ce spunea aşa Părintele Dumitru Stăniloae, cum
adică a fost cel mai chinuit. Dar după ce am văzut dosarul de la CNSAS, mi-am dat seama că tata a
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fost foarte bolnav, în ultimele luni ale vieţii fiind în comă, fără a se putea întoarce de pe o parte pe
alta din cauza escarelor şi a bubelor, după operaţia de dinainte de proces şi cu toată suferinţa de
după, mi-am dat seama că acesta a fost un chin îngrozitor.
Felul în care s-a sfârşit tata a fost foarte dureros. Ceea ce m-a durut foarte mult a fost când
mama s-a dus la catedrală şi a vrut să îi facă un parastas la şase săptămâni după ce aflase că tata a
murit şi după ce i se eliberase certificatul de deces. Preotul catedralei, însă, fost student de-al
tatălui, a spus că nu ştie dacă trebuie să facă acel parastas, nefiind sigur de decesul tatălui, chiar
dacă mama avea certificatul în mână. A tot amânat-o pe mama. Pur şi simplu nu a vrut să facă o
slujbă unui om care a trecut din lumea aceasta. Îi era frică şi trebuia să mai întrebe de altcineva.
Într-un final, a făcut acel parastas, după ce, probabil, a fost la episcop şi a cerut voie. Ce poţi să
spui… Sunt lucruri foarte triste.
Ca mulţi alţi pătimitori care au murit între pereţii reci ai închisorilor comuniste, tatăl
dumneavoastră a fost aruncat într-o groapă comună de la Aiud. Abia recent au apărut câţiva
cercetători, istorici mai ales, care au demarat un proces de găsire a mormintelor celor decedaţi în
temniţe sau ale celor care au fost împuşcaţi în munţi şi îngropaţi în păduri sau în gropi comune.
V-aţi gândit vreodată să încercaţi să găsiţi osemintele tatălui dumneavoastră?
Nu, pentru că locul acela între timp s-a schimbat. Mă refer la locul de pe dealul acela unde era
aşa-zisul cimitir al închisorii. În plus, nu aveau nici ei niciun fel de evidenţă. Atunci când ne-am
dus, destul de curând după moartea tatălui, am văzut pământ proaspăt scormonit şi ne-am gândit
că acolo ar fi trebuit să fie şi am pus nişte semne. Dar, după un timp, nu am mai găsit acele urme
pe care noi ni le-am pus. Doar după Revoluţie (n. n. – Revoluţia din 1989) au fost scoase toate
osemintele şi puse la comun în osuarul de la Aiud. Deci, nu putem şti niciodată care ar fi
osemintele tatălui.
La Aiud e loc de pelerinaj. Tinerii care au evlavie la martirii regimului comunist, şi nu doar
tinerii, merg acolo pentru a se închina şi a săruta osemintele celor pe care îi consideră sfinţi. Poate
printre ele se află si osemintele tatălui dumneavoastră. V-aţi dori ca pătimitorii din regimul
comunist să fie canonizaţi? Credeţi că ar trebui să existe un asemenea demers?
Nu mă gândesc la canonizare şi nu pot eu să mă amestec în aşa ceva, dar poporul trebuie să
ştie. Mai ales tinerii şi generaţiile de astăzi trebuie să ştie ce s-a întâmplat. Pentru că nu e voie să
iei un om din viaţa lui, să îl scoţi din rânduiala lui, indiferent de ce meserie ar avea, şi să îl ţii în
condiţii de exterminare, aşa cum s-a procedat în regimul comunist. Şi Sighetul, şi Aiudul, şi toate
celelalte închisori politice erau făcute şi administrate anume în aşa mod încât oamenii să nu mai
iasă de acolo.
De ce acea generaţie care a suferit în temniţele comuniste a avut tăria de a rezista şi de a
mărturisi credinţa în condiţii şi împrejurări greu de imaginat, iar noi, având toată libertatea şi
multe cunoştinţe, având modele, nu putem mărturisi? Ne caracterizează mai degrabă o
comoditate, o laşitate. La o încercare mai grea nu se ştie dacă vom putea rezista.
E vorba de necunoaşterea trecutului generaţiei anterioare şi a contextului social în care s-a
trăit. În acea vreme, aveam toţi o putere în noi, voiam să ne opunem, să rezistăm traumei care
venea din afară. Poate că toţi am fost un pic laşi, prin tăcere, prin neangajare. Chiar şi generaţia
noastră.
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Ortodoxia noastră

De ce ne înfricoşează Sfântul Ioan Botezătorul?
Text: Maria-Magdalena Goia | Pictură: Codruţa-Melania Căluşer

D

espre Sfântul Prooroc Ioan, Înaintemergătorul Domnului, ştim că e
Glasul celui ce strigă în pustie (Matei 3: 3), că L-a botezat în apa
Iordanului pe Domnul Hristos, cunoaştem că a propovăduit pocăinţa
şi a mustrat păcatele. Pentru unii dintre noi, diverse producţii cinematografice,
luate ca atare, ne lasă în minte o perspectivă distorsionată asupra Botezătorului,
pe care îl schiţează repede din câteva gesturi mânioase şi un strigăt iritant, dincolo
de care ne e greu să trecem.
Zămislit în pântecele sterp al maicii sale, dar apoi devenit roditor, ascet în întreaga sa viaţă
pământească, Sfântul Ioan Botezătorul continuă un fel de asceză şi acum, la aproape 2000 de ani
de la mutarea sa la Domnul. Deşi este atât de aproape de Mântuitorul Hristos, stând chiar de-a
stânga Lui şi cu mâinile întinse spre El în rugăciune, mijlocind pentru întreaga lume (aşa cum ni-l
înfăţişează icoana Deisis), Proorocul Înaintemergător este adesea privit superficial sau chiar
greşit de către noi şi nu cu uşurinţă primit în cugetele şi în inimile noastre.
Orice înger e înfricoşător
Înfăţişat în iconografia ortodoxă uneori cu aripi de înger, numit „Îngerul Domnului”, Sfântul
Ioan Botezătorul inspiră o anume teamă, făcând cugetul să se formuleze ca într-un vers al lui
Rainer Maria Rilke: „orice înger e înfricoşător” (Rainer Maria Rilke, Elegia a doua, în Elegiile
duineze, traducere şi note George Popa, Editura Polirom, 2000, cf. www.poezie.ro). Totuşi, a ne
opri la acest prim imbold, care nu include neapărat şi starea de evlavie, ne este spre pagubă.
Căutând chipul Proorocului Ioan, avem prilejul să descoperim ce presupune apropierea de
Dumnezeu şi să vedem cum ne putem folosi de lucrarea Înaintemergătorului în viaţa noastră.
Ceea ce se distinge ca o evidenţă, atât din icoanele Sfântului Ioan Botezătorul, cât şi din ceea
ce s-a păstrat în Sfintele Evanghelii şi în Tradiţie despre traiul său pe pământ, este desprinderea
Înaintemergătorului de toate cele ale lumii, pe cât i-a stat în putinţă ca om. Sfântul Ioan nu s-a
bucurat nici de afecţiunea părintească, prigonit fiind de mic şi rămas singur în pustie, nu s-a făcut
părtaş nici măcar la jocurile copilăriei, nicidecum la voioşia tinereţii, nici nu s-a odihnit în
confortul vreunei case, nici din mâncare gătită nu s-a înfruptat, nici la slava lumii nu a râvnit.
Asceza sa este înfricoşătoare, dar rodul ei e discernământul. Felul său de a fi în sine aduce o
zguduire a conştiinţei, pentru că dă pe faţă micimea noastră; înaintea chipului topit de dragoste
pentru Dumnezeu al Sfântului Ioan înţelegem cât de puţin întoarcem noi viaţa noastră spre
Dumnezeu. Dar ceea ce se vede în exterior este doar o umbră a ceea ce s-a petrecut lăuntric.
Sfântul Ioan a înţeles pentru ce se născuse, pentru ce trăia, a înţeles că voia Domnului cu el era
covârşitor mai importantă decât orice lucru pământesc, a înţeles cu adevărat care e Unicul
necesar. De aceea, asceza sa a fost una conştientă, asumată, lucrată, nu doar o vocaţie. Şi această
conştientizare a Unicului necesar, de la care toate se pun mai apoi în rânduială, o cerea Sfântul
Ioan şi celor ce veneau la el, fiecăruia la măsura lui. Căci el nu îi îndemna pe oameni nici să se
mute cu toţii în pustie, nici să îmbrace de atunci înainte haine din păr de cămilă, ca haina sa, nici
nu le dispreţuia îndeletnicirile sau familiile şi nu le cerea să se rupă de acestea. Mai mult, cel mai
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aspru îi mustra pe cei care doar formal păreau a fi mai asceţi şi mai evlavioşi. Ce îi învăţa Sfântul
Ioan pe cei ce veneau la el era să iasă din calea păcatului, să lupte cu propriile patimi şi, mai ales,
să recunoască Adevărul. Pe Care Adevăr tot el li L-a arătat la apa Iordanului, în Persoana
Domnului nostru Iisus Hristos, despre Care a mărturisit că este Fiul lui Dumnezeu.
Ce a făcut posibil ca omul să Îl boteze pe Fiul lui Dumnezeu?
Odată cu Arătarea Domnului la Iordan, s-a împlinit şi lucrarea Sfântului Ioan Botezătorul pe
pământ. Iar această lucrare a sa şi misiunea cu care a fost încredinţat, de a-L boteza pe Însuşi
Mântuitorul, sunt iarăşi un motiv de înfricoşare. Mintea nu poate pricepe cum poate un om să
primească un asemenea dar, de a-L boteza pe Fiul lui Dumnezeu întrupat. Asprimea ascezei
Proorocului îşi găseşte însă aici dezlegarea. Nu a fost o renunţare formală şi zadarnică la cele
lumeşti, nici vreun antrenament menit pentru atingerea unei anumite performanţe a înfrânării,
ci a fost o permanentă strădanie de conştientizare a realităţii că omul nu poate fără de
Dumnezeu. Pentru că agonisise luciditatea, smerenia şi ascultarea, a fost posibil ca Sfântului
Ioan să i se încredinţeze să Îl boteze pe Mântuitorul Hristos şi să poată face aceasta şi să rămână
viu. Mai târziu, mâinile altora s-au atins de creştetul Ziditorului cu cunună de spini, dar
pomenirea lor a pierit şi numele li s-a stins. S-au atins de piatra cea din capul unghiului
(Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel 2: 20), neluând seama de ceea ce Domnul
Hristos spusese, că Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va
strivi (Matei 21: 44).
Omul liber – cel care şi-a trăit viaţa fără a-şi trăda conştiinţa
Sfântul Ioan Botezătorul ne înspăimântă şi prin libertatea sa. A trăit cu intensitate şi fără
niciun compromis, ascultând mereu de conştiinţa sa clarificată de glasul lui Dumnezeu – de aici
şi măreţia chipului său. Urmarea glasului conştiinţei şi mărturisirea adevărului de către
Proorocul Ioan au biruit teama de puterile vremii şi chiar teama de moarte. Pentru neînfricarea
aceasta a sa în numele Adevărului, Sfântul Înaintemergător a fost aruncat în temniţă şi apoi ucis.
Dar puterea lui s-a vădit şi după moarte, căci se spune în Tradiţie că, de pe tipsie, capul tăiat al
Sfântului Ioan şi-a mai deschis o dată gura şi a mustrat-o din nou pe Irodiada, care, îngrozită, a
înţepat cu un ac limba ce rostea adevărul. Având înainte această pildă de bărbăţie a Sfântului
Ioan, devenim conştienţi de cât de mult ne urâţesc chipul lăuntric multele griji şi temeri
pământeşti, de cât de mult ne umilesc şi ne înrobesc acestea, primejduindu-ne mântuirea.
Proorocul şi ispita îndoielii
În textul Evangheliei care vorbeşte despre ultimele zile din viaţa pământească a
Înaintemergătorului, mai găsim un prilej de tulburare, dar într-un sens diferit faţă de celelalte
amintite. Din închisoare, Sfântul Ioan şi-a trimis ucenicii să Îl întrebe pe Domnul Hristos dacă
El este Mesia sau dacă să aştepte pe altcineva (cf. Matei 11: 4). De fapt, a fost şi un act pedagogic
făcut de prooroc, pentru ca ucenicii săi să-L cunoască şi să înţeleagă să Îl urmeze pe Domnul
Hristos, dar a fost şi o luptă lăuntrică, după Mitropolitul Surojului, Antonie Bloom. În această
luptă, Mântuitorul nu i-a demonstrat nimic Botezătorului Său, i-a cerut doar o încredere fără
margini. Şi Sfântul Ioan a rămas credincios până la capăt faţă de ceea ce Dumnezeu îi revelase
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în profunzimile sufletului său (cf. Părintele Antonie Bloom, Mitropolit de Suroj, traducere după
cartea God and Man, capitolul II, traducerea din engleză şi aparatul critic de Octavian Mureşan,
citat pe www.ceruldinnoi.ro). Înfricoşătoare este greutatea acestei probe a îndoielii, înfricoşător
este şi că o viaţă întreagă de înfrânare şi renunţări nu înseamnă lipsa ispitei în credinţă şi că lupta
pentru mântuirea sufletului a fost până în ultima clipă. Episodul acesta din viaţa Botezătorului
dovedeşte, totodată, faptul că măsura la care a ajuns Sfântul Ioan nu se datorează vreunui
privilegiu pe care l-ar fi avut faţă de ceilalţi oameni de la Dumnezeu, ci lucrării, strădaniei şi
dăruirii sale.
Asprimea ca taină
Dacă, însă, noi cei de astăzi găsim motive să ne înfricoşăm de Sfântul Ioan Botezătorul şi dăm
înapoi de la a-i cere rugăciunea, contemporanii săi reuşeau să treacă peste asprimea proorocului
lui Dumnezeu şi veneau continuu la el să se boteze. Prin urmare, venind la Înaintemergătorul,
oamenii primeau ceva foarte important, care făcea asprimea cu putinţă de purtat. Acelaşi lucru
s-a întâmplat peste timp şi cu alţi oameni ai lui Dumnezeu, care, în mod excepţional, au avut darul
de a spune pe nume păcatelor oamenilor – printre aceştia numărându-se şi Părintele Arsenie
Boca. Dând pe faţă păcatul, descoperindu-le oamenilor adevărul despre ei înşişi, aceşti aleşi ai lui
Dumnezeu îi ajutau astfel pe cei ce îi căutau să ajungă la odihna de a fi în sfârşit în pace cu
conştiinţele lor.
Acolo unde e nevoie de spunerea lucrurilor pe nume, de vădirea adevărului despre noi înşine,
de rezistenţă în ispite şi de asumări ascetice, Sfântul Ioan Botezătorul este şi astăzi grabnic
ajutător. Deşi ne este greu să înţelegem, glasul Proorocului rânduieşte lucrurile şi acolo unde
există multă şovăială. De pildă, Sfântul Iona al Kievului care, chiar şi după ce i s-a arătat de trei
ori Maica Domnului cerându-i să construiască o mănăstire, refuzase să facă acest lucru de teama
de a nu fi înşelat, la glasul Botezătorului a ascultat („Cuviosul Iona din Kiev sau omul ca inima lui
Dumnezeu” de Monahia Mina, în Familia ortodoxă, p. 16). La fel, Sfânta Marta (sărbătorită pe 4
iulie), care a dorit să fugă atunci când părinţii au logodit-o cu un tânăr, şi-a călcat voia şi a urmat
îndemnul Sfântului Ioan Botezătorul, care i s-a arătat şi a sfătuit-o să se căsătorească; din acea
căsătorie, ea l-a născut mai târziu pe cel ce avea să devină Sfântul Simeon, nevoitorul din
Muntele Minunat (David şi Mary Ford, Căsătoria, cale spre sfinţenie, p. 36).
Prin toate acestea, Sfântul Ioan continuă şi acum să fie Înaintemergătorul Domnului. Dacă a
fost Înaintemergătorul Domnului pe pământ, vestindu-L şi celor din iad, el este acum
Înaintemergător al Mântuitorului în sufletele noastre, amintindu-ne permanent, chiar şi numai
prin icoana sa, că fără strădanie şi pocăinţă nu ne vom putea izbăvi sufletele: Din zilele lui Ioan
Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe
ea (Matei 11:12).
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e multe ori, suntem dispuşi să străbatem sute şi mii de kilometri pentru
a ajunge la oameni mari la care căutăm folos duhovnicesc, iar această
căutare cu siguranţă este bineplăcută lui Dumnezeu, dar, uneori,
cuprinşi de dorul şi de grija drumului, îi trecem cu vederea pe părinţii aflaţi mai
aproape de noi. M-am regăsit în această situaţie, pe măsură ce citeam despre
Părintele Florea Mureşanu, teolog, om de litere, protopop al Clujului, ctitor de
mănăstire şi, înainte de toate, mărturisitor al lui Hristos, martirizat la Aiud.
Itinerariu biografic
Părintele Florea Mureşanu s-a născut la 8 iulie 1907, în satul Ciubanca, judeţul Someş (azi
Cluj), din părinţi săraci şi neştiutori de carte, el fiind al doilea copil al familiei, după un frate mai
mare şi înaintea a două surori mai mici. Urmând şcoala primară în sat între 1913-1919 (sistem de
şase clase), este trimis, la îndemnul învăţătorului, la Liceul „Andrei Mureşanu” din Dej, unde,
terminând primul an cu „foarte bine”, obţine în clasa a doua (sistemul vechiului învăţământ era
diferit – clasa a doua de liceu corespunde clasei a VI-a de gimnaziu din zilele noastre) bursă şi loc
în internat, pe care le-a păstrat până la absolvire, în 1926. Banii pentru cheltuielile de zi cu zi,
pentru cărţi, haine, îi procură din meditaţiile pe care le dădea. Apoi, în anii 1926-1930, urmează
Academia Teologică Ortodoxă din Cluj, obţinând diploma cu distincţia Magna cum laudae. În
paralel cu teologia, studiază şi la Facultatea de Filosofie şi Litere, la Universitatea din Cluj.
Patriarhia Română îi finanţează o bursă în Franţa, la Universitatea din Strasbourg în 1930, dar,
din cauza crizei economice din acea vreme, posibilităţile instituţiilor româneşti sunt drastic
reduse şi tânărul este nevoit să se întoarcă în ţară, în 1931. Devine catihet la şcolile primare din
Cluj până în 1932, când se căsătoreşte cu Eugenia Adam şi este hirotonit preot, încredinţându-i-se parohia Râşca de Sus, judeţul Cluj, unde va rămâne până în ianuarie 1934. Chemat de
Episcopul Nicolae Ivan ca preot la Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Cluj, în urma
realizărilor deosebite din cadrul parohiei de munte, şi ca profesor de educaţie religios-morală la
cursul profesional de ucenici, părintele rămâne în aceste funcţii până în 1938, an în care absolvă
şi Facultatea de Teologie din Cernăuţi, la care se înscrisese în 1935. Obţine în 1938 o bursă a
Fundaţiei „Humboldt” la Universitatea din Berlin în vederea pregătirii tezei sale de doctorat, dar
începutul celui De-al Doilea Război Mondial îl împiedică să o ducă la bun sfârşit. Aşa încât, între
1939-1946, părintele slujeşte la catedrală, fiind şi profesor suplinitor la Academia Teologică.
Prezentând o altă teză de doctorat, în 1945, despre Cazania lui Varlaam, devine doctor în teologie
în 1948. Între timp, este numit paroh şi protopop al Clujului (în 1946), iar în 1948, devine preot al
Bisericii din Deal, cel mai vechi locaş de cult ortodox din Cluj, continuându-şi totodată misiunea
de protopop.
Omul de cultură
În toată această perioadă, Părintele Florea Mureşanu s-a dedicat cu multă dăruire Bisericii,
completându-şi misiunea de slujitor al altarului cu o bogată activitate culturală. A publicat
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articole la numeroase reviste clujene, printre care Glasul Ardealului, Patria, România Nouă,
Tribuna Ardealului; la cea din urmă, ca redactor cultural între anii 1940-1944, a condus pagina
„Grai şi suflet românesc”; totodată, a colaborat la reviste religioase ca Renaşterea, Viaţa
Ilustrată, Revista Teologică, fiind sprijinit în munca editorială şi de soţia lui, care era scriitoare
(cf. Florea Mureşanu, Grai şi suflet românesc, Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 1997, p. 21 – cartea
se constituie sub forma unei antologii de articole ale părintelui, publicate în ziarele şi revistele
vremii, adunate în volum de Părintele profesor Dorel Man). În timpul activităţii sale didactice,
preocupările Părintelui Florea s-au îndreptat şi spre apropierea tinerilor de Mântuitorul Hristos,
manifestând un simţ pedagogic admirabil. Lucrează la manuale de religie pentru clasele şcolii
primare – Carte de religie ortodoxă (1941-1942), apoi, în 1943, publică o carte pentru tineri –
Întâia carte de învăţătură. Pentru tineretul român de lege răsăriteană şi pentru tot românul
iubitor de Hristos (cartea a fost reeditată la editura Renaşterea, Cluj-Napoca, în 2001), dar
rămâne prezent şi în problemele sociale ale acestora, fiind, de pildă, alături de studenţi în greva
din 1946, declanşată ca manifestare anticomunistă. Vocaţia de cărturar a părintelui este
evidenţiată şi în monografiile şi antologiile pe care le publică, subiectele de interes fiind Biserica
din Deal, Catedrala, Cazania lui Varlaam, alte biserici şi preoţi din Cluj, personalitatea
Mitropolitului Andrei Şaguna, vieţile unor sfinţi ca Antonie cel Mare, Macarie Egipteanul,
Efrem Sirul. În casa parohială a Bisericii din Deal, după revenirea Universităţii clujene de la
Sibiu (unde aceasta se refugiase în 1940, în urma Dictatului de la Viena), Părintele Florea
Mureşanu găzduieşte şedinţele cenaclului literar al lui Victor Papilian, astfel că îi trec pragul
nume ca Lucian Blaga, Valeriu Anania (ÎPS Bartolomeu, atunci student), Zorica Laţcu.
„Când ţi se pare că nu mai ai niciun rost, iubeşte-L pe Dumnezeu, iubeşte-ţi neamul şi fă numai
ceea ce îţi porunceşte această iubire. Pentru rest nu te tulbura. Istoria stătătoare numai pe această
temelie se zideşte.” (Florea Mureşanu, Grai şi suflet românesc, p. 7).
Sub supravegherea comuniştilor
Perioada comunistă aduce în viaţa părintelui încercări datorate tocmai străduinţelor sale
dârze de a-L propovădui în continuare pe Domnul Hristos, în ciuda faptului că Biserica
aparţinea, în ochii noului sistem, unei lumi vechi, trecute. În dosarele Securităţii, activitatea
părintelui cuprinde câteva linii mari, pe care comuniştii i le reproşau: „atitudinea anticomunistă, legăturile cu Oastea Domnului, legăturile cu Mănăstirea Vladimireşti şi pelerinajele
la mănăstiri” (Ierom. Grigorie Benea, „Părintele Florea Mureşan în dosarele Securităţii”,
Revista Rost, anul IX, nr. 97, pp. 28-43). Bănuit de legionarism, este supravegheat în
permanenţă, deşi părintele nu era implicat în Mişcare, ci doar împărtăşea acea simpatie generală
a elitei româneşti interbelice faţă de ţinuta morală a legionarilor. Mânat de principiul creştinesc
al întrajutorării, primind legionari în casa lui, părintele nu se face vinovat de colaboraţionism, ci
acţionează la fel cum o făcuse şi în cazul evreilor din Cluj urmăriţi de autorităţile fasciste,
conform propriei declaraţii: „În mai 1944 [...] am evacuat la Iclod 6 copii evrei cu o evreică.
Conform ordinelor Gestapoului, dacă eram prins sau pârât aş fi fost executat imediat.” (Ierom.
Grigorie Benea, loc. cit.). Slujirea Sfintelor Taine, predicile şi cuvântările prin care părintele
formează o adevărată comunitate duhovnicească în parohia Bisericii din Deal, misiunea printre
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tineri, cu care făcea cateheze, sunt considerate forme de rezistenţă ce trebuiau înlăturate. În
opinia unui informator, „la nicio biserică din Cluj nu se face atâta propagandă religioasă cu
slujbe zilnice de câteva ore dimineaţa şi seara la fel. Afară de asta, duminica, miercurea şi
vinerea face şcoală biblică cu credincioşii, unde le vorbeşte câte şi mai câte, numai despre
instruirea socialismului nu” (Ierom. Grigorie Benea, loc. cit.). Este arestat prima dată în iunie
1952 şi dus la Canal, la doi ani după ce soţia sa fusese închisă.
„Cuvântul lui Dumnezeu rămâne acelaşi azi, mâine şi totdeauna izvor de viaţă, stâncă de reazim,
balsam răcoritor în dogoreala suferinţelor şi singurul care dă rost nu numai vieţii de aici, ci şi
morţii, căci a muri pentru Hristos, pentru Evanghelia Lui, nu este pagubă, ci un câştig.” (Florea
Mureşanu, op. cit., p. 23).

Mănăstirea din Breaza
Eliberat în 1953, Părintele Florea Mureşanu nu este lăsat să se întoarcă la Cluj, ci primeşte o
parohie în comuna Suciu de Sus, judeţul Maramureş, după ce i se refuză cererea de a rămâne ca
duhovnic alături de Părintele Ioan Iovan (fost student al său), la Mănăstirea Vladimireşti, loc de
care îl lega un profund ataşament încă din 1950. Gândul călugăririi se concretizează după
eliberare, când, mergând împreună cu soţia la Vladimireşti, cei doi hotărăsc de comun acord să
se despartă, părintele intenţionând să rămână acolo, iar în grija soţiei rămânând cei doi copii ai
lor, deja mari. Pentru a se putea stabili la Vladimireşti, face o cerere de închinoviere la
Mănăstirea Rohia, aceasta fiind începutul unei relaţii de prietenie cu părintele stareţ de atunci,
actualul Arhiepiscop onorific al Maramureşului şi Sătmarului, ÎPS Iustinian Chira. În ciuda
imposibilităţii de a rămâne acolo, părintele păstrează legătura cu maicile de la Vladimireşti.
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Părintele Ioan Iovan mărturiseşte că în urma desfiinţării mănăstirii, maicile, obligate să dezbrace
haina monahală, l-au întrebat în scris pe Părintele Florea ce să facă. Cu răspunsul părintelui –
„Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi-mbrăcat!”, maicile „intrau senine în închisoare,
condamnate pentru «port ilegal de uniformă»” (Florea Mureşanu, op. cit., p. 375). Retras la
marginea cătunului Breaza, din comuna Suciu de Sus, părintele îşi continuă misiunea de
păstorire, convertind mulţi sectari din împrejurimi; cu credincioşii parohiei, face pelerinaje la
Rohia şi la alte mănăstiri din ţară, organizează adunări în cadrul Oastei Domnului, pe care o
consideră potrivită pentru a face misiune printre laici. Susţinut şi foarte îndrăgit de oameni,
părintele îşi îndeplineşte gândul pe care l-ar fi avut la Canal, acela de a face o mănăstire, lucrările
pentru schitul de la Breaza începând în 1954.
Insuflarea duhovnicească asupra oamenilor îi înverşunează pe comunişti, care îl arestează
într-o noapte a anului 1958, biciuindu-l şi forţându-l să urce culmea Brezei cu un sac de cărţi în
spate. Conform Părintelui Ioan Iovan, o bătrână cu care s-au întâlnit în drum spre maşina
Securităţii ar fi spus: „Sărut mâna, Domnu’ Părinte, mergi cu adevărul în spate” (Florea
Mureşanu, op. cit., p. 376). Anchetat la Securitatea din Baia Mare timp de unsprezece luni,
primeşte douăzeci şi cinci de ani de muncă silnică, printre capetele de acuzare numărându-se
subminarea autorităţilor de stat şi sabotarea colectivizării. Perioada detenţiei s-a desfăşurat în
locuri ca Satu Mare, Cluj, Gherla şi Aiud, unde părintele a fost sprijin pentru deţinuţii mai în
vârstă, pe care îi îmbărbăta, şi întărire pentru cei mai tineri, cu care împărţea adeseori hrana
(Florea Mureşanu, op. cit., p. 18).
Modul în care Părintele Florea a înţeles să-I slujească lui Dumnezeu, activitatea sa de o viaţă,
implicit anticomunistă, au dus la oprobiul şi, până la urmă, la moartea sa martirică, în 1963, în
temniţa Aiudului.
„Pătimirile se încununează cu cununa Învierii şi suferinţele cu mărire, după cum este scris: «Nu
trebuia oare ca Hristos să pătimească acestea şi să intre întru mărirea Sa?» (Luca 24, 26). Dar
acest Adevăr l-au înţeles deplin numai în ziua Rusaliilor, când Duhul Adevărului s-a sălăşluit
întru ei. Şi aşa vor înţelege oamenii şi vom înţelege şi noi Adevărul deplin numai atunci, când
Duhul Adevărului se va sălăşlui între noi.” (Florea Mureşanu, op. cit., p. 29).
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Psalmi interpretaţi
Text: Părintele Ciprian Negreanu | Foto: Romina Sopoian | Grafică: Andreea Huşanu
Transcrierea acestui fragment de cateheză despre Psalmi nu are pretenţie de text academic,
rezultând eventuale minore neconcordanţe care ţin de libera exprimare.

Psalm 2, versetele 4, 5, 6 – continuare
Cel Ce locuieşte în ceruri va râde de dânşii, şi Dumnezeu îi va batjocori pe ei!
Atunci va grăi către ei întru urgia Lui şi întru mânia Lui îi va tulbura pe ei.
Iar Eu sunt pus împărat de El peste Sion, muntele cel sfânt al Lui, vestind porunca Domnului.

Sufletul nostru – ca un ţinut al Gherghesenilor
Când încercăm să înţelegem pilda neghinei din ţarină, nu spunem că sufletul omenesc nu are
nicio putere, nicio alegere, că dacă vine diavolul, seamănă neghină, dacă vine Dumnezeu,
seamănă grâu. Nu! Ci spunem că este un fel de colaborare. Dumnezeu nu vine dacă nu este
chemat. Cu excepţia lui Zaheu vameşul, când a fost chemat de râvna vameşului, HristosDumnezeu nu a intrat niciodată în casa oamenilor nechemat. Dacă Îl chemăm pe Dumnezeu, El
vine şi seamănă sămânţa Lui în inima noastră, este o împreună lucrare. Sufletul nostru nu este ca
un pământ care aşteaptă fără a avea habar, fără a şti nimic. E vorba de o analogie de care
Dumnezeu se foloseşte pentru a înfăţişa sufletul nostru ca pe un pământ, dar nu trebuie să o luăm
literal. Sufletul nostru are şi el participarea lui. Îl poate chema şi primi pe Dumnezeu. Suntem,
într-un fel, un pământ al Gherghesenilor; Îl putem lăsa pe Dumnezeu să lucreze în continuare sau
Îl putem da afară cum au făcut aceia. Tot aşa se întâmplă şi cu diavolul. Noi zicem: „Păi, ce să
facem dacă a venit diavolul şi a aruncat neghina?”. Nu-i chiar aşa. Există o colaborare a noastră
32

cu diavolul ca să arunce neghina sau, chiar dacă nu a fost o colaborare când s-a aruncat neghina,
este o colaborare constantă a noastră cu diavolul când creşte şi rodeşte neghina.
„Pământuri” roditoare de grâu sau de neghină
Creşterea neghinei pe pământul nostru ţine şi de noi. Chiar dacă nu am dorit gândurile la
început, dar ele tot au venit, faptul că s-au înmulţit, că le-am primit şi le-am lăsat să crească,
aceasta este colaborarea noastră consistentă. Din această colaborare a sufletului cu diavolul
creşte neghina, care sugrumă grâul şi îl face neroditor. Pământul devine secetos şi neted ca
drumul sau se face stâncos. Rădăcinile neghinei bine înrădăcinate în pământul nostru devin ca
nişte bolovani între care grâul nu poate să prindă rădăcină sau, dacă va prinde rădăcină, nu va
putea să crească, nu va rodi. Neghina nu e ca grâul care creşte firav şi frumos, ci are multe
ramificaţii, ocupă un loc mult mai mare decât grâul, care are o anumită smerenie; el ocupă loc
numai pentru micul lui pai şi spic şi are vârful aplecat, smerit. Nu cred că întâmplător Dumnezeu
a tot comparat cuvântul Său cu grâul. Are şi o urcare spre înălţime, dar, în acelaşi timp, îşi
păstrează şi smerita ascultare faţă de Dumnezeu. Când vă veţi uita la spice vara, să nu uitaţi asta.
Neghina nu e aşa. Ea are frunze, are flori mai mari, tulpina aspră şi spinoasă la atingere, are multe
ramuri în toate părţile, aşa că poate deveni spinii între care cade grâul. Aşa este şi la nivel
sufletesc. Neghina este inversul grâului şi ea devine ca un umbrar cu spini sub care grâul nu mai
dă roade, se sufocă. Sunt „pământuri” în care nu s-a încurajat, nu s-a lăsat creşterea neghinei şi în
care grâul creşte şi face rod.
Pentru ca neghina să ajungă să crească, are nevoie de o colaborare a sufletului omenesc cu
diavolul. El are îngăduinţă şi putere să arunce gândurile, noi fiind cei care le cultivăm, le
încurajăm mai departe şi le luăm în seamă.
Diavolul poate fi comparat cu un animal, de obicei cu porcii sau cu porcii mistreţi, cărora le
place să se bălăcească în nămol, la umbră, şi unde ar sta tot timpul. Diavolului nu-i place să
găsească sufletul omului ca un loc uscat – adică uscat de pornirile pătimaşe, de gândurile
murdare. Dar îi place mult când îl găseşte ca pe un loc umed, nămolos. Starea aceasta de nămol
este participarea sufletului omenesc. Ideea că diavolul vine, aruncă sămânţa, şi noi nu avem ce
face, este falsă. El aruncă sămânţa, dar dacă găseşte participare din partea sufletului, găseşte
porniri spre patimi pe care noi le primim şi le îngăduim, atunci colaborarea devine constantă şi
rodnică între noi şi diavol, iar el revine neîncetat acolo, pentru că are unde reveni.
Trebuie să uscăm acea mlaştină, să o secăm cu totul, şi cu toate acestea el va mai veni de
multe ori acolo, crezând că mai are unde să se scalde. Acesta este motivul pentru care, chiar dacă
ne-am lăsat de anumite păcate şi apoi le-am mai făcut, diavolul vine şi ne aruncă aceleaşi ispite,
mai ales cele de desfrânare, de înavuţire, de lăcomie, în care am trăit mult timp înainte. Diavolul a
învăţat că acolo este mlaştina şi vine să cerceteze. Oricum, ne ştie mai slabi în acel loc, aşa că tot
acolo va lovi, va încerca, va semăna, va pune din nou neghina, sperând că poate va mai creşte,
poate vom mai colabora din nou cu el. Tot acolo va trimite porcii, pentru că poate mai dăm
drumul la apă, la izvoarele cele rele dinăuntru, să curgă acolo şi să se facă nămol.
Giganţii din vechime – urmările colaborării noastre cu diavolul
Foarte multe dintre gândurile şi din pornirile pe care acum nu înţelegem de ce Dumnezeu le
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îngăduie sunt popoarele de gânduri, fiii, giganţii care se luptă cu noi. Nu întâmplător ziceau
părinţii pustiului că sunt trei giganţi care se luptă cu sufletul omului: nepăsarea, neştiinţa,
uitarea. Făceau corelaţie cu giganţii din vechime, care erau rodul împreunării dintre fiicele
oamenilor şi fiii lui Dumnezeu (îngerii căzuţi), adică colaborarea noastră cu diavolul. Uriaşii
aceştia care vin să se lupte cu noi şi care sunt mult mai mulţi şi mai diverşi reprezintă urmările şi
urmele bolnăvicioase ale nenumăratelor noastre păcate pe care le-am făcut şi care ne terorizează
mult timp după aceea. Cunoaştem din experienţă că va trebui să luptăm să păzim şi să lucrăm
acel loc în care a fost mlaştină cel puţin tot atâţia ani cât am colaborat serios cu diavolul.
Diavolul va veni asupra noastră prin aceşti uriaşi, prin aceste gânduri neîncetate care ne
chinuiesc. El vine ca un fiu care vrea să îşi ia moştenirea. E o colaborare monstruoasă. Sunt
gândurile noastre amestecate cu gândurile ce vin de la diavol, ca un monstru gigant care vine să
îşi ia partea lui şi să ne terorizeze. Ca şi monstrul din Frankenstein. Aceşti giganţi nu sunt
depersonalizaţi, ci au în spate persoana diavolului, au lucrarea vie a diavolului. De fapt, sunt
puteri demonice cărora le-am vândut chipul nostru, părţi din chipul dumnezeiesc din noi şi care
se folosesc mincinos de aceste părţi, de faptele noastre şi ne pot înşela, ne pot birui, ne pot face
mult, mult rău.
Acestea sunt neamurile care se adună împotriva lui Dumnezeu. Într-un fel, psalmul acesta
poate vorbi şi despre sfârşitul nostru. Toate aceste neamuri, aceste popoare, toţi aceşti giganţi ca
un fel de hibrid între noi şi diavol, se vor aduna la sfârşitul vieţii noastre, dacă nu i-am biruit,
dacă nu ne-am lepădat de ei cu puterea lui Dumnezeu, fără de care nu putem face nimic. Atât de
greu se scot acest soi de demoni, acest soi de amestec între om şi demon! Trebuie să ne folosim
de toate armele credinţei. Diavolul întotdeauna Îl imită pe Dumnezeu. El nu poate fi original.
Aşa cum Mântuitorul vine şi se face una cu omul, se uneşte cu el şi se face El, Hristos, ca
persoană, fire umană şi fire dumnezeiască amestecate într-o singură persoană, aşa şi aceşti
monştri sunt un amestec sufletesc între diavol şi om. Şi ei Îl imită pe Hristos. Aşa cum
Mântuitorului I s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ, tot aşa, şi aceşti giganţi care ne luptă vor
toată puterea în cerul şi pe pământul sufletului nostru. Sunt un fel de antihrişti care Îl imită pe
Hristos. Antihristul înseamnă şi o imitare a lui Hristos. Ceva la fel ca Hristos, dar nu Hristos.
Aceştia îşi cer drepturile, iar lupta împotriva lor nu poate să fie decât cum s-a întâmplat la potop,
adică printr-o asceză persuasivă şi smerită a sufletului şi a trupului.
Convertirea – un potop peste toate părţile sufletului
Am vorbit despre perioada aceea de convertire de la început ca fiind ceva minunat,
extraordinar, dar nu trebuie să ne-o dorim, să o căutăm noi cu forţa. Nu trebuie să căutăm să o
adâncim. Aceea vine sau nu vine, ne-o dă sau nu ne-o dă Dumnezeu. Aşa cum potopul a venit că
l-a dat Dumnezeu, nu pentru că l-a vrut Noe. Cei care aţi trecut prin acea perioadă a convertirii
ştiţi că Dumnezeu a îngăduit să vină potopul peste toate părţile sufletului, dintre care voi aţi
păstrat numai acele părţi care erau sigure. Ajungeaţi doar să vă rugaţi şi să mergeţi la biserică,
singurele lucruri în care aveaţi încredere. În rest, toate vă puteau tulbura sau nu le mai vedeaţi
rostul şi valoarea. Doar aşa s-a putut face în multe dintre sufletele voastre să moară toţi aceşti
monştri, giganţi, care vă terorizau şi pe care nu aveaţi cum să-i biruiţi cu puterea voastră. Doar
acest potop universal al sufletului a putut să-i facă pe toţi aceşti monştri să tacă. Această asceză
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puternică a sufletului – rezumarea numai la Dumnezeu, numai la cer – e necesară. Dar aceasta e
doar o etapă, nu trebuie să rămânem la această etapă, pentru că sufletul nu poate să rămână doar
aici. Una dintre greşeli este să exageraţi această asceză, să rămâneţi numai la această etapă. E ca
şi cum nu s-ar mai fi coborât Noe de pe arcă, iar pământul nu ar mai fi rodit.
Ce facem după potop?
Aţi văzut, după ce a fost potopul, Noe a coborât din corabie, pământul a rodit din nou,
animalele s-au înmulţit din nou, dar fără giganţii aceia care trăiseră înainte. Omul trebuie să se
înnoiască, trebuie să redescopere, dar după ce a trecut prin această asceză, acest foc mistuitor al
pocăinţei, acest potop cutremurător în care au murit toate cele rele. Această perioadă poate dura
ani sau mai puţin. Într-o vreme, Dumnezeu ridică această stare de râvnă a sufletului. Aceasta nu
este o decădere, deşi foarte mulţi o privesc aşa. E ca şi pământul care începe să rodească multe
feluri de roade. S-a făcut linişte în afară, am trimis porumbelul, vedem că începe să rodească
sufletul. Au murit giganţii, dar trebuie cu grijă, încetul cu încetul, fără să ne mândrim aşa cum au
făcut oamenii când s-au mândrit, crezând că ajung ei la cer prin Turnul Babel, acesta fiind primul
lucru ce l-au făcut după potop. Noi să învăţăm din ce au făcut oamenii, ca nu cumva acum,
curăţaţi de întinarea păcatelor, întorcându-ne, văzând că nu mai sunt giganţi, că nu mai e cine să
ne lupte, că au cam tăcut gândurile şi că e linişte, să credem că suntem cineva. Suntem nimic. Nu
cumva să ridicăm Turnul lui Babel, ci să ne păstrăm smerenia, şi încetul cu încetul, să ne
îndulcim şi să ne bucurăm de tot ce ne dă Dumnezeu. Să ne întoarcem la El prin toate lucrurile
Lui, prin tot ce ne dă El.
De aceea multe suflete, după ce trec prin acest potop mistuitor al pocăinţei în care rămâne
doar legătura cu Dumnezeu, încep să se întoarcă şi să se bucure de toate cele bune ale lumii, ale
veacului acestuia. E foarte greu, pentru că şi acum, ca şi atunci, pământul a rodit încetul cu
încetul, şi nu dintr-odată. Tot încetul cu încetul, omul a recunoscut din nou pădurile şi munţii.
Frumuseţea lumii şi-a recăpătat treptat puterea. Aţi văzut cum arată un sat după ce a trecut o
inundaţie peste el. Până îşi recapătă el frumuseţea, abia creşte câte un copăcel ici şi colo. Încetul
cu încetul, frumuseţea lumii îşi recapătă din nou strălucirea. Aşa face şi Dumnezeu; doar treptat
începem să revedem şi să redobândim puterea de a ne uita în jur. Aceasta nu e o decădere
sufletească, ci o înţelegere. Nu e bine să ţinem sufletul în potop o viaţă întreagă. Nu cred că e
calea pe care Dumnezeu o îngăduie, pentru că s-ar putea să aducem sufletul într-o stare de
învârtoşare, de tulburare şi de revoltă peste măsură, ajungând să fim ca fiul rămas acasă,
nemulţumit de ce el nu a primit mai multe, din moment ce a lucrat doar pentru Dumnezeu. Tatăl îl
invită: „Hai, petrece! Hai, fii bucuros! Uită-te şi în jur, bucură-te şi de fratele tău, de lăutarii pe
care i-am adus, de viţelul pe care l-am tăiat!”. Adică, nu sta închis numai în gândul tău. Astfel,
încetul cu încetul lumea rodeşte, îşi recapătă strălucirea în jur, dar acum ştim cum să o luăm, cum
să o asimilăm fără să ne lăsăm ispitiţi de frumuseţea ei, sau pervertiţi, sau porniţi cu gândul de a
profita de frumuseţea lumii, de oameni. Altfel să-i luăm, să ne păstrăm smerenia şi să nu ridicăm
Turnul lui Babel.
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Necesitatea regenerării morale a poporului român
Text: Valeriu Anania | Selecţie text: Diana Elena David | Foto: www.adevarul.ro
„Noi ştim, aşadar, că poporul român – fără să fie un popor bolnav, aşa cum încă se mai
spune uneori – are nevoie să se regenereze pe sine însuşi, să renască, precum pasărea Phoenix,
din propria-i cenuşă. Mai ştim că această regenerare trebuie să înceapă dinlăuntru, din cetatea
cea din mijloc, încă bântuită de umbre. Şi mai ştim că ea nu se poate face decât prin restaurarea
ierarhiei valorilor morale: primatul adevărului asupra minciunii, al încrederii asupra îndoielii, al
curajului asupra laşităţii, al hărniciei asupra delăsării, al cinstei asupra corupţiei, al sincerităţii
asupra ambiguităţii, al demnităţii asupra servilismului şi, într'o cuprindere mai largă, primatul
spiritului asupra materiei.
Ei bine, acest proces de regenerare morală nu se poate face decât prin conlucrarea a doi
factori: religia şi cultura, ambele alcătuind un singur front şi amândouă fiind puse în slujba
individului, a familiei şi a societăţii. Cultura e menită să-i ofere religiei acea deschidere spre
setea de universalitate a sufletului omenesc; religia, la rândul ei, e chemată să-i confere culturii
dimensiunea interioară a sensului ei absolut, fără de care ea, cultura, ar rămâne un vast, dar
simplu laborator. «Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate celelalte vi
se vor adăuga» (Mt 6, 33). Suntem cu desăvârşire încredinţaţi că sănătatea morală a poporului
român odată redobândită, va atrage după sine şi rezolvarea celor două mari deziderate ale
ceasului de faţă: normalizarea stării economice şi pacea vieţii sociale.”

Valeriu Anania, Publicistica, vol. 2,
Editura Limes, Cluj-Napoca, 2008, pp. 213-214.
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Fabrica de gânduri bune

Statornicia credinţei
Sursă text şi fotografie: www.fabrica-de-ganduri-bune.ro | Foto: Părintele Ciprian Negreanu
„Cum trebuie să creadă în Hristos cel ce nu-şi îngăduie nici o clipă să pună la îndoială cele
spuse de Domnul în Sfânta Evanghelie şi cele cuprinse în învăţătura curatei Sale Mirese –
Biserica? Se cuvine să adune în inimă o credinţă atât de puternică, încât, păstrându-şi libera
voinţă, să nu se lase cuprins nici o clipă de prefăcătorie şi nici atras de partea potrivnicului.
Creştinul nu trebuie să fie ca valurile mării, iscate şi apoi risipite de vânt. Credinţa noastră să nu
fie «da şi nu», ci numai «da» întru Hristos (cf. 2 Corinteni 1: 19).”
Sfântul Ioan din Kronstadt,
Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă,
Editura Sophia, Bucureşti, 2005, p. 445.
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Sfinţii din primele veacuri – modele de mărturisire
pentru contemporani
Text: Iulia Anamaria Mureşan | Imagine: sursă de pe internet

n primele secole ale creştinismului, mărturisirea credinţei însemna curaj,
jertfă şi moarte violentă. Aşa reiese din datele istorice şi din mărturiile care
au rămas din acele timpuri. Martirii de atunci, aidoma Sfinţilor Apostoli,
care le propovăduiau şi care prin lucrarea Duhului Sfânt le înflăcărau inima, erau
gata să moară oricând pentru Adevăr. Ei nu au făcut compromisuri şi nu au cedat
atunci când au fost puşi să aleagă între a se închina idolilor şi între a rămâne
urmaşi ai Mântuitorului Iisus Hristos. Şi-au asumat pe deplin moartea martirică,
ştiind ce presupunea aceasta: torturi greu de imaginat, chinuri, lupte grele cu
oamenii, dar şi cu animalele. Dacă vom înţelege ce îi făcea aşa de temerari în faţa
morţii şi de ce nu au ales comoditatea, reuşind să rămână demni şi neînfricaţi în
faţa chinurilor care li se prevesteau, vom desluşi ce transmit peste veacuri astfel
de modele de oameni. Mai mult decât atât, ne vom dumiri în ce chip au contribuit
ei la creşterea şi la susţinerea Bisericii lui Hristos peste veacuri.

Î

Cu siguranţă că Dumnezeu, în Atotputernicia Sa, ar fi găsit o multitudine de mijloace prin
care cuvântul spus de El să nu piară, dar martirii primelor veacuri creştine au ales să se facă
împreună-lucrători cu El la îndeplinirea acestuia. Importanţa mărturisirii lor este una
fundamentală. Deşi aparent este un fenomen contrastant, mulţi dintre cei ce au luat parte la
martiriul atâtor creştini, privind sau chiar torturând, s-au botezat în urma conştientizării
adevărului din spatele acestui curaj, lărgind astfel graniţele creştinismului, făcându-l să devină
parcă fără hotar. Datorită lor, comunitatea creştină a continuat să crească. Mărturisirea lor
constituie pilonii care s-au ridicat pe temelia pusă de către Mântuitorul şi pe care s-a construit şi
se construieşte în continuare ceea ce azi numim „Biserica”.
Ceea ce impresionează şi uimeşte totodată este atitudinea martirilor în faţa morţii. Din Actele
martirice aflăm că „Martirii creştini au murit cu bucurie, senini şi răbdători în chinuri şi moarte,
fără revoltă şi orgoliu, modeşti, fără să se laude cu sacrificiul vieţii lor în faţa păgânilor,
rugându-se pentru prigonitorii lor, iertându-i, aşa cum Domnul Hristos a iertat pe cei ce L-au
răstignit (Lc. 23, 34), încrezători în dreptatea cauzei sfinte pentru care mureau. Ei aveau credinţa
puternică, care i-a întărit în mijlocul celor mai grozave chinuri şi suferinţe, că însuşi Domnul
Hristos va fi împreună cu ei şi va suferi împreună cu ei, bucurându-se că în modul acesta ei devin
părtaşi la suferinţele şi moartea Domnului Hristos pe cruce”.
Martirii primelor veacuri
Aşadar, mucenicii din primele secole ale creştinismului au renunţat la toate ale lumii pentru
Domnul Iisus Hristos, deşi chinurile pe care le aveau de îndurat erau cutremurătoare. Sfânta
Ecaterina a fost bătută cu vine de bou, a fost trasă pe roţi în care erau înfipte suliţe şi alte fiare
ascuţite, iar în cele din urmă, a fost decapitată. Sfânta Irina a fost pusă cu capul într-o groapă cu
şerpi veninoşi, stând aşa timp de patru zile. Sfânta Marina a fost bătută cu vergi şi ţinută în
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temniţă, unde a fost ispitită de diavol, care luase chip de şarpe şi care a încercat să înghită capul
fecioarei, dar ea l-a alungat cu semnul Sfintei Cruci; i-au fost arse spatele şi coastele cu lumânări
aprinse şi cu cărbune, apoi a fost aruncată într-un poloboc plin cu apă ca să se înece, iar în cele din
urmă, a fost şi ea decapitată. Sfintei Augusta i-au fost tăiaţi sânii într-un chip înfricoşător –
înţepaţi din mai multe părţi cu fiare ascuţite. Sfânta Varvara a fost crunt bătută de tatăl ei, care
apoi a prins-o de păr şi a târât-o pe pământul aspru, a fost chinuită cu foame şi cu sete, a fost silită
să stea goală înaintea multor bărbaţi, apoi a fost bătută cu vine de bou vreme îndelungată, până
când pământul s-a înroşit de sângele ei, iar apoi rănile ei au fost frecate cu zdrenţe şi cu ţesături
aspre de păr; i s-a strujit trupul cu unghii de fier, i-au fost arse coastele cu făclii aprinse, a fost
lovită în cap cu ciocanul şi decapitată de către propriul tată. Sfintei Tatiana i-au fost scoşi ochii cu
undiţele, i-a fost tăiat trupul cu brice, a fost bătută cu toiagul, a fost dată spre mâncare unui leu,
dar acesta, în loc să o sfâşie, se gudura şi mângâia picioarele fecioarei; i-a fost zgâriat trupul şi a
fost aruncată în foc şi, în cele din urmă, i s-a tăiat capul. Sfintei Iulia din Cartagina i-au fost tăiaţi
sânii, Sfântul Iulian a fost băgat într-un sac cu şerpi veninoşi, iar apoi aruncat în mare. Sfântul
Mina a fost şi el bătut cu vine de bou şi tras pe roată, iar Sfântul Ignatie Teoforul a fost dat ca
hrană pentru lei. Despre Sfântul Ioan de la Suceava se ştie că fost legat de un car şi târât cu mare
viteză pe un drum plin de pietre, încât în urma lui rămâneau bucăţi de carne. Altor mucenici li
s-au smuls unghiile sau limba, au fost băgaţi în cazane cu smoală şi în gropi cu var. Însă în toate
aceste chinuri, ei nu erau singuri. Dumnezeu le vindeca rănile, îi întărea şi îi umplea de lumină,
încât chinuitorii şi poporul rămâneau foarte miraţi. Adesea s-a întâmplat ca din rănile lor să curgă
lapte în loc de sânge. Mulţi dintre cei care vedeau minunile ce se petreceau cu ei primeau credinţa
în Dumnezeul Cel adevărat.
Lucrarea lor de mărturisire nu s-a realizat doar prin jertfirea vieţii lor, ci şi prin rostirea
adevărului în care credeau. Acestea le-au încununat martiriul şi au avut în acelaşi timp valoare
catehetică şi doctrinară, deoarece ne dezvăluie modul lor de raportare la Dumnezeu înainte de a
muri. Înainte de a fi ars pe rugul ridicat de păgâni în piaţa publică din Smirna, Sfântul Policarp se
ruga astfel: „Doamne Dumnezeule, atotputernice, Tatăl iubitului şi binecuvântatului Tău Fiu,
Iisus Hristos, prin Care am primit cunoştinţa despre Tine, Dumnezeul îngerilor, al puterilor, a
toată zidirea şi al întregului neam al celor drepţi, care trăiesc înaintea feţei Tale, Te binecuvântez
că m-ai învrednicit de ziua şi ceasul acesta, ca să iau parte cu ceata mucenicilor Tăi la paharul
Hristosului Tău, spre învierea vieţii de veci a sufletului şi a trupului, în nestricăciunea Duhului
Sfânt, întru care fă să fiu primit înaintea Ta astăzi, ca jertfă grasă şi bineplăcută, precum m-ai
pregătit şi mi-ai descoperit şi împlinit, Dumnezeule Cel nemincinos şi adevărat. Pentru aceasta
şi pentru toate Te laud, Te binecuvântez şi Te preamăresc prin veşnicul şi cerescul arhiereu Iisus
Hristos, iubitul Tău Fiu, prin Care, împreună cu El şi cu Duhul Sfînt, Ţi se cuvine slavă acum şi în
veacurile ce vor să fie. Amin” (Actele martirice, Editura Institutului Biblic şi de misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982, p. 12).
O altă mărturie întăritoare este cea a Sfântului Ignatie Teoforul: „Scriu tuturor Bisericilor şi
le spun tuturor că mor de bunăvoie pentru Dumnezeu, numai dacă voi nu mă veţi împiedica. Vă
rog să nu-mi arătaţi o bunăvoinţă nepotrivită. Lăsaţi-mă să fiu mâncarea fiarelor, prin care pot
ajunge la Dumnezeu. Sunt grâu al lui Dumnezeu şi voi fi măcinat de dinţii fiarelor ca să fiu găsit
pâine curată a lui Hristos” (Op. cit., p. 6).
Istorisirea chinurilor îndurate de către o parte din martiri şi mărturisitori, precum şi felurile
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diferite ale morţii lor în multe provincii
şi oraşe ale Imperiului Roman (torturile,
pedepsele inumane, închisoarea), se
păstrează până azi în Actele martirice.
Aceste documente autentice se împart în
două categorii: unele sunt copii ale
proceselor verbale de judecată, obţinute
cu greu de către creştini de la tribunalele
romane, iar altele sunt istorisiri scrise de
către creştinii acelor vremuri, care au
fost martori oculari ai chinurilor
martirilor, sau pe baza mărturiilor unor
contemporani, care au povestit
suferinţele acestora. Aceste mărturii
erau citite în cultul creştin pentru a întări
credinţa creştinilor. Având în vedere că
mărturiile se citesc şi astăzi, scriitorul
bisericesc Eusebiu de Cezareea le
consideră a fi „vrednice cu adevărat de o
amintire nepieritoare” şi consideră că
„au nu numai o valoare istorică, ci şi una
doctrinară şi morală, căci cunoaşterea şi
istorisirea pătimirii martirilor este
ziditoare de suflet” (Op. cit., p. 8).
Actele martirice ne arată, de asemenea,
cum a luat naştere cultul sfintelor
moaşte. În Apocalipsa Sfântului Ioan,
sunt foarte des amintiţi cei care şi-au
vărsat sângele pentru Domnul Hristos.
[…] am văzut, sub Jertfelnic, sufletele
celor înjunghiaţi pentru cuvântul lui
Dumnezeu şi pentru mărturia pe care au dat-o (Apocalipsa 6: 9). Acesta este motivul pentru care
moaştele sfinţilor au fost depuse chiar din secolul al II-lea pe Sfânta Masă, în altarele bisericilor,
pentru a marca legătura dintre jertfa Mântuitorului pe Cruce, jertfa martirilor şi jertfa
nesângeroasă, euharistică. De asemenea, cultul sfinţilor s-a conturat tot datorită martirilor din
secolele I-IV, ca o manifestare firească a creştinilor care simţeau nevoia să-i cinstească.
Observăm aşadar câtă râvnă pentru credinţă a lăsat în urma sa lucrarea de mărturisire a
primilor creştini, material nestricăcios întru zidirea şi înălţarea Bisericii Universale. Ce am putea
face noi pentru a le continua lucrarea? Aşa cum ei, prin jertfa lor, au dus adevărurile de credinţă
mai departe, mărturia lor străbătând veacurile şi ajungând până la noi, cei de azi, care suntem
datori să facem acest lucru.
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Martirii veacului nostru
Creştinii din Siria şi din alte ţări islamice o fac deja. Cu siguranţă că mărturia lor nu va fi
trecută sub tăcere şi va cutremura inimile multora, îi va ridica din necredinţă pe mulţi, aşa cum
mărturiile sfinţilor din primele veacuri au încă puterea de a suscita puterile sufleteşti ale celor
care le citesc viaţa şi povestea martiriului, în ciuda trecerii timpului. „Nu, pentru dragostea lui
Yasua (Iisus)! Nu, pentru că El ne-a iubit întotdeauna. Yasua a fost întotdeauna cu noi!” – acestea
sunt cuvintele rostite de patru copii de 12-13 ani în faţa unui muftiu care le punea în faţă fie
convertirea la mahomedanism şi viaţa, fie Hristos şi moartea. În urma acestui răspuns, Ibrahim,
Ioan, Omar şi Haddis au fost înjunghiaţi pe loc, în apropierea moscheii din Mosul, Irak, în văzul
creştinilor. (Nicolae Pintilie, „Nu, pentru dragostea lui Yasua [Iisus]”, www.doxologia.ro).
Prigoana este vădit împotriva creştinilor, mai presus de orice interes politic. În Siria, se distrug biserici, preoţii sunt decapitaţi, doi ierarhi au fost răpiţi, iar simbolurile creştine sunt
batjocorite. Cele mai atacate zone sunt cele din apropierea bisericilor. O mulţime de copii sunt
sechestraţi şi ucişi cu cruzime. Bărbaţii sunt duşi în locuri pustii, pe câmpuri, bătuţi, culcaţi pe
burtă şi împuşcaţi rând pe rând sau decapitaţi. Femeile sunt batjocorite şi apoi ucise. O imagine
cutremurătoare înfăţişează o femeie creştină întinsă pe pat într-o baltă de sânge, cu mâinile
legate de marginea acestuia şi cu o cruce înfiptă în gură. Se pare că mărturia primilor creştini are
un răsunet puternic în inimile martirilor contemporani din Siria. Credinţa lor în Hristos cel Înviat
este atât de puternică, încât nu se leapădă şi nu cedează în faţa ispitelor acestei lumi.
Însă nu peste tot ne confruntăm cu situaţia din Siria. În ţara noastră, cel puţin, nimeni nu ne
cere explicit să ne lepădăm de Hristos. Resimţim totuşi o altfel de raportare a unora la cei care se
dovedesc ori se declară a fi creştini – tensiune, nemulţumire, priviri „de sus”, replici tăioase,
glume etc. În aceste cazuri, mărturia se cere dată în alt chip. De pildă, a fi consecvent în modul de
gândire şi de acţionare după modelul lăsat de Domnul Hristos ar putea fi cel mai grăitoare
mărturie. În aceste cazuri, avem mai multe şanse de a opri tăvălugul necredinţei şi al izgonirii lui
Hristos din societate, îndeplinind cuvintele Mântuitorului, fiindcă ura împotriva Lui nu a atins
încă apogeul. Încă mai pot fi salvate suflete înconjurate de susurul materialist al lumii acesteia.
Un părinte spunea că e aproape imposibil ca un om să nu se cutremure când vede că acela căruia
i-a făcut rău se întoarce spre el şi îi face un bine – fie el în faptă sau în cuvânt. Aşadar, Biserica lui
Hristos are şanse să crească în continuare prin urmarea îndemnului rostit pe Muntele Fericirilor:
Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi
rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc (Matei 5: 44), fiindcă nici un alt cuvânt nu are
mai multă putere decât cuvântul lui Dumnezeu.
Bibliografie:
***, Actele martirice, Editura Institutului Biblic şi de misiune al Bisericii Prtodoxe Române, Bucureşti,
1982;
Nicolae Pintilie, „Nu, pentru dragostea lui Yasua [Iisus]”, www.doxologia.ro.
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Medicină

Gura, organ înnobilat al trupului omenesc
Text: Mihaela Domuţa | Foto: Dragoş Luduşan; arhiva personală a Mihaelei Domuța
Când vorbim despre gură, invariabil ne gândim la una dintre semnificaţiile ei ca instrument de
manifestare, îndeosebi a veseliei, a bucuriei şi a bunei dispoziţii. Totodată, ne gândim şi la cele
care o definesc vizibil: dinţi, zâmbet, surâs.
Unul dintre cele mai importante mijloace de comunicare umană îl reprezintă zâmbetul. Fiind
una dintre cele mai alese trăsături ale feţei, întregind chipul unui om, zâmbetul are o influenţă
esenţială din punct de vedere estetic, dar şi al reflectării anumitor stări sufleteşti. Dincolo de mult
clamata menţinere în societatea actuală a tinereţii veşnice şi a frumuseţii perpetue, necesitatea
menţinerii unui zâmbet sănătos se impune. Dinţii îngrijiţi lasă impresia reală de curăţenie şi
sănătate. Câteva noţiuni de anatomie dentară ar putea aduce o înţelegere mai largă asupra
modului în care dinţii pot influenţa favorabil sau nu calitatea vieţii umane.

Explicaţii medicale despre structura dintelui
Aşadar, dinţii, componente însemnate ale aparatului dento-maxilar, sunt organe mineralizate,
implantate în oasele maxilare, îndeplinind funcţii masticatorii, fonetice şi fizionomice.
Structural, dintele este format din coroană şi rădăcină, inervat de nervi şi irigat de vase sangvine.
Partea vizibilă a dintelui, coroana, este acoperită de smalţ sau email de culoare albă-albăstruie,
care constituie ţesutul cel mai dur al organismului. Sub smalţ se află un strat mai puţin dur,
dentină sau ivoriu, de culoare albă-gălbuie. Rădăcina dentară are la exterior, de la gingie şi până
la vârf, un strat dur albicios numit cement. Sub cement se găseşte dentina, care se continuă cu cea
de la nivelul coroanei. În interiorul dintelui, se găseşte un spaţiu, format din camera pulpară şi
canalele rădăcinilor care conţin pulpa dentară sau ,,nervul dintelui” – un ţesut moale, roşiatic, cu
vase sangvine, filete nervoase, fibre şi celule. Cementul este cel care asigură articularea cu osul
maxilar prin intermediul unor filamente fine care formează ligamentul de susţinere al dintelui
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sau parodonţiul. Gingia închide şi protejează porţiunea care adăposteşte parodonţiul în faţa
agresiunii bacteriilor. Toate aceste structuri compun o perfectă armonie morfologică şi
funcţională, tulburarea ei declanşând stări patologice ale întregului sistem dento-maxilar.
Caria – cea mai frecventă afecţiunea dentară
Astfel, ca o consecinţă a unui mod de viaţă agitat şi stresant în zilele noastre şi a unei
alimentaţii ultrarafinate, prea bogată în dulciuri şi făinoase, diferită de cea din trecut, caria
dentară este cea mai frecventă suferinţă a dinţilor – boală care îi distruge, evoluând de la periferie
(smalţ) spre centru (camera pulpară). Prin complicaţiile sale, caria poate afecta întregul
organism. Cercetările clinice au dovedit acţiunea a trei factori cauzatori, şi anume: placa dentară
(o substanţă puternic aderentă care se formează pe dinţi din resturi alimentare, mucus salivar şi
bacterii); terenul (ereditatea, conformaţia dintelui); alimentaţia. Bacteriile plăcii dentare
degradează dulciurile care ajung în gură, proliferează şi secretă acizi care atacă dinţii,
decalcificând iniţial smalţul, apoi dentina şi stimulând formarea unei cavităţi. La început
nedureroasă, caria progresează, mărind cavitatea şi permiţând bacteriilor din salivă să invadeze
pulpa dentară, determinând inflamaţia sau necroza acesteia. Netratată, infecţia din interiorul
dintelui poate afecta osul maxilar şi ţesuturile moi, prin legătura care se formează la capătul
rădăcinii între canalul ei şi spaţiul din jur. Afectarea pulpei dentare se poate manifesta prin durere
spontană, sensibilitate la rece şi la cald, la contactul cu frigul şi căldura, durere la muşcătură, o
ulceraţie la nivelul gingiei prin care curge puroi, mobilitate anormală a unui dinte. Tratamentul
precoce al dinţilor cariaţi rămâne o măsură profilactică pentru prevenirea cariei dentare, alături
de o igienă bucală atent efectuată.

De asemenea, dacă depunerile de placă dentară nu se vor îndepărta printr-un periaj corect, ele
se vor mineraliza şi vor forma tartrul supragingival şi subgingival, cu efecte patologice.
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Bacteriile din placă favorizează inflamaţia cronică a gingiei, care va sângera la periaj şi care
poate afecta atât parodonţiul, cât şi oasele din jur, generând parodontopatii. Netratată, gingia se
va retrage vizibil. Se vor forma aşa-numitele pungi gingivale (parodontale), care se vor adânci tot
mai mult, ducând la distrugerea parodonţiului, micşorarea stabilităţii dinţilor şi chiar la pierderea
lor. Îndepărtarea sistematică şi minuţioasă a plăcii bacteriene şi menţinerea unei riguroase igiene
locale sunt mijloace potrivite pentru prevenirea afecţiunilor parodontale.
Consecinţe ale netratării şi pierderii dinţilor
Pierderea unuia sau a mai multor dinţi atrage după sine tulburări funcţionale masticatorii,
fonetice şi fizionomice. În masticaţie, prin mişcările mandibulei şi cu ajutorul dinţilor, care
acţionează precum lamele unei foarfeci, se realizează tăierea, fărâmiţarea şi zdrobirea alimentelor, impregnarea lor cu salivă, iar prin mişcările limbii, formarea bolului alimentar, cu influenţă
şi asupra funcţiei deglutiţiei. În urma extracţiilor dentare, alimentele vor fi insuficient zdrobite,
ceea ce va duce frecvent la îmbolnăviri gastrointestinale şi la o slăbire a rezistenţei organismului.
În fonaţie – actul vorbirii, cavitatea bucală este angajată fundamental, sprijinind alcătuirea
sunetelor. Astfel, pronunţia cuvintelor necesită anumite mişcări ale limbii, buzelor, cerului gurii
şi dinţilor. Lipsa unui singur dinte din zona anterioară a gurii cauzează adevărate dificultăţi
fonetice.
Funcţia fizionomică – estetică este legată, şi ea, de integritatea aparatului dento-maxilar.
Absenţa unui dinte sau a unui grup de dinţi, în urma extracţiilor, va declanşa apariţia de spaţii
libere, deplasări verticale sau orizontale ale dinţilor învecinaţi celor extraşi, fapt care va avea
efecte fizionomice vizibile.
Evoluţia remarcabilă a medicinii dentare actuale permite, prin tehnologiile performante
utilizate, aplicarea, cu o mare rată de succes, a unor metode terapeutice avansate care să
restabilească funcţiile pierdute ale sistemului dento-maxilar.
Controalele periodice la cabinetul de medicină dentară, prezentarea la medic în timp util,
odată cu apariţia primelor simptome neplăcute, duc la evitarea riscurilor şi a complicaţiilor
generale (digestive, cardiace, renale, articulare), cauzate de neglijarea îmbolnăvirilor dentare.
Rostul gurii – o înţelegerea duhovnicească
Dincolo de aspectele medicale semnalate, merită să zăbovim câteva clipe asupra dinţilor şi a
gurii, cercetând desăvârşitul lor rost duhovnicesc. Părintele Arsenie Papacioc spunea: ,,De ce a
creat Dumnezeu cap (şi gură), creier, inimă şi degetul ăsta mic? Le-a creat ca să fie într-o mare
unitate, fiecare cu funcţia lui indispensabilă. Aşa suntem şi noi cu ceilalţi. Nu suntem rupţi de ei”.
Parte fascinantă a trupului zidit de Dumnezeu, gura se configurează ca primul organ care ia
contact direct şi tangibil cu Trupul ,,Celui Care S-a dat pe Sine a fi mâncat şi băut”. Se cuvine a o
păstra curată, pentru a-L putea primi pe Hristos în noi cu toată curăţia sufletească şi trupească.
Despre Constantin Noica povesteşte Nicolae Steinhardt că, atunci când era vizitat în
singurătatea sa binefăcătoare de la Păltiniş, acesta, cu o mare simplitate, era pregătit în orice
moment să se aşeze la masă şi să facă din ospăţul roadelor pământului un prilej de a-şi desfăta
comesenii, vorbindu-le şi despre cele ale duhului. Iată, gura ca organ al cuvântului, plin de viaţă
şi vigoare, strălucind ca un potir din care curg cu putere, nestăvilit, vorbe folositoare de suflet,
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dulce-împovărând inima şi mintea.
Căci din prisosul inimii grăieşte gura (Matei 12: 34). Legată indisolubil de inimă, ea
exprimă cuvioşenia şi tresăltările inimii, adâncurile ei. Gura este cea care mărturiseşte
Adevărul, izvorăşte binecuvântări, aduce cântări de laudă şi mulţumire, cinsteşte, preamăreşte,
cheamă la virtute, însufleţeşte, sfătuieşte şi îndeamnă, readuce la viaţă şi înzdrăveneşte.
Uneori, însă, gura, „organ al sfintelor rugăciuni şi al cuvintelor”, se preface în „organ a toată
vorba nebunească”, grăieşte fărădelegi, cuvinte rele şi neadevărate, ponegreşte şi defaimă. În
Pilde 30: 14 se vorbeşte despre un neam ai cărui dinţi sunt ca săbiile... ca să mănânce pe cei
sărmani de pe pământ, reflectând pornirile oamenilor înspre răutate.
Dinţii reprezintă mădularul care a muşcat din fructul oprit, dar şi străjerii în alb care apără
limba ascunsă după zidurile lor, împotriva păcatelor cu cuvântul. Poetul Ioan Alexandru vede în
Cântarea Cântărilor, acolo unde este înfăţişată frumuseţea fără egal a miresei, imaginea cea
mai plină de lirism a chipului ei, cu dinţii albi desăvârşiţi, precum o turmă de tunsori/ Ce ies din
adăpătoare/ Care toate au gemeni/ Şi stearpă fără miel nu-i./ Precum o coardă roşu închisă
buzele tale/ Şi gura graiului tău fermecătoare. Pentru Ioan Alexandru, gura este „ca un boboc
înrourat de trandafir, ca un potir în care sălăşluieşte cuvântul, al cărei farmec şi rost este
încoronat de rostire, de grai”.
Dinţii, gura, zâmbetul, toate acestea subliniază pregnant trăsăturile chipului. Costion
Nicolescu descrie chipul ca fiind „catapeteasmă a sufletului. Dincolo de el, se junghie pe altarul
inimii Cuvântul-Pâine la flacăra cuvintelor imnice. [...] Ieşim în întâmpinarea celuilalt în primul
rând cu chipul. Ne dăruim celuilalt (şi) prin chip. De chip ne îndrăgostim la început. Chipul ne
ţine în această stare supremă. Suntem toată viaţa în căutarea unui chip, în căutarea chipului iubit
[...]. În căutarea Chipului lui Hristos”.
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* Mihaela Domuţa este medic stomatolog.
Ea îi aşteaptă cu drag pe toţi cei care vor să aibă dinți sănătoși și un zâmbet frumos.
Cabinetul de medicină dentară unde activează se află în Cluj-Napoca,
pe str. Aleea Primăverii, nr. 6, sc. 10, la parter.
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Recenzie

Raza din catacombă – jurnal din închisoare –
de Părintele Liviu Brânzaş
Text: Bogdan Herţeg | Imagini: surse de pe internet
Liviu Brânzaş îşi pierdea libertatea în 15 noiembrie 1951, cu puţin înainte să împlinească 21
de ani. Oradea, Jilava, mina de plumb Cavnic, Gherla şi Aiud dau pereţii apăsători ai noii sale
realităţi imediate. Totuşi, aceste locuri nu l-au dărâmat sufleteşte. Din contră, a încercat să înveţe
cum şi pentru Cine să existe. A căutat modele reale printre catacombele comuniste cu hotărârea
clară de a deveni preot după eliberare. Iar Domnul l-a ajutat, trimiţându-i până şi mari duhovnici,
precum Părintele Aurel Lazarov, Părintele Dumitru Stăniloae, Părintele Ioan Ageu, Părintele
Ioan Iovan. Îşi memorează parcursul într-un jurnal mental ce va fi publicat după mulţi ani cu titlul
Raza din catacombă – jurnal din închisoare.
„În libertate, în timpul adolescenţei, obişnuiam să-mi notez
gândurile într-un jurnal intim, care purta titlul: «Totul pentru
ideal», având ca motto: «Spre culmi» şi «Aspru cu tine însuţi».
Acum nu-mi rămâne decât să încep un nou «Jurnal». Întrucât nu
am hârtie, de-acum nu voi avea la dispoziţie decât memoria. Încep
să-mi «notez» gândurile şi frământările într-un «Jurnal» mental. Pe
parcursul anilor de închisoare, el se va îmbogăţi mereu cu noi
«pagini». Prin repetare continuă, s-a fixat în memorie şi a rezistat
timpului. La eliberare, în primele zile, l-am notat pe nişte foi
volante, pentru a putea fi ascunse mai uşor. Mai târziu, când am
văzut că nu ni se fac percheziţii (aşa cum am presupus la început),
l-am transcris definitiv într-un caiet, pe care l-am păstrat ca pe o
relicvă sacră. «Jurnalul» este reflexul razei care mi-a strălucit în
catacombă” (Preot Liviu Brânzaş, Raza din catacombe, Editura
Părintele Liviu Brânzaș
Scara, Bucureşti, 2001, p. 22).
Relatarea este punctată de citate, precum şi de personale cugetări profunde ce au ca efect,
urmărit sau nu, transformarea firului vieţii într-o imensă predică în care starea centrală este setea
de lumină. Interpretarea nu devine dificilă pentru că textul străbate în mintea cititorului precum o
rază prin fereastră. Scriitura părintelui e dominată de sinceritate şi de evitarea formalismului.
Tonul este tineresc şi luminos prin sensul creştin dat suferinţei; sunt strânse în jurnalul său
interior scene şi replici pline de umor. Totuşi, se simte apăsarea dată de realitatea fizică, imediată,
a faptului că a fost condamnat, la fel ca fratele său Virgil, la mai mulţi ani de închisoare decât avea
în momentul încarcerării. Extraordinar este că această apăsare rămâne de natură exterioară.
Aceasta vine dintr-o binecuvântată trăsătură fiinţială a Părintelui Liviu Brânzaş pe care şi-o
recunoaşte: „eu nu am talent să descriu ororile. La mine timpul îmbracă totul într-un văl roziu”
(Preot Liviu Brânzaş, op.cit., p. 94). Zâmbetul cu care răspunde la auzul sentinţei provoacă
ameninţarea: „aici vă vor rămâne oasele”. „Ani de zile, în temniţă, vom auzi această ameninţare
teribilă. Era ca un refren lugubru care însoţea călătoria noastră pe muntele suferinţei. Era «soluţia
finală» care era programată în legătură cu noi” (Preot Liviu Brânzaş, op.cit., p. 83). Tensiunea
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cărţii nu rezultă din înregistrarea torturilor, ci din revelaţia
nenumăratelor gânduri de forţă, ale autorului sau ale altor
deţinuţi. Forţa aceasta vine din înţelegere trăită cu orice preţ.
Cartea este a unui om care nu face compromisuri cu drumul
ales, căci nu se ghidează în această explorare existenţială după
sine sau după alţii, ci doar după Hristos, Cel care îi luminează
calea în beciurile închisorilor, în valurile terorii şi fumul
trădărilor, într-o lume răsturnată. Şi-a asumat celula ca o chilie
de călugăr, puşcăria ca „o interesantă universitate”.
Cel care va citi cartea va vedea cât de aproape sunt stările de
început de încarcerare ale viitorului părinte de cele prin care a
trecut Valeriu Gafencu. Sufletele celor doi tineri jertfiţi sunt
flori încolţite în aceeaşi umezeală rece de hrubă. Ce rază au
găsit aceste flori?
Confruntat cu inactivitatea, înţelege nevoia unui program.
Interioritatea şi-o salvează prin trei trepte: rugăciunea,
amintirea, poezia. Aşa a locuit celula încă de la început, aşa a ajuns la evadare interioară.
Rugăciunea, amintirea şi poezia, descoperitele căi ale unora dintre cei închişi, sunt tocmai ceea
ce pierde ţara, mulţimea aflată în lumină: în loc de rugăciune, ideologie atee, în loc de memorie,
rescrierea istoriei naţionale şi a celei personale, în loc de poezie, limbaj de lemn. Ce se aprindea
în beznă se stingea în lumină.
Mărturia Părintelui Liviu este o invitaţie pentru ceilalţi la a scrie cărţi creştine: „m-am gândit
la importanţa unei literaturi creştine pentru tineret, care să contribuie la crearea unei gândiri
profunde şi sensibilităţi serafice în sufletele lor tinere. În sufletul tânăr îşi găsesc rezonanţă
marile idealuri. Literatura adevărată trebuie să fie o şcoală a gândirii şi simţirii creştine. În faţa
avalanşei de literatură fără axă morală, creatorii creştini au datoria de a declanşa o
contraofensivă spirituală. Din punct de vedere creştin, nu există o autonomie absolută a valorilor.
În ultimă instanţă, totul se raportează la Dumnezeu şi la idealul mântuirii”. Însă, pentru aceasta
este nevoie de un efort amplu, temeinic şi consecvent. Toate personalităţile valoroase, fie
militari, fie preoţi, fie profesori, fie ţărani, care au suportat încătuşarea şi frângerea oaselor în
beciurile comuniste au fost profesionişti şi au lucrat temeinic. Prin încătuşarea lor şi timorarea
celor de acasă, s-au frânt tocmai axe care lipsesc acum sufletului românesc. Acolo, după trauma
celui De-Al Doilea Război Mondial, s-a rupt ceva, acolo trebuie să ne întoarcem pentru a vedea
cum să ne refacem viaţa. „Iisus în ţara mea! Ce revelatorie expresie! Iisus este stăpân în ţara
aceasta de aproape două mii de ani. El a modelat, prin Biserica Sa, sufletul românesc. Sufletul
blând şi omenos al românului s-a născut şi a crescut în bisericuţele de lemn răspândite pe
plaiurile mioritice. Astăzi, ateii încearcă să-L alunge din ţară şi din suflete. Odată alungat Iisus,
vor dispărea şi blândeţea, şi bunul simţ, şi duioşia sufletului românesc” (Preot Liviu Brânzaş,
op.cit., p. 38). Nu toţi cei care au făcut închisoare politică şi care trăiesc mai pot arăta sensul
social firesc şi nici nu avem dreptul să le cerem asta. Dar sunt nenumărate mărturii şi fapte,
cuprinse în interviuri şi cărţi, mâini întinse printre gratii ce tind spre valoare absolută. Acolo au
fost nişte tineri.
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La Biserica Studenţilor va fi înălţată o cruce de piatră în memoria deţinuţilor
politici mărturisitori ai lui Iisus Hristos în temniţele comuniste.
Sculptorul Andrei Răileanu lucrează la ultimele detalii.
Mâna jertfelnică a Mântuitorului culege de prin temniţe jertfele
martirilor români.

