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GAUDEAMUS!
Pr. Paroh Dr. Mihai GOJGAR

A

u trecut mai bine de şapte ani de când
Biserica „Sfântul Dumitru-Poştă” a primit cinstea de a fi Paraclis Universitar
(12 mai 2009). O misiune deosebit de complicată şi plină de răspunderi. Doar în aparenţă s-ar putea spune că lăcaşul a devenit
o casă exclusiv a celor care studiază în instituţii superioare de învăţământ. Alături de
noi i-am avut mereu pe dascăli, pe părinţii studenţilor, pe prietenii din alte
medii şi preocupări ale universitarilor, pe cei care iubesc
lectura şi pe cei care se
simt şi se comportă precum suflete juvenile. Aşa
am ajuns să avem o comunitate liturgică cu o medie
de vârstă scăzută, cu satisfacţia zâmbetelor de la sfârşitul slujbelor şi seriozitatea în
proiectele desfăşurate. Însă, e loc de
mai mulţi tineri şi dorim să fim cât mai mulţi
care să ne împărtăşim din acelaşi Sfânt Potir.
Iar prin tineri înţelegem pe oricine între 10 şi
110 ani, care simte că are dinamismul necesar pentru a se implica în existenţa semenilor aflaţi în necazuri, pentru a sprijini, cu
puţin măcar, pe cel de aproape.
În ultimul timp, majoritatea energiilor
noastre s-au îndreptat spre lucrările de consolidare şi restaurare. A fost un an extrem de
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greu din acest punct de vedere, în care am
făcut slujbele în condiţii austere, pelerinii au
fost mult mai puţini, iar posibilităţile noastre
de comunicare s-au redus. Proiectul Serile
catehetice aşteaptă să fie reluat, de îndată ce
intervenţiile la interiorul sfântului lăcaş vor
fi încheiate.
Cu toate acestea, spiritul tineresc a rămas
mereu acelaşi, lucru care se poate verifica prin participarea la orice eveniment liturgic, social sau cultural
pe care îl organizăm. Dincolo
de instabilitatea emoţională şi de lipsa de experienţă,
oamenii cu suflet proaspăt aduc surâsul sincer şi
o putere de muncă extrem
de roditoare. Îndrumate cum
trebuie, aceste daruri vor aduce
mulţumiri sufleteşti întreaga viaţă.
„Osteneala tinereţii este odihna bătrâneţii”, spune Sfântul Isaac Sirul. Aşa că, la începutul anului universitar, să lucrăm cu spor
pentru mântuirea noastră şi a celor de lângă noi, să punem în cugete învăţăturile cele
folositoare şi să le întrupăm în faptele bune!
„Gaudeamus igitur
Iuvenes dum sumus.
Post iucundam iuventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus”.


3

paraclis universitar

VIAŢA STUDENŢEASCĂ

ANUL IV, NR. 11 (110)

vrea a crede că nu a existat un Creator, niciun
inginer nu ar putea crea un asemenea complex de sisteme ce interacţionează între ele
şi au capacitatea de a se adapta condiţiilor
variate de mediu. Mi s-a părut trist să mergem la sala de disecţii şi să privim trupurile neînsufleţite ca un obiect de studiu, ca un
atlas, pe care îl răsfoieşti în perioada examenelor şi apoi, îl uiţi într-un colţ.
În al doilea rând, să fii student la medicina înseamnă să fii un luptător. Trebuie să
ştii de la început, când ai plecat de acasă, mai
ales dacă mai vii şi din provincie, să îţi pui în
bagaj şi mult curaj. Trebuie să fii înarmat cu
răbdare, dăruire, prudenţă şi peste toate să
pui dragoste, restul se vor adăuga pe parcurs.
Primul an a fost, iniţial, şocant şi prin asta
nu mă refer la cantitatea de informaţii, la
examenele ce nu mai păreau că se vor termina, la ritmul rapid în care trecea fiecare zi,
fiecare săptămână. Nu. Cel mai tulburător a
fost contactul direct cu moartea. Însă şi acest
lucru face parte din dar pentru că îţi oferă o
altă perspectivă asupra vieţii, îţi dai seama
cât de firav este omul. Dar prea puţini ştim
un lucru: în fiecare clipă noi murim, pentru
că, practic, între două bătăi ale inimii trupul
nostru este mort, suntem zero, iar Dumnezeu
este acolo şi menţine mecanismul viu. Deci,
dacă este aşa, cum putem avea vreo îndoială referitoare la Înviere? M-a pus pe gânduri faptul că, adesea, vedem, dar nu vrem să
înţelegem.
Acum, aştept cu nerăbdare să îmi continui călătoria în noul an universitar ce abia
a început pentru a descoperi tainele ființei
umane.


Teodora, o „medicinistă”
cu o voce minunată

CUM E SĂ FII
STUDENT LA
MEDICINĂ?
Teodora ŢURLEA

FOTO: boundless.org

S

ă fii student la medicină, în primul rând, e
un dar. Spun asta pentru că ai şansa de a
cunoaşte şi înţelege fiinţa umană în toată complexitatea ei. Acesta este primul lucru
pe care l-am învăţat când am intrat la facultate, că omul trebuie înţeles ca un ansamblu:
trup, psihic şi suflet. Nu poţi vindeca total o
persoană dacă ignori vreunul dintre aceste
elemente.
Din nefericire, am observat lipsa de interes a colegilor mei şi, mai trist, a profesorilor
asupra sufletului, excluzându-l complet, adesea. Cred că acesta este un mod de a se detaşa de anumite greutăţi, de anumite întrebări,
dar, procedând astfel, îşi pierd darul, devin
asemenea unor mecanici ce caută să mai
repare, să mai aducă mici îmbunătăţiri. Ori
omul nu este doar un aparat şi oricât s-ar
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DIN BANCĂ LA CATEDRĂ...
Ana-Cristina ŢURLEA
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P

entru mulţi tineri, printre care şi enori- emoţiile prezentării suportului de laborator
aşi ai Bisericii „Sfântul Dumitru-Poştă”, în faţa studenţilor. Diferenţa destul de mică
luna octombrie este asociată cu înce- de vârstă dintre mine şi studenţi şi atitudiputul anului universitar. Boboc sau nu, la nea mea prietenoasă au creat un mediu plălicenţă sau master, fiecare student aşteaptă cut, relaxant, atât pentru mine, cât şi pentru
nerăbdător noul an universitar. Pentru mine, ei. Ştiind cât de importantă este comunicaînsă, lucrurile stau puţin diferit. Pe de-o par- rea dintre student şi cadru didactic, am încerte, încep anul II ca doctorand la Facultatea cat să fiu deschisă în fața studenților şi să le
de Matematică şi Informatică din cadrul vin în ajutor ori de câte ori au avut nevoie.
Universităţii din Bucureşti, iar pe de altă par- Mereu am apreciat acei profesori dedicaţi
te, urmează un nou an
meseriei, care, pe lângă
ca asistent universidorinţa de a-şi împărtătar în cadrul aceleiaşi
şi cunoştinţele, au făcut
facultăţi.
tot posibilul să ne ajute
Începând să presă asimilăm cât mai muldau încă din anul II de
te informaţii, dar să ne
Master, trecerea din
şi formeze ca oameni, ei
fața catedrei în spaterămânând pentru mine
le acesteia a fost desun exemplu în cariera
tul de bruscă. Deşi
mea universitară. Încerc
Ana Ţurlea, un zâmbet răcoritor înaintea
am avut puține ore la
să îi încurajez pe toţi şi îi
unui an universitar greu
început, experienţa a
îndemn să dea tot ce pot
fost frumoasă, motivându-mă să îmi doresc în ceea ce fac. Până acum, am învăţat multe
să predau mai mult. Astfel, după termina- lucruri de la profesori, acum a venit momenrea studiilor masterale m-am înscris, fără să tul să învăţ de la studenţii mei. Am cunoscut
stau prea mult pe gânduri, la admiterea la oameni dintr-o altă perspectivă.
doctorat, urmând ca în câteva luni să candiPe zi ce trece îmi place tot mai mult ceea
dez la concursul pentru ocuparea unui post ce fac.
de asistent universitar. Şi aşa am ajuns să
Bunul Dumnezeu să fie alături de toţi
fiu simultan şi student (doctorand) şi cadru studenţii în noul an universitar, să îi lumididactic (asistent universitar). Emoţiile pre- neze şi să le dea spor la învăţat, iar tuturor
zentării proiectelor în calitate de student cadrelor didactice să le dea putere de munîn faţa profesorului, s-au transformat în că şi răbdare.
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„VENIND VOR VENI CU BUCURIE,
VĂZÂND DRAGOSTEA LOR“
Andrei JORA

D

e praznicul Înălțării Sfintei Cruci,
Părintele Mihai mi-a oferit ocazia, alături de domnul epitrop Vasile Vizitiu,
să văd realitatea și prin alți ochelari, participând la ritualul de sfințire a caselor. Ups...,
era să uit! Pe durata întregii călătorii ne-a
însoțit și micuțul Nicolae din comunitatea noastră, un băiat simpatic, descurcăreț
și mereu plin de energie. Aducându-mi
aminte de „pătimirile” unui părinte profesor de la Facultatea de Teologie din ajunul a două praznice (Nașterea și Botezul
Domnului), intuiam că nu ne vor deschide
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prea mulți ușa. Sunt sigur că cei care neau primit, și-au deschis și inimile spre a-l
primi pe Hristos, pentru că preotul vine în
numele Domnului. Odată deschisă ușa, de
fiecare dată întrebam: „primiți binecuvântarea Domnului și sfințirea casei dumneavoastră?”. Când răspunsul era afirmativ,
începeam să cântăm troparul Sfintei Cruci,
pășind pragul cu voie bună și cu bucuria de
a întâlni un creștin care cunoaște însemnătatea ritualului. De la cei care deschideau ușile, dar nu primeau sfințirea casei,
mi-au atras atenția două replici: prima,
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„Mulțumesc, dar nu! Cred în Dumnezeu,
dar nu în Biserică”, fapt care mi-a oferit o
lecție de meditare asupra persoanelor fără
apartenența la vreo Biserică, iar a doua,
foarte tristă: „lăsați, bă, vrăjeala!”.
După ce ne-am întâlnit și cu astfel de
situații mai puțin fericite, m-a surprins foarte mult atitudinea Părintelui Mihai, când
ne-a spus pe un ton serios: „scuturați-vă
praful!”. Deși am făcut imediat conexiunea și am înțeles că părintele a făcut referire la cuvintele Mântuitorului în contextul
trimiterii lor la propovăduire: „cine nu vă
va primi pe voi, nici nu va asculta cuvintele voastre, ieşind din
casa sau din cetatea aceea, scuturaţi praful de
pe picioarele voastre”
(Matei 10, 14), din reflex,
eu m-am și grăbit să execut „ordinul” la propriu,
scuturându-mi praful de
pe pantofi, având în minte faptul că nu las la pragul ușii orice particulă de praf, ci praful Bisericii „Sfântul
Dumitru-Poștă”, achiziționat cu o seară
înainte, la slujba Vecerniei cu Litie, care se
făcuse afară, după ce lucrătorii au tăiat marmura pentru interiorul bisericii.
După ce am simțit pe propria piele cum
din ce în ce mai mulți oameni refuză binecuvântarea și sfințirea caselor cu atâta politețe
dezinvoltă (din motivele știute numai de ei),
fără să vreau am căzut pradă tristeții, pentru că una este când ai cunoașterea teoretică asupra unui fenomen, în cazul nostru, că
nu-L vor primi prea mulți pe Hristos, și alta
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când experiezi îndepărtarea oamenilor de
Dumnezeu. Cred eu, Dumnezeu nu a lăsat
să se întristeze inimile noastre peste măsură, iar aceasta am înțeles-o prin următoarele întâmplări.
La unul din apartamente, ne-a deschis o
femeie cu trăsături asiatice foarte îngrijorată de trâmbițarea pe care o făceam pe casa
scării. După o scurtă discuție în limba engleză, am aflat că era din Filipine. Restul detaliilor nu sunt relevante, însă ce ne-a îmbucurat
pe noi, a fost faptul că, iată!, o persoană „de
alt neam”, cu toate că noi eram niște străini, ne-a deschis ușa, ne-a ascultat mesajul și
ne-a oferit din timpul ei
pentru a comunica cu noi.
Următoarea întâmplare cred că ne-a
emoționat și mai mult.
Aflându-ne spre sfârșitul
misiunii noastre, iar ca
loc, aproape de biserica noastră, de pe o bancă, o domnișoară drăguță și elegantă i se
adresează părintelui cu pietate: „părinte, mă binecuvântați și pe mine?”. Desigur,
părintele i-a ascultat cererea, iar noi, mergând spre următorul bloc, ne minunam de
deschiderea domnișoarei, în comparație cu
o persoană precedentă dintr-un grup, care
a stat tot timpul cu spatele la noi, într-o
conversație de 1-2 minute. Ar mai fi și altele de povestit, dar mă opresc aici, din lipsă
de spaţiu. Închei prin a spune că adevărata
pace și bucurie izvorăsc în sufletele noastre din comunicarea interpersonală prin viu
grai. Oare cât valorează un zâmbet?:) 
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PELERINI ÎN
ŢARA LUI ŞTEFAN (I)
Justinian CONSTANTINESCU

C

ălătorie spre a fi martor la slujba Sfintei Vodă descălecătorul Moldovei. Legenda spune
Taine a Cununiei a doi tineri? Excursie? că traversând pasul Prislop, Dragoş a poposit, la
Pelerinaj? Nu ştiu! Din toate acestea câte un moment dat, la Iacobeni. Aflat la o vânătoapuţin... Dar, cred că cel mai potrivit cuvânt este re pe muntele Ouşorul, a rănit o căprioară. Pornit
urcuş. Un urcuş, mai degrabă duhovnicesc, decât în urmărirea vânatului, a cunoscut-o pe frumoasa
unul geografic, deşi itinerariul nostru a traversat Dorina, de care s-a îndrăgostit. După câţiva ani,
ţara de la sud la nord, din Câmpia Română spre voievodul a revenit la căsuţa (sau vatra) de pe
măreţele meleaguri bucovinene. Ascensiunea malul apei, numită a Dorinei (de aici vine numele
noastră avea să atingă punctul culminant unde- de Vatra Dornei). Aici, a aflat că Dorina este pleva prin ţinutul Dornei, într-un sat ignorat de har- cată cu şirul (turma) de oi spre Munţii Călimani
ta României, dar pe care
situaţi în apropiere şi a pornit
am ajuns să-l descoperim
în căutarea ei. Apropiindu-se
viu şi ancorat, din nefericide Dorina, aceasta nu l-a recure, în realitatea secularizanoscut şi a fugit prin desişurită a lumii de azi. Şi se poate
le pădurii, iar în goana ei a fost
vedea aceasta prin caserănită de săgeata voievodului
le moderne, prin portul
care a crezut că a dat peste o
oamenilor, ce nu mai este
sălbăticiune. Voievodul a urmat
tradiţional, prin limba vorşuvoiul (şarul sau şirul, în limbită, care parcă şi-a pierdut
ba arhaică românească) de sânfrumuseţea, bogăţia arhage scurs pe pământ din rana
Chilia Sfântului Daniil Sihastrul
ismelor şi muzicalitatea
Dorinei (Şaru Dornei) şi a găsitde odinioară. Acest sat poartă numele de Neagra o pe aceasta, într-un sfârşit, moartă. Se spune că
Şarului, o sintagmă formată dintr-un cuvânt les- Dragoş ar fi trăit cea mai neagră zi din viaţa lui
ne de înţeles, iar celălalt arhaic, un cuvânt a cărui (Neagra Şarului) atunci când, fără să vrea, şi-a ucis
noimă ne-a descoperit-o mai târziu prietenul iubita.
nostru, mirele - Andrei Buzilă -, la a cărui nunAm purces, deci, la drum... Un drum de aprotă urma să participăm, eveniment ce a fost sco- ximativ şapte ore, ostenitor, dar de un farmec
pul principal al călătoriei noastre. Am aflat, astfel, pe care l-am simţit cu totul aparte. Plecaţi din
că obârşia Dornei este un personaj de legendă, Bucureşti la cântatul cocoşilor, cu două maşini,
Dorina, o tânără de care s-ar fi îndrăgostit Dragoş am început să urcăm spre nordul ţării odată cu
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înălţarea soarelui pe cer, soare ce-şi arăta timid
faţa prin aburi de ceaţă şi norişori nesiguri la orizontul încă drept al primilor 200 de kilometri
parcurşi.
După vreo patru ore de mers, am poposit vreme de un ceas în centrul Bacăului, un oraş curat,
luminos, plin de viaţă, care m-a făcut să mă întreb
pentru o clipă cum un asemenea oraş ar putea
să trezească sentimente pesimiste şi chiar lugubre în genul celor pe care le-a exprimat în versuri
George Bacovia. Lângă măreaţa şi noua Catedrală
a Înălţării Domnului, stă de strajă statuia ecvestră a lui Ştefan Vodă, scăldată, în lumina unui soare generos. Voievodul, „Atletul lui Hristos”, ţine
în dreapta sa, simbolul ce i-a fost şi sabie şi scut:
crucea biruitoare a creştinilor. Din nefericire, timpul nu ne permitea să zăbovim prea mult într-un
loc, cu atât mai mult, cu cât ne aflam la jumătatea
lunii septembrie, soarele începând să apună pe la
ora 20:30. Iar noi eram încă destul de departe de
destinaţie. Aşa că am pornit din nou la drum spre
Cetatea Puterii lui Ştefan – Mănăstirea Putna. Şi
am ajuns acolo, în jurul orei 14. Porţile mănăstirii,
acele braţe larg deschise ale mănăstirii, păreau
că ne aşteaptă cu o răbdare şi cu o linişte monumentale, parcă având siguranţa că vom ajunge şi
noi cândva la sânul cald al sfântului locaş. Putna
- acest unic izvor de putere, de curaj, de dragoste de neam şi, mai presus de toate, izvor de viaţă
duhovnicească. Viaţă ce covârşeşte raţiunea rece,
lumească a vâltorii urbane pe care o trăim zi de
zi, ceas de ceas, clipă de clipă. O viaţă sfântă, pe
care mulţi dintre noi refuzăm să o trăim aşa cum
ne cere Hristos. Putna - o adevărată fortăreaţă a
istoriei, culturii şi Ortodoxiei româneşti! Păşind în
curtea mănăstirii, sentimentul că Duhul Domnului
S-a sălăşluit în acest loc şi răspândeşte din belşug
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pace, bucurie şi sfinţenie, mi-a copleşit întreaga
fiinţă. Cu adevărat unic, minunat, înălţător!
După ce I-am adus lui Dumnezeu prinosul nostru de slavă şi mulţumire, închinându-ne la sfintele icoane din biserică, prin grija prietenului nostru,
Radu, şi dragostea Părintelui Ieremia, am primit o
masă caldă ce ne-a mai întremat după lungul şi
istovitorul nostru itinerar. Cel ce era rânduit cu
servirea pelerinilor la masă (iată că ajunseserăm
şi noi, călătorii şi nuntaşii, pelerini!) era un părinte monah în care aveam să descoperim, ceva mai
târziu, o pace lăuntrică şi o bucurie a comuniunii
cu totul deosebite, pe care, trebuie să recunoaştem, puţini dintre noi le mai resimţim în peisajul năucitor al furnicarului bucureştean. Acest
monah cu mişcări iuţi, dar controlate, ne-a poftit
la masă şi ne-a îndemnat să mâncăm tot, „să nu
rămâie nimic!”. Ne-a pus înainte o ciorbă, o adunare generală de legume, mai degrabă, dar cu un
gust aparte. A venit apoi cu sarmale, caş şi o carafă
de must, însoţite de acelaşi îndemn părintesc de
a nu lăsa nimic pe masă. Trebuia să-i demonstrăm
că eram înfometaţi, ca unii ce străbătuserăm cale
de 500 şi ceva de kilometri. Autorul acestor rânduri mărturiseşte că n-a făcut ascultare de îndemnul părintelui şi s-a oprit la primul fel de mâncare.
Motivul? Un sentiment lăuntric mă încredinţa, cu
fiece clipă ce trecea, că cel care ne slujea la masă
şi a cărui rugăciune era acum „să ne petreacă cu
dragoste”, nu este un simplu monah. Simţeam, în
adâncul fiinţei mele, că era nu numai un iubitor de
Dumnezeu şi de aproapele, ci şi un iubitor de cultură, de carte. Iar intuiţia nu m-a înşelat! Cu dorinţa
de a nu-i tulbura rugăciunea inimii, pe care cumva o percepeam în privirea sa smerită şi, totodată,
contemplativă, dar mânat de curiozitatea de a afla
cum decurge viaţa între zidurile măreţei ctitorii a
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lui Ştefan, l-am întrebat, rezervat şi cu oarecare
sfială, care-i este principala ascultare aici şi cum
îmbină rugăciunea cu munca. Deodată, chipul
parcă i s-a luminat şi mai mult. Mi-am dat seama
atunci, într-o clipită, că se bucură cu duhul pentru faptul că nişte pelerini veniţi de la Bucureşti
„se coboară la bietul monah” şi vorbesc cu el. Şi
mă întrebam în sinea mea: „oare, de câte ori şi câţi
pelerini nu s-or fi aşezat acolo, la masă, şi nu l-or
fi tratat pe cel rânduit să îi servească la masă, nici
mai mult, nici mai puţin decât ca pe o slugă obligată să facă această ascultare? De câte ori nu s-or
fi ridicat de la masă şi vor fi plecat aruncându-i un
salut ghiftuit din vârful buzelor?” Încet, încet, a
început să se deschidă precum o carte, dezvăluindu-ne câte ceva din tainele sufletului său. Curios
să-i aflu numele de monah, mi-a răspuns tot cu
o întrebare, trimiţându-mă la o anumită dată din
calendar, luându-mă un pic pe nepregătite, spre
ruşinea mea. În cele din urmă, i-am aflat numele.
El însuşi a legat acest nume de cel ce a fost arhiepiscop al Ierusalimului în secolul al III-lea, dar
şi de altcineva - şi aici a fost marea mea uimire
-, de un tânăr, care la frageda vârstă de 19 ani a
schimbat pentru totdeauna cursul istoriei antice
şi a întemeiat cel mai mare imperiu cunoscut vreodată. Am simţit în entuziasmul cu care ne povestea despre acest tânăr luptător, devenit rege şi
chiar faraon, că amândoi avem o admiraţie profundă pentru acest om impresionant al unei lumi
demult apuse. Numele lui, deci? Alexandru. Şi-a
rostit numele cu o asemenea simplitate, ca şi cum
era vorba de altcineva! L-am întrebat, apoi, cu ce
se mai îndeletniceşte pe lângă rugăciunea neîntreruptă, „care îi este rucodelia”, cum se spune în
Pateric, şi ne-a răspuns că este isonar şi... printre
altele, se ocupă şi de legătoria de carte. Aşadar,
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nu mă înşelasem! Iubea cartea! Despre această
din urmă ocupaţie, o adevărată artă, a început să
ne povestească amănunţit meşteşugul, arătândune şi un exemplar din rodul muncii sale - o cărticică de rugăciuni legată în piele neagră, atât de
frumoasă şi de îngrijită, încât nu m-am putut abţine să trec peste bunul-simţ şi să i-o cer cu rol de
„împrumut pe vecie”. Mi-a dăruit-o imediat, fapt
pentru care i-am spus că i-o plătim, că n-o putem
lua aşa, gratis. Cu un gest de retragere, mi-a spus
că nici măcar nu e a lui, deşi ne-am „tocmit” un
pic la preţ! Am luat-o, în cele din urmă, mulţumindu-i pentru dragostea cu care ne-a dăruit-o.
Şi cu câtă dragoste şi simplitate ne-a dăruit-o! Iar
noi suntem obişnuiţi să plătim orice lucru, cât de
mic, cu bani, nu cu dragoste! Continuând discuţia,
i-am cerut un sfat folositor de suflet şi ne-a spus
că Psaltirea este liniştea creştinului, că fără ea, nu
există mântuire şi oricât de tulburat ai fi, să alergi
la ea, iar ea îţi va aduce mângâiere şi ajutor. După
ce ne-a mai spus câteva mici istorioare şi multe
alte lucruri frumoase ce nu încap în rândurile de
faţă, un alt monah a anunţat vizita altor pelerini,
prin care a pus capăt conversaţiei noastre. În sfârşit, ne-am luat rămas bun. Dar, la plecare, ne-a mai
pus o întrebare: ce vitamine am avut la această
masă? Evident, ne-au trecut prin cap o mulţime,
dar răspunsul a fost cu totul neaşteptat: „ia, mâncă şi taci!”. Am pufnit cu toţii în râs. Cine s-ar fi
gândit la o asemenea răsturnare de înţeles?!
Şi am plecat... Cu sentimentul că pierdem
acea pace sufletească pe care atât de greu o
dobândim... Am lăsat însă, o parte din fiinţa noastră acolo, cu nădejdea că Dumnezeu va rândui
cândva, cumva, să ne reîntoarcem în acest loc
binecuvântat. Am plecat, dar nu înainte, de a mai
opri într-un loc încărcat de Duh dumnezeiesc şi
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de istorie sfântă: chilia Sfântului Daniil Sihastrul,
duhovnicul lui Io, Ştefan Voievod. Aflată la doar 1
km distanţă de Mănăstirea Putna, chilia - o movilă
de piatră săpată cu dalta de însuşi Sfântul Daniil
şi străjuită de brazi tineri -, se înalţă smerită, sfioasă, delicată; peste ea doar capriciile stihiilor
naturii şi-au pus amprenta, netezind-o şi mlădiind-o cu melodioase sau aprige suflări de vânt şi
în murmur de ape line. Aici timpul părea că s-a
oprit din curgerea lui firească! Şi din nou m-am
lăsat cuprins de melancolie şi parcă aşteptam
să iasă în uşa, acum zăvorâtă, a chiliei, un bătrân
cu plete albe, purtând o rasă simplă, aspră, colbuită de vremi şi asceză neîntreruptă; un părinte cu surâs sfânt şi blând, bucuros să ne vadă şi
să ne binecuvânteze, precum oarecând pe Ştefan
şi oştenii săi. Nu am petrecut mai mult de 20
de minute în acest loc, dar încărcătura duhovnicească a depăşit cu mult graniţele timpului şi
spaţiului.
Ne-am trezit uşurel din visare şi am pornit
spre Vatra Dornei, copleşiţi de momentele pline de duh pe care le trăiserăm în vatra seculară
a Putnei. Am ajuns în Neagra Şarului când soarele
deja se culcuşise somnoros după crestele munţilor ce înconjurau întreaga aşezare. Ne-am oprit
în centrul satului, aşteptându-l pe Andrei să ne
întâmpine de bun-venit şi să ne conducă acolo
unde aveam să trecem noaptea. Dar, până să apară Andrei, ne-au întâmpinat 2-3 ţigănuşi care ne
cereau insistent „un ban, doi”; cel mai mic dintre
ei, să fi avut trei anişori, purta doar costumul lui
Adam în toată splendoarea lui, cam murdărel, ce-i
drept! În câteva minute, a apărut şi Andrei, care
ne-a condus la el acasă pentru a cina împreună.
Acolo am avut bucuria de a discuta cu mama lui
Andrei, o femeie al cărei chip nu trăda nelinişte
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sau tensiune, obişnuite, am spune noi, având în
vedere evenimentul ce avea să aibă loc câteva
ore mai târziu. Dimpotrivă, zâmbea purtată de
fericirea că băiatul ei intră în rânduială, în rândul
lumii, cum se zice. Îmi spunea, printre altele, că
nu cunoaşte noţiunea de stress, că pe Andrei l-a
auzit prima dată în viaţă vorbind de acest lucru,
venit într-una din vacanţe de la Bucureşti. Întradevăr, cum ai putea să fii stresat în acele locuri
unde aerul, cerul şi pământul îţi sunt prieteni şi
grija zilei de mâine o laşi în seama Creatorului
Care pe toate le ţine cu iubirea şi bunătatea Lui?!
Pe drumul suitor şi sinuos ce ducea către
pensiunea unde fuseserăm cazaţi, luna apărea şi
dispărea printre brazii falnici, iar lumina ei răspândea pe pământ o atmosferă de basm. În acel
semiîntuneric, la vreo câteva sute de metri distanţă de noi, un câine spărgea, cu lătratul lui
ascuţit, liniştea diafană coborâtă pe pământ, iar
altul, mult mai departe, îi răspundea prompt, cu
un ton grav. Sunet de bucium nu se auzea, din
păcate! Nici clopotele bisericii din apropiere.
Doar suflul răcoros şi şoptit al vântului umplea
văzduhul acestui peisaj de poveste. Instantaneu,
gândul mi-a zburat la Eminescu şi mă imaginam
în epoca marelui poet şi încercam să-mi descriu
în propoziţii simple, neavând „iscusul” versificaţiei, tabloul feeric ce se desfăşura înaintea
ochilor mei. Neputincios a exprima nici măcar
în cuvinte ceea ce trăiam, mi-a rămas doar contemplarea mută a măreţiei pe care Dumnezeu i-a
făcut-o cadou omului. „Cât s-au mărit lucrurile
Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut!”
(Ps. 103, 24)
Târziu în noapte, ne-am lăsat purtaţi pe aripile odihnei trupeşti în aşteptarea zilei ce urma. Şi
a fost seară, şi a fost dimineaţă. Ziua întâi.
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SĂRBĂTOARE
ÎN FAMILIA BISERICII
Ionelia OLTEANU
,,...așa că nu mai sunt doi, ci un singur
trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu,
omul să nu despartă.” (Marcu 10, 8-9)

întreaga viață pe care o încep unul alături
de celălalt. Cei doi devin un singur trup, un
singur univers și un singur gând, împreună
alcătuind umanitatea completă. Mântuitorul
Însuși își începe misiunea la nunta din Cana
Galileii unde preschimbă apa în vin ca semn
al schimbării și înnoirii continue. Emoțiile trăirii unui astfel de eveniment nu
pot fi descrise în cuvinte. Tocmai
prin asta au trecut doi dintre cei
mai dragi tineri ai parohiei noastre, Mădălina-Georgiana Burlacu
și Andrei Buzilă. Aceștia au pășit
pe un drum comun și au devenit
unul întru Hristos, unindu-și destinele prin Sfânta Taină a Cununiei.
Alături de ei am fost
și noi, prietenii lor.
Cu toții am parcurs
un drum pe cât de
lung, pe atât de frumos, până în istorica Bucovină pentru
a le împărtăși celor
doi cele mai frumoase gânduri și pentru a
trăi alături de ei cele mai intense momente. În prezența noastră, a părinților vizibil
emoționați, dar și fericiți pentru copiii lor,
Mădălina și Andrei au devenit familia Buzilă.
De la momentul rostirii celui mai frumos
,,Da” și până la așezarea cununiilor pe capul

D

ragostea este sentimentul cel mai pur pe
care omul îl simte, îl trăiește și îl poartă
până la sfârșitul vieții. Aceasta este caracterizată de răbdare și bunătate, nu
cunoaște răul și nu
așteaptă nimic în
schimb. Viața însăși
se naște din dragoste, ceea ce o transformă în cea mai
importantă zală a
lanțului existenței
umane. Hristos spune să ne iubim
aproapele ca pe noi înșine. Acest îndemn
ce datează de peste 3000 de ani reușește
să aibă ecou răsunător până în zilele noastre. Iubirea părinților pentru copii este cea
mai sinceră, iubirea dintre un bărbat și o
femeie este cea mai pură.
Întregirea iubirii se realizează sub cununa Sfintei Taine a Căsătoriei. Din Taina Nunții
renaște viața, iar cuvintele sunt de prisos în
încercarea de a găsi o definiție a acesteia.
Cununia pogoară asupra bărbatului și a femeii harul Sfântului Duh care să îi călăuzească
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celor doi, totul a fost caracterizat de o fericire
atât de puternică, încât în ochii tuturor celor
prezenți se putea observa o strălucire aparte. Atât căsătoria, cât și cununia au fost oficiate la Biserica „Sfântul Dimitrie” din satul
Neagra Șarului, acolo unde Andrei, mirele,
este un pilon important al celor care cântă
la strană. Slujba a fost oficiată de trei preoți
care au consfinţit legătura celor doi miri. La
sfârșit, aceştia au ţinut fiecare câte un cuvânt
de învăţătură, făcând şi o incursiune în timp
şi dezvăluind momente-cheie din creșterea și
dezvoltarea tânărului mire. Faptul că aceștia
i-au fost alături în cea mai importantă zi din
viața sa a însemnat foarte mult pentru Andrei
care, pe parcursul slujbei, a scăpat și câteva
lacrimi mai mult decât firești. Prezența noastră, a părinților și a nașilor i-a întărit pe miri și
i-a făcut să reziste eroic în fața tuturor sentimentelor ce îi copleșeau. În ceea ce îi privește
pe nași, nici ei nu păreau a fi intangibili în
fața unui astfel de eveniment și își doreau
ca totul să iasă perfect, iar finii lor să se simtă speciali. Cu siguranță, drumul pe care cei
doi au hotărât să pășească împreună va fi
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unul binecuvântat, iar preoții care le-au fost
și nași vor avea grijă de acest lucru. Starea
de bine s-a menținut și după ce Andrei și
Mădălina s-au cununat în fața lui Dumnezeu.
Avea să urmeze o seară în care să îi sărbătorim așa cum se cuvine și prin care să le arătăm cât de mult ținem la ei. Au făcut-o și ei,
bineînțeles, oferindu-ne, pentru început cel
mai frumos dans, ca o parafă pusă unui plic
pe care scrie ,,Familie”. Fericirea a fost sentimentul definitoriu al acestor clipe frumoase,
iar noi am simțit asta din plin. Cu toții am fost
fericiți pentru prietenii noștri dragi, fericiți că
am putut să le fim alături, fericiți pentru că
am trăit împreună cu ei momente de neuitat
și fericiți pentru că, pur și simplu, am fost lângă ei.
Le dorim tinerilor căsătoriți să fie sănătoși
și să se iubească la fel de mult până la sfârșitul
vieţii lor. Viața să le fie binecuvântată, luminată și să aibă parte de copii frumoși, sănătoși, de
care să fie mândri!
,,Căsătorește-te grabnic și vei fi primul
care vei intra în Împărăția Cerurilor” (Sfântul
Ioan Gură de Aur).
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ÎNCOTRO,
DOAMNE?
Daniel JORA

FOTO: leadershipupgrade.com

A

m terminat liceul și mă uit în oglindă.
Ce văd în ochii mei? Nimic. Ce lucru
concret știu să fac? Niciunul. Cum așa,
că doar am 12 ani de școală? Cine a investit
în mine răbdare sau afecțiune? Cine a dorit
să mă formeze? Ce profesori au dorit să
rămână nemuritori în inima mea dându-mi
ceva din sufletul lor? Simt că nu am rădăcini
și acum: încotro, Doamne? În curând, începe
anul universitar, iar eu am uitat cam tot ce
am învățat. Știu că limba română m-a ajutat
să mă exprim, matematica, să aprofundez
lucruri sau să gândesc mai adânc, geografia mi-a arătat cât de frumoasă e România
noastră, ora de religie mi-a inspirat valori,
care, așa cum spunea Părintele Stăniloae,
mențin sănătatea sufletului. Având toate
aceste abilități, parcă nu e suficient și nu
sunt pregătit să merg mai departe.
- Încotro, Doamne?
-„S-au risipit planurile tale, ai căzut cu
duhul şi ai obosit, să ştii că «De la Mine a fost
aceasta». Tu ţi-ai făcut planurile tale şi le-ai
adus înaintea Mea, ca Eu să le binecuvîntez.
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Dar Eu vreau ca tu să Mă laşi pe Mine să conduc toate împrejurările vieţii tale şi atunci
toată răspunderea va fi a Mea, căci e prea
grea pentru tine această povară şi tu unul
nu vei putea să te isprăveşti cu ea, întrucât
tu eşti doar o unealtă şi nu te vei descurca
singur. (Acest [fragment] reflectă o taină a
rugăciunii profunde, taină, care se descoperă în convorbirea lui Dumnezeu cu sufletul omului. Părintele Serafim [de Virița] l-a
adresat unui fiu duhovnicesc, episcop, aflat
în detenţie)” (sursa: logos.md/2008/01/22/
de-la-mine-a-fost-aceasta/)
Dacă îți place muzica, toată viața ta, toate gândurile, atitudinile și gesturile vor fi
colorate de muzică, chiar dacă ajungi student la o facultate care inițial nu trezește
prea mare interes și nu promite să ofere prea
multe. Indiferent de decizia luată, în ceea ce
privește alegerea unei facultăți, un lucru este
sigur: nu îți aduce bucurie decât dezvoltarea
darurilor primite de la Dumnezeu, pentru că
„din puterea de jertfă iese puterea de viață”
(Prof. Adrian Lemeni). 
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