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EDITORIAL
IDentitatea în spaŃiul virtual

Mihai Floran

A trecut mult timp de la prima apariŃie editorială a revistei
IDentitate, editată de ASTRU Cluj pentru tinerii din Eparhia de ClujGherla, iar o dată cu timpul care trece fără oprire, evoluăm și noi și
evoluează tehonologia.
Astăzi mai toată lumea posedă un computer personal și el este în
cele mai multe cazuri conectat la Internet. De ce l-am scris cu “i” mare?
Pentru că astăzi a devenit un stil de viaŃă, de ce nu un… zeu? Dacă banul poate fi zeu, munca poate fi zeu, omul poate fi zeu, internetul de ce
nu ar putea fi zeu?
Însă dacă devine zeu, înseamnă că un creștin trebuie să fie atent.
Prima poruncă dată de Dumnezeu lui Moise emite clar Legea: “să nu ai
alŃi dumnezei în afară de mine”. Ori slujind internetului, nu putem sluji și
lui Dumnezeu.
Scurta mea introducere nu are rolul de a condamna internetul. El
este de mare ajutor tuturor, atât timp cât este folosit în scopurile sale
pozitive. Folosind internetul nu mai avem limită la cunoștinŃe, nu mai
avem timp îndelungat pentru comunicare, etc. Totul stă în secretul de a
alege binele de rău, libertate pe care toŃi fii lui Dumnnezeu o au.
Răul poate să existe și în alte lucruri: poate sta în televizor, în
mașină, în locuinŃă, în jurul nostru, peste tot… binele poate fi ales în
locul lui în tot timpul și în tot locul. Totul stă în decizia noastră. Să
facem alegerile potrivite!
În vederea folosirii internetului în scop bun, am decis și noi să
transmitem începând cu anul 2008 revista IDentitate numai în format
electronic, urmând să îi definitivăm și un site propriu în curând.
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SPIRITUALITATE

“Înger, îngerașul meu, ce
mi te-a dat Dumnezeu – pentru sufleŃelul meu”… așa începe rugăciunea pentru îngerașul
primit în dar la Botez. Cred că
știe toată lumea că fiecare om
primește, în dar, de la Dumnezeu, un înger păzitor. Și eu am
primit unul, și tu ai primit unul.
Ce cadou minunat, să primești
un înger care să te însoŃească
în toată viaŃa ta. Prima rugăciune pe care o învaŃă copiii (…și
pe care probabil ai învăŃat-o și
tu) e aceea prin care se adresează și încredinŃează îngerului
păzitor. Și totuși, de ce oare
când creștem, și devenim
adulŃi, uităm de multe ori să
vorbim cu îngerul nostru, uităm de această rugăciune și
mai ales uităm de cel care e cu
noi prezent, uităm de îngeraș.Da, e foarte adevărat. Uităm de darul primit de la
Dumnezeu. Am primit multe
daruri de la Dumnezeu, și vom
mai primi, însă îngerul nostru
păzitor e un dar prin care
Dumnezeu ne spune cât ne
iubește. Îngerașul nostru păzitor ne iubește și ne ocrotește
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fără a cere nimic de la noi (de
la cine să fi învăŃat acest lucru
îngerii daca nu de la Dumnezeu); ne iubește într-un mod
dezinteresat zi de zi, la fiecare
pas. El ne iubește atunci când
uităm de prezenŃa lui, când nu
ne gândim că ar fi cu noi și chiar dacă nu suntem conștienŃi
de existenŃa lui. Îngerul are
sădit în el o iubire necondiŃionată. Îngerul știe cu siguranŃă
ce înseamnă dăruirea; el ne
dăruiește timpul și atenŃia lui la
fiecare secundă din viaŃa noastră. Oare noi, câtă atenŃie dăruim celor din jur? Cine ar putea sta cu noi zi și noapte, de
la naștere până la mormânt,
clipă de clipă?

Uneori am impresia că atunci când privesc copiii văd îngeri
în ei; și cred că nu mi se întâmplă doar mie. Cu siguranŃă îngerii
sunt spirite pline de bucurie, așa cum sunt copiii care se joacă
și râd din inimă. Îngerii, cred că sunt veseli și jucăuși asemenea
copiilor; îngerii se știu bucura cu siguranŃă de lucrurile simple și
ar trebui să învăŃăm și noi acest lucru…
Câteodată aș vrea să-mi văd îngerul păzitor, să-l văd cu
ochii umani, și nu doar cu ochii spirituali. Mi-ar plăcea să-l văd
și să-l simt cum mă îmbrăŃișează în momentele grele, sau cum
mă veghează în timpul nopŃii, sau de ce nu cum se roagă alături
de mine. Pe îngerașul meu păzitor îl cheamă Francesco. Da, iam pus un nume, pentru a putea vorbi mai ușor cu el. I-am pus
un nume, pentru ca el e prietenul meu, la care apelez foarte
des. Știu sigur că e cu mine și în momentele de cumpănă, dar și
în momentele de bucurie. Uneori îi cer ajutorul, și îl rog să aibă
grijă de cei dragi, sau pur și simplu îi cer să se roage pentru alŃii…face treabă foarte bună, și îi mulŃumesc pentru asta.
Conștientizarea existenŃei îngerului păzitor e un lucru minunat. Eu îi mulŃumesc lui Dumnezeu pentru Francesco și sper
ca citind aceste rânduri, dragă cititorule, să încerci să te apropii
mai mult de îngerul tău păzitor și să i te încredinŃezi.
Doamne îngerașii tăi, fie păzitorii mei, și în zi și în noapte,
până-n ceasul cel de moarte. Amin
Persida Purda
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Cu o îngrijorare crescândă
observăm că parte a mediei internaŃionale și românești renunŃă la
scopul nobil la care a fost chemată, și anume acela de a contribui
la formarea corectă a persoanelor
umane. BineînŃeles, nu dorim să
generalizăm pentru că adesea generalizarea pripită este dacă nu
nefolositoare, chiar dăunătoare.
Așadar, vom lăsa la discreŃia simŃului moral al fiecăruia discernerea dintre ceea ce este “bun” din
punct de vedere moral în acŃiunea
celor care lucrează în media și
ceea ce este “rău” din același
punct de vedere și în acŃiunea
acelorași persoane.
Putem, totuși, identifica
câteva pârghii de sprijin în manifestarea negativităŃii morale în
media: o “umbrelă” sub care se
ascund multe este chiar înclinaŃia
omului spre rău, acea “fovea
peccati”, focar din care oricând
poate izbucni un foc; ea există în
fiecare dintre noi; prin conlucrare
cu ea, omul poate dezvolta curiozitatea bolnavă care îl face să
caute cu fervoare fără a a dori să
își impună și limite în curiozitatea
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sa și patimile josnice care pervertesc scopul bunurilor pe care
omul le posedă. Aceasta e pofta
de a vedea prezentate în cel mai
amănunŃit mod crime, violuri, tâlhării, jafuri, oameni suferind de
patologii fizice sau psihice. Ceea
ce nu miră consumatorii unor astfel de “informaŃii” este chiar grotescul expunerii acestora; oamenii
din media, pe de o parte, pretind
că ar fi “salvatori” ai binelui,
infăptuitori ai dreptăŃii, informatori ai “voștri dragi (tele)
spectatori” prin calificarea celor
expuse drept “de neacceptat”,
“groaznice”, “de neimaginat”. Pe
de altă parte, oferă fie imagini clare, fie învăluite de un văl care nici
pe departe nu are rolul de a împiedica “accesul” la obiectul curiozităŃii, ci de a o stârni și mai mult
pe aceasta din urmă și de a păcăli
conștiinŃa morală pe care o avem
fiecare dintre noi. Oare de ce ne
mai mirăm că ele sunt recurente
atât timp cât omul are o nebănuită capacitate de a imita?
Ce se ascunde, de fapt, în
spatele acestor vorbe goale? E o
strategie demonică atât în sensul

denotativ, cât și în cel conotativ al
cuvântului. E ceea ce ar trebui să
simŃim încă de departe ca fiind
moralmente inacceptabil și să ne
provoace repulsie. Dacă am vedea
otravă cu aspect de miere oare
am mânca-o? Sigur că am mânca-o
după cum ne hrănim cu imaginile
despre care am vorbit mai sus.
Care este izvorul acestei
atitudini pe care o parte a media
o are faŃă de obiectul muncii ei?
Nu putem să neglijăm profitul,
banul care aici este “ochiul dracului” și care calcă în picioare demnitatea
aproapelui
cu
pseudoargumente precum “Dăm
ce se cere”. Mai este o anumită
dorinŃă de “a face părtaș” pe
celălalt la mizeria personală cu o
generozitate pe care nu ar egala-o
la aceleași persoane nici o faptă
bună.
Trebuie, deci, să ne punem
întrebarea gravă: “Cum folosim
noi instrumentul media care se
concretizează într-un obiect: televizor, ziar, radio sau calculator?”.
Atâta timp cât unii din cei care îl
folosesc ca administratori nu Ńin
cont de considerentele eticii comunicării, o să primim noi tot ceea ce se “dă”?
Lucian Todoran

ÎnvaŃă-mă Isuse ,
să merg pe drumul
drept, să nu mă abat
din cale, să Ńin la toate piept.
ÎnvaŃă-mă Isuse,
să fiu curat şi bun,
să am mai multă milă
de cei rămaşi in drum
ÎnvaŃă-mă Isuse,
să pot iubi mereu,
şi om şi pom şi floare
şi pe duşmanul meu.
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LITURGICA

Vesmintele liturgice ale preotului
Veșmintele liturgice sunt
îmbrăcate de slujitorii
altarului la celebrarea
servicilor divine sacre.
Acestea sunt diferite în
funcŃie de treapta clericală pe care este cel care slujește. În continuare
voi prezenta veșmintele
liturgice folosite de către preot.
Stiharul (1) este un veșmânt lung și larg care
acoperă tot corpul.
Acest veșmânt ne aduce
aminte de veșmintele
luminate pe care le
aveau îngerii în timpul
Învierii și al ÎnăŃării Domnului. Cu acest veșmânt se îmbrăcau clericii
din toate treptele clerului începând de la lector la arhiereu.
Mânecările (4) sunt un
fel de manșete cu care se
strâng mânecile stiharului,
având un rol practic de a nu
împiedica pe slujitor în îndeplinirea îndatoririlor în timpul
Sfintei Liturghii. Ele simbolizează puterea cu care este învrednicit slujitorul și ne aduce
aminte de legăturile cu care a
fost legat Isus în timpul patimilor Sale.
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Patrafirul (Epitrahilul) (2) este de fapt asemănător orarului
diaconilor, dar spre deosebire de orar acesta se pune în jurul gâtului, cele două capete ale lui fiind unite. El simbolizează jugul slujirii lui Hristos și darul Spiritului Sfânt, după cum vedem și din rugăciune pe care preotul o rostește atunci când îl îmbracă “Bine este
cuvântat Dumnezeu cel ce varsă harul peste preoŃii săi...”. Cele
două părŃi ale patrafirului simbolizează: partea dreaptă, trestia pe
care I-au dat-o în batjocură, iar partea stângă, crucea pe care a
dus-o pe umerii Săi. Patrafirul este veșmântul liturgic cel mai important, deoarece fără el atât preotul cât și arhiereul nu pot sluji
la nici un serviciu religios.
Brâul (3) se pune peste stihar și patrafir și este simbol al
puterii slujitoare cu care este învrednicit preotul și mai înseamnă
și tăria și virtutea preotului, precum și curăŃia trupului.
Felonul (5) este un fel de pelerină, haină obișnită la greci și
romani fără mâneci care învelea tot corpul. Felonul ne aminteste
de mantia roșie cu care a fost îmbrăcat Mântuitorul în curtea lui
Pilat, dar simbolizează și puterea lui Dumnezeu, dreptatea și sfinŃenia Lui. Pe spatele felonului se găsește brodată o cruce.
C.G.
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EVENIMENT

TinereŃea e o stare de spirit, nu o stare de fapt, nu o utopie, nu
doar o perioadă a vieŃii în care toŃi suntem frumoși, entuziaști și îndrăgostiŃi de viaŃă.TinereŃea e un lucru abstract, e ceva adânc ascuns
în fiinŃa ta ,ceva ce luptă să iasă la lumină.De tine depinde să te
deschizi, să îŃi dorești să intri în această stare.
TinereŃea ești tu în cele mai fericite momente ale vieŃii tale, ești
tu când iubești, când ai făcut pace cu propria-Ńi persoană, când ești
nebun după viaŃă așa cum e ea, după o floare, după o culoare.
TinereŃea e cu noi și în noi în fiecare moment al vieŃii.Dacă te
bucuri cu toată fiinŃa de viaŃă, ești tânăr.Dacă ai idealuri în care crezi
cu ardoare, dacă îŃi pui toată energia în visul tău, ești tânăr.Dacă sufletul îŃi tresaltă la râsul cristalin al unui copilaș, la ciripitul păsărilor
sau la zumzetul albinelor, ești tânăr.Dacă te pornești singur spre o
localitate necunoscută, fără semnal în reŃelele obișnuite și fără legatură directă spre casă, mânat de dorinŃa de a fi împreună cu oameni
noi, de a face un lucru constructiv, înseamnă că ești tânăr.
Dacă ai aplicat la Programul ANSIT din dorinŃa de a valorifica
zilele ce treceau cam monoton și fără folos, de a te bucura de fiecare
clipă și de a acumula noi cunoștinŃe și deprinderi pentru a le împărtăși
mai departe,înseamnă că ai sosit la locul potrivit.
TELCIU. Ciudată denumire. Am repetat-o de atâtea ori înainte
să ajung la destinaŃie, încât dacă m-ar fi întrebat cineva încotro mă
îndrept, nu aș fi avut nici cea mai vagă idee. Așa că am fost creativă și
iată..alăturând cuvintele telefon și ciupercă, reușeam să îmi amintesc
denumirea. Atunci era greu de Ńinut minte. Acum nu aș mai putea să
uit. E locul în care am trăit momente memorabile.
Cum a început totul?.. După un drum interminabil parcă, cu trenul
și apoi cu autobuzul, gândurile alergau în voie prin minte.”Unde merg?
Ce caut eu de una singură într-un colŃ de lume? Ce mă așteaptă
acolo?.. Doamne, bine că am măcar cartela Cosmote. Bine că le-ai dat
prin cap celor de la Cosmote să aibă acoperire la Telciu.

10

Sper să ajung… Și apoi…cinci zile vor trece repede.. pac!.. ca și cum
ai pocni din degete.. Mă voi întoarce în camera mea, în patul meu, la
cărŃile mele, la gândurile mele….la mine. Nici măcar pe mine nu mă
mai găsesc.. mă voi fi pierdut pe undeva pe drum, între casă și Telciu”.
Gânduri peste gânduri. Ce bine ar fi să gândească omul doar
când e absolut necesar. În rest, să trăiască într-o stare de așteptare,
de contemplare a clipei. Carpe diem! Drumul a fost o înșiruire de
gânduri negre, îndoială și frică de necunoscut. Astfel, cu bagajele, cu
gândurile negre și cu urările de “DistracŃie plăcută” ale șoferului, am
coborât și am pășit spre pensiunea Sonia.
Ne-a întâmpinat Nicoleta, calmă, surâzătoare și deschisă. Totul
părea liniștitor. Cu cheia de la cameră în mână, eram gata să pornim
vijelios spre cameră, când am auzit-o pe Nicoleta menŃionând “E
aceeași cheie peste tot! Se potrivește la fiecare ușă!”
Aha! Am rămas mască. ”Na-Ńi-o frântă că Ńi-am dres-o”, vorba
marelui scriitor. Totuși, să nu începem cu minusurile. Programul mai
avea multe de oferit.
Astfel a început lungul șir de surprize rezervat de organizatori.
Seara de cunoaștere. O masă lungă, la ea așezate grupuleŃe timide,
șușotind primele impresii. Apoi a apărut de nicăieri faimoasa pizza și
am început să căpătăm glas. După masă, a urmat primirea noastră oficială.
Marius, organizatorul, ne-a prezentat regulamentul. Hmm, nu
avea o voce atât de sobră ca la telefon, dimpotrivă părea un tip simpatic. Și categoric nu era îmbrăcat ca la patru ace. Îmi părea foarte
relaxat, foarte deschis, comunicativ și foarte tânăr. Oare am nimerit
altundeva? Nu. Tocmai îl aud pe Marius menŃionând ceva de trainer.
Spune că e printre noi. Nu văd nici o faŃă mai sobră, plină de
prestanŃă. Ahaa..ia uite o tipă micuŃă cu un laptop mare. O sa-l scape!
Nu se poate! Nu poate stăpâni nici laptopul, darămite pe noi, o mulŃime de oameni.
Și totuși, ea e trainerul. Lia Bolte, din Cluj. Și când deschide
gura, îmi schimb total părerea despre ea. Are o energie și o voinŃă de
fier. Și e tare simpatică. Și ne-a dat de lucru. Să conlucrăm ca echipe,
doar suntem la modulul “Lucru în echipă”.
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Așa a început experienŃa aceasta grozavă, incredibilă, numită
“Lucru în echipă”. Mă rog, neinspirată persoana care l-a numit așa.
După cinci zile petrecute cu ceilalŃi, sunt absolut sigură că trebuia să
se numească “Echipa la lucru”.
Transformarea a fost incredibilă și totală. Trebuia să ne vezi
când am ajuns- suspicioși, cu o privire ce spunea “Nu-mi călca spaŃiul
intim!”, obosiŃi, neîncrezători și nemotivaŃi”. Ce lucru în echipă? Cel
mai bine mă descurc singur”.
Așa de voie, de nevoie am început să cooperăm. Certuri, nervi,
priviri dușmănoase, gânduri. ”Cum adică, MIE nu numai că mi-e contestată ideea, dar unele nici măcar nu îmi sunt ascultate? Vă arăt eu
vouă!” Jumătate din timp era petrecută emiŃând idei și punându-le la
zid. Lucru în echipă? Neeahh. . Mai degrabă “Zi ca ea și fă ca tine”.
ToŃi eram “lideri”. Mă întreb și acum cine mai lucra în echipă?
Grea intrebare. Și totuși, primul task l-am îndeplinit în echipă. Cumva
am scos-o la capăt. Și apoi ni se părea că începe “lungul drum al scosului la capăt”. Adică muncește să ajungi la rezultat, nu contează cum
și prin ce mijloace.
Ceva însă s-a schimbat pe parcurs. Nu știu dacă s-a întâmplat
într-o clipită, într-o oră sau într-o zi, cert e că s-a întâmplat. Am ajuns
să conlucrăm, nu pentru a ajunge la un rezultat oricum, ci din plăcerea
de a lucra împreună, de a asculta ideile celuilalt și apoi încetul cu
încetul construind, rămâneam uimiŃi de rezultatul final. ”Noi am făcut
asta?” Oau…Suntem geniali”. Acum intervenea mândria de echipă.
Și totuși, acesta era Ńelul nostru? Am mers acolo ca să câștigăm?
Câștigasem deja experienŃă. Pornisem cu gândul să învăŃ lucruri noi,
să descoper noi prieteni, noi viziuni. Astfel, încetul cu încetul, am înlăturat barierele din calea noastră, ne-am apropiat mai mult, am comunicat mai bine-și cel mai important- am ajuns să ne acceptăm reciproc.
ConștiinŃa de echipă se înrădăcinase adânc în noi.
PercepŃiile s-au schimbat. Ne bucuram de fiecare clipă petrecută împreună. Fiecare joc, fiecare sarcină erau un prilej să ne ascultăm reciproc, să încercăm să aflăm mai multe unul despre celălalt, să
fim atenŃi la nevoile celuilalt.
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Am participat la un curs profund uman, un curs axat în principal
pe nevoia de afiliere, pe sentimentul solidarităŃii umane. Am acceptat
cu încântare și cu uimire faptul că dăruind, primești la rândul tău.
Cred că fiecare a primit mai mult decât a așteptat vreodată. Neam încărcat cu speranŃa în viitor, cu dragoste de viaŃă, cu certitudinea
că viaŃa merită trăită în și prin relaŃie cu ceilalŃi, astfel încât să te simŃi
împlinit, complet. Pentru că de la tine pornește totul. Când ești împăcat cu tine, atunci lumea e a ta. PoŃi să faci diferenŃa. Asta se
așteaptă de la noi. Reîntorși în comunităŃile noastre, să povestim,să
împărtășim totul și să punem în practică ce am trăit.
A fost un timp de basm. Nimeni și nimic nu putea să strice clipa
prezentă. Poate gândul-rapid alungat-al momentului plecării.
Din păcate, a sosit. Prea repede. Și nu am putut să facem nimic
să îl împiedicăm, nici plânsete, nici revoltă, nici o mulŃime de “group
hug-uri”.
Am trăit ceva minunat. Important e să nu ne lăsăm copleșiŃi de
păreri de rău. Să privim această experienŃă ca pe un dar al vieŃii, să-l
despachetăm și să ne bucurăm de el. De el și de speranŃa că în curând
ne vom revedea. O echipă ca a noastră nu trebuie și nu poate să se
destrame.
Ce mai,să nu uităm că suntem și am fost:”ToŃi pentru Lia și Lia
pentru noi toŃi”.
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În perioada 7 – 9 martie 2008 se va desfășura la Cluj-Napoca
un curs de animatori pentru tineri. Tema acestui curs este Tânăr între
tineri, iar motto-ul „Eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujește
(Lc. 22, 26-27)”. Cursul se va desfășura la Centrul MANRESA din Cluj
-Napoca.
Cursul de formare are ca scop iniŃierea in animaŃie a 40 de
tineri din protopopiatele eparhiei cu vârste cuprinse între 14 și 20 de
ani. Astfel tinerii sunt chemaŃi să cunoască ce înseamnă animaŃie și
animator, să descopere misiunea la care sunt chemaŃi ca și tineri animatori, să înveŃe modalităŃi de lucru în echipă și să stabilească relaŃii
de prietenie.
Fiecare protopopiat este invitat să participe la acest curs de formare cu un grup de tineri din diverse parohii.

la cursul de anul trecut

În acest an pastoral cu tema “Sacramentele în viaŃa creștinului”,
ASTRU Cluj si Departamentul pentru Tineret al Episcopiei GrecoCatolice de Cluj-Gherla propune un curs de animatori care să răspundă nevoi de formare a tinerilor implicaŃi în viaŃa Bisericii.
Acești tineri sunt chemaŃi să anime grupurile de tineri parohiale, întâlnirile protopopiatele și eparhiale ale tinerilor și copiilor.
ASTRU Cluj
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O perspectiva asupra...

Numită de psihologi „emoŃia oficială a
generaŃiei noastre” și de doctori „cauza
subiacentă a celor mai multe probleme psihiatrice” anxietatea este una din problemele cu
care se confruntă tinerii de azi. Psihologul A. Pipher notează: „tipurile
de provocări care li se adresează… sunt pur și simplu pre dure pentru ca ei să le poată face faŃă. Toate modalităŃile prin care adolescenŃii
încearcă să-și demonstreze maturitatea sunt lucruri dăunătoare pentru ei precum băutura, consumul de droguri, activitatea sexuală și fumatul. Copii care tocmai au pus de-o parte cărŃile cu desene se văd
puși în faŃa unor probleme pe care, din punctul de vedere al unei dezvoltări firești, nu sunt pregătiŃi să le stăpânească.”. Astfel stresul și
anxietatea devin un mod de viaŃă pentru mulŃi dintre tineri de azi.
Anxietatea este descrisă ca teama în absenŃa oricărui pericol
real, sau teama de ceva care nu este înŃeles în mod clar.Anxietatea,
teama și grija formează un sistem complex de emoŃii care fac destul
de dificilă diferenŃierea între ele. Acestea tind să suprasoliciteze, persoana ajungând să se simtă împovărată, îngrijorată, neodihnită, iritabilă
și nervoasă. Cauzele care provoacă anxietatea sunt: ameninŃările,
conflictele, frica, neîmplinite și diferenŃele individuale.
Anxietatea poate provoca uneori efecte benefice, cum ar fi de
exemplu faptul că ea poate motiva o persoană. Totuși, excesul de
anxietate poate avea efecte grave, uneori paralizante care se pot clasifica în: efecte fizice, efecte comportamentale, efecte spirituale și
efecte psihologice.
Anxietatea ne poate motiva să căutăm ajutorul divin acolo
unde acesta poate fi ignorat în alte circumstanŃe. Dar în același timp,
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anxietatea ne poate îndepărta de Dumnezeu, exact în momentele în
care avem nevoie maximă de El. Copleșiti de griji și tulburaŃi de presiuni, chiar și oamenii religioși ajung să descopere că nu mai acordă
destul timp rugăciunii, că nu mai pot citi cu atenŃie Biblia, că interesul
pentru celebrările religioasescade, că aparenta tăcere a cerului îi umple de nerăbdare și uneori de amărăciune.
Psihologul creștin Collins* evidenŃiază faptul că Biblia dă termenului de „anxietate” două semnificaŃii distincŃie: aceea de grijă inutilă și aceea de preocupare realistă.
În predica de pe munte, Isus ne-a învăŃat că nu trebuie să fim
anxioși niciodată ( să ne facem griji ) cu privire la nevoile fundamentale ale vieŃii, cum ar fi hrana și îmbrăcămintea sau cu privire la viitor.
Avem un Tată în ceruri care ne cunoaște nevoile și care ni le va îndeplini: Matei 6, 25-34.
În epistolele Noului Testament, găsim ecoul acestei concluzii,
atât la Petru cât și la Pavel: „Nu vă îngrijoraŃi de nimic”.
Anxietatea manifestată ca preocupare realistă nu este nici
condamnată nici interzisă. Sf. Pavel scrie că nu a fost niciodată anxios
(adică îngrijorat) în privinŃa posibilităŃii de a fi bătut, de a suferi de
frig, de foame sau de a se afla în pericol, el spunând că a fost anxios
(preocupat) cu privire la bunul mers al Bisericii. Acestă grijă zilnică
exercită o presiune zilnică asupra lui Pavel (2 Cor.11, 28).
Astfel, anxietatea și grijile trebuie încredinŃate prin rugăciune
lui Dumnezeu, singurul care ne poate elibera de frică sau anxietate
paralizantă și ne poate da libertatea de a ne preocupa în mod realist
de nevoile noastre și a semenilor noștri.
CodruŃa Fernea
* Gary R. Collins - Christian Counseling: a comprehensive guide
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MARTURIE

În cautarea
Luminii…

Se spune că fiecare avem un loc de suflet, un spaŃiu securizant,
unde evădm din vârtejul lumesc. Acest spaŃiu nu poate însă exista fără
o forŃă supremă care să îl conducă, iar această forŃă este Dumnezeu,
indiferent cum este El numit sau perceput. Studiile multor teologi
arată că încă de la început oamenii au căutat nume și înfăŃișări care să
îl reprezinte pe Dumnezeu, indiferent dacă era vorba de zei sau
obiecte. Istoria nu s-a modificat, chiar dacă tehnica a evoluat: oamenii
au și acum nevoie să știe că există o forŃă care îi stăpânește, îi scoate
din impasuri și în general ia deciziile în locul lor (chiar dacă termenul
de liber arbitru este atât de promovat).
Oamenii se nasc neiniŃiaŃi și au nevoie să caute acea dumnezeire generatoare de pace sufletească, iubire și Lumină, după care tânjesc atât. Asemeni altor oameni sunt și eu, un copil oarecare, în căutarea Luminii, a Adevărului și a VieŃii, adică în căutarea lui Dumnezeu,
pentru că El ne spune ,,Eu sunt Lumina lumii. Eu sunt Calea, Adevărul
și ViaŃa’’(Ioan 8 :12, 14 :6). Am căutat de atâtea ori Adevărul, am pus
atâtea întrebări la care mă gândeam că nu voi primi răspuns și de nenumărate ori am uitat de una dintre cele trei virtuŃii teologice..am
uitat SperanŃa.
Acum, privind în urmă, consider că Dumnezeu m-a făcut să
învăŃ o lecŃie extrem de importantă : Caută și vei găsi! Când am aflat
despre campusul eparhial « ViaŃa este fragilă, trebuie îngrijită!» de la
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convinsă dacă vreau sau nu să merg. Nu mă așteptam ca acel loc și
oamenii pe care i-am cunoscut acolo să fie răspunsul la întrebările
mele.
Am fost plăcut impresionată în primul rând de priveliște, care
iŃi dădea senzaŃia de început și sfârșit de lume, de regresiune înspre
acel ,,illo tempore mitic ‘’. În afară de asta mai era și Biserica, pentru
mine unul dintre cele mai sacre lucruri. Biserica care trona pe acel
deal mi-a amintit poate mai mult ca și oricând că Dumnezeu este atât
de aproape, iar oamenii pe care i-am cunoscut acolo m-au învaŃat că
Dumnezeu este oriunde, atât în noi, cât și în lucrurile care ne înconjoară. În continuare lecŃiile s-au Ńinut lanŃ.
Am invaŃat că tinerii se pot distra și fără a fi distructivi cu ei
înșiși și cu mediul, că poŃi să câștigi, dar și să pierzi, cu zâmbetul pe
buze, am învăŃat că Dumnezeu este cel care face planuri, iar dacă Îl
uităm și ne avântăm prea tare în viitor putem fi sancŃionaŃi (ploaia nu
Ńine cont de planurile oamenilor ), dar mai ales am învaŃat că religia
nu este un subiect despre care să vorbești cu jenă, de teamă că ceilalŃi vor râde de tine. Acum știu că religia este Dumnezeu, iar Dumnezeu este Iubirea, atât iubirea faŃa de ceilalŃi, cât și iubirea ta faŃa de
tine.
Campusul de la Ilva Mică m-a ajutat să mă regăsesc pe mine,
copilul religios, demult pierdut într-o lume dominată de teorii precum
cea evoluŃionistă, o lume care ignoră și anihilează religia.
Ajungând acasă am realizat cât de mult m-a schimbat campusul. Faptul că acum am abandonat reticienŃele în ceea ce privesc
conversaŃiile religioase este cel mai semnificativ lucru, de aceea afirm
cu mândrie că sunt greco-catolică, iar Dumnezeu este acela care îmi
călăuzește pașii, făcându-mă să trăiesc prin El și să devin un fel de
apostol al Său.
Spre surpriza mea, după această experienŃă nu am încetat să îmi pun
întrebări legate de dumnezeire, din contră, mă întreb atât de multe
lucruri, însă acum am dobândit speranŃa că voi primi cu siguranŃă
răspunsurile de care am nevoie.
Iulia Zah
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ISTORIE, ARTA SI FRUMOS
Cetatea Clujului
Mari grupuri de coloniști sași s-au așezat în cetatea Clujului în timpul
regelui Stefan al V-lea al Ungariei, după decimarea populaŃiei orașului în timpul
atacurilor tătare. Cetatea Regală Castrum Clus a dobândit o organizare urbană
până în secolul XV. Împăratul romano-german Sigismund de Luxemburg, devenit totodată rege al Ungariei, a acordat în anul 1405 Clujului rangul unui
Oraș Liber Regesc. Aceasta a ajutat Clujul să devină un centru pentru producŃia și schimbul de mărfuri. Aproximativ 5 000 de oameni se îndeletniceau cu
agricultura, munca în atelier, dar și cu distracŃiile specifice orașului. Pe atunci
populaŃia era formată din sași, secui și în mică măsură români. Rolul
eșteșugului în muncile orașului a crescut mult, ulterior dezvoltându-se mai
multe bresle meșteșugărești. Tot acum orașul a primit dreptul de a își clădi
ziduri, bastioane și turnuri de apărare. S-a început construirea zidurilor, ceea
ce a durat până la finalul secolului XVI. SuprafaŃa noii cetăŃi (45 ha) era
aproximativ dublă fașă de cea a primei incinte medievale. S-au folosit blocuri
mari din piatră pentru ridicarea unor ziduri
masive cu contraforŃi de întărire, creneluri și metereze, coridoare de strajă cu scări de retragere. Din loc
în loc erau înălŃate turnuri de apărare, unele avînd și porŃi care permiteau accesul în oraș. Existau în jur de 20 de turnuri și porŃi care erau întreŃinute, pe
timp de pace și apărate, pe timp de război de bresle meștesugărești, al căror
nume îl și purtau. Acestea erau:

Bastionul Croitorilor,
•
Poarta Apei
Turnul de Poartă din Strada
(existent și astăzi) •
•
Bastionul Tăbăcarilor
Podului,
•
Bastionul Zidarilor
•
Turnul Lăcătușilor (sau Turnul
•
Bastionul Curelarilor
de pe Strada Săpunarilor), zis și Turnul
•
Turnul de Poartă
Pompierilor, parŃial existent și astăzi
•
Bastionul Postăvarilor
•
Bastionul cu creneluri italiene
•
Bastionul Tâmplarilor
•
Bastionul Rotund
•
Bastionul Pantofarilor
•
Turnul de Poartă din Strada
•
Bastionul Fânului (zis și al Ciz- Ungurilor
marilor)
•
Bastionul Olarilor
•
Turnul de Poartă din Strada •
Turnul de Poartă din Strada de
Mănășturului, zis și Turnul Cojocarilor Mijloc
•
Bastionul Fierarilor
Raluca Fernea
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•
Bastionul Aurarilor
•

INTERNET

Ierarhia catolică pe net
Cu siguranŃă aŃi fost cel puŃin o dată în viaŃă curios(oasă) să
aflaŃi informaŃii despre vreun episcop catolic. Poate l-aŃi întâlnit
undeva, poate aŃi auzit despre el la televizor. Dacă aceste lucruri nu
sunt valabile, atunci mulŃi creștini doresc să vadă mai bine o activitate
în Biserică a papilor sau
de ce nu o listă a persoanelor prin care s-a
transmis harul la propriul episcop încă de la
apostoli.
Toate acestea sunt
posibile, atât pentru
episcopii curenŃi, cât și
pentru episcopii de
până în secolul șaptesprezece.
www.catholic-hierarchy.org este soluŃia!
Dintre funcŃiile site-ului pot fi amintite: cronologia episcopatului
catolic, evenimente recente (trecute și viitoare), cronologia papilor,
informaŃii personale (hirotonire, consacrare episcopală, numiri și
retrageri) a episcopilor, lista cardinalilor electori și ne-electori,
conclave, informaŃii despre Ńări (nunŃiaturi apostolice), diecezeeparhii (curente și istorice), cei mai tineri și cei mai în vârstă episcopi
ai Bisericii, ordine religioase, scaune vacante, Curia Romană și Sfântul
Scaun și multe altele.
Pentru ușurarea navigării în site este disponibilă o facilitate de
căutare.

20

Giga-Catholic Information este un alt site care oferă astfel de
informaŃii și nu de mult a împlinit 10 ani de funcŃionare.

Site-ul actualizat regulat conŃine informaŃii care duc până în secolul al X-lea. Acesta prezintă informaŃii despre jurisdicŃii: episcopii,
sedii titulare, curia romană, conferinŃe episcopale, reprezentanŃe pontificale; prelaŃi: papi, cardinali, patriarhi, arhiepiscopi majori, arhiepiscopi, episcopi, numiri/alegeri recente, jubileuri, necrolog; documente
după autor (papi, curia romană, concilii, etc.), subiect, tip (enciclică,
scrisoare apostolică, discurcs, constituŃie, decret, etc.); sfinŃi și fericiŃi;
biserici (catedrale, basilici majore, basilici minore, locuri de pelerinaj),
etc.
Deși disponibil doar în limba engleză site-ul este o resursă importantă și bogată pentru orice persoană interesată de date istorice,
recente sau documente importante din istoria bisericii.
Totuși documentele din magisteriu pot fi găsite în 48 de limbi
printre care și limba română. În limba română sunt disponibile la data
scrierii articolului Codul Canoanelor Bisericilor Orientale, Compendiumul Catehismului Bisericii Catolice și
Mesajele Papei pentru
Postul Mare 20052008.
Mihai Floran
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VOLUNTARI SI VOLUNTARIAT

Ce este voluntariatul?
Voluntar este o persoana care desfășoară din proprie iniŃiativă activităŃi cu intenŃia de a ajuta, fără a urmări un câștig imediat.
SemnificaŃia voluntariatului difera de la o Ńară la alta, totuși
putem să stabilim cele trei caracteristici de bază:
• nu depinde de interese materiale
• este liber ales
• este în folosul altora
Exemple de activităŃi de voluntariat:
• Ajutor acordat copiilor, vârstnicilor nevoiași, celor singuri,
persoanelor cu handicap, bolnavilor
• Ajutor acordat familiilor sărace, copiilor străzii, persoanelor
fără adapost
• AcŃiuni de ocrotire a mediului
• ActivităŃi culturale și educaŃionale
• ActivităŃi de petrecere a timpului liber, sport
Cine poate fi voluntar?
Răspunsul este foarte simplu: oricine
dintre noi poate fi voluntar, poate
acŃiona din proprie iniŃiativă, poate să
facă ceva pentru ca și cei din jurul său
să se simtă bine. Dar totuși,
voluntar
poate fi numai cine se
deschide spre realitate, numai cine observă ca în jurul său mai
există și alti
oameni care au nevoie de ajutorul nostru, au nevoie de prezenŃa
noastră.

Important este să-Ńi pese!
Maria Suărășan
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Descopera

creatia!
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“Fiecare dintre voi, dacă rămâneŃi uniŃi cu Cristos,
puteŃi realiza lucruri mari.
Nu trebuie să vă fie frică să visaŃi - cu ochii deschişi la mari proiecte de a face binele,
şi nu trebuie să vă lăsaŃi descurajaŃi de dificultăŃi."
Papa Benedict al XVI-lea către tineri

