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EDITORIAL
INVITAłIE la TransFormare

CodruŃa Fernea

A trăi înseamnă a inŃelege: De ce?
Pe tot parcursul vieŃii noastre căutăm scopul acesteia. În timp ce
ne trăim existenŃa, alcătuită din bine și rău, din bucurii și tristeŃi, din
iluzii și deziluzii, din victorii și înfrângeri, în timp ce ne trăim viaŃa de la
naștere spre moarte, privirea ni se îndreaptă spre altceva: dorinŃa e
altceva decât ceea ce vedem, atingem sau simŃim. DorinŃa arzătoare,
tensiunea din inima omului, în orice situaŃie se trăiește reprezintă o
experienŃă unică. Omul nu este o mașină cu baterii care la um moment
dat se descarcă, ci are totul în interiorul său. Fiecare poate face ceea cei place, poate să se folosescă de tot (de sine, de semenii săi, de bani, de
muncă), poate să facă totul, dar pentru fiecare om este valabilă marea
frază frază a lui Cristos: “Ce-i va folosi omului dacă va câștiga bunurile
întregii lumi, iar sufletul și-l pierde?”.
Începutul vieŃii noastre, în măsura în care viaŃa noastră nu este o
serie de momente ce curg haotic, viaŃa înseamnă a întelege “de ce?”.
Dacă cunoști semnificaŃia vieŃii, înŃelegi că nu e inutilă și că timpul
trebuie să exprime plinătatea semnificaŃiei pe care o avem în interior.
Problema, de multe ori, constă în faptul că nu dorim ca viaŃa noastră se
arate adevărata ei semnificaŃie, motivul pentru care trăim, ceea ce dă
consistenŃă vieŃii noastre zilnice,
ceea ce dă speranŃă inimii, ceea
ce ne ajută să reîncepem după
fiecare cădere.
“Nu lasa să treacă nici o zi
fără a te regăsi pe tine insuŃi, fiu al
unui cer atât de frumos, pentru că
viaŃa are loc acum!” (Dire Cristo
ai giovani – Luigi Negri)
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SPIRITUALITATE
Beep-beep
Acasă, pe stradă, la muncă sau oriunde ne-am afla auzim tot mai
des fraze cum ar fi: „Când ai ajuns să îmi dai un beep”, „Când eşti acasă dai
două beepuri", „Îţi dau un beep ca să-mi vezi numărul”, „Să-mi dai beep şi
te sun eu, că am minute”, “Îţi dau beep la ore fixe, să ştii că mă gândesc la
tine”. “Îţi dau beep când ies din examen”... şi exemplele ar putea continua.
A da beep e un mod de comunicare. Un mod foarte inventiv.
E interesant să ne gândim cum am ajuns de la comunicarea prin
semnale de fum, în timp, la forme noi, care de care mai moderne, ce
conectează oameni aflaţi la distanţe din ce în ce mai mari, şi ce oferă de
asemenea şi o claritate foarte bună. Şi uite că totuşi noi apelam la „fumul
aparaturii ultra moderne”: Beep-ul. Ce legătură are oare, acest cuvânt cu
ceea ce doresc să vă împărtăşesc?
BIP sau la plural bipuri, e
definit în Dicţionarul explicativ al
limbii române, ca fiind un semnal
acustic scurt şi acut lansat, de
regulă, de un dispozitiv electronic.
Când mai spui „Beep” te poţi gândi
la refrenul unui cântec foarte
cunoscut al formaţiei O-Zone:
“Alo, Alo sunt iarăşi eu picasso/Ţiam dat beep şi sunt voinic...”
Rândurile ce urmează însă, vor vorbi despre apelul scurt pe care
cineva îl dă altcuiva, în momentul în care doreşte să îi comunice ceva. („îi
dă un beep”).
Aşadar, „beepul” e un fel de unitate minimă, ce are ca scop
atenţionarea destinatarului cu privire la un lucru pe care, expeditorul doreşte
să-l comunice. Din proprie experienţă ştiu că unele beepuri mă enervează,
altele mă fac să zâmbesc. Uneori le aştept sau le doresc. La unele răspund,
iar pe altele le ignor. Că vrem, că nu vrem, “beepul” face deja parte din
viaţa noastră (a mea, a ta, a prietenilor tăi). Beepul e la „modă”, trebuie să
recunoaştem.
Dar oare de ce încerc să „filozofez” asupra acestui cuvânt. Ce
legătură are „beepul” cu viaţa mea, cu viaţa ta – dragă cititorule, cu
universul, cu lumea creştină sau cu viaţa spirituală??? Ei bine, pe măsură ce
trec zilele mă simt tot mai des “beepuită”.... şi nu e o glumă...(1 aprilie
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oricum a trecut)...
Când răsare soarele dimineaţa, când îmi suflă vântul prin păr, când
ascult versurile unui cântec religios, când zboară un porumbel pe deasupra
mea, când prietenii mei mă privesc în ochi şi îmi dau voie să îl regăsesc pe
Cristos din ei, când reuşesc să depăşesc un moment dificil, când îmi iese o
mâncare delicioasă, când liftul e liber şi nu trebuie să aştept după vecini, când
îmi trece durerea de cap, când prind autobuzul în ultimul moment, când mă
întâlnesc cu cineva pe care nu l-am văzut de mult timp, când văd stelele seara
împodobind cerul, când aud cântecul unei păsări la fereastra mea, când îmi
vine să dansez de bucurie pe stradă, când mă apuc şi cânt de una singură,
când inspir parfumul florilor, sau când aflu o veste bună.... de fiecare dată îmi
dau seama că am primit un beep de la un Emiţător din Ceruri.
Beepurile Lui dese, îmi amintesc că tot ce se întâmplă în viaţa mea, e
sub mâna Lui ocrotitoare, că El se gândeşte clipă de clipă la mine, că El a
fost cu mine, că El este cu mine, că El sigur va fi mereu cu mine. Cum vă
spuneam în rândurile de mai sus, unele beepuri le ignor, la altele răspund. La
unele zâmbesc, la altele ţopăi de bucurie...şi să nu uit de cele care mă
indispun.
Ce e interesant, e că indiferent cum reacţionez la ele, Dumnezeu „mă
bombardează” cu beepuri încărcate de dragoste, de pace şi bucurie, de
gânduri vesele. Şi ştii cum e, când primeşti un beep, l-ai primit – cu sau fără
voia ta ☺. Însă toate beepurile pe care le primesc de la Dumnezeu, au aceeaşi
ţintă: Să-mi reamintească de prezenţa Lui şi de marea lui Iubire pentru mine.
Mă simt binecuvântată pentru multele beepuri primite de la
Dumnezeu. Şi ce e culmea, e că nu
i-am spus ce număr de telefon am!!!
☺ Cu siguranţă nu sunt singura care
primeşte beepuri de la Dumnezeu. Şi
tu primeşti, dragă cititorule, la fel ca
mine...beepuri multe, şi chiar dacă
uneori nu le înţelegi, încearcă să te
bucuri de ele... şi răspunde-i la
beep... El are un telefon mobil al
cărui număr îl poţi memora uşor:
4915. Încearcă şi sună, dar deschide
bine urechile şi intră în altă frecvenţă de rugăciune
„Cheamă-Mă în ziua necazului şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei
proslăvi.” (Psalmul 49, 15).

Persida Purda
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Simboluri biblice: Craniul
Omul simte nevoia de a se
deschide spre divin, spre un Dumnezeu personal, cu care doreşte să intre
în dialog prin intermediul unor simboluri ce reprezintă realitatea sie însuşi şi celorlalti. Biblia, ne oferă atât
în Vechiul Testament, cât şi în Noul
Testament, o serie de simboluri. În
termini biblici, simbolul craniului
este întalnit în cadrul simbolului numit Golgota. Acest loc, Golgota, mai
poartă numele de “locul Căpăţânii”
pentru că stânca aceea, care poartă
acest nume, seamană cu un cap de
om. Unii spun că a primit acest
nume pentru că acolo se afla multe
cranii ale oamenilor decedaţi.
Conform lui Matei cap. 15 v.
22 : “Şi au adus pe Isus la locul numit Golgota, care, talmacit, înseamna :”Locul Căpăţânii”. Locul
Căpăţânii este numit de către Marcu
şi Matei ca fiind Golgota. Aşadar,
conform sinopticilor, în locul numit
în ebraică Locul Căpăţânii (al craniului) îl întâlnim pe Isus, care însuşi a
purtat crucea.
Isus a fost dus acolo pentru a
fi răstignit. Astfel, în acel loc, El a
purtat CRUCEA, aceasta fiind extrem de grea datorită greutăţii păcatelor noastre, pentru a ne mântui. Locul
acesta are o însemnătate extraordinară pentru omenire, deoarece aici
Cristos a fost răstignit, s-a jertfit pe
cruce, mulţimea păcatelor noastre

fiind
mare.
Aici Cristos ne
-a aratat cât de mult ne iubeşte. Prin
sacrificiul pe care L-a făcut, noi am
redevenit Fii lui Dumnezeu şi avem
privilegiul de a-L vedea pe Tătal nostru ceresc, în viaţa veşnică, trăind în
veşnicie cu El.
Cuvântul craniu vine din
hébr. goulgôlet. De ce acest nume?
Diferite explicaţii au fost propuse.
Una dintre ele spune că acela a fost
locul în care erau executaţi criminalii.
Acest nume al Golgotei se explica cel
mai bine prin intermediul legendei
care spune că a fost îngropat în acel
loc craniul lui Adam. De aici apare
reprezentarea iconografică în care un
craniu este aşezat la picioarele lui
Isus răstignit.
Acest craniu aşezat la picioarele lui Isus răstignit este spălat
de sângele sacrificat de Cristos.
Reprezintă practic răscumpararea pe
care Dumnezeu le-a promis-o
primilor oameni, Adam şi Eva, că le
va trimite un mântuitor.
Primul om creat de Dumnezeu, Adam, neascultând de porunca
dată, a fost alungat din Grădina Raiului, împreuna cu soţia sa, Eva. Dar
din prea mare bunătate şi iubire faţă
de Creaţie, Dumnezeu le-a promis
celor doi oameni răscumpararea prin
însuşi Fiul Său, Isus Cristos, care se
va sacrifica pe sine pentru păcatele
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omenirii. Astfel, Adam şi Eva vor
putea din nou să-L vadă la Faţă pe
Cel care I-a creat.
Prin legenda care zice că
Adam are craniul înmormântat pe
Golgota, locul în care Cristos a săvârşit sacrificiul suprem pentru noi,
sângele vărsat de Isus şi Crucea pe
care a fost urcat sunt punctele de
legatură cu primul păcat intrat în
lume. Păcatul acela a fost săvârşit de
primii oameni, dar au primit înca de
pe atunci promisiunea de a fi răscumpăraţi.
AŞA DE MULT A IUBIT
DUMNEZEU LUMEA, ÎNCAT L-A
DAT PE UNICUL SĂU FIU! Acesta
a intrat în lume în chip uman, fiind
Dumnezeu-Fiul, a săvârşit multe minuni şi vindecări sufleteşti şi trupeşti,
culminând cu răstignirea, ce a adus
cu sine posibilitatea de mântuire, de a
câştiga fericirea veşnica.
Simbolul craniului are o însemnătate extraordinară. Acest craniu
este puntea de legătură cu lumea morţilor, unde a coborât Isus pentru 3
zile. A luptat cu moartea şi a Înviat
triumfător. Craniul, prin simbolismul
său şi prin legenda care zice că ar fi
craniul lui Adam, omul prin care a
intrat păcatul în lume, ne reprezintă
pe fiecare dintre noi. Noi am murit
prin Adam pentru a învia prin Cristos. Lucrul acesta este valabil pentru
Adam şi pe fiecare om care a urmat
după el şi care vor urma până la învierea morţilor, până ce va veni Paru

sia. Craniul este astfel un simbol al
morţii, dar şi al vieţii. Moartea întru
păcate a fost răscumpărată prin
sângele vărsat pe craniul lui Adam,
aflat pe locul Căpăţânii, sub
CRUCEA sacrificiului suprem oferit
de Fiul lui Dumnezeu, răstignirea.

Prin intermediul acestei legături dintre vechiul Adam, primul om,
şi noul Adam, Cristos, se face legatură dintre Vechiul Testament şi Noul
Testament. Craniul ca simbol, reprezintă un element important în cursul
istoriei mântuirii omului. De aici, se
poate întelege şi reprezentarea iconografică în care Isus Cristos, aflat pe
cruce şi jertfindu-se pentru noi, are la
picioare craniul lui Adam cu atât simbolism în el.

Ana Druhora
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LITURGICA
Săptămâna Mare
Săptămâna Mare este în ritul bizantin una din cele mai bogate în
semnificaţii şi în celebrări.
Pe lângă programul spiritual dedicat mărturisirilor păcatelor, în lumina
poruncii Bisericii de a ne mărturisi păcatele cel puţin o dată în an, de Paști,
când trebuie să primim şi Trupul şi Sângele lui Cristos, o serie de celebrări
specifice îmbogăţesc moştenirea spirituală pe care am primit-o.
Dimineaţa de luni, marţi şi miercuri, Biserica ne invită să luăm parte
la Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfinţite, o celebrare ce începe cu slujba
vecerniei şi apoi oferă împărtăşania mai înainte sfinţită credincioşilor. Nu
este o liturghie propriu-zisă pentru că nu are loc consacrarea.
Caracteristica particulară sunt deniile, slujbele de seara cu caracter de
priveghere care sunt de fapt utreniile de a doua zi. Acestea urmăresc pas cu
pas patimile Mântuitorului.
Luni este ziua în care se pomeneşte Iosif pierdut de fraţii săi şi
smochinul neroditor, simbolul sinagogii. Marţi se pomenesc cele zece
fecioare, iar miercuri femeia păcătoasă care spală cu lacrimi şi unge cu Mir
pe Mântuitorul, înainte de patima sa.
Din această miercuri în Biserică nu se mai fac mătănii mari, iar la
mănăstiri se mai fac doar în chilii până vineri.
Dimineaţa de joi începe cu Sfânta Liturghie a celui între sfinţi
părintele nostru Vasile cel Mare unită cu Vecernia urmată de ceremonia
spătălii picioarelor. La această Liturghie se scot în mod tradiţional două
agneţe (parte din prescură care după consacrare devine însuşi Trupul
Domnului Nostru Isus Cristos) din care unul se păstrează în chivot, pe masa
sfântului Altar, pentru a fi folosit în caz de necesitate pe timpul anului.
Denia de seara este momentul în care se proclamă cele douăsprezece Sfinte
Evanghelii ale Patimilor. La această slujbă se scoate Crucea şi se pune în
mijlocul Bisericii.
Ziua de vineri este ziua de pomenire a Patimilor Domnului, de aceea
Biserica ne propune o zi de post mai specială în care ajunul ţine până seara.
Totodată este o zi aliturgică, adică nu se poate celebra Sfânta Liturghie.
Dimineaţa începe cu vecernia la care se celebrează Punerea în Mormânt a
Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului Nostru Isus Cristos. În acest
moment Epitaful este adus în mijlocul Bisericii. Epitaful simbolizează
trupul lui Cristos care este luat de preot de pe cruce.
Tot dimineaţa are loc şi celebrarea orelor canonice, o colecţie de
psalmi şi rugăciuni specifice orelor evreieşti: 1, 3, 6 şi 9.
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Începând din această zi şi până la slujba învierii clopotele bisericilor
nu se mai trag, ci se foloseşte doar toaca pentru a anunţa începerea
oficiilor divine.
Seara se cântă utrenia Prohodului Domnului, o slujbă la care
Epitaful este luat şi se înconjoară cu el Biserica. După înconjurare
Epitaful este luat de preot şi pus pe Masa Sfântului Altar, unde va
rămâne până în joia Înălţării Domnului. Această slujbă reprezintă practic
slujba înmormântării Mântuitorului şi este compusă în principal din trei
imnuri: primele două cântate pe glasul V, iar ultima pe glasul III, cu o
melodie de jale, dar totuşi cu o tentă optimistă.

Epitaf

În dimineaţa de sâmbătă se celebrează din nou Sfânta Liturghie a
celui între sfinţi părintele nostru Vasile cel Mare unită cu Vecernia. Tot
ziua de sâmbătă este cea în care în unele biserici se sfinţeşte pâinea şi
vinul folosite pentru paşti.
Sâmbătă spre orele 23 începe slujba Canonului Sâmbetei celei
Mari, în întuneric şi folosindu-se veşmintele roşii. La moment dat,
preotul se îmbracă în veşmintele de culoare luminată, iar în apropiere de
ora 24 iese cu o lumânare şi îndeamnă credincioşii : “Veniţi de luaţi
lumină!”. Clopotele încep să bată şi se înconjoară biserica pentru a vesti
învierea lui Cristos. Urmează citirea Evangheliei învierii în faţa uşilor
bisericii şi intonarea imnului Cristos a înviat. Reintrându-se în Biserica
se continuă cântarea Canonului Învierii.

Mihai Floran
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EVENIMENT
Curs de animatori: Tânăr între tineri
În perioada 7-9 martie 2008, la Cluj, Centrul Spiritual
Manresa ,ASTRU Cluj a organizat a treia ediţie a cursurilor de animatori,
cu tema “Tânăr între tineri”. Acest eveniment a reunit 24 de tineri din
protopopiatele Eparhiei de Cluj-Gherla şi 10 tineri din ASTRU Cluj.
Cursul a fost o exprienţă în premieră, deoarece a reuşit pentru prima
dată să se adreseze în acelaşi timp, atât tinerilor din eparhie, cât şi
membrilor ASTRU aspiranţi la titlul de animatori, în anii anteriori acest
lucru realizându-se disparat în cursuri diferenţiate pe cele două categorii.
Experienţa a fost inedită, atât pentru participanţi, cât şi pentru
organizatori. Codruţa, Alexandrina, Mihai, Crina şi Pr. Cristian au fost cei
care au gândit şi coordonat întregul eveniment, iar pentru Crina se cuvine să
menţionăm că a fost prima experienţă în care a schimbat rolul de participant
cu cel de organizator şi prezentator a unei teme şi s-a descurcat bine.
Pornind de la cuvintele Mântuitorului:”Eu sunt în mijlocul vostru ca
unul ce vă slujeşte”, cursul s-a axat pe patru noţiuni fundamentale:
identitate, spiritualitate, motivaţie şi responsabilitate. Acestea s-au dorit a fi
caracteristicile tratate în cadrul cursului, caracteristici necesare unui
animator, inspirate de însuşi Isus Cristos.
Cursul s-a bucurat de aprecierea tinerilor, fiind bine gândit şi
structurat în momente de expunere, alternând cu momente de destindere,
lucru în echipă, plenare, iar la sfârşitul zilei, seratele - organizate cu scopul
de a încuraja socializarea, dar-de ce să nu o spunem- şi pentru a sărbatori
ziua de 8 Martie.
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Pornind de la temele date, tinerii au avut ocazia să îşi însuşească
“reţeta” unui bun animator, să reprezinte propria viziune asupra
animatorului, să facă faţă situaţiilor problematice cu care se confruntă un
animator şi să încerce să găsească soluţiile optime şi nu în ultimul rând să
îşi dovedească abilităţile şi spiritul de iniţiativă prin propunerea unor
activităţi noi.
S-a încurajat exprimarea identităţii prin deschidere, comunicare şi
susţinerea punctului propriu de vedere în faţa grupului, s-a dorit accentuarea
spiritualităţii prin participarea la Sfânta Liturghie şi momentele de
rugăciune, responsabilitatea prin angajarea în sarcini cum ar fi aranjarea
mesei şi a săli de curs, iar pe tot parcursul activităţilor s-a încercat
motivarea tinerilor pentru ca ajungând mai apoi în parohiile lor, să pună în
aplicare ce au învăţat.
Punctul central în argumentarea motivaţiei l-a constituit discursul
Pr. Marius Furtună, construit în jurul ideii de spiritualitate, de viaţă
spirituală ce trebuie să transpară zidurilor Bisericii, pătrunzând în viaţa
cotidiană. Practic, Pr. Marius Furtună ne-a îndemnat ca Dumnezeu să nu
rămână prizonier în Casa Sa, ci dimpotrivă să fie inclus în viaţa noastră
socială, astfel încât să devină centrul ei.

Cuvântul animator e un cuvânt mare, deoarece provine din cuvântul
de origine latină “anima” ce înseamnă suflet. În definitiv, acest lucru
presupune “îndeletnicirea” de animator: un suflet dedicat semenilor,
însufleţire, bucuria de a trăi, sete de viaţă.

Delia Dumitraș
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A XXIII-a Zi Mondială a Tineretului
În 16 martie 2008 în întreaga Biserică Catolică s-a celebrat a XXIIIZi Mondială a Tineretului. În acest an, tema propusă de către Sf. Parinte
Papa Benedict al XVI-lea este: “Când va veni Spiritul Sfânt asupra voastră,
voi veţi primi o putere şi îmi veţi martori” (Fap 1,8).
Anul acesta celebrarea acestei Zile Mondiale se face la nivel parohial.
În mesajul său pentru acestă celebrare, Suveranul Pontif se adresează
astfel tinerilor:
“Dragi prieteni, fiţi sfinţi, fiţi misionari, pentru că niciodată nu se
poate despărţi sfinţenia de misiune (cf. Redemptoris missio, 90)… Fiţi gata
să puneţi în joc viaţa voastră pentru a lumina lumea cu adevărul lui
Cristos; pentru a răspunde cu iubire la ură şi la dispreţul vieţii; pentru a
proclama speranţa lui Cristos înviat în orice colţ al pământului.”
La nivel eparhial, în Eparhia de Cluj-Gherla, Ziua Mondială a
Tineretului a fost marcată printr-o Sfântă Liturghie solemnă celebrată de
Preasfinţitul Părinte Florentin Crihălmeanu în Catedrala “Schimbarea la
Faţă”.

Despre Zilele Mondiale ale Tineretului:
Ziua Mondială a Tineretului este o iniţiativă a Servului lui Dumnezeu
Papa Ioan Paul al II-lea care a fost inspirat de faptul că în anul 1984, peste
300.000 de tineri din întreaga lume s-au adunat în Duminica Floriilor în
piaţa Sfântul Petru din Roma pentru a sărbători Jubileul Internaţional al
Tineretului.
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În felul acesta, ei răspundeau la invitaţia făcută de Sfântul Părinte de
a celebra Anul Sfânt al Răscumpărării 1983/1984. Copleşit de numărul
impresionant de participanţi, în Sâmbăta Floriilor Sfântul Părinte s-a adresat
tinerilor astfel: “Ce spectacol fantastic este prezentat pe această scenă prin
faptul că v-aţi adunat astăzi aici! Cine a spus ca tineretul de azi şi-a pierdut
simţul valorii? Este oare adevărat că nu ne putem baza pe ei?” In acel
moment, Servul lui Dumnezeu Ioan Paul al II-lea a încredinţat tinerilor un
simbol al iubirii lui Cristos pentru omenire “pentru a fi purtat în întreaga
lume”: o cruce imensă de lemn care ne este cunoscută sub numele de
“Crucea Zilei Mondiale a Tineretului”.
Un an mai târziu, Naţiunile Unite au declarat anul 1985 ca An
Internaţional al Tineretului. Servul lui Dumnezeu Ioan Paul al II-lea a văzut
în aceasta o minunată oportunitate de a organiza o altă întâlnire a tineretului
şi i-a invitat din nou pe tineri să se adune la Roma în Duminica Floriilor.
Peste 250.000 de tineri au răspuns acestei invitaţii.
La încheierea celebrării sfintei Liturghii din această sărbătoarea papa
spunea: “Ziua Tineretului înseamnă tocmai acest lucru: a merge în
întâmpinarea lui Dumnezeu, care a intrat în istoria omului prin misterul
pascal al lui Isus Cristos. A intrat în mod ireversibil. El doreşte să vă
întâlnească mai întâi pe voi: tinerii. Fiecăruia doreşte să spună: «Urmeazămă! Eu sunt calea, adevărul şi viaţa»”.
Inspirat de aceste doua mari evenimente, Servul lui Dumnezeu Ioan
Paul al II - lea, a vrut să adune tinerii catolici din întreaga lume în mod
regulat pentru a-şi celebra credinţa şi a învăţa cât mai mult despre credinţa
lor.
La o săptămâna după această întâlnire Papa a anunţat instituirea Zilei
Mondiale a Tineretului ca un eveniment cu o celebrare anuala : “Domnul a
dat o binecuvântare speciala a cestei întâlniri (din Duminica Floriilor) şi de
aceea în anii ce urmează, Ziua Mondiala a Tineretului se va celebra în
Duminica Floriilor, în colaborare cu Consiliul Pontifical pentru Laici”.
Astfel s-a născut tradiţia Zilelor Mondiale a Tineretului celebrate în
Duminica Floriilor, la nivel local, în dieceze şi parohii care a devenit o
caracteristică definitorie a pontificatului Servului lui Dumnezeu Ioan Paul al
II-lea, fiind văzută ca o modalitate de a arăta că Biserica are încredere în
tineri.
Ziua Mondială a Tineretului reprezintă o exprimare a Bisericii
Universale, un instrument de evanghelizare a tinerilor, un semn concret al
uniunii ecleziale şi un pelerinaj al credinţei.

Comunicat de presă
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Consiliu $aţional al Acţiunii Catolice din România

Reuniţi sub moto-ul “Tot ceea ce faceţi cu cuvântul sau cu fapta,
toate să le faceţi în numele Domnului Isus” (Col 3,17), în perioada 27-30
martie, la Centrul de spiritualitate Carmelitan din Luncani (judeţul Bacău),
a avut loc Consiliul Naţional al Federaţiei Acţiunea Catolică din România şi
o Sesiune de formare pentru responsabilii din echipele naţionale ACRO. Au
participat 35 de delegaţi ai asociaţiilor fondatoare ACRO (AC Iaşi, ASTRU
Blaj, ASTRU Cluj, ASTRU Oradea şi AGRU), iar întâlnirea a fost
organizată de Consiliul Director ACRO, coordonat de Oana Tuduce preşedinte şi de pr. Felix Roca - asistent general.
Sesiunea de formare s-a adresat responsabililor din echipele naţionale
pe sectoare de vârstă (copii tineri adulţi) şi a urmărit o creştere a coeziunii
echipelor naţionale, pe fiecare sector de activitate, în vederea pregătirii şi
coordonării Campusului Unitar din vară. Au avut loc momente formare,
prin tehnici de teambuilding, vorbindu-se despre caracteristicile, dinamica
şi comunicarea în cadrul echipei, precum şi despre gestionarea conflictelor
într-o echipă.
Pe ordinea de zi a Consiliului Naţional ACRO s-au aflat următoarele
puncte: prezentarea raportului de activitate 2006 - 2008, dezbaterea şi
aprobarea propunerii de proiect formativ, prezentarea planului de activităţi
şi a bugetului pentru următorul trieniu, aprobarea bugetului pe următorul an
de activitate şi diverse. Totodată, Consiliul Director al ACRO a înaintat
Consiliului Naţional cererea şi dosarul de aderare al ASTRU eparhial
Lugoj, propunând un calendar de aderare, care a fost votat în unanimitate.
Acest calendar reprezintă o perioadă, timp necesar pentru
consolidarea cunoaşterii reciproce, în care ASTRU eparhial Lugoj va fi
invitat să participe oficial şi să se implice în diverse activităţi ale ACRO.
Procesul de aderare se va încheia în cadrul următorului Consiliu Naţional
ACRO.
Au fost zile intense de formare, analiză şi dezbatere. Nu au lipsit de
asemenea momentele spirituale asigurate de rugăciunile şi sfintele Liturghii
de rit latin şi bizantin.

Anca Lucaci, CodruŃa Fernea
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Comemorare Papa Ioan Paul al II-lea
Asociaţia Tineretului Român Unit –
ASTRU Cluj împreună cu Parohia GrecoCatolică „Andrei Mureşanu” Cluj-Napoca a
organizat miercuri, 2 aprilie 2008, începând
cu ora 18, la Capela „Sf. Iosif” aflată în
complexul Catedralei Greco-Catolice în
construcţie din Piaţa Cipariu, fn, un
eveniment de comemorare a Servului lui
Dumnezeu Ioan Paul al II-lea, decedat acum
trei ani.
Seara a început cu celebrarea Căii
Crucii scrise în 2005 de către Joseph Cardinal
Ratzinger, actualul Papă Benedict al XVI-lea, concomitent afişându-se pe
ecran imagini cu Papa Ioan Paul al II-lea.
După rugăciune, publicul a vizionat un film de cincisprezece minute
despre Papa Ioan Paul al II-lea şi tinerii – evidenţiindu-se Zilele Mondiale
ale Tineretului celebrate împreună cu papa la nivel internaţional.
Un parastas finalizat cu
rugăciunea de beatificare a Servului
lui Dumnezeu Ioan Paul al II-lea
emisă de către Vicariatul Diecezei de
Roma a concluzionat seara într-un
mod emoţionant.
Papa Ioan Paul al II-lea s-a
născut la 18 mai 1920, la Wadowice,
în Polonia, primind numele Karol
Józef Wojtyła şi a decedat la 2 aprilie
2005, la Vatican.
Pontificatul său a început în 16
octombrie 1978 şi a durat 26 de ani,
pontificatul său fiind considerat al
treilea ca lungime în Biserica
Catolică, după cel al Sfântului Petru
(34 sau 37 de ani) şi al Papei Pius al
IX-lea (31 ani).
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Întâlnirea Echipei Europene a JECI-MIEC
În perioada 5-6 aprilie 2008, în municipiul Cluj-Napoca, a avut loc
prima întâlnire pentru 2008 a Echipei Europene de Coordonare a JECIMIEC - Mişcarea Internaţională a Studenţilor Catolici - Organizaţia
Internaţională a Tinerilor Studenţi Catolici.
Asociaţia Tineretului Român Unit - ASTRU Cluj a fost aleasă în
septembrie, anul trecut, să facă parte din Echipa Europeană de Coordonare,
iar pentru anul 2008 şi-a asumat rolul de Coordonator European, prin
reprezentantul său, Mihai Floran, vicepreşedinte ASTRU Cluj.
Au luat parte la întâlnire
pe lângă reprezentanţii ASTRU
Cluj: dl. Mehul Dabhi (India) preşedinte la nivel mondial a
Mişcării
Internaţionale
a
Studenţilor Catolici; dşoara.
Loucille Alcala (Filipine) coordonator de programe la
nivel
mondial
pentru
Organizaţia Internaţională a
Tinerilor Studenţi Catolici şi
dşoara. Edita Gailiute manager
financiar
al
Coordonării Europene, membru
al
Federaţiei
Studenţilor
Catolici
ATHEITIS
din
Lituania.
Dintre subiectele
discutate se numără colaborarea
cu mişcările membre, reprezentarea în faţa Forumului Tinerilor din Europa,
a Consiliului Europei şi a Uniunii Europene (la nivel european), respectiv
UNESCO, ONU şi dicasterele de la Vatican (la nivel mondial), organizarea
unor evenimente mondiale în cadrul Zilei Mondiale a Tinerilor de la
Sydney, Australia (iulie 2008), organizarea Comitetului European 2008 şi a
Comitetului Internaţional 2008 (septembrie, Paris, Franţa) şi proiecte de
viitor pentru anul în curs şi pentru cei care vor urma. O atenţie deosebită a
fost acordată muncii depuse în cadrul proiectului de revizuire a identităţii
studenţilor în Europa.
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Sâmbătă, 5 aprilie 2008, echipa a fost salutată de către dna. Viorica
Lascu, fost preşedinte ASTRU înainte de 1948, care a luat parte la activităţi
ale MIEC-PAX ROMANA în anii ‘30 - ‘40. A fost un moment informal
binevenit pentru ca participanţii să poată cunoaşte mai bine ASTRU din
punct de vedere istoric. Duminică seara a avut loc o întâlnire cu membrii
ASTRU Cluj, veniţi într-un număr foarte mare, un moment de schimb de
experienţă şi de informare cu privire la prezent.

Coordonarea Europeană JECI-MIEC este o platformă de schimb şi
reflecţie comună a mişcărilor naţionale de tineri şi studenţi catolici. Ea este
una din cele şase coordonări continentale pentru cele două organizaţii
internaţionale: Mişcarea Internaţională a Studenţilor Catolici şi Organizaţia
Internaţională a Tinerilor Studenţi Catolici, ambele cu sediul la Paris, în
Franţa. ASTRU Cluj a luat parte la activităţile coordonării din 2004 şi
începând cu anul 2007 este membru colaborator al acesteia.
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Excursie la Sălciua cu Preasfinţitul Florentin:
Rememorare a drumului spre Emaus
Sâmbată, 12 aprilie 2008, PS Florentin Crihălmeanu împreună 50 de
tinerii din ASTRU Cluj şi Grupul de rugăciune „Triumful Inimii
Neprihanite a Mariei” au sărbătorit Ziua Mondială a Tineretului ( 16 martie
2008) printr-o excursie în Munţii Trascăului, mai exact la Vânătările
Ponorului. Au însoţit tinerii Pr. Anton Crişan – vicar cu preoţii, Pr. Cristian
Goia – consilier eparhial pe probleme de tineret, Pr. Radu Tălpălariu, Pr.
Marcelin Rotariu şi Pr. Cristian Ioanette.
Excursia a avut un caracter recreativ dar mai ales spiritual, întreaga zi
fiind presărată cu momende de rugăciune, cântece religioase. Tema de
reflexie a zilei a reprezentat-o pasajul din Evanghelia după Luca (24, 1335), care evocă drumul ucenicilor spre Emaus. Pornind de la cele 3
dimensiuni – memorie, identitate si misiune, aşa cum a subliniat Ps.
Florentin când a explicat acest pasaj Evanghelic, tinerii au aprofundat
acestă temă în 5 grupuri de discuţii.
A urmat apoi Sf. Liturghie, în cadrul căreia, la predică, tinerii au avut
ocazia să prezinte
ceea ce s-a discutat
în grupurile de
discuţii, făcând
referire la exemple
concrete din viaţa
de zi cu zi.
Dupa participarea
la
Sfânta
Liturghie, s-a luat
„micul
prânz”,
pentru ca mai apoi,
cu forte proaspete, să se cutreiere dealurile, stâncile, valea care era în
împrejurimi, cascada Vânătarea Ponorului precum şi peştera Huda lui
Papara. S-au intonat cântece de voiosie, în timp ce sufletele şi privirile s-au
îmbătat de frumuseţile şi aerul curat al naturii superbe din acele locuri.
Intoarcerea spre Cluj a regăsit zâmbete pe chipurile luminate de
razele apusului, zâmbete ce reflectau frumuseţile adânc gravate în memorie,
precum şi cuvintele Sfintei Evanghelii, gânduri ce se cereau a fi meditate în
continuare şi împărtăşite tuturor celor din jur.
Iţi multumim Doamne ca ne-ai dăruit această zi!
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Sanda Sopon

Un petec de linişte în tumultoasa viaţa de zi cu zi, o prezenţă
a divinităţii şi a iubirii pe care Tu ne-o porţi. Privesc acest
spectacol de apă, acest perete abrupt, aceste stânci şi nu mă mai
satur să Te binecuvântez Doamne. (e-ai îmbrăţişat prin adierea
vântului, ne-ai spus că ne iubeşti şi ne-ai rugat să ne lăsăm purtaţi
pe braţe de tine. Ai vărsat lacrimi de fericire pentru această zi de 12
aprilie dedicată Tie, şi ne-ai binecuvantat prin acei picuri ai iubirii
tale. Pentru toate şi pentru tot, îţi mulţumesc Doamne. (Mirela
Varga – Grupul de Rugăciune „Triumful Inimii $eprihănite a
Mariei”)

Mulţumesc lui Dumnezeu pentru această zi minunată în care
m-am îmbogăţit foarte mult spiritual. Prezenţa PS. Florentin în mijlocul nostru a făcut această cu cu adevătat deosebită. Mi-au rămas
în minte cele de 3 chei – memorie, identitate şi misiune, pe care voi
încerca zi de zi să mi le amintesc şi să le trăiesc. (Raluca Fernea –
ASTRU Cluj)

Pentru mine a fost o experienţă nouă, inedită şi foarte frumoasă. Am reuşit să înţeleg că drumul apostolilor către Emaus poate
fi comparat de multe ori cu drumul care fiecare dintre noi îl parcurge.
Uneori, neînţelegând că orice am face Dumnezeu este tot timpul
19ne bucurăm de viaţa pe care
lângă noi călăuzindu-ne paşii, uităm să
El ne-a dăruit-o. (Gabriel Iusco – ASTRU Cluj)

A II-a Întâlnire a Copiilor din Eparhia de Cluj-Gherla

Isus ne iubeşte pe fiecare
“Lăsaţi copii să vină la mine…”(Lc 18,16)
Toţi copiii Eparhiei împreună cu păstorii lor sunt invitaţi să participe la cea dea 2-a editie a Întâlnirii eparhiale a copiior. Aceasta a fost fixată în data de 7 iunie
2008 şi se va desfăşura in oraşul Beclean. Întâlnirea se adresează copiilor cu vârsta
cuprinsă între 6 – 12 de ani.
În acestă zi copiii sunt invitaţi să-l cunoască mai bine pe Isus prin intermediul
rugăciunii, jocului şi al cântecelor.
PROGRAMUL ÎNTÂLNIRII:
8.00 Deschiderea centrului de primire al participantilor
09.00 - 10.00 Primirea grupurilor
10.00 - 11.00 Animaţie şi pregătirea pentru Sf. Liturghie
11.00 - 12.30 Sfânta Liturghie, Salutul parohiilor prezente,
Inmanarea Icoanei copiilor protopopiatului, care va gazdui
acesta intalnire in 2009
Mini concert cor de copii
12.30 - 13.30 Masa din pacheţele aduse de acasă
13.30 - 14.30 Aprofundarea temei intalnirii
14.30 - 16.00 Program recreativ
16.30 Plecarea grupurilor
Vârsta participanţilor: copii 6 -12 ani (clasele I – VI)
Vă rugăm să comunicaţi responsabililor cu pastoratia tinerilor din
protopopiatul dvs până cel târziu la data de 18 mai 2007 numărul final de
participanţi la această întâlnire din parohia dvs, precum şi numele, vîrsta şi datele
de contact ale persoanelor adulte care îi însoţesc.
Copiii au fost şi sunt mereu în atenţia Bisericii, aceştia sunt consideraţi ca o
adevărată comoară. După cum citim în Evanghelii, copiii sunt ţinta iubirii lui
Cristos. "Şi la vârsta copilăriei sunt deschise posibilităţi operative preţioase atât
pentru edificarea Bisericii, cât şi pentru umanizarea societăţii" (Christifideles Laici
47).
Prima ediţie a Întâlnirii Copiilor din Eparhia de Cluj-Gherla a fost
organizată în data de 9 iunie 2007 la Cluj-Napoca şi a fost un succes. Au participat:
456 copii din 41 de parohii şi 3 şcoli clujene, 30 de preoti, 35 de responsabili laici.
Întâlnirea a fost organizată de Departamentul pentru Tineret şi ASTRU Cluj cu
ajutorul a 40 animatori.
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O perspectiva asupra...

Mânia este un sentiment foarte frecvent
manifestat în adolescenţă. Apariţia ei este uneori
justificată şi previzibilă, alteori ea surprinde şi
şochează pe toată lumea.
Mânia se manifestă în grade variate de intensitate – de la supărarea
uşoară la furia violentă. Ea poate fi ascunsă şi ţinută înăuntru sau paote fi
exprimaă în mod deschis. Poate fi e scurtă durată, apare şi trece repede, sau
poate persista ani în şir, sub forma amărăciunii, a resentimentului sau a urii.
Mânia poate fi distructivă, în special când se menţine sub forma agresiunii, a
lipsesi de iertare sau a răzbunării. Exprimată deschis, tăinuită în mod
deliberat faţă de ceilalţi, sau exprimată inconştient, mânia se află la baza
unui complex de probleme psihologice, fiziologice şi spirituale.
Problema cu care se confruntă mulţi tineri este aceea că au tendinţa de
a-şi reprima mânia (în special dacă părinţii sau Biserica i-au învăţat că mânia
nu este niciodată bună) sau pentru că nu au învăţat niciodată cum să-şi
exprime mânia într-un mod corespunzător, şi-o vor exprima în moduri
nepotrivite sub forma certurilor, a calomniilor sau a altor forme de realitate
(Ef. 4,31)
Există mule motive pentru care mânia invadează vieţile oamenilor.
Mânia este stârnită de o mulţime de emoţii şi evenimente. Unele dintre cele
mai răspândite şi seminficative motive sunt frustrarea, alienarea, rănirea sau
ameninţarea cu rănirea, nedreptatea, teama sau mânia ca un răspuns deja
învăţat.
Efectele mâniei sunt larg răspândite. Există patru efecte pe care mânia
le poate avea asupra unei persoane, efecte care se pot suprapune sau alterna
de la o situaţie la alta: autoizolarea, introvertirea, găsirea unui ţap ispăşitor şi
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înfruntarea surselor mâniei.
Pentru a învăţa cum să utilizăm adevărul împotriva mâniei, începem
cu Scripturile. Cuvântul Adevăruui prin care Dumnezeu ne-a dăruit o nouă
naştere reprezintă, un punct de plecare, o sursă sigură de putere pentru
controlarea şi înfrânarea impulsurilor şi a sentimentelor de mânie. „ să vă
îmbrăcaţi în omul cel nou, cel după Dumnezeu zidit întru dreptate şi în
sfinţenia adevărului. Pentru aceea lepădând minciuna, grăiţi adevărul
fiecare cu aproapele său, căci suntem unul altuia mădulare. Mâniaţi-vă şi nu
greşiţi, soarele să nu apună peste mânia voastră. Nici nu daţi loc
diavolului.” (Ef. 4, 24-27)

C.F.
* Sursa:
Les Carter, Good'n”Angry: How to handle your anger positively
Josh McDowell, Bob Hostetler: Manual de consiliere a tinerilor
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ISTORIE, ARTA SI FRUMOS
Elemente de arhitectură bizantină
Cele mai importante construcţii ale Imperiului Bizantin au fost cele
cu carcater religios datorită influenţei pe care a avut-o Biserica Ortodoxă
asupra modului de viaţă al oamenilor.
Materialele de construcţie cele mai utilizate în arhitectura bizantină
au fost zidăria din cărămidă şi piatră pentru fundaţii, pereţi şi bolţi iar lemnul, olanele şi plumbul pentru acoperişuri şi învelitori.
Bisericile, conform cerinţelor religiei ortodoxe sunt organizate astfel:
pronaos (vestibule), naos (sala pentru credincioşi) şi altar (incăperea sacră
pentru preoţi) având şi două anexe laterale.
Există mai multe tipuri de bisericilor bizantine: bazilica, bazilica cu
cupolă, construcţiile centrale şi construcţiile tip trilobat.
•

•

•

•

Bazilica - construcţie cu trei nave, una centrală mai înaltă şi
două laterale cu ferestre având ferestre laterale (Bazilica San
Pietro de la Roma).
Bazilica cu cupolă - avea în plus o cupolă deasupra naosului
adică a navei centrale (Bazilica Sfânta Sofia din Constantinopol).
Construcţiile central - bazilici cu spaţiu organizat în jurul unei
axe verticale corespunzătoare cupolei centrale. Forma în plan a
acestor construcţii este fie octogonală, fie sub formă de cruce
cu braţe libere (Bazilica San Marco din Veneţia).
Construcţii tip trilobat - realizate sub forma unui spaţiu central octagonal, are fata armat cu coloane, acoperit de o turlă
sau o cupolă ( Biserica “San Vitale” din Ravena)

Pentru sprijinirea bolţilor şi a arcelor erau utilizate coloane cu capiteluri caracteristice orientului, sculptate şi decorate cu arabescuri (împletituri
complicate cu motive geometrice sau florale). Folosirea materialelor preţioase, a mozaicurilor şi picturilor pentru decorarea fastuoasă a clădirilor
reprezentau o altă caracteristică de bază a arhitecturii bizantine.

Crina Horvat
Bibliografie:
Sevestean I. Ianca, Elemente de arhitectură, Ed Orizonturi Universitare, 1997
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INTERNET
Descărcare de pe YouTube
S-au scris o mulţime de articole pe seama YouTube şi probabil vă veţi
întreba ce mai încerc eu să adaug când totul se ştie? Nu am intenţia să adaug, ci să
notific un progrămel (cu siguranţă sunt şi altele) care permite descărcarea fişierelor
de pe YouTube gratuit pe computerul personal în format AVI sau FLV. Dacă în
format FLV mai sunt şi altele şi pentru a le citi mai este necesar de un player
special, pentru formatul AVI nu mai este necesar nimic, orice Windows Media
Player ştie să îl ruleze.
Acestea fiind spuse, să trecem la treabă! Progrămelul se numeşte Free
YouTube Download şi este oferit de http://www.dvdvideosoft.com/, site care oferă
de asemenea - printre altele - editor de video, convertor video-flash, convertor
youtube pentru ipod, editor audio, etc.
Primul pas spre
download este descărcare
programului,
apoi
instalarea lui foarte uşoară.
D e s c h i d e m
programul din Start ->
(All) Programs -> DVD
VideoSoft -> Programs ->
Free YouTube Download
sau de pe desktop.
Următorul pas este
scrierea adresei spre videoul de pe YouTube (preferabil folosind Copy-Paste [tăiere şi lipire]), apoi alegerea
unei destinaţii şi a unui nume pentru fişierul rezultat din download. Notă: Puteţi
alege unul din formatele de descărcare: AVI sau FLV.
Ultimul pas este desigur să apăsaţi “Download” şi fişierul se va descărca pe
computerul dumneavoastră în funcţie de viteza conexiunii dumneavoastră la
internet.
În încheiere aş dori să menţionez că pentru moment programul este
disponibil doar în 6-7 limbi printre care engleza şi italiana, dar fişierul pentru
traducere este destul de mic şi există instrucţiuni detaliate pentru traducere (din
limba engleză, în limba engleză). Cei care doresc să facă muncă de voluntariat sunt
invitaţi să traducă în limba română programul.

Mihai Floran
Avertisment! Descărcarea de pe YouTube este în conformitate cu licenţa
site-ului ilegală. Folosirea oricăror mijloace de descărcare se face pe proprie
răspundere. Nu promovăm prin acest articol descărcarea ilegală.
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VOLUNTARI SI VOLUNTARIAT

Voluntariatul este important sau nu
pentru români?
Studiul pe Tendinţe ale Comportamentului Filantropic 2007-2008
condus de Asociaţia pentru Relaţii Comunitare evidenţiaza faptul că doar
11% dintre români fac voluntariat, în timp ce un procent de aproximativ
60 % donează fie bani fie obiecte.
Se pare ca nouă ne este mult mai uşor să donăm fie bani fie obiecte,
decât să oferim din timpul nostru, deşi de multe ori auzi veşnica afirmaţie
„nu avem bani” sau „nu ne ajung banii”.
Foarte rar vezi persoane care s-au angajat să mai aibă timp să facă
şi voluntariat deoarece această societate de tip consumist ne prinde pe toţi
în acel cerc vicios al ei. Pe de altă parte nici tinerii şi nici pensionarii nu
oferă prea mult din timpul lor, deşi cei din prima categorie au nevoie de
experienţe pentru a se forma, iar cei din cea de-a doua categorie au nevoie
de o continuă implicare în societate pentru a-şi păstra sau forma noi reţele
sociale.
Consider că voluntariatul ar trebui să fie o experienţă pe care
fiecare dintre noi ar trebui să o experimenteze si să o fructifice. Pentru
aceasta trebuie să vedem ce ne motivează şi unde am dori să ne oferim
timpul.
In timpul facultăţii am avut o experienţă care m-a marcat. In anul
2004 am participat la Lille, Franţa la o întâlnire cu 4000 de participanţi
unde majoritatea persoanelor care s-au ocupat de organizare au fost
voluntari. Am văzut acolo persoane de la 16 ani până la 75 de ani care
voluntariau. M-am întrebat apoi de ce la noi încă nu se poate şi aşteptăm
ca şi copiii câte o recompensă materială de fiecare dată fără a fi dispuşi să
facem pentru a învăţa din acea experienţă…
Cât şi pentru ce suntem dispuşi să ne oferim timpul? Să ne gândim
la aceste aspecte şi să vedem unde ne-am putea implica şi cât de preţios ar
fi timpul nostru pentru ceilalţi.

Alexandrina Kiss
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ASTRU Cluj la Voluntexpo 2008
ASTRU Cluj a participat la VOLUNTEXPO 2008, un eveniment

realizat în cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) promovată la Cluj Napoca de Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca. Acestă
acţiune se înscrie în campania naţională: “E timpul să fim altfel!”

Săptămâna Naţională a Voluntariatului a fost gândită ca un instrument de promovare a voluntariatului, urmărind creşterea profilului voluntarilor în comunitate, conştientizarea publicului larg cu privire la rolul şi
importanţa voluntariatului şi la modalităţile efective de implicare, dar şi
aprecierea formală a voluntarilor (actuali sau retraşi) implicaţi în activităţi
diverse în beneficiul comunităţii. Ediţia din acest an se desfaşoară în perioada 14-20 aprilie 2008, când toate Centrele de Voluntariat din tara şi
organizaţiile care lucrează cu voluntari desfaşoară activităţi de promovare
a voluntariatului şi a varietăţii de activităţi în care oamenii se pot implica
în sprijinul comunităţii!
VOLUNTEXPO 2008 a fost un eveniment de promovare a activităţilor şi programelor de voluntariat ale fiecărei organizaţii şi instituţii din
Cluj Napoca. Târgul de voluntariat s-a desfăşurat în data de 14 aprilie
2007. P-ţa Unirii, statuia Matei Corvin, între orele 10:00 – 18:00.

Comunicat de presă
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Clownul
"Vă spun că, în ziua judecăţii,
oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor,
pe care-l vor fi rostit." (Mt, 12,36)
Într-un oraş venise un circ, care a stat în localitate pentru ceva timp.
Numai că... într-o zi, în grajdul în care erau păstraţi caii, cineva a umblat cu
chibritele şi a fost destul ca o mica aşchie aprinsă să ajungă la paiele uscate
pentru ca acestea să ia foc. Văzând acestea, directorul circului se uită în jur
şi îl văzu doar pe clownul care îi distra pe oameni în timpul spectacolelor.
Atunci, îi spuse în graba: "Mergi şi anunţă pe oameni că arde circul!!!
Repede!"
Auzind acestea, fiind conştient că aceasta înseamnă ca va rămâne fără
loc de muncă, cel puţin pentru
un timp, clownul se îndreptă
spre cei mai apropiaţi oameni.
Se întâmplă ca aceştia să fie
chiar lângă o fântână, pentru a
scoate apă. Atunci, el le zise:
- Ooooaameni buni,
oameni buni, aaaardeeee
circul!!! Săriţi, arde
ccciiiirrrrcuuuul!!
- Uitaţi-vă la clownul
acesta. Chiar vrea să il
credem, a spus unul dintre ei,
şi au inceput să râdă. Du-te
acum înapoi, ne-ai făcut să
râdem, ai reuşit, esti un clown
bun, du-te acum.
- Oamenilor!!! Nu e
nici o gluma acum. Vorbesc
serios!! Săriti! Aici aveţi şi
apă, şi găleţi, trebuie doar să
veniţi! Nu mai staţi!
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- Da, da, da. Am
înţeles. Acum mergi. Asta
sigur e o reclamă pentru ca
să mergem deseară la circ.
Du-te, o să venim deseară.
Dar nu înţelegeţi! - şi
îşi rupse nasul său roşu de
pe faţă. Veniţi chiar acum.
Arde circul!
Hai.... Poţi să pleci, ţiam zis ca vom veni la
reprezentaţie. Vom fi acolo,
nu vom lipsi!!!
NUUUUU! Haideti ca arde circul!!! Acum! zise clownul rupându-şi
hainele sale colorate. Priviti, sunt un om ca şi voi! Credeţi-mă! Arde! După
ce în zadar s-a chinuit clownul să-i convingă pe oameni că arde circul,
acesta în cele din urmă s-a făcut scrum. De ce? Pentru că clownul nu a fost
crezut.

Morala:
Din ce cauză nu a
fost crezut clownul?
Pentru ca nu avea
credibilitate în faŃa
oamenilor. Oare de
câte ori nu suntem și
noi la fel. Vorbim
adesea prea multe, iar
mai apoi, când le
spunem oamenilor
Evanghelia, ei nu ne
cred.
CodruŃa Fernea
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“Biserica are nevoie de voi!
Noi, păstorii, îndeosebi, ne rugăm să-l iubiŃi
şi să faceŃi să fie iubit tot mai mult Isus
şi să-l urmaŃi cu fidelitate."
Papa Benedict al XVI-lea către tineri

