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Abstract: In this research, the authors are investigating the way how, problems of Christian
morals, but also problems of family morals, are emphasised in "Renaşterea" review, the publication edited
by the Romanian Orthodox Diocese of Vad, Feleac and Cluj (in 1928). Studying that they discover
questions as the alcoholism, which are a problem for the Orthodox society of those times, but also the
solutions proposesd by the priests, bishops and theologians to it (better catechisation, using of the Holy
Scripture and printing a cheaper version of it, a better education received into the family and s. o.). Also,
they present the most important articles that speak about the Christian morals, and especially about the
moral of the family in this year, and are highlighting their main aspects. The articles shows both the
importance of moral topics for the authors of the aforementioned review, but also the way how, talking
about theology, the editors of it are proposing solutions of some problems and are offering possibilities to stop
some bad comportments that makes the Orthodox Christians to develop a moral vulnerability.
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În peisajul publicistic al Clujului interbelic, revista "Renaşterea", organul
oficial al Episcopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi Clujului, a jucat un
rol important. De altfel, în acest spaţiu, alãturi de "Viaţa Ilustratã", conceputã de
cãtre viitorul ierarh, Nicolae Colan, în paginile cãreia se vor regãsi însã cu precãdere
lucrãri de literaturã,1 criticã literarã sau recenzii,2 aceasta a fost singura revistã
ortodoxã.
Conceputã ca o revistã bisericeascã ce urma sã gãzduiascã între altele,
cuvintele şi mesajele ierarhului şi ale anumitor preoţi cu prilejul marilor sãrbãtori,
sau sã vorbeascã cu privire la chestiuni bisericeşti, ea va conţine, totuşi, anumite
cercetãri de istorie bisericeascã, filosofie, cronici şi prezentãri de carte, meditaţii
teologice, polemici, sau analize de sectologie.
Alãturi de acestea se vor regãsi, de asemenea, şi articole privitoare la moralã,
familie sau educaţie. Unele dintre ele vor fi centrate exclusiv pe tematicã, în timp ce
altele vor face referiri tangenţiale la aceasta. Astfel, de exemplu, în amplul studiu,
segmentat pe întinsul mai multor numere, ce poartã semnãtura pãrintelui Liviu
Galaction Munteanu, intitulat "Caritatea în cadrele misiunii pastorale",3 autorul va vorbi
Precum: Gheorghe Noveanu, "Tablou”, în Viaţa Ilustratã, III (1936), nr. p. 10; Gheorghe
Noveanu, "Toamna”, în Viaţa Ilustratã, III (1936), nr. 5, p. 10; Gheorghe Noveanu, "Dimineaţã”, în
Viaţa Ilustratã, III (1936), nr. p. 2.
2 Semnate de Gheorghe Noveanu, Liviu Galaction Munteanu sau Florea Mureşanu.
3 Liviu Galaction Muntean, "Caritatea în cadrele misiunii pastorale”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 1, p.
4-5; Liviu Galaction Muntean, "Caritatea în cadrele misiunii pastorale”, în Renaşterea, VI (1928), nr.
2, 1928, p. 5-6; Liviu Galaction Muntean, "Caritatea în cadrele misiunii pastorale (urmare a V-a,
fine)”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 3, p. 3-5.
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despre familie şi elementele care contribuie la destabilizarea ei, dar şi despre
dimensiunea moralã a actului caritabil, fiind completat, ulterior, de cãtre pãrintele
Ioan Vascã în cadrul materialului intitulat "Mila creştineascã".4 Acelaşi autor va face
referire la subiectul în cauzã şi în cadrul materialului intitulat "Puterea credinţei",5 în
vreme ce, principesa Ileana, în cuvântul rostit la pomul de Crãciun al ucenicilor din
Bucureşti,6 sau pãrintele Gala Galaction, în articolul intitulat "Iordanul",7 vor vorbi şi
ei despre importanţa familiei şi dimensiunea ei moralã.
Un material cu vãditã aplecare înspre partea moralã şi înspre teologia
şcolarã de acest fel, poartã, de asemenea, semnãtura pãrintelui bârgãuan Ioan Vascã,
ce va deveni ulterior rectorul Academiei Teologice de la Cluj. Intitulat "Comorile de
pe pãmânt şi comorile din cer",8 el reprezintã, de fapt, o predicã (cãci, trebuie specificat
faptul cã pãrintele Vascã era specialist în teologia omileticã),9 în care autorul
vorbeşte despre importanţa vieţii morale, a milosteniei şi despre necesitatea
prioritizãrii iubirii de cele spirituale, în detrimentul celor materiale.
Alte materiale din paginile revistei au în vedere modul în care pot interfera
cele douã noţiuni, respectiv morala şi familia în cadrul didactico-pedagogic,10 sau
contribuţia familiei la însuşirea unor elemente de moralã şi a unor comportamente
creştine genuine. Mai sus pomenitul pãrinte este un adevãrat "campion" în acest
domeniu. El aratã, într-un material publicat în data de 29 ianuarie a anului 1928,11
cum mersul la bisericã este un comportament ce trebuie dezvoltat în familie şi
încurajat de aceasta, dar în acelaşi timp, insistã asupra reciprocitãţii beneficiilor lui.
Astfel, spune cã dacã tânãrul va învãţa de acasã sã meargã la bisericã, şi acolo va
reuşi sã dobândeascã deprinderi care-i vor fi utile şi în familie, şi care vor contribui
la crearea aici a unei frumoase atmosfere, în care se va cultiva pacea şi armonia. Ea
este doar una dintre acţiunile de acest fel desfãşurate de el, unele dintre acestea
fiind chiar mediatizate fie de cãtre Societatea Femeilor Ortodoxe Române, fie de
alte instituţii similare.12 De altfel, aceastã instituţie va avea pe tot parcursul acestui
Ioan Vascã, "Mila creştineascã”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 7, p. 3-4.
Ioan Vască, "Puterea credinţii”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 4, p. 3-4.
6 Principesa Ileana "Cuvântul Principesei Ileana la Pomul de Crãciun al ucenicilor din Bucureşti”, în
Renaşterea, VI (1928), nr. 3, p. 6.
7 Gala Galaction, "Iordanul”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 2, p. 2-4.
8 Ioan Vascã, "Comorile de pe pãmânt şi comorile din cer...”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 8, p. 2-3.
9 Din pãcate, dintre operele lui s-au mai pãstrat în biblioteca universitãţii clujene, doar: Ioan Vascã,
Academia Teologicã Ortodoxã Românã Cluj-zece ani în slujba bisericii şi neamului, Cluj, Tipografia Ardealul,
1934. Ştim, însã, cã, alãturi de aceasta, a mai publicat şi: I. Tarnavchi, O. Sorocean, Ioan Vascã,
Predici la toate duminicile şi sãrbãtorile anului bisericesc, volum I-V, Cernãuţi, 1925-1935; Ioan Vascã, O
cãlãtorie istoricã, Bucureşti, 1946 (în care descrie vizita delegaţiei ruse conduse de Patriarhul Nicodim
la Bucureşti, la care a luat şi el parte). Cf. Mircea Pãcurariu, Dicţionarul teologilor români, Bucureşti,
Editura Univers Enciclopedic, 1996, p. 471-472; Alexandru Moraru, Învãţãmântul teologic universitar
ortodox român din Cluj-Napoca-schiţã istoricã, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2009, p. 33;
Alexandru Moraru, Învãţãmântul Teologic Universitar Ortodox din Cluj (1924-1952), Cluj-Napoca, Presa
Universitarã Clujeanã, 1996, p. 184-185.
10 Un exemplu, în acest sens, este lucrarea: V. Petraşcu, "Cum şi când se va forma o tagmã aleasã de
cântãreţi bisericeşti”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 4, p. 1-2.
11 Ioan Vascã, "Umblarea la bisericã”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 5, 1928, p. 4-5.
12 A se vedea, de exemplu: ***, "Educaţia vremii”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 5, 1928, p. 6.
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an, o activitate amplã, în care se va concentra asupra problemelor de moralã
familialã, educaţie sau altele asemãnãtoare, aducând o contribuţie aparte.13
Tot în sfera teologiei morale şi a relaţiei familiei cu aceasta se înscriu şi
materialele în cadrul cãrora se discutã despre şcoala de cântãreţi bisericeşti a
eparhiei şi rolul ei formator.14 Alte articole, ce criticã anumite aspecte ale unei noi
legi a cultelor15 şi anumite aspecte legislative ce aveau în vedere sistarea orelor de
religie în clasele a III-a şi a IV-a a şcolilor profesionale,16 relevã şi ele preocuparea
serioasã a episcopiei în legãturã cu aceste subiecte, în vreme ce, cel dedicat creşterii
copiilor de mai-sus pomenitul pãrinte (care porneşte de la exegeza parabolei fiului
risipitor),17 în cadrul cãreia insistã asupra importanţei educaţiei primite în familie18
într-un mod în care o fãcuse cu câteva decenii înainte doar pedagogul Vasile
Borgovan,19 reliefeazã interesul aparte al reprezentanţilor mediului teologic ortodox
clujean pentru morala familiei şi valorile ei perene.
Catehizarea tinerilor şi a credincioşilor în general, reprezenta un deziderat,
iar Sfânta Scripturã constituia un instrument indispensabil acestei activitãţi. De
aceea, în paginile unui articol, un teolog se revolta asupra faptului cã Biserica
Ortodoxã nu a luat suficiente mãsuri pentru a oferi cititorilor accesul la aceastã
carte aparte20 şi propunea ca soluţie în combaterea unor patimi precum alcoolismul
care, semnalate atât în spaţiul transilvãnean, cât şi în Regatul României ca probleme
importante încã din secolul al XIX-lea, vor cunoaşte o creştere de-a dreptul
explozivã în timpul primei conflagraţii mondiale, şi vor rãmâne o plagã importantã

Cf. ***, "Societatea Femeilor Ortodoxe Române în Gherla”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 7, p. 2.
***, "Şcoala de cântãreţi bisericeşti”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 6, p. 4-5.
15 D. A., "Noua lege a cultelor”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 7, p. 1-2.
16 Un preot-catihet, "Sistarea orelor de religiune în cl. III-V a şcoalelor profesionale”, în Renaşterea,
VI (19289, nr. 6, p. 6.
17 Ioan Vascã, "Creşterea copiilor”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 6, p. 3-4.
18 În plus, un fapt destul de neobişnuit pentru acea vreme, pãrintele nu este adeptul asprimii şi ţine
sã evidenţieze faptul cã blândeţea trebuie sã-şi aibã locul ei de cinste în procesul educaţional: "Pilde
de felul acesta aratã cã sufletele cele mai tari se îmblânzesc nu atât prin asprime sau fierbinţeala bãtãilor, ci mai ales
prin cãldura blândã a iubirii. Sufletul copilului e asemenea instrumentului de muzicã, pe care muzicantul îl poate
mânui dupã bunul sãu plac: are şi el strunele lui, dintre care unele trebuie lãsate mai slabe, iar altele mai întinse. De
aceea, orice cuvânt al pãrinţilor trebuie sã fie rostit cu bãgare de seamã; cine va semãna neghinã, neghinã va culege”.
Ibidem, p. 3.
19 Vasile Gr. Borgovanu, Ionel-Educaţiunea unui bun copil. Carte pentru pãrinţi şi alţi educatori. Principiile
morale şi creştineşti, de care trebuie sã se conducã pãrinţii în educarea copiilor lor, Gherla, Tipografia Diecezanã,
1901, p. 8. Cf. Grigore Pletosu, „Ionel. Educaţiunea unui bun copil. Carte pentru pãrinţi şi alţi educatori.
Principiile morale şi crestinesci de care trebue sã se conducã pãrinţii în educaţiunea copiilor lor, de V. Gr.
Borgovanu, profesor de filosofie şi pedagogie. Bucuresci-Gherla, 1901”, în Transilvania, XXXIII
(1902), nr. 5, p. 166-172.
20 "În direcţia aceasta, din partea bisericii nu s-a lucrat aproape nimic. Biblia oficialã, a sf[ântului] Sinod este o carte
atât de rarã, încât chiar în şcolile în care se creşte clerul de mâine lipseşte. În librãriile noastre gãseşti tot ce vrei,
începând cu romanele distrugãtoare de suflete, pânã la cãrţile de ştiinţã, însã nu şi o Biblie. Se cheltuiesc în ţara
noastrã milioane peste milioane, pentru lucruri de mai puţinã importanţã, de ce nu s-ar gãsi şi fondurile necesare
pentru tipãrirea unei ediţii oficiale a Sf[intei] Scripturi, care, cu un preţ mai redus, sã poatã fi împrãştiatã prin satele
noastre? De câte inconveniente de ordin social am fi scutiţi?”. M., "Biblia în satele noastre”, în Renaşterea, VI
(1928), nr. 6, p. 1.
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a societãţii şi în perioada interbelicã.21 De aceea, propunea acest autor ca viciul, ce
apãrea, în opinia lui, din lipsã de ocupaţie la ţãrani, dezvoltându-se cu precãdere în
timpul iernii, sã fie combãtutã prin creşterea apetenţei lor înspre lectura Scripturii:
"Beţia nu pentru toţi care beau este o patimã, ci în cele mai multe cazuri este un obicei învãţat de
ţãranul nostru lipsit de ocupaţie, în serile de iarnã. Crâşma în duhoarea ei axfisiantã îi atrage pe
toţi. Societatea şi palavrele alungã plictiseala. S-a încercat în unele locuri a da ocupaţii ţãranilor
în timpul liber, şi drept rezultat, crâşma s-a golit. Sã trezim dorul lui pentru carte şi sã-i punem
Sfânta Scripturã în mânã şi efectul nu va întârzia".22
Mediatizarea unor evenimente culturale, precum traducerea Bibliei, se
constituie şi ea într-un prilej de a vorbi despre aspectele enunţate mai sus.
Transcriind un interviu al lui Sandu Tudor cu pãrintele Gala Galaction, realizat cu
prilejul traducerii Noului Testament de cãtre acesta,23 editorii vor surprinde pãrerea
acestuia cu privire la importanţa acestei cãrţi care, în opinia lui, va contribui la
corectarea unor vicii sau probleme sufleteşti ale cititorilor,24 reliefând astãzi
importanţa ei atât pentru familie, cât şi pentru morala creştinã în general.
Familia şi importanţa ei pentru viaţa creştinã vor constitui, pe toatã durata
anului avut în vedere, un subiect de investigaţie interesant pentru periodicul
cercetat. El va fi investigat atât de Societatea Femeilor Ortodoxe din Cluj, care vor
organiza mai multe conferinţe în acest sens,25 cât şi de pãrintele Ioan Vascã. Dânsul
va pune atât viaţa de familie, cât şi cea a întregii obşti creştine, vãzutã ca o familie
in-macro, în corelaţie, într-o exegezã la parabola vindecãrii slãbãnogului, arãtând cât
de importantã este suferinţa în crearea unei puternice coeziuni între membrii lor.26
Continuând ideea lui, un teolog ce se va semna doar cu iniţiala "M.", a cãrui
identitate o cunoaştem, însã, din paginile altor articole, fapt ce ne face sã afirmãm
cã e vorba de pãrintele Liviu Galaction Munteanu,27 va vorbi despre menirea
fiecãrui român, dându-i o frumoasã tentã comunitar-moralã: "Menirea fiecãrui bun
român este de a mişca societatea actualã, atât de puţin primitoare faţã de adevãrurile morale, s-o
Cu privire la acest aspect, a se vedea: Iuliu-Marius Morariu, "Problema alcoolismului şi
consecinţele ei reflectatã în paginile Buletinului eugenic şi biopolitic din anul 1927”, în Pisanii Sângeorzene,
IV (2015), nr. 6 (34), p. 54-59; Iuliu-Marius Morariu, "Imaginea Primului Rãzboi Mondial reflectatã
în paginile revistei Cultura creştinã”, în Anamaria Macavei, Roxana Dorina Pop (coord.), Imaginea în
istorie. Tipologii în societatea de ieri şi de azi, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2014, p. 443-456.
22 M., "Biblia în satele noastre”, p. 2.
23 ***, "Vom avea întreagã Biblie tradusã din nou?”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 6, p. 5-6.
24 "O bunã parte din diformitãţile sufleteşti pe care le înfãţişeazã generaţia tânãrã de azi, va pieri atunci când citirea
Sfintei Scripturi va ajunge o deprindere naţionalã. Din nefericire, însemnãtatea Bibliei, atât de clar înţeleasã de toate
popoarele civilizate, la noi e nesocotitã cu desãvârşire”. Ibidem, p. 5.
25 ***, "Problema vieţii creştine”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 10, p. 5.
26 "Toatã fericirea pãmânteascã nu se poate cumpeni cu suferinţele bolnavului. Dã-i totul, dar nu-i lua durerea, şi-i
va pãrea cã a pierdut jumãtate de lume. Aşterne-i saltele de mãtase, şi el va ofta şi se va tângui. Pe când cel nevoiaş
dintre oameni, dar deplin sãnãtos, va dormi în tihnã pe cel mai vârtos aşternut. Umple-i bolnavului masa cu cele mai
alese mâncãr[u]ri şi bãuturi, el ţi le va lãsa neatinse. Înconjoarã-l cu strãlucirea şi podoaba regilor, el va privi cu
nepãsare peste tot aurul, purpura şi podoaba împãrãteascã”. Ioan Vascã, "Îngrijirea bolnavilor”, în Renaşterea,
VI (1928), nr. 10, p. 4.
27 De altfel, înspre finele anului, se va semna "Muntean”, pentru ca ulterior, în anii urmãtori sã se
semneze "L. G. M.”, "Liviu Munteanu”, sau "Liviu Galaction Munteanu”. Cf. Muntean, "Învierea
fiicei lui Iair”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 43, p. 4-7.
21
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galvanizeze din punct de vedere etic, s-o mântuiascã din rigiditatea spiritualã atât de nenaturalã.
Menire care revine fãrã îndoialã, în primul rând Bisericii".28
Deşi, începând cu luna martie, revista va cunoaşte o substanţialã creştere a
articolelor ce alimentau polemicile cu Biserica Greco-Catolicã, fapt datorat atât
dezbaterilor aprinse cu privire la Concordat, cât şi celor despre Legea Cultelor,29 sau
articole dedicate fenomenului sectar, aflat în creştere în epocã,30 în paginile ei se vor
regãsi totuşi, şi în numerele urmãtoare, materiale dedicate subiectelor de moralã sau
privitoare la familie. Astfel, de exemplu, în seria de predici pe care o va publica cu
regularitate, pãrintele Ioan Vascã va vorbi despre cinstirea pãrinţilor şi importanţa
ei ca factor de legãturã în cadrul instituţiei familiale,31 despre universalitatea
chemãrii mântuitoare şi nepãrtinirea iubirii lui Dumnezeu,32 marele deserviciu pe
care îl aduce vieţii creştine nesocotirea ajutorului dumnezeiesc,33 orbirea sufleteascã
şi dedesubturile ei morale,34 şi alte teme similare, în vreme ce, pãrintele Nicolae
M., "Spre o nouã viaţã”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 11, p. 1.
Cf. I. P. "Blajul şi legea cultelor-armele medievale ale prefãcãtoriei”, în Renaşterea, VI (1928), nr.
12, p. 1-2; ***, "Proiectul legii cultelor”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 12, p. 6; I. P. "Blajul şi
bizantinismul sãu-câteva noui fragmente ale prefãcãtoriei medievale”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 13,
p. 1-3; Nicolae Ivan, "Legea cultelor. Discursul P. S. Episcop Nicolae, rostit la Senat în şedinţa de
Joi, 22 Martie a. c., la discuţia generalã a Legii Cultelor”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 14, p. 1-8; Un
ortodox-unit, "Din tainele procesiunilor unite”, în Renaşterea, an VI, numãr 16, 1928, p. 3; I. P., "O
logicã nouã religioasã-Naie-ionistã”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 17, p. 2-3; D. A. "Uniţi catolici şi
uniţi ortodocşi-documente omeneşti”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 19, p. 5; D. Antal, "Biserica,
factor social ignorat de stat. Din prilejul Adunãrii eparhiale”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 20, p. 1-2;
M. "Cine are urechi de auzit, sã audã”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 21, p. 6; ***, "Legea pentru
regimul general al cultelor”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 26, p. 4-6; ***, "Legea pentru regimul
general al cultelor. Dispoziţiuni finale”, în Renaşterea, VI, nr. 31, p. 5-6.
30 Cf. V. Şpan, "Sectarismul”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 11, p. 6; V. Şpan, "Sectarismul (urmarea
II)”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 12, p. 5; V. Şpan, "Sectarismul (urmarea III)”, în Renaşterea, VI
(1928), nr. 13, 1928, p. 6-7; Rep., "Sectari reîntorşi la sânul Sf. Biserici”, în Renaşterea, VI (1928), nr.
25, p. 2-3.
31 "Este oare legãturã mai strânsã şi mai scumpã decât aceea care împreunã inima copilului cu inima acelora care iau dat tot ce au mai scump pe lume? Vor fi frumoase legãturile de iubire şi prietenie care apropie om de om sau
bãrbat de femeie; însã anii, împrejurãrile, obiceiurile, nepotrivirea în vederi şi vorbe, au zdruncinat una dintre
legãturile de prietenie din viaţa omeneascã. Legãtura dintre pãrinţi şi copii însã, nu se sfarmã aşa lesne”. Ioan
Vascã, "Cinstirea pãrinţilor”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 12, p. 2.
32 "Iisus pe toţi câţi au venit la El cu vreo durere sau amar în suflet, fie pãgân sau vameş, cãrturar sau fariseu,
bolnav sau pãcãtos, sãrac sau bogat, i-a primit şi nu i-a respins. El a ţinut sã convingã pe cei care se însufleţeau de
cuvintele Sale, cã este şi va fi pururea aproape de cei care pãtimesc şi suferã; cã pretutindenea înţelege sã aline durerea
şi sã tãmãduiascã rana”. Ioan Vască, "Ajutorul lui Dumnezeu”, în Renaşterea, an VI (1928), nr. 13, p. 4.
33 "Câţi nu sunt, care şi-n zilele noastre, dacã nu din rãutate, asemenea fariseilor fãţarnici de odinioarã, atunci cel
puţin dintr-o uşurinţã nepermisã, trec cu vederea, sau chiar trag la îndoialã, puterea ajutãtoare a Tatãlui ceresc,
nesocotind roadele dobândite de pe urma acesteia? Şi de unde oare acest pãcat în cugetul omului?”. Ioan Vască,
"Nesocotirea ajutorului dumnezeiesc”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 18, p. 4.
34 "Şi cine sunt aceşti orbi cu sufletul? Oamenii ale cãror cugete se lasã amãgite şi înconjurate de ispite! Oamenii care
zilnic cad, nenorocindu-se pentru pãcatele lor! Cãci dacã un om, într-o clipã de slãbiciune, de ispitã, se apucã şi pune
mâna pe lucrul care nu-i al lui, şi izbutind încearcã acelaşi lucru, acelaşi obicei pãtimaş luni şi ani de-a rândul, cu
toate cã ştie cã de va fi prins nu-i va fi uşor; oare un asemenea om când, în cele din urmã, totuşi câte şi trebu[i]e sã-şi
ispãş[e]ascã greu şi cu ruşine fapta sa, oare un asemenea om n-a fost orb cu mintea şi cu inima? Se vedea doar din
capul locului cã odatã aici va trebui sã ajungã”. Ioan Vască, "Orbia sufleteascã”, în Renaşterea, VI (1928),
nr. 20, p. 3.
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Vasiu va propune principiile morale din primele veacuri ale creştinismului drept
valori perene ale societãţilor tuturor timpurilor,35 iar alţi autori vor vorbi despre
valenţele morale ale credinţei în înviere şi roadele ei.36
Şi analiza ideilor unor filosofi sau istorici va constitui pentru redactorii
periodicului bisericesc clujean un pretext pentru a vorbi despre importanţa moralei,
relaţia ei cu spaţiul public, şi relevanţa familiei în dinamizarea ei. Astfel, într-un
numãr din luna mai, editorii vor analiza concepţia lui Simion Mehedinţi şi cea a lui
Nicolae Iorga cu privire la aceste aspecte.37 Articole de acest fel, dimpreunã cu cele
dedicate unor probleme ce pãstreazã pânã astãzi un iz de actualitate, privitoare la
predarea religiei în şcoli,38 vor constitui o secţiune aparte, a curiozitãţilor, care, în
ciuda frecvenţei iregulate şi a raritãţii, pe alocuri, a materialelor, nu va lipsi totuşi
din revista "Renaşterea" în anul investigat.
Dupã o pauzã de câteva luni, în care, cel mai probabil din pricina
responsabilitãţilor multiple pe care le va avea, pãrintele Ioan Vascã nu va mai
publica cuvinte de învãţãturã, pãrintele Liviu Galaction Muntean va fi cel care va
prelua parţial atribuţiile lui, publicând aici o meditaţie în care vorbea despre
demonizatul din ţinutul Gadarenilor (Marcu 5, 1-10; Matei 8, 28-24; Luca 8, 26-39),
şi insistând asupra complexitãţii fenomenului posedãrii omului de cãtre diavol, care
vine tot ca urmare a pãcatului, şi implicit a unei moralitãţi îndoielnice: "În câteva
trãsãturi puternice, Evangheliile ne înfãţişeazã tabloul pe care-l reprezintã un om nenorocit,
stãpânit de duhurile rele. În întregime este îngenunchiat puterii demonice. Nu suferã nici o hainã
pe sine. Strigã şi se schingiuieşte. Are o putere nenaturalã, însã nu o putere nobilã, condusã de
raţiune, ci una care cautã sã distrugã totul. Putere demonicã, care-l alungã din mijlocul societãţii
omeneşti, izolându-l în locuri pustii, în tovãrãşia mormintelor. Acest om are înfãţişarea unui
bolnav spiritualiceşte, însã nu fiindcã organele corporale prin care lucreazã spiritul ar fi fost întradevãr bolnave, ci fiindcã duhul rãu s-a înstãpânit cu desãvârşire asupra acestor organe, folosindule dupã bunul plac. Cât de înspãimântãtor şi dezgustãtor îşi desfãşoarã în acest caz iadul puterea
de stãpânire asupra oamenilor!".39
Va continua aceastã rubricã omileticã vorbind despre vindecarea
slãbãnogului din Capernaum,40 umblarea lui Iisus pe mare,41 învierea fiicei lui Iair42
Nicolae Vasiu, "Principiile morale din primele veacuri ale creştinismului”, în Renaşterea, an VI,
numãr 16, 1928, pp. 5-6. Lucrarea va cunoaşte, apoi, în numãrul urmãtor al revistei, un material
semnat de cãtre Teodor Ciuruş, complementar ei. Cf. Teodor Ciuruş, "Rolul creştinismului în trecut
şi astãzi”, în Renaşterea, an VI, numãr 17, 1928, pp. 4-6.
36 "Dacã adevãrul privitor la învierea morţilor are un rol atât de important în planul mântuirii neamului omenesc,
tot pe atât de important este şi în efectul pe care-l exerciteazã asupra sufletului omenesc. Credinţa în conţinutul lui
revoluţioneazã întreg sistemul învechit de a privi lumea şi anume: sã preţuim mai puţin moartea şi sã dãm mai multã
atenţiune corpului nostru, fiindcã are o înaltã menire. Privind mai deaproape toate laturile acestor singure douã
învãţãturi, este de ajuns pentru a ne putea convinge de necesitatea alimentãrii necondiţionate a credinţei”. M.
"Binecuvântatele roade ale credinţele în înviere (II)”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 18, p. 6.
37 ***, "Morala şi politica”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 19, 1928, p. 6.
38 M. "Religia în nou a programã analiticã a învãţãmântului secundar”, în Renaşterea, VI (1928), nr.
23, p. 2-3.
39 M., "Demonizatul din ţinutul Gadarenilor”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 27, p. 3.
40 M., "Vindecarea slãbãnogului din Capernaum”, în Renaşterea, VI (1928), nr 28, p. 3.
41 M., "Isus umblã pe mare”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 31, p. 2-4.
35

Mizai-Octavian GROZA, Iuliu-Marius MORARIU
sau tumultoasa relaţie dintre bogatul nemilostiv şi sãracul Lazãr.43 Demersurile sale
omiletice privitoare la moralã şi importanţa practicãrii ei în cadrul ecleziastic şi cel
familial vor fi completate de autori precum pãrintele Victor Susa, care va publica un
frumos text despre fericire,44 de cea a preotului Eugen Nicolaescu dedicatã
colaborãrii dintre familie şi şcoalã în procesul educaţiei morale a tinerilor,
segmentatã în douã pãrţi,45 şi de eseul preotesei Viorica Fofeldea, despre calitãţile
familiei preotului şi importanţa lor.46
Analizând materialele publicate în acest an în paginile periodicului
investigat, observãm dinamica lor tematicã şi constanţa preocupãrior redactorilor
pentru chestiuni privitoare la teologia moralã şi, în special, la morala familie.
Probleme, precum alcoolismul sau desfrânarea, ale cãror rãdãcini trebuie cãutate
adânc în istorie şi care cunoscuserã o creştere în timpul rãzboiului şi, în perioada
avutã în vedere, deşi erau în scãdere, reprezentau totuşi o plagã a societãţii
româneşti ardelene şi implicit, a Ortodoxiei, fapt ce-i va determina pe preoţii
colaboratori ai revistei sã se aplece asupra lor şi sã caute identificarea unor soluţii
pragmatice în lectura Scripturii, catehizare, educaţie şi încurajarea colaborãrii dintre
familie şi şcoalã în cadrul procesului educaţional. Investigarea şi reliefarea acestor
aspecte şi a eforturilor preoţilor autori de articole şi studii se constituie deopotrivã
într-o recunoaştere a valorii articolelor lor, şi într-o investigaţie ce relevã faptul cã
anumite probleme ale societãţii noastre existau şi atunci fapt pentru care, unele
dintre soluţiile lor ar trebui cãutate în demersurile întreprinse de cãtre clericii din
acele vremuri.

Muntean, "Învierea fiicei lui Iair”, p. 4-7.
Muntean, "Bogatul desfrânat şi sãrmanul Lazãr”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 44, p. 4-6.
44 Victor Susa, "Unde gãsim fericirea?”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 29, p. 1-2.
45 Eugen Nicolaescu, "Colaborarea dintre familie şi şcoalã cu privire la educaţia moralã”, în
Renaşterea, VI (1928), nr. 35, p. 2-4; Eugen Nicolescu, "Colaborarea dintre familie şi şcoalã cu privire
la educaţia moralã (II)”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 36, p. 5-6.
46 Viorica Fofeldea, "Rolul calitãţilor familiei preotului”, în Renaşterea, VI (1928), nr. 41, p. 4-5.
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