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S NE RUGM BINE… (II)
în Postul Crciunului
6. Roag-te aa cum doreti
„Dorina ta este rugciunea ta”, spunea sfântul
Augustin. Când te rogi lui Dumnezeu îi prezini nu
doar ceea ce eti, ci i ceea ce doreti. Fie c repei o
rugciune pe care ai învat-o, fie c te rogi în mod
spontan, Dumnezeu te privete; aceea este dorina i
dragostea pe care tu o manifeti.
Spui adesea ca te reculegi cu dificultate, ai impresia
în repetate rânduri c nu te regseti, c mintea ta zboar
în toate direciile. Pentru a avea o rugciune „reuit” te
poi servi de o icoan, de un verset biblic, de o melodie,
sau de numele lui Isus pe care-l repei cu încredere.
Tu trebuie s vezi ce te ajut în rugciune i care
îi este dorina ! Poate vrei s faci mai multe, sau poate
c-l vezi pe Dumnezeu un individ complicat si pretenios
pe care vrei s-l mulumeti sau s-l impresionezi.
Rugciunea este de o simplitate uimitoare, este privirea
îndreptat cu dragoste spre Dumnezeu, este dorina de
a fi în prezena Lui.
7. Roag-te cu trupul
Trupul tu poate s-i fie un aliat care te susine
în rugciune; hrnete-l bine i d-i odihna de care are
nevoie. Un clugr spunea c „a ti s te rogi înseamn a
te aeza bine”.
Stând ezut, cu coloana vertebral dreapt, ne
rugm mai bine. O postur bine aezat te va ajuta s te
reculegi mai bine i s simi prezena lui Dumnezeu.
Dac, în tradiia bizantin, poziia aezat exprim
în mod special atenia, ascultarea i meditaia, poziia
îngenuncheat exprim implorarea, convertirea, i
adoraia. De asemenea este important i poziia mâinilor,
împreunate sau ridicate, la fel i statul în picioare. Pentru
orice cretin, statul în picioare în timpul rugciunii
semnific faptul c el este deja înviat în Hristos.
Fiecare trebuie s-i gseasc postura care-i
convine mai mult în timpul rugciunii… i dac adormi
în timp ce te rogi nu te scandaliza: „Cci cei iubii de El
sunt sturai ca-n somn” (Ps 126, 2).
8. Roag-te cu Biblia
Cretinul nu se roag niciodat în zadar; el rspunde
cuvântului lui Dumnezeu pe care-l citete i-l ascult, îl
mediteaz i-l contempl, individual sau în grup. Tradiia
cretin vorbete de patru nivele în rugciune: lectura

spiritual, meditaia, rugciunea i contemplarea. Cutm
citind, i gsim meditând; batem rugându-ne i intrm
contemplând. Metoda este simpl: te reculegi timp de
câteva minute, apoi citeti un verset sau o pericop din
Evanghelie, apoi meditezi i aprofundezi ceea ce citeti.
9. Roag-te cu Liturgia
Un prieten îmi spunea zilele trecute: „Eu m rog
la mine acas, nu am nevoie s merg la biseric”. Este
adevrat c nu este obligatoriu s fim într-o biseric pentru
a ne ruga, deoarece inima este sanctuarul rugciunii.
Stareul Siluan scria c „pentru acela care se roag,
întreaga lume devine biseric”. Îns Domnul ne dorete
prezeni i la participrile liturgice.
Liturgia i rugciunea personal nu se opun una
alteia, i se întreptrund la fel cum drojdia se contopete
cu aluatul. Liturgia i sacramentele au fost întotdeauna
considerate ca fiind locuri privilegiate ale întâlnirii cu
Hristos cel Înviat. Prin riturile, cuvintele si gesturile
sale, prin muzica i cântecele ei liturgia ne înva s ne
rugm i ne propune o experien dttoare de via:
întâlnirea Celui Înviat care ne conduce spre Tatl i ni-l
druiete pe Spiritul Sfânt.
Diferitele forme de rugciune comunitar
precum Sfânta Liturghie, orele canonice, rozarul sau
binecuvântrile euharistice nu fac altceva decât s irige
rugciunea personal.
10. Roag-te în linite
Linitea despre care vorbim aici este mai degrab
cea interioar, decât cea exterioar. Putem la fel de bine
s „gustm” aceast linite în tramvai la o or de vârf, sau
invadai de zgomote interioare într-o mnstire îndeprtat.
Linitea este pentru rugciune, la fel cum este apa
pentru peti, adic un spaiu vital. Ea ne trezete inima i
ne aeaz în prezena misterului lui Dumnezeu. Aceast
linite o putem descoperi în rugciunea contemplativ.
Scopul este întotdeauna acelai: unirea cu Dumnezeu aflat
în centrul sufletului nostru. „Tu îns, când te rogi, intr
în cmara ta i, închizând ua, roag-te Tatlui tu, Care
este în ascuns, i Tatl tu, Care vede în ascuns, îi va
rsplti ie ” (Mt 6, 6).
Pr. Antoniu CHIFOR,
rector

MO CRCIUN vs ISUS
În ecare an, în pragul srbtorilor de iarn
simt o urm de tristee la gândul c personajul
„Mo Crciun” devine protagonistul Crciunului.
Pruncul Isus pare a  uitat în ieslea Sa srccioas,
în timp ce „Mou`” acapareaz suetele copiilor.
Aa stau lucrurile în societatea noastr consumist.

Este mai protabil s promovezi un „Mo
Crciun” generos decât un Prunc nscut într-o
peter mizer. Imaginea Pruncului te inspir la
simplitate, smerenie, pe când imaginea „Moului”
te face s dai buzna în magazine pentru a cheltui
sume importante pentru cadourile pe care le aduce
„Mou`”.
În urm cu aproximativ trei ani am primit
un e-mail care m-a fcut s realizez care este
valoarea adevrat a Crciunului. Îl voi reda în
cele ce urmeaz, cu sperana c acest mesaj va
încoli în inimile dumneavoastr. Fie ca în ziua
de 25 decembrie s-L srbtorim pe Dumnezeu
întrupat în persoana pruncului Isus.

adresa, îi cunoate trecutul i viitorul: îi tie
chiar i numrul relor de pr.
Mo Crciun are clopo ei,
Isus are o inim plin de dragoste.
Mo Crciun stârnete doar hohote de râs,
Isus vindec, mângâie i alin.
Mo Crciun spune: „Nu plânge copile !”
Isus spune: „Pune-i asupra Mea toate grijile
voastre i Eu v voi purta de grij”.
Mo Crciun vine cu jucrii,
Isus a venit s ne aduc mântuire i via
venic.
Mo Crciun pune darurile sub pom,
Isus a venit ca cel mai preios dar pentru noi i
a murit pe Cruce.
E clar ca Isus i Mo Crciun nu se pot
compara !
S nu uitm ce srbtorim de Crciun!
Isus, Dumnezeu, venit în trup de om!”
Horia BURSA,
ANUL -II-

„Când srbtoarea devine mai important
decât Srbtoritul
Se spune c…
Mo Crciun locuiete la Polul Nord,
Isus este peste tot.
Mo Crciun vine o dat pe an,
Isus este cu noi zilnic.
Mo Crciun î i aduce câteva daruri,
Isus are grij de tot ce ai nevoie.
Mo Crciun intr pe horn neinvitat,
Isus bate la ua inimii tale.
Mo Crciun te las s stai pe genunchii lui
câteva clipe,
Isus te ine toat viaa în braele Lui.
Mo Crciun te întreab: „Cum te cheam ?”
Isus te cunoate, îi tie nu doar numele ci i
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COMEMORARE LA RDETI
În data de 5 decembrie 2010 în localitatea
Rdeti, judeul Alba a avut loc comemorarea a 90 de
ani de la trecerea în venicie a Episcopului Demetriu
Radu. Evenimentul a început cu
o procesiune la care a participat
Preasfinitul Virgil Bercea, un
grup de 13 preoi, comunitatea
Seminarului ordean precum
i un mare alai de credincioi.
Aceast procesiune a pornit de
la casa printeasc a Episcopului
Demetriu Radu i a avut ca
destinaie Cminul Cultural,
locul unde s-a celebrat Liturghia
Arhiereasc.
Chiar
dac
Sfânta
Liturghie s-a desfurat într-un
cadru improvizat, ea nu a fost lipsit de fast. Preasfinitul
Virgil în cuvântarea Sa a evocat figura destoinicului
Episcop Demetriu. Pornind de la fragmentul evanghelic
al femeii gârbove (Luca 13, 10-17), care reprezint
umanitatea încovoiat sub jugul pcatului, dânsul l-a
propus pe Episcopul Demetriu
ca exemplu de aleas demnitate.
El a fost pstor al Eparhiei
Lugojului (1897 - 1903), iar
apoi a fost Episcop al Eparhiei
de Oradea Mare (1903 - 1920).
Episcopul Demetriu Radu a
fost un mare i luminat crturar
i patriot, participant la Marea
Unire i senator ales pe via  în
Parlamentul României. A fost
asasinat la 8 decembrie 1920,
într-un atentat ce a avut loc în
Senatul României. În încheierea
celebrrii liturgice au luat cuvântul protopopul Paul
Turcu, dar i preotul paroh al comunitii din Rdeti,
Adrian Biboac.
Programul s-a încheiat cu un parastas celebrat
pentru odihna sufletului Episcopului Demetriu. Acest
parastas a avut loc chiar în biserica ctitorit de dânsul
în anul 1910, dar actualmente deinut de Biserica
Ortodox. Acest lca de cult este de o frumusee
impresionant.
Redm mai jos ceea ce scria presa vremii despre
biserica ctitorit de Episcopul Demetriu: „Ziua de 17
iulie 1910 a fost pentru locuitorii români ai satelor
Tâmphaza i Uifalu, (între timp aceste dou sate
s-au unit într-unul singur care amintete de numele
Episcopului Demetriu Radu - Rdeti) de pe mnoasa
vale a Murului, o zi de mare srbtoare, un praznic
luminat, cum rar se întâmpl poporului nostru s aib.
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Dup ateptarea îndelungat de mai bine de
trei ani, dup munc i osteneal mult, ajuns’au ei,
din mila Domnului, s vad ivindu-se zorile acelei
mult dorite zile. Da, cci
împlinitus’a acum vechia lor
dorin i întrupat este visul
de aur cu care s’au scoborît
în umbra recelui mormânt
atâa prini i frai ai lor!
Ajuns’au ei i mulimea de
popor, care a alergat acolo
din satele vecine i dintraltele
mai îndeprtate, s vad i
s admire, falnic strlucind
în bogie i splendoare, pe
frumoasa
“Lunc”,
care
desparte cele dou sate, noua
biseric pompoas, mrea, împodobit ca o mireas
gata de nunt i ridicându’se ca un semn al unirii în
sfânta credin i în dragostea pcii, precum una sunt
dup sânge i dup limb locuitorii acestor mici dar
fericite sate, ca o puternic dovad a recunotinei
fa de locul naterii i ca
un prinos al dragostei de fiu.
Este biserica Sfintei Uniri
zidit din temelie, împodobit
i înzstrat cu o drnicie
vrednic de un Arhiereu
druit de Dumnezeu cu o
inim mare i cu bogia care
îi d mâna s ridice astfel de
zidiri monumentale, cu toat
cheltuiala Prea Sfiniei Sale
Dr. Demetriu Radu, episcopul
român unit de Oradea Mare,
nscut în comuna Uifalu,
ca s fie loc de jertf i de închinciune poporului din
aceste dou veacuri într’o mic biseric de lemn, i
ca loc deodihn pn la mrit învierea osmintelor
iubitului su printe, cruia nu i-a fost dat s-i vad
împlinit cea mai fierbinte dorin a vieii sale, zidirea
acestei biserici, precum i celorlali membri ai familiei
când, urmând soartea de obte a neamului omenesc,
chemai vor fi i ei la linitea mormântului”.
Concluzia acestei zile poate fi exprimat cel mai
bine prin cuvintele Papei Benedict al XIV-lea, citat
de ctre Preasfinitul Virgil: „cine nu are memorie nu
are viitor”. Evenimentul de la Rdeti s-a vrut a fi un
apel la memorie, o întoarcere la modelul predecesorilor
notrii, pentru ca inând cont de exemplul lor s putem
construi un viitor luminos Bisericii Greco-Catolice.

REDAC IA
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EVENIMENT
Data de 6 decembrie
este întotdeauna una foarte
important
pentru
noi,
seminaritii
români-uni i
din Oradea, asta deoarece
este deja o tradi ie ca în
aceast dat, cu ocazia
srbtorii sfântului ierarh
Nicolae, s se confere treptele
minore, lectoratul respectiv
ipodiaconatul, studen ilor din
anul III, respectiv celor din
anul IV.
Este un moment de rscruce pentru ecare
dintre noi, cei opt studen i a-i anului III, deoarece
odat cu aceast hirotesire întru
lectori am primit o însrcinare
concret i punctual în rândul
servitorilor lui Dumnezeu,
slujire care este un prim
pas ctre accederea la Taina
Preo iei.
În întâia Epistol
ctre Corinteni capitolul 12
versetele 5-7 sfântul Pavel
vorbete de felurite slujiri i
felurite lucrri care exist în
Biseric prin revrsarea Spiritului spre folos. Una
dintre aceste slujiri este i aceea întru care am fost
rândui i i noi. Serviciul concret al lectorului const
în asigurarea serviciului
la stran. Oare de ce este
nevoie pentru acest lucru de
o însrcinare special? În
iconomia lui, Dumnezeu alege
slujitori pe care îi cheam pe
nume spre a-L servi. Astfel
prin hirotesire, serviciul
liturgic pe care îl îndeplinesc
lectorii nu mai este o simpl
uzuan  uman func ional,
ci îi are izvorul în lucrarea
Spiritului Sfânt. Lectorul delegat i, practic, scos
din rândul laicilor, este deasemenea i semnul
vizibil al sacralit ii actului de preamrire, prin
cânt i lecturarea Cuvântului, pe care Poporul lui
Dumnezeu îl realizeaz de ecare dat când se
roag într-o adunare liturgic. De aceea misiunea
4

noastr nu este una simpl.
Dincolo de dimensiunea
sacral a actului de a cânta
sau a citi Cuvântul, acesta
are i un rol estetic, acela de a
predispune omul spre frumos.
Omul ajunge s-l cunoasc
pe Dumnezeu prin frumos.
Pentru aceasta ne-am pregtit
asiduu de-a lungul primilor
trei ani petrecu i în Seminar.
Orice slujire pornete de la
rugciune, deci încercm ca i slujirea noastr s
e înso it de rugciunea cotidian.
Momentele de dinaintea primirii hirotesiei
au fost pline de emo ii.
Ceremonia, s-a desfurat
înainte de începerea Sntei
Liturghii. Un prim moment
au fost cele trei metanii, care
sunt simbolul smereniei i
al supunerii dar mai ales al
ascultrii pe care o datorm
lui Dumnezeu, episcopului
i superiorilor. Dup aceasta
a urmat tunderea simbolic
a ecruia dintre noi, semn
al despuierii de noi înine. Un al treilea moment
a constat în rugciunea de hirotesire. Totul a
culminat cu învemântarea i deasemenea cu
citirea simbolic, de ctre
ecare dintre noi, a unui pasaj
din Apostol.
Pe lâng hirotesirea
lectorilor, a avut loc si
hirotesirea întru ipodiaconat
a colegilor din anul IV, dar i
hirotonirea întru diaconat a
fotilor seminariti Gheorghe
Cioar i Traian Tma.
Mul umin
lui
Dumnezeu pentru harul de
care ne-a învrednicit. Cu aceast ocazie a dori s
mul umesc în numele colegilor, Preasn iei Sale
Virgil i superiorilor notri care, cu grij printeasc
ne îndrum în itinerarul nostru formativ.
Mirel DEMIAN,
ANUL -IIISeminarium Varadiensis

ADULTERUL (II)
Unii spun c renun la fidelitate, deoarece asta
este natura lor, acest lucru confirmându-le puterea de
seducie i libertatea. Ieirile în spaiul extraconjugal,
„turismul” adulterului au încetat s mai fie privite ca
fiind o ocupaie exclusiv masculin. Femeile au început
i ele s „înele” din ce în ce mai mult, cu din ce în ce
mai puine probleme de contiin.
Femeile, au incitat i au scandalizat mentaliti.
Sunt femei care au renunat la ruine, dar i la cruzime,
femei care uneori sunt îndrgostite, alteori nu, îns
în toate cazurile sunt gurmande, se bucur de plcere
acolo unde o gsesc, fr urmele amare ale vinoviei.
Apoi, revin acas, unde le
ateapt partenerii lor stabili.
Altfel spus, ele înal ca brbaii.
Cu naturalee, fr remucri, ca
i cum asta ar fi cea de-a doua lor
natur.
Dac aa stau lucrurile, de
ce societatea continu s confere
grade de gravitate difereniate pe
genuri (sexe)? De ce adulterul
unei femei este o infraciune mai
grav decât cel al unui brbat?
Dac înainte, pe când brbatul
era cel care colinda lumea, cel
care avea legturi strânse pe planul exterior caminului
familial, azi, situaia s-a schimbat radical. Femeile
muncesc, ies la fel de mult, interacioneaz cu tot
atâia strini, aadar tentaia este la fel de mare i
pentru ele. Probabil sunt puini cei aflai la adapost de
gustul periculos, dar dulce al aventurii extraconjugale.
Cu toate astea, dei supuse aceluiai gen de presiuni,
degetul întins acuzator, cuvintele jignitoare sunt mult
mai aspre în cazul femeilor decât în al brbailor.
O explicaie const în faptul c atât brbaii, cât i
femeile cred c, atunci când o femeie înal este neaprat
îndrgostit de amant. Aadar, nu este numai un capriciu
al trupului, ci i o dorin a inimii. Or, inima este un
spaiu pe care l-am dori pstrat pur, imaculat. Adulterul
feminin, de-a lungul istoriei a avut o gravitate deosebit.
Întreaga familie era dezonorat pentru totdeauna, purtând
venic stigmatul ruinii. Codul lui Napoleon prevedea
chiar pedeapsa cu închisoarea pentru adulterine. Exista
teama de graviditate, de conceperea unui copil „bastard”
în afara granielor casniciei trasate de societate i de
biseric. Azi, chiar dac a aprut pilula de a doua zi,
iar avortul a fost legalizat, memoria colectiv nu poate
fi tears. Reprezentrile asupra celor doua modele
de conduit, cel masculin i cel feminin, sunt greu de
îndeprtat din mentaliti. Sexualitatea feminin este
în continuare discutat în termeni de conjugal i de
afectivitate. De exemplu, atunci când i se cere unei femei
Seminarium Varadiensis

s precizeze numrul de parteneri pe care i-a avut, ea
nu va vorbi decât despre cei „importani”, cei care „au
contat”, în timp de brbatul va declara numrul total al
partenerelor de sex.
Existena acestei tendine în randul femeilor
actuale, active i atractive reflect probleme tot atât de
îngrijortoare la nivelul societii în care trim.
Muli confund iubirea cu plcerea, dar nu
îneleg faptul c iubirea adevrat este altceva decât
plcerea. Iubirea adevrat este atunci când persoana
de lâng tine îi împrtete aceleai principii, emoii
i triri. Iubirea adevrat înseamn faptul ca cellalt
s fie împlinit prin prezena
iubitului. În zilele noastre,
datorit lipsei iubirii adevrate,
ni se propune ca model iubirea
trupeasc, adic o iubire bazat
pe atingerea plcerii. Asistm la
o adevrat dram: oameni care
caut iubirea prin prisma plcerii.
Cu alte cuvinte, „m cstoresc
cu cineva doar dac este bun
la pat i îmi produce suficient
plcere”. Dragostea patima
trece, dar dragostea curat biruie
timpul.
Despre adulter s-a spus c el modeleaz ceea
ce pare prea excesiv în ordinea fidelitii, pentru acei
soi pe care o tineree prea zvpiat, sau cel puin
lsat totdeauna pe seama unei fantezii capricioase,
i-a pregtit prost pentru o credincioie exact. Se poate
confunda libertatea cu spiritul libertin? Uneori, da,
astfel aprând infidelitatea în cuplu. Apoi, problemele.
E prea puin spus c te doare când partenerul
de via, pe care îl iubeti i împreun cu care ai dat
natere unui copil îi trdeaz încrederea i… „calc
strâmb”. Este sufocant gândul c îl împari cu altcineva
i ai mare nevoie s-l tii numai al tu.
De ce unele persoane reuesc s treac - mai greu
sau mai uor - peste aceast experien care amenin
unitatea familiei, iar altele pulverizeaz relaia rapid ?
Unii se gândesc cum ar reaciona dac ar fi întradevr pui în faa faptului împlinit. Multor femei,
partenerul de via le taie dup cstorie conexiunile
sociale, nepermiându-le s mai aib o via
independent. Majoritatea femeilor continu sa ierte.
Brbatul nu se unete doar cu trupul femeii, ci
i cu sufletul ei. Dac acest suflet este pierdut pentru
brbat, el a pierdut cea mai preioas parte din femeia
sa, am putea spune c a pierdut totul.
Elena BONETA,
ANUL -IV(va urma)
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SIM UL UMORULUI ASTZI
Simul umorului: o necesitate? Trecem printr-o
perioad dificil pentru mul i dintre noi, o adevrat
încercare a stpânirii de sine. Criza economic care a
împânzit întreaga planet nu a rmas fr consecin e
nefaste asupra fiin ei umane. Din ce în ce mai mult,
stresul zilnic, grija zilei de mâine, omajul i problemele
se instaleaz încet în via a fiecruia. Influen a acestora
se reflect de cele mai multe ori în lipsa strii de
optimism i veselie. Oamenii sunt mai sobri, nervoi
sau chiar depresivi. Cum ar putea, în îngrijorarea care
îi controleaz din ce în ce mai mult, s mai fac loc
relaxrii, bucuriei i zâmbetelor?
Atunci când oamenii se las uneori dui de val i
râd de o întâmplare, îi putem vedea oprindu-se brusc,
sim indu-se parc vinova i. Ei cred c nu îi pot permite
s se simt bine pentru c nu merit, fiind lipsi i de valoare
atunci când nu au un venit care s le asigure „pâinea”
zilnic. În plus, însui cuvântul „distracie” este vzut nu
ca „binedispunere”, ci ca o distragere de la adevratele
probleme asupra crora ar trebui s se concentreze, ceea
ce ar putea fi urmat de adevrate drame.
Nu trebuie s fii psiholog ca s î i dai seama de
consecin ele pozitive ale râsului, în special în situa iile
care solicit mult resursele fiecruia. Acesta este un
mecanism eficace, cu efecte fiziologice imediate:
organismul produce endofine, care având o structur
chimic asemntoare cu cea a morfinei, alin
durerea, lucru care are ca i consecin  stimularea
sistemul imunitar; accelerarea respira iei prin micrile
accentuate a musculaturii abdominale i muchiului
diafragm; un masaj intern care crete circula ia viteza
sanguin, având ca i efect mrirea concentra iei de
oxigen din sânge; sporirea rezisten ei la oboseal,
creându-se o stare general de euforie. tia i c, 20 de
secunde de râs echivaleaz cu 3 minute de mers rapid?
Atitudinea destins, relaxant aprut este un
inamic puternic al stresului, anxiet ii, îngrijorrii,
nervozit ii i a strilor depresive. Râsul este un
puternic medicament i în tratamentul hipertensiunii
arteriale, al insomniilor, al cefaleelor, al epuizrii, al
lipsei de vitalitate, precum i al problemelor digestive.
Cercettorii au descoperit faptul c râsul
încetinete procesul de îmbtrânire. Atunci când o
persoan râde, ea poate observa multitudinea de muchi
care „lucreaz” (cum „spune” i o reclam). Pute i s
v privi i în oglind i s v atinge i burta. Hohotele de
râs sunt înso ite de micri ritmice ale diafragmei, ale
muchilor abdominali, toracali, de întinderea muchilor
fe ei, a gâtului i a spatelui. Se provoac astfel un
binemeritat masaj al viscerelor. Atunci când muchii
sunt antrena i, ei se men in într-o form de invidiat!
Când apare în rela iile dintre oameni, râsul
exprim de obicei o form de simpatie, în elegere
reciproc, conflictele fiind atenuate. Acestea toate sunt
6

atât de necesare unei bune convie uiri!
Ironia: un mod de supravieuire? De cele mai
multe ori râsul este vesel, voios. Râdem la o glum,
la un banc, la o neînelegere, la o nepotrivire. Dar,
uneori, râsul poate fi rutcios, sarcastic, ironic. Ce
este ironia i de ce unele persoane apeleaz la ea?
Conform defini iei din dic ionar, ironia este o
vorb, o fraz, o expresie, o afirma ie care con ine o
uoar batjocur la adresa cuiva sau a ceva, folosind
de obicei semnifica ii opuse sensului lor obinuit. Aa
cum spunea i John Locke, ironia este felul cel mai
rafinat de a expune defectele altora.
Umorul i ironia / pcleala se manifest acolo
unde exist inteligen. Ironia i pcleala sunt doi
termeni similari. Chiar se poate spune c pcleala este
de fapt ironia pus în aplicare. Pcleala stârnete râsul,
îns ironia nu întotdeauna. Aceasta din urm con ine o
umbr de mali iozitate, este ca o muctur, deoarece
pune în eviden  în mod direct un defect al celui ironizat,
în timp ce pcleala las altora s trag concluzia acestui
defect, uneori neinten ionând nici mcar atât.
Ironicul are nevoie s se autoaprecieze prin
contrast cu ceilal i. Din acest motiv, gsete „nod în
papur” altora i pentru a se eviden ia pe sine, pentru a
prea simpatic i mai bun, jignete. Uneori ironia poate
fi produsul unei invidii. A porecli, a spune poveti despre
o cunotin  comun are drept scop comutarea aten iei
dinspre defectele personale spre accentuarea defectelor
celorlal i, care par „aparent” mai buni. De fapt, este
vorba de o stim de sine sczut, persoana dorind s
par, prin contrast, mai valoroas. Aparent, umorul este
o manifestare a contiin ei de putere în societate; este o
sfidare i o decizie de a înfrunta fr team.
Ironia reflect un ascu it spirit de observa ie,
o fin sesizare a oricrei trsturi care depete o
anumit limit, un uimitor dar de caracterizare a acestei
abateri prin porecla corespunztoare. Ea atest, pe de
o parte contiin a a ceea ce ar trebui s fie omul cu tot
indefinitul su, iar pe de alt parte intui ia celei mai
uoare modificri a ceea ce este considerat a fi normal.
Observarea defectelor umane reflect, în acelai
timp, în elegerea neputin elor i a limitelor omeneti.
Totui cu ironia nu este de glumit. Este incredibil
cât de persistent poate fi ac iunea ei retroactiv. În
final, persoana care jignete, ironizeaz i folosete
sarcasmul are de fapt mult de pierdut, deoarece ea însi
îi îndeprteaz pe ceilal i, care evit s se deschid în
fa a ei pentru a nu-i da motiv de noi „atacuri”.
Pe de alt parte, zâmbetul este simbolul
deschiderii fiin ei umane spre ceilal i; dac întâlnirea e
o srbtoare, aa cum afirma Saint-Exupery, zâmbetul
exprim bucuria acestei srbtori.
Crina CRE U,
Psiholog
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IMPLICA IILE CONSUMULUI DE TUTUN (I)
Consumul de tutun este bine s fie prevenit în
comunitate, în coal i în familie, pentru a-i limita
efectele. Oamenii fumeaz de secole i probabil nu se vor
lsa degrab de acest obicei. Fumeaz pentru c le place.
Nicotina are un efect paradoxal.
A). Pe de o parte:
1. Ac ionând pe vasele de sânge, în special pe
cele mici (arteriole), ea este vasodilatatoare în zona
creierului. Când se aprinde o igar se produce un aport
de nicotin, care îmbunt ete circula ia cerebral,
motiv pentru care dispare oboseala, performan a
intelectual fiind mai bun. De aceea unii fumeaz
atunci când depun efort intelectual. Acesta este motivul
pentru care oamenii au început s fumeze, fumeaz i
vor continua s o fac.
2. Nicotina este o substan  / drog uor
euforizant, dând o stare de bine, ca i când am bea o
anumit cantitate de alcool.
3. Înltur foamea i oboseala, dând senza ia
de sporire a for ei fizice, motiv pentru care oamenii
mestec tutun (au din ii galbeni), în special cei care
realizeaz munci foarte grele, cum sunt cei din India
care duc turitii pe bicicletele care au coviltir. Similari
lor sunt cei din America Latin care mestec frunze de
coca cam cu aceleai efecte.
4. Unii fumtori se justific prin afirma ia c
tiu c vor muri curat i mai demn de infarct, fa  de
ceilal i oameni care vor muri de Boala Alzheimer;
aceasta deterioreaz progresiv i grav creierul, implicit
func ionarea sa, fapt ce îl face s aib, privit la microscop,
forma Brânzei Svaiter. Masa cerebral este plin de zone
goale, deoarece celulele de acolo au murit. Este dovedit
faptul c cei care fumeaz mult, nu fac Boala Alzheimer,
pentru c nu mai au când. Mecanismele de func ionare a
creierului sunt foarte subtile.
5. În tot restul corpului, începând cu inima i
terminând cu picioarele (mai ales), nicotina este foarte
toxic, îngreunând circula ia sângelui. De aici, gravele
efecte negative, în sensul c are loc o circula ie sanguin
proast, obstruc ie la nivelul vaselor coronariene (care
irig inima), ducând la infarctul de miocard.
Ce este arteriopatia ? Aceasta semnific circula ia
deficitar la nivelul picioarelor, (sunt reci), cu apari ia
ulcerelor, i în final amputri.
Sigur c fiecare este liber s aleag dac s
fumeze sau nu.
Reflectat în cifre, câteva realit i impresioneaz,
pentru c sunt scrise de oameni de tiin , care au fcut
cercetri în domeniu, timp foarte îndelungat. Înainte
de primul rzboi mondial, în 1900, erau medici care
îi încheiau cariera fr s vad un cancer de plmâni.
Pare incredibil, inimaginabil, atât era de rar cancerul
bronhopulmonar în acea vreme.
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Acum ce auzim? Se moare de cancer de plmâni,
se moare de cancer de plmâni, se moare de cancer
de plmâni etc. În general, poluarea, cu tot ceea ce
reprezint ea, este extrem, reprezentând un factor
oncogen extraordinar. Îns este dovedit practic faptul
c cei care fumeaz mor de cancer de plmâni de
apte ori mai frecvent decât cei care nu fumeaz. Este
dovedit stastic prin milioane de cazuri în toat lumea
c oriunde se fumeaz / ajunge fumul de igar exist
anse sporite de a face un cancer. De aceea, la fumtori
spre deosebire de nefumtori, cancerul de buz, este
mult mai frecvent. La fel cancerul de limb, cancerul
de laringe, cancerul bronhopulmonar.
La nivelul aparatului respirator exist dou
feluri de cancer: bronic i cel pulmonar. Din cauza
cancerului bronic care este foarte agresiv se poate
muri la ase luni de la diagnostic. Cancerul pulmonar
este mai pu in agresiv. Dac dintre doi oameni care
au fost diagnostica i cu cancer la nivelul aparatului
respirator, într-o perioad relativ apropiat unul moare
mai repede, acela sigur suferea de cancer bronic. Din
cauza fumatului, cancerul bronic este cel care apare
din ce în ce mai frecvent. Este atât de ciudat ca i form
de tumoare; situa ii frecvente sunt: brbat la 40 de ani,
tractorist fumtor, care nu d nimic pe sntatea sa, care
tuete de trei – patru luni; la un moment dat tuete
tot mai mult, având o hemoptizie (tuse cu sânge). La
fiecare tuit iese sânge, care curge, i curge... omul
merge eventual pân la o ap / râu, se simte foarte ru i
moare. În cincisprezece minute poate pierde pân la doi
litri i jumtate de sânge (sângele parc este sprayat,
deoarece iese cu presiune din gur, fiind amestecat cu
aer, prin tuse), lumea crezând c a fost omorât. Cancerul
bronic este o tumoare urât, ulcerant de mrimea unei
nuci. În structura lui, el erodeaz un vas de sânge mare
(o arter pe care se fixeaz), a crui perete se rupe.
Mul i dintre produii de metabolism ai nicotinei
i mai ales a celor peste 1380 (afirma ii i descoperiri
fcute de ctre medici) de substan e poten ial canceriene
(adic posibil de a da cancer) provin din fumul de igar.
Dac a i citi o carte veche de 40 de ani, a i vedea c
specialitii afirmau c exist 20 de substan e cu poten ial
cancerien. Peste 10 ani, deja au scris despre 300. Multe
dintre acestea sunt eliminate din organism nemodificate.
O cale prin care se produce acest lucru este cea urinar,
motiv pentru care este dovedit c cei care fumeaz fac de
12 ori mai frecvent cancer de vezic urinar (pentru c
substan ele con inute în fumul de igar se elimin prin
urin). La fel, cancerul colo-rectal este mai frecvent la
oamenii care fumeaz, pentru c elimin alte substan e
cancerigene prin materiile fecale.
drd. Alin CRETU,
Psiholog
(Va urma)
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SLUJIRE PRIN CÂNTEC
„Cântai Domnului cântare nou, laud lui în adunarea celor cuvioi.”
(Ps 149, 1

În cadrul Seminarului i al Colegiului Sfânta
Familie coexist dou coruri care aduc prestigiu acestor
instituii. Corul „L’ Annunciazione”, este un cor mixt
i este format din diferii tineri care au legtur întrun fel sau altul cu Biserica, fiind implicai în diferite
aciuni pe care aceasta le organizeaz. Corul de bieti
sau corul Seminarului Teologic se numete „Schola
Cantorum” i este format integral din studeni teologi.
Ambele coruri sunt conduse cu miestrie de profesorul
Radu Murean.
Deoarece perioada postului este una care
anticipeaz primirea lui Hristos Mesia în lume, pe
lâng pregtirea spiritual pentru aceast srbtoare,
cele dou coruri fac pregtiri intense pentru a putea
susine de-a lungul perioadei pre-natale o serie de
concerte în diferite locaii din ar. Este o munc ce
implic mult druire i e nevoie de timp i sacrificiu
pentru a duce la bun sfârit aceast „veste bun” dus
diferitelor comuniti de credincioi.
Împreun cu profesorul Radu Murean am
susinut deja o serie de concerte, începând cu concertul
de colinde din satul Ciocaia, judeul Bihor, apoi a
urmat un alt concert, cel de la Carei, de la biserica cu
hramul „Sfântul Andrei”, unde printele Vicar Foraneu
Radu Filip ne-a întâmpinat cu cldur în noua biseric,
sfinit în data de 12 septembrie 2010. În data de 5
decembrie, corul „L’ Annunciatione” a participat la
un concert care a avut loc tocmai la Bistria-Nsud,
unde alturi de alte dou coruri, a susinut un spectacol
înltor i a umplut inimile oamenilor de bucurie i
satisfacie.
Întreaga lun decembrie corurile acestei
instituii vor colinda i vor umple de bucurie inimile
multor persoane. Vor mai susine concerte în Oradea la
Catedrala „Sfântul Nicolae”, la Sala Festiva a Liceului
Teologic Greco-Catolic, în oraul imleul-Silvaniei din
judeul Slaj i în multe alte locuri, pentru a duce cldura
naterii Mântuitorului în inimile credincioilor grecocatolici. Fcând parte din corul „Schola Cantorum”
i participând la diferitele concerte am îneles c noi

suntem uneltele Domnului i suntem chemai ca prin
cântece i colinde s-L slujim. Naterea Domnului
nostru Isus Hristos s v umple sufletele de bucurie i
speran!

Ctlin-Alexandru BURDA,
ANUL -II-
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