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FIE VOIA TA…
„Fie voia ta precum în cer aa i pe pmânt”.
De câte ori nu am pronunat noi aceste cuvinte, care nu
sunt altceva decât ecoul cuvintelor rostite de Cristos în
grdina Ghetsimani: «nu precum voiesc Eu, ci precum
Tu voieti.» (Mt 26,39)? El însui ne-a învat aceste
cuvinte, invitându-ne s ne punem voina noastr în
mâinile Tatlui. Acest lucru nu este deloc uor…
Voina lui Dumnezeu nu este o realitate
exterioar, care se pogoar peste noi, nu
este nici o foaie de parcurs care ne este
distribuit la începutul drumului. A face
voia lui Dumnezeu, înseamn a deveni
disponibili în a-l iubi pe Dumnezeu i pe
aproapele nostru, acolo unde este el. A
priori, nimic nu pare extraordinar. Pentru
majoritatea dintre noi, planul lui Dumnezeu
se realizeaz în ceea ce ne este dat s trim
zi de zi. Desigur, pentru unii chemarea
este mai explicit. De exemplu, vocaiile
preoeti i clugreti, sunt rspunsuri la
voina lui Dumnezeu, voin care nu se
impune niciodat. Domnul cheam, îns
omul este liber s dea orice rspuns.
Uneori Dumnezeu ne cheam prin diferite
mijloace sau conjuncturi. De exemplu, boala fiicei sale
l-a determinat pe un tat s se pun în serviciul celor
grav bolnavi. O încercare, o oportunitate profesional, o
schimbare a serviciului ne pot aeza pe ci neateptate.
Atunci când Domnul este Cel care conduce, cltoria
este plin de surprize, viteza este imprevizibil i
virajele sunt destul de brute.
Uneori Domnul ne vorbete prin intermediul
celor pe care-i întâlnim, uneori harurile primite i
talanii sunt cei care ne ghideaz. Fiecare fiin uman
fiind unic, va manifesta planul lui Dumnezeu, într-un
mod cu totul specific. Avem îns o certitudine, aceea
c voina lui Dumnezeu trece întotdeauna prin filtrul
voinei noastre, ea nu oblig niciodat, nici nu sufoc.
Toate faptele noastre trebuie fcute în lumina Spiritului

Sfânt. Uneori ne ia foarte mult timp s facem lumin
într-o situaie dificil, îns niciodat timpul nu este
pierdut, este un timp druit, tocmai pentru ca inima
noastr srac s accepte darul lui Dumnezeu. Adesea
nu descoperim decât dup cele întâmplate, modul în
care voina lui Dumnezeu s-a realizat în viaa noastr,
doar realizând anumite lucruri vom descoperi prezena
lui Dumnezeu.
A rspunde la chemarea lui
Dumnezeu cere o renunare real. Doar
prin lupt, vom reui s ne înfrânm
dorinele, ideile i gândurile noastre. S nu
punem niciodat voina noastr deasupra
voinei lui Dumnezeu. Domnul ne-a dat
o inteligen pentru a discerne lucrurile,
pentru a tii cum s iubim. Dumnezeu este
concret cu ceea ce ateapt de la noi. El
ne d întotdeauna i cheia: pacea. Dac
inima noastr este senin, ea se potrivete
cu voina divin. Câi seminariti sau
preoi povestesc adesea cu cât dificultate
au rspuns chemrii Domnului i cât
pace au primit atunci când în sfârit iau depit temerile i au putut pronuna un da total i
absolut. Pacea i bucuria de durat trebuie s însoeasc
întotdeauna planul lui Dumnezeu în noi.
Voina lui Dumnezeu, ne spune Isus, este ca noi
s fim sfini. „Fii, dar, voi desvârii, precum Tatl
vostru Cel ceresc desvârit este” (Mt 5, 48). Astfel
vom putea iubi cu aceeai dragoste cu care Dumnezeu
iubete. La fel cum spunea i Cardinalul Newmann, s
ne druim cu totul în mâinile Tatlui:
«Doamne f din mine ceea ce doreti Tu!
Eu nu discut, nici nu negociez,
Nu pun nici un fel de condiie.
M druiesc pentru ca tu s m conduci
acolo unde Tu doreti!». Amin.
Pr. Antoniu CHIFOR,
rector

CRCIUN LA BETLEEM
„…v vestesc o mare bucurie care va fi pentru
tot poporul: astzi, în cetatea lui David, vi s-a nscut
Mântuitorul care este Cristos Domnul” (Lc. 2,11).
Srbtoarea Naterii Mântuitorului este, în
esen, o mare bucurie pentru toi cretinii, un timp al
meditaiei i refleciei personale. Este momentul din an
în care cretinii din întreaga lume se adun în familie,
în jurul brazilor împodobii, pentru ca în sunetul
colindelor, s se închine soarelui dreptii. O dat pe
an, în noaptea de 24/25 decembrie, inima întregii lumi
cretine, de la un capt al Pmântului la altul, devine –
BETLEEMUL.
Crciunul din 2010 a reprezentat pentru mine
bucuria unui pelerinaj în ara Sfânt, unde sfinenia
locurilor creeaz emoii i sentimente aproape mistice
pentru orice pelerin. Dei am fost un grup restrâns
de pelerini români, am reuit s trim clipe unice de
profunda reculegere, avându-l ca ghid i îndrumtor
spiritual pe Pr. Cristian Vcaru, din Dieceza RomanoCatolic de Iai.
Au fost apte zile de înlare sufleteasc, în care
am participat zilnic la Sfânta Liturghie, la momentele
de comuniune în rugciune, la adoraii i alte forme
de reculegere, fiind însoii permanent de lecturile din
Sfintele Scripturi, care se refereau chiar la locurile în
care ne aflam. Am vizitat toate locurile sfinte despre
care face vorbire în Vechiul Testament, dar mai ales pe
cele care au o semnificaie divin pentru cretinism:
Nazaret, Muntele Carmel din Haifa, Muntele Fericirilor,
Marea Galileii, Tiberias, Muntele Tabor, Valea
Iordanului, Ierihon, Pustiul Iudeii, Qumran, Marea
Moart, Betania, Ierusalim i Betleem. La Ierusalim,
am fcut devoiunea Cii Crucii pe Via Dolorosa,
totul culminând cu liturghia oficiat la altarul Maria
Magdalena (aflat în custodia clugrilor din ordinul
franciscan) din Biserica Sfântului Mormânt. Gândul c
paii notri ne purtau prin aceleai locuri pe care însui
Mântuitorul Isus Cristos a clcat în urm cu 2000 de
ani, ne anima sufletele cu o puternic emoie interioar.
În seara de 24 decembrie, am plecat din Ierusalim
spre Betleem, care se afl la 9 km distan, pentru
a srbtori Crciunul chiar în locul în care Fiul lui
Dumnezeu a devenit om. La intrarea în ora, din pcate,
orice pelerin trebuie s ia contact cu realitatea politic
dramatic a acestor zone: este vorba despre acel „zid
de securitate”, înalt de 7 m, care izoleaz Betleemul de
restul Israelului. Intrrile i ieirile din ora sunt strict
supravegheate de armata israelian, existând o atmosfer
apstoare în spatele acelui zid. Este de remarcat c
populaia cretin a Betleemului a sczut din 2002 pân
în 2010, de la 18.000 la 11.000 locuitori, reprezentând
aproximativ 33 % din totalul populaiei de 30.000
locuitori. Fa de procentul de 90 % cretini care exista
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în Betleem la începutul secolului XX, numrul actual al
cretinilor este îngrijortor de mic.
În seara Ajunului Crciunului, strzile oraului
erau ca un furnicar, fiind aproape impracticabile pentru
deplasarea cu autovehicule. Potrivit statisticilor armatei,
s-a înregistrat un numr record de pelerini în acea noapte
– peste 100.000. La miezul nopii, am avut privilegiul de
a participa la Liturghia Solemn, oficiat de Excelena Sa
Fouad Twall – Patriarhul latin al Ierusalimului, care s-a
inut în Biserica Sfânta Ecaterina, aparinând Ordinului
Franciscan – din Custodia rii Sfinte. A fost o noapte
magic, în care fiecare dintre noi am simit prezena
pruncului Isus în inimile noastre. Dup Sfânta Liturghie,
atenia pelerinilor s-a îndreptat spre Grota Naterii, care
este amplasat sub altarul principal din Bazilica Naterii.
Aceast biseric se afl în prezent sub incidena StatusQuo-ului din ara Sfânt, fiind administrat în comun de
Biserica Ortodox, Biserica Armean i Biserica Catolic.
Bazilica Naterii a fost construit de împratul
Constantin cel Mare în sec. IV, deasupra Grotei pe care
cretinii o venerau din primii ani ai cretinismului, ca
fiind locul în care s-a nscut Mesia. Aceast prim
mare bazilic a fost distrus în anul 528 d.C. de ctre
samariteni, în timpul revoltei împotriva Imperiului
Bizantin, îns a fost reconstruit în anul 531 d.C. de
ctre Iustinian. Sub ocupaia arab, pân la Cruciada
din anul 1099 d.C., Bazilica Naterii i-a pierdut mult
din splendoare, fiind restaurat apoi de ctre cruciai.
Sub pardoseala actual din navata central a
bazilicii s-a descoperit un frumos mozaic cu motive
persane, care dateaz chiar din perioada bizantin. Este
important de tiut c aceast bazilic este cea mai veche
biseric din ara Sfânt, care s-a pstrat de 1700 de ani.
În Betleem – al crui nume ebraic semnific „casa
pâinii” – mai exist i alte locuri importante pentru cretini.
Pentru a marca i a pstra autenticitatea i sfinenia lor,
primele comuniti de cretini au construit biserici peste
aceste locuri, existând i astzi urme ale acestora. Este
vorba despre Câmpul pstorilor (o multitudine de grote
unde pstorii au primit vestea naterii) i Grota Laptelui
(unde, potrivit tradiiei, ar fi rmas Sfânta Familie pân la
fuga în Egipt). De asemenea, Betleemul este locul unde a
trit Sfântul Ieronim, care a tradus Biblia în limba latin –
celebra Vulgata.
Un Crciun petrecut la Betleem îi pune, întradevr, o amprent puternic în sufletul oricrui pelerin.
Cu atât mai mult, în aceste vremuri de lips de unitate
spiritual, în aceste timpuri de desacralizare a lumii,
Crciunul la Betleem a fost i o ocazie de redescoperire
a sensului autentic al Srbtorii Naterii Domnului.
Cristian BLNEAN,
ANUL -IISeminarium Varadiensis

CE ESTE OMUL?
Omul este singura fiin care îi poate
transforma o calitate într-un defect, i un defect
într-o calitate.
Ce difereniaz un om de orice alt animal?
Faptul c omul este capabil de iubire.
Da! Omul creat din iubire, poate da via
din iubire, îi poate suprima instinctele din iubire.
Acelai om se poate sacrifica pentru iubire putând
ajunge s renune la esena sa i anume la propria-i
via, din iubire. Exist mai multe feluri de iubire
i astfel mai multe moduri de sacrificiu. Un bun
exemplu este o femeie care rmâne însrcinat ca
fruct al iubirii, are o grij special fa de „burtica”
ei, renunând la tabieturi cum ar fi o igar sau un
pahar de vin sau chiar o posibil/viitoare carier.
Iar modelul, poate cel mai gritor, de sacrificiu
în numele iubirii este acela al unei mame care
moare la naterea copilului ei. Totui, fiindc nu
este o moarte voluntar ci un „accident”, avem
atâtea exemple de familii care au renunat la un
trai decent pentru a nu-i lipsi nimic copilului lor,
sau pentru ca acesta s nu simt greutile vieii.
Citeam într-o carte un caz în care o mam singur
avea doi copii i o situaie financiar sub limita
existenei. „Povestioara” spune c mama a luat
ultima bucat de pâine, a rupt-o în dou i le-a
dat-o copiilor flmânzi. Vzând copilul mai mare
c ea rmâne fr pâine a întrebat-o: „Mam, dar tu
ce vei mânca?”, iar rspunsul femeii ar putea fi o
definiie a iubirii: „Eu m satur privindu-v pe voi
mâncând.”
Un alt mod de sacrificiu din iubire, care din
fericire nu se întâmpl în ara noastr, este moartea
pentru credin. Omul îi poate da viaa pentru
religia lui. Fie c este aruncat ca hran pentru lei,
fie c accept bti i chinuri într-o închisoare, el
îi neglijeaz instinctul de supravieuire din iubire
pentru Dumnezeu. Dar, dei capacitatea de iubire
este fundamental bun, omul poate transforma acest
„sentiment nobil” într-un defect. Acest „defect”
mai este numit i terorism. Teroritii musulmani,
din iubire pentru divinitate i dintr-o interpretare
greit a jihadului (a rzboiului sfânt), îi leag
centuri de explozibil în jurul corpului i se sinucid
în mijlocul unor nevinovai.
O alt calitate fundamental a rasei umane
este inteligena.
Omul, comparativ cu animalul, are intelect
cultivabil. Fie c vorbim de studiul moleculelor
sau descoperirile spaiului cosmic, înelegerea
fenomenelor fizice sau a proceselor cognitive,
omul are aceast „calitate”. Omul gândete. Chiar
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gândete? Da! Chiar dac o face pentru binele lui
sau a tuturor. Exceptând cazurile rare de retard
mintal, într-o msur mai mica sau mai mare omul
studiaz. El este singurul capabil s-i programeze
viaa în funcie de principii, idealuri sau plceri.
Dar dac se combin aceste dou puncte
de separaie a omului de animal, se poate obine
un alt „defect” al omului. Astfel avem formula
ideal pentru un rzboi. Dragostea de putere i de
influen combinat cu tehnologia progresiv nate
genocidul... dac îi iubeti ara i neamul (i eventual
conductorul) trebuie s îi sfârteci inamicul cu
sabia, trebuie s apei pe trgaci, trebuie s lansezi
racheta. Fie c ne referim la epoca roman, sau
ajungem pân la perioada colonizrii Americii; ori
urmrim „episoadele”, alianele sau tacticile celor
dou rzboaie mondiale pân la exterminarea fr
precedent a celor dou orae japoneze (oricum doar
învinii sunt judecai pentru genocid). Pe lâng
toate acestea, în ziua de azi, se cheltuiesc mai muli
bani pentru îmbuntirea dotrilor militare decât
pentru a vindeca bolile incurabile. Astfel avem
portavioane gigant, submarine capabile s detecteze
un crevete care se hrnete, avioane invizibile,
rachete nucleare sau puti care lovesc o int de
la 3 km, iar cancerul face din ce în ce mai multe
victime (specialitii nici nu mai îndraznesc s dea
un numr aproximativ de bolnavi pentru urmtorii
10 ani, fiindc ultimele estimri au fost depite cu
mult). Toate acestea sunt realizri ale idealurilor,
ale intelectului.
Un alt punct important i definitoriu al omului
este religiozitatea. Mircea Eliade ne-a dat o definiie
a omului din acest punct de vedere. El spune c nu
putem vorbi de fiin uman decât din momentul
recunoaterii unui Dumnezeu (a unei diviniti) i
practicrii unui cult religios (sacru). Omul se poate
mortifica pentru respectarea unor reguli/porunci:
îi poate reprima instinctele sexuale, poate tri o
via de ascez, se poate pune în slujba aproapelui
i poate lua parte sau poate practica servicii sacre.
Acelai om se poate angaja în aciuni de voluntariat
sau poate porni într-un „rzboi sfânt”. Multe religii
aveau în practicile lor sacrificii umane (de regul
fecioare sau copii).
În concluzie ce este omul?
Omul nu este cumva anume. Omul doar
ESTE!
Horia N. BURSA,
ANUL -II3

ADULTERUL (III)
Condamnarea adulterului
de ctre canoanele Bisericii.
Este important de reinut nu rigoarea pedepselor
care s-au aplicat adulterului, ci intenia legiuitorilor de
a arta fidelitatea în cstorie ca fiind o norm de via
cretin. Pentru a-i apra credincioii de primejdiile
adulterului, ca i a tuturor formelor pe care le poate
îmbria acest pcat, Biserica i-a formulat principiile
de conduit moral în anumite canoane. Biserica s-a
folosit i de anumite legi ale societii organizate
juridic în care a trit, pe care le-a turnat în tiparul unor
forme speciale. Din îmbinarea normelor bisericeti
propriu-zise (a canoanelor) cu legi de stat au rezultat
„nomocanoanele”, în care sunt cuprinse cele mai multe
dispoziii i pedepse
privitoare la adulter,
din care reiese
faptul c Biserica
a inut totdeauna
la curenia vieii
conjugale.
Prinii
primelor
secole
cretine
au
stigmatizat adulterul
ca pe o crim.
Clement Romanul,
în „Epistola ctre
Corinteni”, numete
adulterul
„crim
înfiortoare”.
Consensul lor s-a
întrerupt când a venit
vorba de stabilit
pedeapsa ce trebuie
aplicat adulterilor. Sfântul Ciprian, în „Epistola ctre
Antonian”, ne spune c, înainte de el, unii episcopi
nu-i admiteau deloc pe adulteri la pocin. Sublinia
îns c fiecare episcop este liber s trateze acest pcat
dup contiina sa, dând socoteal de hotrârea pe care
a luat-o, numai lui Dumnezeu. Disciplina penitenial
a variat în primele trei secole dup loc i dup timp. În
general îns, aproape toi Prinii au socotit c adulterii
care vor face peniten suficient s fie primii în
Biseric, dup exemplul pe care îl d Sfântul Apostol
Pavel cu incestuosul din Corint (1 Cor 5, 5). Tertulian
se arat mai sever în aceast privin, el refuz primirea
adulterilor în Biseric. Origen este de aceasi prere i
spune c episcopii care iart pcatul adulterului i îi
împac pe cei vinovai cu Biserica, îi depesc puterea
sacerdotal. Hipolit se ridic cu severitate împotriva
relaxrii pe care o msur a vremii sale o introduce în
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Biseric. Tot la fel, Sinodul de la Elvira are o atitudine
sever cu privire la adulteri, nedându-le împrtanie
nici mcar în ceasul morii. Abia episcopul Romei
Calist a schimbat aceast disciplin sever. Atitudinea
a luat-o în numele pcii ce trebuia s domneasc în
Biserica lui Hristos.
Adulterul deine un loc important i în legislaia
Împrailor cretini. Constantin cel Mare a mrit
pedeapsa cu privire la adulter. Soul vinovat era pasibil
de exil i chiar de pedeapsa cu moartea, iar complicele
su trebuia s fie decapitat dac era liber i ars dac
era sclav. Aceast legislaie a fost agravat în 339 de
ctre fiul lui Constantin, care a interzis apelul contra
sentinei i a stabilit împotriva adulterilor pedeapsa
rezervat paricizilor. Sub Teodosie, vinovaii erau
condui public întrun loc de prostituie.
Acest
Împrat
a prescris s se
grbeasc instrucia
proceselor
de
adulter. Tot influena
cretinismului a tins
s aplice soului
vinovat de adulter
o pedeaps de la
care nu avea dreptul
s se sustrag. Din
punct de vedere
civil, el devine
pasibil de pedeapsa
cu moartea i numai
în cazul în care avea
descendeni
pân
la al treilea grad i
se crua averea. În
acelai timp, legislaia aceasta se arat mai puin sever
fa de soie, care va fi de aici înainte închis într-o
mnstire vreme de doi ani. Dac dup aceti doi ani,
soul nu o primea, cstoria era considerat desfcut,
femeia era tuns i închis în mnstire pentru restul
vieii sale. Mnstirea primea averea sa, dup ce soul
îi lua partea, egal cu o treime din zestrea soiei.
Împratul Leon Filozoful a decretat, la rândul su, c
vinovailor de adulter s li se taie nasul i s nu se mai
poat cstori niciodat. Cu privire la pedeapsa cu
închiderea în mnstire, a fost adus o uurare în sensul
c cei doi ani de edere în mnstire nu duceau i la
ruperea cstoriei, soia îndeprtat putând fi reluat de
so. Totui, tatl avea conform vechiului obicei dreptul
de a-i pedepsi cu moartea fiica vinovat.
Elena BONETA,
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CANTORUL KITSCH
Kitsch-ul se dezvolt în art precum vâscul
într-un copac maiestos, reuind s ptrund în toate
ramurile sale: pictur, sculptur, muzic, dans, poezie,
cinematograe i arhitectur. Pentru a restrânge
fenomenul kitsch într-un domeniu precis am ales s
analizm câteva dintre manifestrile kitsch în cadrul
muzicii bisericeti i anume cântul la stran.
Pentru a înelege mai bine felul în care se
manifest în muzica bisericeasc kitsch-ul, încercm
s urmrim anumite carcteristici ale „artistului” kitsch
enunate de Matei Clinescu în cartea sa „Cele cinci
fee ale modernitii”i s vedem dac gsim astfel de
caracteristici în manifestrile cantorului bisericesc.
„Acesta are tendina de a considera kitsch i
ceea ce este art.” Aceast tentanie de a considera
drept o imitaie nereuit ceea ce este o melodie
autentic apare de obicei la începutul „carierei” de
cântre la stran, când din cauza repetiiilor unor
modele melodice xe, care au ca scop meninerea
unei tradiii muzicale exist tendina de a considera c
acestea ar trebui „în orite” cu interpretri personale
sau de a  înlocuite cu alte modele melodice care
sunt „la mod”, i care ar putea s prind mai bine la
„publicul credincios”.
„Din cauza unei concepii pervertite el
interpreteaz totul printr-o viziune hedonist, cutând
doar s îi satisfac plcerea artistic prin emoii
puternice desfurate într-un interval scurt de timp.”
O mare parte din muzica care se propune în societate
are deja bine format caracterul hedonist, îns acest
caracter îi face prezena i în cadrul ociilor liturgice.
În acest pcat cad atât cei care „compun” muzica de la
stran, prin faptul c propun pentru o anumit cântare
modelul melodic pe care îl consider ei mai frumos în
defavoarea celui indicat în carile liturgice, cât i cei
care se roag ascultând aceast muzic prin faptul c
prefer mai degrab s participe la o Sfânt Liturghie
animat cu chitar sau org decât la una animat de
cantor sau cor. Pentru ca pcatul sa e netirbit, omulkitsch prefer ociile liturgice scurte în defavoarea
celor lungi.
„Exist o legtur strâns între inclinaia
omului spre kitsch i o incapacitate moral
fundamental.” „Sistemul kitsch-ului cere adepilor
si s lucreze frumos, pe când sistemul artei presupune
îndemnul moral: Lucreaz bine.”
Aceast ispit vine dup ce reueti s
stpâneti într-o oarecare msur cântul bisericesc,
îns acum trebuie s ias în eviden i sclipirea ta de
geniu. Atunci preferi s te propui pe tine i nu cântarea
bisericeasc. „Frumosul” vine din interpretarea ta
artistic, propus cu rolul de a iei în eviden, i lai la
o parte modul simplu de interpretare tocmai pe motiv
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de estetic. Astfel c se întâmpl s cazi în pcatul
mândriei.
„Kitsch-ul în estetic este precum minciuna în
sistemul de valori morale.” Cel care particip la Sfânt
Liturghie animat de instrumente mai mult sau mai
puin glgioase are impresia c ascultând cântecele
care îi plac va  hrnit spiritual, îns îi d seama c
s-a înelat abia atunci când iese din biseric i efectul
senzorial produs s-a stins la fel de repede cum a aprut.
Atât „cântreul” cât i „credinciosul” au impresia c
au avut o trire spiritual, îns a fost doar o simpl
excitare senzorial.
„Acest comportament imoral se resfrânge
atât asupra artistului cât i a consumatorului. Primul
minte în favoarea unui câtig nanciar, iar cel de-al
doilea accept s e minit atâta vreme cât este minit
frumos”. Câtigul pe care îl are protopsaltul poate 
i unul nanciar (este chemat la un numr mai mare
de ocii liturgice: cununii, botezuri, înmormântri,
etc), îns cu siguran acesta primete recompens i
la nivelul reputaiei, câtig aprecieri i laude, lucru
care nu displace celor care sunt deja într-o postur
important. „Consumatorul” prefer s i se ofere ceva
neautentic pentru c e mai puin greu de îneles i în
general dureaz i mai puin.
„Omul cade prad minciunilor promovate
de kitsch din cauza unui sim critic nedezvoltat sau
atroat”. Pentru a scuza atât cantorul cât i credincioii
putem spune c acetia fac parte din categoria
„victimelor societii”, îns este nescuzabil atitudinea
delsat a tinerilor studeni la teologie care se propun
ca i mari cantori, îns se mulumesc s învee doar
cântrile din cadrul Sntei Liturghii.
„Richard Egenter identic kitsch-ul cu
pcatul lenei. Acesta este împrtit i de artist i de
consumator. Primul are intenia de a munci cât mai
puin, iar al doilea de a nu se osteni prea mult”.
Cel care ar avea datoria s cerceteze mai mult
în acest domeniu i nu o face este vinovat pentru c îi ia
celui care îl ascult bucuria de se împrti de ceva de
calitate, iar cel care ascult i „înghite” ceea ce i se d
îl ajut pe cel care propune s se mulumeasc cu puin.
Cântreul atins de pcatul lenei nu se sinchisete s se
depeasc, s fac un sacriciu în plus, iar credinciosul
din cauza unui confort relaional nu se d în vânt nici
dup studiu nici s atrag atenia celui care cânt.
A concluziona armând c vorbind despre kitsch
nu înseamn c ne complacem în aceast situaie, ci prin
aceast articiu încercm s depim acest stare deczut
din punct de vedere artistic observând ce este ru, cu intenia
de a-l ocoli i de a  capabili s crem ceva bun.
Iulian BOGLU,
ANUL -IV5

CETATEA DACO-ROMAN POROLISSUM
Porolissum, sit arheologic daco-roman, se
gsete în nord-vestul României, în spaiul localitilor
Moigrad, Jac i Brebi, judeul Slaj.
Dup cucerirea roman din anul 106 d.Hr. la
Porolissum au venit trupe romane. Dup sosire, armata
roman a realizat în aceast zon un ingenios sistem
defensiv. Porolissum se gsea în faa trectorii Porta
Mesesina, situat în zona de N-E a munilor Mese.
Din perioada antic, pân în epoca modern, munii
Mese au reprezentat o adevrat barier natural, pe o
lungime de 40 km, de la valea Ortelecului pân la râul
Cri, între Podiul Transilvaniei i Câmpia Panonic.
Poarta Mesean a fost singura cale de acces în zon
între cele dou spaii geografice.
În jurul celor dou castre pe care militarii leau construit aici, au luat natere aezarea civil (vicus
militar - vicus, ca termen, este o noiune ce desemneaz
o comunitate uman sau o aezare civil), oraul i
mai apoi municipiul roman Porolissum. În perioada
împratului Septimius Severus (192-211 d.Hr.), oraul
dobândete calitatea de municipiu având denumirea
MUNINCIPIUM SEPTIMIUM POROLISSENSE.
Între castru i aezarea sa civil a existat o
strâns relaie de interdependen. Mrimea aezrii
i fora militar a garnizoanei au influenat direct
relaia dintre cele dou entiti. Prezena castrului ca
i construcie militar, i, mai ales, prezena trupelor,
prin protecia pe care o asigurau, conferea siguran
populaiei civile din aezare.
La Porolissum au fost descoperite i cercetate
arheologic, în aezarea civil a castrului, cldiri cu
destinaii diferite: cldiri locuin, temple ale unor
diviniti, magazine, cârciumi i ateliere. Aezarea
beneficia de o reea stradal a crei baz o formau
drumurile care ieeau din castre, realizate din dale de
piatr delimitate de rigole i trotuare.
Castrele sunt fortificaii militare romane,
ridicate în puncte strategice din Imperiu. De form
patrulater, pe fiecare latur aveau construite câte o
poart de acces, iar la coluri aveau turnuri. Castrul de
pe dealul Pomet de la Porolissum, avea dimensiunea
de 230 x 300 m. Prin dimensiunile sale, este
considerat cel mai mare castru de trupe auxiliare din
provinciile dacice. Poarta praetoria (poart de acces a
oficialitilor în castru) se gsea pe latura de NE, din
faa cldirii comandamentului. Poarta praetoria avea
dou bastioane cu ieirea semirotunjit care flancau
accesul dublu format din dou culoare desprite
de un pinten median, bastioanele erau construite în
întregime din piatr i aveau un parter i un etaj locuit.
La Porolissum, poarta praetoria este reconstituit. Pe
celelalte trei laturi se gseau alte trei pori de acelai
tip constructiv (poarta principalis dextra, poarta
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principalis sinistra i poarta decumana).
În castru existau construcii cu destinaii diferite,
cea mai important este cldirea comandamentului
(principia). Edificiu monumental, poziionat central în
structura intern a fortificaiei, principia avea o curte
interioar delimitat de încperi i porticuri laterale,
acestea aveau destinaii diferite: birouri pentru ofieri,
camera stindardelor, basilica, tribunalul, camera
tezaurului etc. Principia se gsea amplasat în zona de
intersecie a celor mai importante drumuri din castru:
via praetoria, via decumana i via principalis care-i
sectorizau suprafaa. La Porolissum a fost descoperit
i cercetat arheologic i un bazin de ap, construcia
prin capacitatea sa de stocare, putea asigura, în caz
de asediu, consumul de ap potabil al militarilor
pe o perioad lung de timp, tencuiala sa interioar,
impermeabil, permitea înmagazinarea unui important
volum de ap.
Amfiteatrul a reprezentat în societatea roman
una dintre cele mai reprezentative cldiri publice. Aici
se organizau, cu ocazia unor zile festive, spectacole,
lupte de gladiatori (munera), vântoare de animale
(venatio), acrobaii, jocuri i chiar execuii publice.
Amfiteatrul de la Porolissum a fost construit iniial din
lemn în timpul împratului Hadrian (117-138 d.Hr.),
apoi demolat i refcut din piatr în anul 157 d.Hr,
în timpul împratului Antonius Pius (138-160 d.Hr.),
acesta avea o capacitate de circa 5500 de spectatori.
Componentele amfiteatrului sunt: arena, tribunele,
poarta principal, poarta de acces, loja oficial i anexe,
încpere subteran cu coridor de acces subteran. Tot
aici a funcionat un sanctuar dedicat zeiei Nemesis.
Zei a dreptii, echitii, dar i protectoare în caz de
primejdii i lupte, Nemesis era adorat în special de
militari i gladiatori.
Cretinismul, fenomen spiritual generalizat
în epoca roman târzie, ptrunde i în comunitile
romane din fostele provincii dacice. Materialul
arheologic cu însemne cretine, datate în i dup sec
IV d.Hr. dovedete acest lucru. Probabil cretinismul a
ptruns i în aceast cetate precum a ptruns i în alte
ceti din teritoriul Daciei i anume prin diferii soldai
care fceau parte din legiuni care au fost sau au luat
contact cu zonele în care era cretinismul i venind
aici au adus cu ei convertind pe cei aflai pe aceste
meleaguri. Oricum, soldaii care erau btrâni erau
scoi din serviciu militar i cu siguran rmâneau aici.
Câteva obiecte cu caracter cretin aflate în cetate: opai,
porumbel i cruce, obiecte paleocretine din sec V - VI
d.Hr. Tot la Porolissum s-a mai gsit de asemenea i un
altar din marmur alb scris în latin.
Simion TEREC,
ANUL -IISeminarium Varadiensis

IMPLICAIILE CONSUMULUI DE TUTUN (II)
Marii productori care fac afaceri de sute de
miliarde în întreaga lume, dac ar fi convini c
rezultatele cercetrilor medicale nu sunt adevrate, ar
face nite colocvii medicale în care ar spune: dragi
consumatori, ai fost minii, nu este adevrat c facei
cancer. Nu a venit nimeni s spun asta. Cercetrile care
dovedesc efectele negative i cumplite ale fumatului în
schimb, sunt tot mai multe.
Totui, cancerul nu este principala cauz a
decesului celor care fumeaz, acesta fiind de fapt
bolile cardiovasculare; în primul rând cardiopatia
ischemic (infarctul) care este dovedit nemijlocit
legat de consumul de igri. Ca exemplu, dac se
privete prin obiectivul unui microscop care mrete
de 12 ori pe a crui lamel s-a pus piciorul unei
broate care în prealabil a fost badijonat cu soluie
de nicotin, i se poate observa încetinirea foarte
puternic a circulaiei sanguine. Fenomenul se produce
datorit vasoconstriciei foarte puternice (a reducerii
diametrului vaselor sanguine). Femeile sunt puin mai
protejate, datorit faptului c nu fumeaz atât de mult
ca i brbaii. Chirurgia de acest tip, de ultim or,
momentan nu este implementat i la Oradea, dar va
fi, probabil în doi ani. Dup infarct, sunt importante
primele 3-4 ore, deoarece se pierde foarte mult timp
cu telefoane date medicului, cu sosirea Salvrii, cu
punerea diagnosticului, cu transportarea persoanei
(care a fcut infarct) la Cluj-Napoca sau la Timioara.
Dac s-a încadrat în cele 3-4 ore, poate s se considere
fericit. Dac problema nu a fost rezolvat în acest timp,
el poate pierde o parte din inim, datorit necrozrii. În
cel mai bun caz, pacientul rmâne în via cu o inim
predispus la un nou infarct. Pe interiorul vaselor de
sânge cu probleme se introduc mici tubulee dintr-un
material special, care le dilat.
Oriunde în corp este circulaie proast, funcia
organului respectiv este afectat. La brbaii fumtori,
indiferent de vârst apar disfuncii erectile evidente.
Necirculând bine sângele, organul nu funcioneaz la
parametrii dorii. Brbatului i se poate spune: fumezi i
te faci în curând de ruine.
Este incredibil faptul c lsarea de fumat nu
înseamn dispariia riscului. Degeaba când te întâlneti
cu unele persoane la ele acas, pentru tine este o
srbtoare a sufletului, putând vorbi cu acestea despre
orice. Dac tai fumul cu cuitul pentru c fumeaz
fiecare câte dou pachete de igri... Degeaba hotrsc
ulterior, dup ce au fumat ani de zile s se lase de
igri. Poate apare fenomenul de bronhopneumopatie
cronic obstructiv. Dimineaa, fumtorii îi fac toaleta
bronhiilor, adic tuesc groazinc i scuip. Cei care îi
aud vecinii fcând asta, au ansa de a-i pierde în curând.
Criticii se întreb dac au fcut cancer sau
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cardiopatie, sigur, din cauza fumatului ?
Dac se întâmpl stastic la opt din zece persoane
care fumeaz, iar la cei care nu fumeaz, stastica este
inversat, adic se întâmpl la doi din zece, sigur este o
legtur cu fumatul. Asta nu este dovedit doar la câteva
zeci de cazuri ci la câteva zeci de mii, în concluzie, nu
se mai poi mini.
Stofa biologic / motenirea genetic, pe de alt
parte, conteaz foarte mult. Uneori atât de mult încât
cazurile par incredibile. Sunt situaii, de exemplu,
în care boschetari la 40 de ani, plini de pduchi, cu
barb deas i încâlcit, murdari, mori din cauza
bronhopneumoniei (datorit faptului c au zcut zile
întregi în anuri umede) i care au but de când se
tiu, orice, chiar i spirt medicinal, au ficatul perfect
(nici prea mare, nici prea mic, nici colorat etc). Altora,
la ecografie, poate medicul le spune vedei c avei
ficatul cam mare i cam galben etc. Au avut norocul
unei moteniri genetice extraordinar de bune, a unui
echipament enzimatic / celule hepatice care i-au permis
ficatului s fac fa la orice form de toxic, alcool
în acest caz. Cam la fel se pune problema i în cazul
fumatului.
La femeile care au fumat / sunt fumtoare, riscul
de a nate un copil cu probleme de sntate este mai
mare decât la cele nefumtoare. Sunt i femei care
fumeaz chiar în timpul sarcinii, pentru c le face
plcere. Pân s se nasc, copiii acestora pot avea o
evoluie i o greutate bun, dei în general o au mai
sczut. Copiii nscui de o astfel de femeie pot avea
picioare ecvine bilaterale (ca cele de cal), ceea ce
înseamn pentru el nenumrate intervenii chirurgicale
care le va marca copilria, ca s i se pun picioarele la
loc, pentru a se putea deplasa ca orice om.
O alt realitate dovedit este aceea c femeile
se las mult mai greu de fumat. Femeile fumeaz mai
rar decât brbaii, raportul fiind de 1 din 3. La brbai,
raportul este dublu, acetia lsându-se de fumat dup
un eveniment negativ, care este cel puin un atac
ischemic sau dup ce face o vizit medicului, care îi
spune c degetul mare de la picior este albastru i cam
în 2-3 sptmâni va trebui amputat, deoarece acolo este
vorba despre o cangren (esutul a putrezit). Medicul îi
mai spune c dac va continua s fumeze, peste 1-2 ani
urmeaz s i se taie piciorul de la coaps.
Faptul c femeile se las mai greu de fumat este
dezarmant pentru cel care lupt împotriva acestuia.
drd. Alin CRETU,

Psiholog
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SFINIREA APEI
Srbtoarea Naterii Domnului i-a încheiat
ciclul i anul acesta prin Botezul Mântuitorului Isus
Hristos, moment în care, conform Tradiiei Bizantine,
preotul intr în casele credincioilor pentru a aduce
binecuvântarea.
În acelai context preoii Seminarului Teologic
Greco-Catolic din Oradea i cei ai Colegiului Sfânta
Familie, condui de ctre printele rector Antoniu
Chifor, în data de 11 ianuarie 2011, au celebrat slujba
Sfinirii Apei în Aula Magna a Seminarului. La acest
eveniment au participat studenii seminarului Teologic
Greco-Catolic dar i studenii împreun cu elevii
Colegiului Sfânta Familie.
Dup momentul de rugciune printele rector
Antoniu Chifor a adresat calde urri la începutul unui
nou an calendaristic, mult sntate, belug, pace i
succes stundenilor i elevilor revenii din vacan.
Dup cuvântarea printelui a urmat sfinirea camerelor
i a locatarilor acestora - elevi, studeni i seminariti precum i celelalte încperi din incinta acestei instituii.
Emanuel GAVRILA,
ANUL -IV-

TE ROG S M URTI!
Stm s numrm nasturi sau s msurm brbi, dar nu ne uitm în sufletul oamenilor. Oare chiar conteaz
c îngenunchez când intru într-o biseric i nu fac o mtanie mic? Chiar conteaz? Nu are o însemntate mai mare
ce am în suflet i în gând când intru într-o biseric? Este mai important cum se încheie reverenda sau ce reprezint
reverenda? Chiar este crucial cât sunt de latin/bizantin? Oare nu acelai Isus al iubirii este i în ostie i în prescur?
Oare Sfânta Fecioar strâmb din nas dac te rogi acatistul i nu rozarul? Cercetai-v sufletele! Fii sinceri cu voi
îniv! Chiar crede-i c Isus se supr c ne rugm Mamei Lui înainte de liturghie? Este oare mai „sfânt” o icoan
în detrimentul unei statui? Ne împiedecm de form i astfel pierdem din vedere esena.
De ce ne punem singuri piedici în calea iubirii i pân la urm în respectarea poruncii date de Isus?
Îl iubesc pe aproapele meu... dac îi taie barba.
Îl iubesc pe aproapele meu... dac îl vd c nu mai slujete cu faa spre popor.
Îl iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi... dac îl vd în reverend latin.
Îl iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi... dac renun s foloseasc ostii.
Nu vreau s m înelegei greit. Nu vreau s face-i din credina noastr o „struo-cmil”, ci tot ce vreau este
s v face-i o programare la oftalmolog, pentru o operaie de îndeprtare a bârnei...
PS: amintii-v de parabola vameului i a fariseului (Lc. 18, 10-14)
Horia N. BURSA
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