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CUM AR TREBUIE PREG�TIT POSTUL?

Ne apropriem cu pa�i repezi de s�rb�toarea 
s�rb�torilor, a calendarului liturgic: Învierea Domnului 
nostru Isus Christos. Lucru care nu se va întâmpla, f�r� 
a trece prin ceea ce Tradi�ia a instituit ca o preg�tire a 
acesteia: postul celor �ase s�pt�mâni. Dar mai exist� �i o 
preg�tire a preg�tirii care ar acoperi într-un fel întrebarea 
pe care o lansez: cum preg�tim postul? De ce �i-ar avea 
rost o asemenea întrebare? Postul sie�, nu î�i este suficient 
ca preg�tire? R�spunsul este un banal dar simplu, “nu”. 
Pentru c� unora dintre noi postul, ni-se pare a �ine o 
ve�nicie… �i poate nu ar fi atât de nefireasc� senza�ia, 
de vreme ce, uitându-ne prin calendar, postul începe cu 
“Duminica izgonirii din rai” �i se termin� cum e normal 
cu Învierea. Îns� noi �tim c� aceast� s�rb�toare în 
tradi�ia bizantin� este asociata zilei a opta – nu a vreunei 
judec��i înfrico��toare – ci a zilei de dup� judecat�, a 
timpului împlinit în ve�nicie, a bucuriei eterne pe care 
drep�ii o vor avea împreun� cu Dumnezeu în raiul astfel 
recuperat. Dar dac� în cele 6 s�pt�mâni încape cu totul 
istoria omenirii, de la c�dere la recuperare, de ce în fond, 
eu, un alt Adam, aruncat din raiul desf�t�rilor imediate, 
de orice fel, nu a� tr�i perioada aceasta de priva�iune, 
amplificat� la un nivel aproape istoric? Problema este 
ca Împ�r��ia Cerurilor nu este o sta�ie în care vom sosi 
inevitabil, iar omenirea ar intra cu totul în ia, precum 
un râu care în curgerea sa, nu �tie c� va ajunge în mare. 
Defel! Împ�r��ia este o r�splat�, un premiu care se va 
primi în urma unei competi�ii. Dar dac� sportivii, înainte 
de a ajunge la bloc-starturi, �i-au f�cut înc�lzirea -“au 
alergat” înainte de alergarea propriu-zis� – ca nu cumva 
un efort brusc sa produc� întinderi musculare sau de 
ligament, p�gubindu-l astfel de �ansa unei victorii �i 
z�d�rnicindu-i întreg stadiul de preg�tire, cu atât mai 
mult noi cre�tinii, care ne antren�m întreg anul liturgic 
în vederea marelui trofeu al Învierii care presupune o 
competi�ie, un ultim efort. Cum a�adar ne vom “înc�lzi” 
- ca acele ispite, care se vor înmul�i in perioada postului – 
sa nu ne scoat� din competi�ie? R�spunsul ar putea veni, 
poate, din vechea tradi�ie bizantin� a satului românesc. 
Se �tie (poate doar din auzite) c� femeile sp�lau bine 

pân� �i z�vorul u�ii ca nu cumva o pic�tur� nev�zut� de 
untdelemn s� spurce mâncarea prin mâinile celei care o 
f�cea. Într-o lume a bunei a�ez�ri, care respira virtu�ile 
cre�tine, s-a re�inut doar aspectul exterior, alimentar în 
preg�tirea postului. Cur��enia moral� �i trupeasc� erau 
de la sine în�elese. Se tr�ia într-un alt orizont al purit��ii 
care nou� ast�zi ne este interzis. Înfrânarea alimentar� 
este cu atât mai surprinz�toare cu cât perioada coincidea 
începutului muncilor agricole de prim�var� �i în 
primul rând munca p�mântului, care necesita o hran� 
consistent�. Dar ce facem noi? – biete f�pturi ale acestor 
întinderi de asfalt �i betoane care am uitat de p�mânt 
de muncile lui �i de calendarul virtu�ilor sale. Care ne-
am spus unul altuia, precum acei oameni de odinioar� 
�i am f�cut precum ei, încât am folosit c�r�mida în loc 
de piatr� (azi chiar folosim rigips �i alte ciud��enii) �i 
smoala în loc de var spre a ridica ora�e �i turnuri care 
ajung pân� la cer… Noi, ace�tia, ce facem? Mai suntem 
noi ap�i de vreo competi�ie? R�spunsul este “da”, 
suntem! Dumnezeu în nem�rginita sa bun�tate, a l�sat 
prin recomand�rile Bisericii o modalitate �i pentru noi 
de a posti �i a ne preg�ti de post. Precum exist� dou� 
olimpiade – pentru cei viguro�i �i atle�i, mai exist� una 
�i pentru ologi �i sl�b�nogi ca noi – în definitiv �i ei 
alearg�, mai încet, dar alearg�. Suntem chema�i la masa 
de nunt� a fiului de împ�rat, cel din parabol�, �i noi cei 
afla�i pe la r�spântiile �i gardurile vie�ii. Care este a�adar 
recomandarea Bisericii noastre? Uitându-se în curtea 
Bisericii întru comuniune, roman�, care �i ea a înv��at 
de la mai simpli dar uneori mai carismaticii protestan�i, 
Biserica greco-catolic� nu ne spune c� postul alimentar 
nu ar fi bun, nici m�car c� nu ar fi de dorit. Totu�i ne spune 
ca ar fi ceva mai important de f�cut: s� plecam în grija 
noastr�, de la interior spre exterior �i ajun�i acolo, s�-l 
vedem �i pe aproapele nostru adic� s� practic�m virtu�ile 
�i asceza trupului. Într-un cuvânt s� lectur�m scrisorile 
pauline în special cele c�tre neamuri. Ce straniu cuvânt 
acest „neamuri” sau ce nume frumos dat p�gânilor! Nu 
este oare în fiecare dintre noi un galatean, un efesian, 

(continuare în pag. 2)
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Este dovedit �i pentru cel care duce o lupt� împotriva 
fumatului dezarmant s� �tie c� are de-a face cu morile 
de vânt. În momentul în care reu�e�ti s� te la�i de fumat 
dobânde�ti un alt respect de sine. Cei care nu fumeaz� se 
simt superiori celor care fumeaz� deoarece nu au acest 
viciu. Prietenii celor care fumeaz�, chiar dac� î�i condamn� 
amicul, în sinea lor, de fapt, îl admir� �i îl invidiaz�.     

Ce se întâmpl� în realitate îns� este dezam�gitor. 
Chiar studen�ii de la medicin� anul VI, care anul viitor 
vor fi medici, dintre care mul�i sunt de genul feminin 
fumeaz� foarte mult. Comparând viciile, ar fi de preferat 
consumul unui pahar cu vin decât fumatul. Este bine 
s� se fumeze doar în locurile special amenajate pentru 
a-i proteja pe ceilal�i (care nu fumeaz�). Unii nu pot fi 
convin�i în nici un fel s� renun�e. 

Femeile în special motiveaz� faptul c� fumeaz� 
deoarece greutatea le r�mâne constant� atât timp cât 
consum� tutun. Mirosul care r�mâne în haine, în p�r �i 
în �es�turile din cas�, cum ar fi perdelele, este oribil. Unii 
renun�� la acest viciu pentru c� au ilumin�ri (insight-uri). 
Suportul psihologic conteaz� extraordinar de mult. Al�ii 
simt c� trebuie s� ofere / ia ceva la schimb, a�a c� î�i las� 
de exemplu barb�, care s� le aminteasc� de fapta bun� 
f�cut�, pentru ei în�i�i. Unii datorit� modului în care î�i 
tr�iesc via�a ajung s� îi simt� limitele, fapt ce le împinge 
gândurile spre fumat; unii rezist�, al�ii nu. Faptul de 
a reu�i s� treac� peste aceste crize nu face decât s� îi 
înt�reasc� pe cei afla�i în aceste situa�ii. 

Exist� ast�zi diferite mijloace alternative care 
suplinesc / completeaz� necesarul de nicotin�. La fel 
ca �i în cazul celor care consum� droguri, celor care 
doresc s� scape de dependen�a de nicotin� li se dau 
substan�e cu efecte asem�n�toare. A�a sunt de exemplu 
plasturii cu nicotin� care se aplic� pe piele eliberând 
treptat substan�a activ�. Alt exemplu care încearc� 
s� înlocuiasc� �igara este �igara electronic�. Este un 
lucru interesant, scump, care o imit� pe cea obi�nuit�, 
adic� are o lumin� care seam�n� cu jarul la unul dintre 
capete �i care scoate un pseudofum produs de ni�te 
substan�e chimice, atunci când se inhaleaz� din ea. 
Este foarte bine f�cut�, dând senza�ia c� este o �igar� 
adev�rat�. Din când în când se reîncarc� cu chicale �i i 

IMPLICA�IILE CONSUMULUI DE TUTUN (3)
se înlocuie�te bateria. Nu are nici un efect. În acest caz 
este vorba despre dependen�a de gesturile fumatului, 
care au fost însu�ite într-o perioad� variabil�, în general 
mare de timp (gestul de a scoate pachetul din buzunar, 
de a lua �igara din pachet, de a o prinde între buze, de 
a o aprinde, de a inhala din ea, de a o lua între degete, 
de a expira fumul, de a face gesturi largi, de a o sprijini 
de scrumier�, de a scutura scrumul etc., în final de a o 
stinge �i a o l�sa / arunca).

Fumatul pasiv este sensibil egal ca �i 
periculozitate cu cel activ deoarece fumul pe care îl 
eman� al�ii este �i cel pe cere îl respir�m noi, ceilal�i. În 
aceste situa�ii, legisla�ia ar trebui s� fie mai restrictiv�, 
mai dur� pentru a nu obliga pe nimeni s� fie fum�tor 
pasiv. Fumatul pasiv te pune în situa�ia de a fi victim� 
nu pe banii t�i �i nu pe fumatul t�u. Nu tu ai dat banii, 
nu tu ai luat �igara �i, absolut nevinovat te afli în acea 
postur�. Sigur c� uneori este �i o situa�ie de op�iune 
personal�; po�i s� spui dac� e�ti ferm: AICI NU SE 
FUMEAZ� ! conform legii. Este foarte bine c� nu se 
fumeaz� în birouri, ci în spa�iile special amenajate. 
Sigur c� cei care nu fumeaz� nu se duc acolo. Acest 
lucru face s� se lege anumite genuri de rela�ii, între 
categorii diferite de oameni. Niciodat� nu trebuie s� fi�i 
de acord, nici dac� cei care o fac sunt ni�te profesioni�ti 
des�vâr�i�i, ca s� fumeze al�turi de voi. NU are ce s� 
caute jena în aceast� situa�ie. Este vorba de respect 
reciproc. Cineva care te respect� �tie c� nu î�i face 
pl�cere s� fumezi, a�a c� ar trebui s� se conformeze. 
I se poate spune c� î�i d�uneaz�, c� ai o alergie �i c� 
tu�e�ti. Po�i s� î�i selectezi �i prietenii în func�ie de 
acest criteriu, renun�ând la cei care fumeaz�, f�r� a mai 
petrece timp împreun�. Este ca �i când ai renun�a la un 
cerc de be�ivi care se îmbat� în fiecare sear�. Nu te mai 
duci, dac� valorile tale sunt altele. 

În familiile de fum�tori, în majoritatea cazurilor 
�i copii fumeaz�. Unde nu se fumeaz� �i p�rin�ii 
sunt fermi, copiii nu au curajul s� fumeze. Conteaz� 
cum sunt construite rela�iile mam�, tat� �i copil. De 
asemenea, nu ar trebui s� existe posibilitatea de a-�i 
cump�ra elevii �ig�ri din apropierea �colii.

Psiholog  ALIN CRE�U 

(urmare din pag. 2)
un roman sau oricare unul dintre cei c�rora le-a scris Pavel? Poate unii se vor sim�i stânjeni�i de faptul c� a trebuit un 
Luther s� ne înve�e toate acestea. Dar nu cumva Pavel a fost un protestant avant la letter? Nu acela�i Pavel – un fariseu, 
fidel tradi�iei �i prescrip�iilor ei a�a cum putea fi un preot-c�lug�r XV secole mai târziu în Wartburg – dup� convertire 
adresându-se neamurilor �i apostolilor, aproape desfiin�eaz� dintr-o data, dou� c�r�i ale Thorei? – Numerii pe alocuri, 
îns� Leviticul: capitole întregi cu prescrip�iile lor de puritate cu tot, în a�a fel încât aceasta nu mai reprezint� decât un 
interes istoric în corpusul de texte cre�tine.

Revenind la întrebarea ini�ial�: cum ar trebui preg�tit postul? – a� rezuma r�spunsul într-o propozi�ie: citindu-l 
�i recitindu-l pe Pavel în scrisorile c�tre neamuri. �i acesta sa ne fie canonul pentru cele ce nu vom izbuti în acest post.

ANDREI VUCU,
ANUL -II-
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SFÂNTUL  ATANASIE,
FIDELITATEA  SA  FA��  DE  ADEV�RATA  CREDIN��

Sfântul Atanasie s-a n�scut la Alexandria 
în anul 295 �i a primit o educa�ie aleas�. S-a f�cut 
imediat remarcat în Biseric� �i în anul 318 a fost 
hirotonit diacon, apoi ajungând secretarul episcopului 
Alexandru. În aceast� calitate a fost la primul Conciliu 
Ecumenic din anul 325 de la Niceea. Când Alexandru 
a murit în anul 328, Atanasie l-a succedat în func�ia 
de episcop al Alexandriei. Episcopatul s�u a durat 
45 de ani, timp în care s-a confruntat cu o serie de 
probleme de probleme atât din partea celor r�t�ci�i în 
credin�� cât �i din partea adversarilor s�i. Cei mai mari 
adversari ai s�i vor fi membrii unei grup�ri cunoscu�i 
cu numele de mele�ieni care activau în Alexandria �i în 
urma unor sesiz�ri din partea acestora Sfântul Atanasie 
a fost chemat la Constantinopol în anul 330 pentru 
a r�spunde la acuza�ii. A fost acuzat de foarte multe 
lucruri începând de la impunerea unor taxe abuzive 
pân� la crim� �i vr�jitorie. Se va renun�a la acuza�ii 
când omul despre care s-a spus c� a fost omorât de 
Atanasie se va întoarce viu �i nev�t�mat. În acela�i timp 
un alt conciliu �inut la Tir în 335 îl g�se�te vinovat de 
comportament inadecvat �i îl va îndep�rta din func�ie. 
Se va refugia la Roma unde va r�mâne pân� în anul 346 
când înlocuitorul lui va muri. 

Datorit� fidelit��ii sale fa�� de Crezul Nicean 
a fost exilat de c�tre împ�ratul Constan�iu, un arian 
convins. In timpul exilului a locuit în chiliile c�lug�rilor 
din pustiu, fideli lui, �i în casele prietenilor, timp în 
care va fi urm�rit de solda�ii comandantului militar 
Syrianus. Va primii un ajutor nea�teptat din partea 
împ�ratului p�gân Iulian Apostatul care va ordona ca 

to�i episcopii din exil s� se întoarc� acas�. Dup� aceast� 
hot�râre, Atanasie va r�mâne în Alexandria pân� la 
moartea sa survenit� în anul 373. a fost episcop timp de 
46 de ani dar numai 29 din ei i-a petrecut în ora�.

Pentru fidelitatea sa fa�a de credin�a adev�rat� 
a�a cum a fost primit� de la Apostoli, f�r� adaosuri 
eretice, va suferii cinci exiluri, timp în care va 
combate arianismul �i abuzurile împ�ra�ilor arieni 
prin amestecul lor în treburile Bisericii. A împiedicat 
înlocuirea Simbolului Nicean cu cel de la Rimini 
printre episcopii din Africa. Îl va ierta pe Marcel de 
Ancyra, primindu-l dup� ce acesta î�i va recunoa�te 
gre�elile �i îl va ajuta pe Sfantul Vasile cel Mare în 
pacificarea religiosa a Orientului.

A scris foarte mult, în special împotriva 
arianismului �i contra sus�in�torilor acestei doctrine. Va 
scrie atât opere apologetice, de ap�rare a credin�ei cât 
�i opere dogmatice �i istorico-polemice dar si exegetice 
si ascetice. Cea mai cunoscut� oper� a sa fiind via�a 
Sfântului Antonie, o capodoper� a literaturii biserice�ti 
dar �i a literaturii universale. 

De�i acest soldat al lui Hristos, care datorit� 
fidelit��ii sale pentru adev�r va fi exilat, urm�rit de 
c�tre solda�i �i adversarii s�i, nu va muri ca martir. El va 
fi unul dintre pu�inii episcopi care nu au primit cununa 
muceniciei �i totu�i a primit un cult public �i asta destul 
de impuri dup� trecerea sa la Domnul, �inând cont de 
sfin�enia vie�ii, m�rturisirea adev�ratei credin�e �i de 
asemenea persecu�iile îndurate pentru aceasta.

R�ZVAN CHIVULESCU,
ANUL -II-

Miercuri, 6 martie a.c., în 
Aula Magna a Seminarului Teologic 
Greco-Catolic, ”Sfin�ii Trei Ierarhi”, 
a avut loc un curs de ini�iere pentru 
interven�ii de prim ajutor. Cursul a 
fost �inut de doi voluntarii Crucii 
Ro�ii Oradea. Astfel, timp de 
aproape dou� ore, voluntarii au 
prezentat tehnicile cele mai simple �i 
mai eficiente în interven�iile de prim 
ajutor. Seminari�tii �i studen�ii laici 
de la colegiul Sfânta Familie au putut 
s� pun� întreb�ri �i chiar s� simuleze 
anumite interven�ii salvatoare.

Aceast� ini�iativ� de instruire 
în acordarea primului ajutor, a 
apar�inut p�rintelui rector Antoniu 

Chifor care a manifestat interes ca 
atât seminari�tii, cât �i studen�ii din 
Colegiul Sfânta Familie s� înve�e 
s� intervin� cu proceduri corecte 
în cazuri de necesitate. Avem 
promisiunea c� astfel de cursuri vor 
mai avea loc si în viitor, voluntarii 
Crucii Ro�ii urmând s� vin� �i pentru 
alte intâlniri de predare a tehnicilor 
de prim-ajutor. De asemenea s-a 
oferit posibilitatea studen�ilor de a 
participa la un curs autorizat, gratuit, 
sus�inut de instructorii voluntari de 
la Crucea Ro�ie Oradea.

�TEFAN POP,
ANUL -I-

CURSURI DE PRIM-AJUTOR
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(continuare în pag. 5)

F�r� îndoial�, locurile din 	ara Sfânt� - unde 
Isus Hristos �i-a îndeplinit misiunea salvi
 c� pentru 
omenire – constituie centrul tuturor pelerinajelor din 
lumea cre�tin�. Aceste locuri continu� s� transmit�  
haruri speciale pentru cei care le viziteaz� cu evlavie, 
contribuind la progresul spiritual al cre�tinilor.

Punctul culminant al oric�rui pelerinaj în 	ara 
Sfânt� îl reprezint� Biserica Sfântului Mormânt, 
construit� pe locul unde a avut loc r�stignirea pe cruce 
(Golgota), punerea în mormânt �i Învierea Mântuitorului 
Isus Hristos. Cre�tinii 
au venerat aceste locuri 
înc� din perioada 
bizantin�, exprimând o 
pietate deosebit� fa�� 
de cele mai importante 
evenimente din istoria 
mântuirii.

L o c a l i z a r e a 
Golgotei �i a Sfântului 
Mormânt este una dintre 
cele mai sigure din 
	ara Sfânt�, arheologia 
c o n t e m p o r a n � 
con
 rmând pe deplin 
vechea tradi�ie cre�tin� 
a comunit��ii cre�tine 
din Ierusalim cu privire 
la acestea. Evanghelia dup� Ioan ne spune c� „ locul 
unde fusese r�stignit Isus era aproape de cetate”  (In 
19, 20), iar mormântul era într-o gr�din� din apropiere. 
S�p�turile f�cute recent arat� c� „muntele” Calvar sau 
Golgota avea în acea perioad� în jur de 10 m, iar la 
poalele colinei a fost s�pat în stânc� un mormânt, care 
apar�inea lui Iosif din Arimateea. 

Ultimele cercet�ri f�cute în perimetrul bazilicii 
Sfântului Mormânt între anii 1960-1970 au dus la 
concuzia c� zona respectiv� fusese o imens� carier� 
de piatr�, care a fost abandonat� pe timpul lui Isus. 
În parte, fosta carier� a fost umplut� cu p�mânt, 

 ind transformat� în teren cultivabil (ceea ce explic� 
existen�a gr�dinii). Totodat�, arheologii au g�sit în 
zon� mai multe morminte s�pate în stânc�.

Exercitarea unui cult cre�tin la Golgota a 
întâmpinat serioase piedici din partea capilor religio�i 
ai iudeilor, iar apoi din partea romanilor. La 70 de cm 
sub pardoseala actual� a bazilicii, în apropierea Capelei 
lui Adam, a fost descoperit� mica grot� s�pat� în stânc� 
la poalele Calvarului, unde se rugau primii cre�tini. 

Dup� cea de-a doua revolt� a iudeilor din 132-135, 
împ�ratul Adrian a luat m�suri drastice, schimbând 
numele Ierusalimului în Aelia Capitolina. Întreaga 
cetate a fost t�iat� de o strad� larg� � ancat� cu porticuri  

Cardo Maximus -, iar zona Calvarului a fost înglobat� 
într-un complex monumental. Locul r�stignirii �i 
Sf. Mormânt au disp�rut sub o uria�� platform� pe 
care împ�ratul roman a construit sanctuare închinate 
divinit��ilor p�gâne, Jupiter �i Venus. Practic, împ�ratul 
a dorit s� profaneze locurile s
 nte ale cre�tinilor pentru 
a le sustrage venera�iei. Sf. Ieronim scria: „ Din vremea 
lui Adrian pân� la domnia lui Constantin, adic� circa 
180 de ani, pe locul învierii a fost venerat� statuia lui 
Jupiter, iar pe stânca crucii a fost plasat� statuia de 

marmur� a lui Venus”.
La îndemnul 

s
 ntei Elena, împ�ratul 
Constantin a demolat 
construc�iile romane 
�i a construit prima 
bazilica pe locul 
Calvarului, în anul 326 
d.H. Sfântul Mormânt 
a fost pus în valoare de 
un sanctur cu o cupol� 
emisferic� în�l�at� la 
30 de metri, care a fost 
denumit� Anastasis 
(gr. Înviere), ceea ce 
subliniaz� accentul pe 
care Biserica primar� 
îl punea pe aspectul 

glorios al mor�ii �i învierii lui Hristos. Întregul ansamblu 
cre�tin a fost inaugurat în prezen�a împ�ratului între 14 
�i 21 septembrie 335.

Grandioasa bazilic� cre�tin� este reprezentat� 
�i într-o hart� celebr� a Ierusalimului, care a fost 
descoperit� la Madaba (Iordania de ast�zi) în secolul V. 

În anul 614, per�ii lui Chosroe al II –lea, p�trunzând 
în Ierusalim, au incendiat �i distrus iremediabil Sf. 
Mormânt. La scurt timp, sub conducerea c�lug�rului 
Modest au început lucr�ri de refacere a sanctuarului 
cre�tin, reu�indu-se o restaurare par�ial�, departe îns� 
de grandoarea operei constantiniene. Dup� mai bine 
de trei secole, în anul 1009, Califul Hakim d�râm� 
aporape în întregime cl�dirile Sfântului Mormânt, 
ceea ce determin� organizarea cruciadelor de c�tre 
conduc�torii europeni.

Crucia�ii restaureaz� Biserica Sfântului Mormânt, 
noua ei con
 gura�ie p�strându-se pân� în zilele noastre. 
Dup� c�derea Regatului Latin de Ierusalim (1187), 
bazilica devine proprietatea musulmanilor, care 
încredin�eaz� cheile por�ilor de la intrare c�tre dou� 
familii arabe. Acest drept s-a transmis din tat� în 
 u 
pân� în ziua de azi.

Pe seama acestei biserici, mamelucii, iar apoi 

BISERICA SFÂNTULUI MORMÂNT DIN IERUSALIM
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(urmare din pag. 4)

PSALM  DUIOS
Luând în mîna Ta Doamne p�mînt
M-ai modelat duios f�cîndu-mi fa��
Dup� asem�narea Ta �i dup� chipul sfînt
�i-ai su� at peste mine su� are de via��.

Apoi mi-ai dat auz �i v�z �i sim�
S� simt a ta crea�ie �i s� te simt aproape
�i deschizându-i ochii umilei mele min�i
M-ai pus o mic� stea pe cer în noapte.

Fiindc� Adam era singur �i prea trist
Pe cînd în paradis pereche aveau toate
I-ai dat un somn adânc �i i-ai trimis un vis
�i i-ai f�cut femeie din una dintre coaste.

�i dându-le ra�iune �i voin��
�i sentiment cu gura ta le-ai zis:
“Cre�te�i, înmul�i�i-v� �i st�pâni�i p�mîntul
 Dar nu mînca�i din pomul interzis”.

�i-au tr�it în paradis �i-n fericire
Toate erau precum tu le-ai l�sat
Pân� îngerul r�u cu chip de �arpe
I-a ispitit �i i-a atras în p�cat.

Abia atunci ei Doamne �i-au dat seama
Cât, dându-le via��, Tu i-ai iubit
C� înc�lcînd prima porunca a Ta
Întâia oar� pe Isus l-au r�stignit.

�i înc�lcând întâia Ta porunc�
Întâia oar� pe-un fruct ei pe Isus l-au vândut
Cum Iuda îl vânduse pe treizeci de galbeni
C-un tr�d�tor �i mincinos s�rut.

�i când m-au întrebat dac� �i eu îl cunosc
Preo�ii �i b�trânii la curtea lui Pilat
La fel ca �i Petru când cântau coco�ii
De trei ori �i eu de Isus m-am lep�dat.

�i î�i ap�s pe cap cununa grea de spini
Ce groaznic te în�eap� ! �i te doare !
Orice p�cat ce �ie �i-l în
 g
E ca un piron în mâini �i în picioare.

Dar tu vrând s� m� ier�i, duios m-ai chemat la tine
S-ascult de glasul t�u �i s� m�-ndrept!
Dar eu pierdut� cu gândul în p�cat
Când ap� mi-ai cerut �i-am dat o�et.

�i vrând s� �tiu dac� mai po�i s� rabzi
Oc�ri, sud�lmi, batjocurile noastre
Te-ncerc �i eu cu 
 ece p�cat
Precum o suli�� care te-n�eap�-n coaste.

Dar reîntoars� pe c�ile drept��ii
Te rog s�-mi spui ca unui miluit
Când vei veni în Ziua Judec��ii
“Credin�a ta în Isus te-a mîntuit”.

POPA MONICA,
Psihologie anul I

otomanii au început s� ob�in� pro
 turi mari, 
 ind vândute diferite buc��i (câte ocapel�, câte un altar) c�tre diferite 
confesiuni cre�tine. La ora actual�, Biserica Sfântului Mormânt este co-administrat� de 6 confesiuni: grecii-ortodoc�i, 
catolicii, armenii, sirienii-iacobi�i, cop�ii �i abisinienii (etiopienii). 

Statutul Sfântului Mormânt este reglementat din anul 1852 printr-un 
 rman al sultanului – Status-quo – 
care prevede cele mai mici detalii cu privire la administrare: m�turatul, aprinderea candelelor, sunatul clopotelor, 
deschiderea �i închiderea por�ilor bazilicii, programul slujbelor pentru 
 ecare rit, drepturile de proprietate asupra 
candelabrelor, icoanelor, tablourilor, etc. Din p�cate, nic�ieri pe p�mânt dezbin�rile dintre cre�tini nu sunt mai 
puternic resim�ite decât în acest loc, unde, mai mult ca oricând, ucenicii lui Isus ar trebui s� 
 e uni�i în jurul Crucii. 

B�L�NEANU CRISTIAN
ANUL -II-
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EXERCI�II SPIRITUALE
În diminea�a zilei de 8 aprilie, am pornit 

din Seminarul Teologic Greco-Catolic Oradea, noi 
seminari�tii în frunte cu preo�ii ce ne c�lauzesc pa�ii 
pe calea preo�iei, spre  jud.Salaj-Zal�u, mai exact, la 
cativa km de acesta, nu departe de civiliza�ie �i totu�i 
în inima naturii, în Mese�, unde, înconjurat� de copaci 
�i lini�te, se afl� Pensiunea „Col� de Rai”. Întradev�r, 
un loc aparte, o oaza de lini�te în lumea din ce în ce mai 
agitat�! Nu voi prezenta pas cu pas programul, deoarece 
mai important decât acesta, e tr�irea. E ceea ce noi, de 
la mic la mare, prin puterea Spiritului Sfânt, am sim�it. 
Medita�iile �inute de p�rintele Jurca Eugen, au fost o 
adev�rat� binecuvântare. În aceste trei zile ne-a vorbit 
despre patru teme: 1. Chemarea; 2.Urmarea, ucenicia 
cu Hristos; 3.Trimiterea; �i 4.Reconstructia.

În prima zi ne-a vorbit despre CHEMARE. Ea se 
refer� la voca�ie, la voca�ia noastra, la descoperirea ei, la 
faptul ca Hristos ne cheam� s�-I fim alaturi, s� lucram în via 
Lui, ne cheama pentru ceva anume. 
Ne-a r�mas spre meditare aceast� 
tem� fundamental� pentru oricare 
dintre noi, apoi r�scolind în inima 
�i mintea noastr�, am încercat s� 
r�spundem unor întrebari binenteles 
diferite la fiecare medita�ie, s� 
raspundem unor întreb�ri ce aveau 
nevoie de r�spuns, r�spuns pe care 
poate de multe ori l-am c�utat.

Ziua, am încheat-o tot în 
unitate, uni�i cu Domnul Isus în 
rug�ciune. O rug�ciune spus� 
cu buzele �i cu vocea inimii, o 
rugaciune ce str�bate cerul.

A doua zi am început-o cu celebrarea sfintei 
Liturghii. Acolo ne-am întâlnit cu Domnul, în ciuda 
vremii triste de afar� ce mai l�sa s� cad� câte-o lacrim�, 
dar în sufletul nostru str�lucea soarele, lumina lui 
Hristos. In aceast� zi, am avut doua medita�ii. Prima a 
fost URMAREA, UCENICIA CU HRISTOS sau altfel 
spus A FI ÎMPREUNA CU HRISTOS. O tema ce ne-a 
f�cut s� meditam la timpul acordat Lui, la clipele când 
suntem cu Domnul, la acele momente în care putem 
spune ca suntem cu adev�rat ferici�i. Noi, trebuie s�-L 
urm�m! Doar urmându-L, s�vâr�ind binele, vom fi 
împreun� cu Hristos, lâng� Hristos.

Dup� prânz, am mers s� vizit�m vechea cetate 
Porolisum. Situat� undeva sus, de unde, cu o privire 
po�i s� d�inui peste întreaga zon�, po�i privi locul unde, 
cerul s�rut� p�mântul. Am întâlnit acolo ziduri de 
piatr� sp�late de ploi, ce stau m�rturie unei forme de 
civiliza�ie de mult apus�. Parc� se auzeau tropote de cai 
si uruit de ro�i, acolo prezentul a dat mâna cu trecutul. 
Printre ruinele �i lini�tea de azi, cândva, demult, existau 

forme de via��. Acolo agita�ia trecutului a salutat, a 
cedat locul �i s-a aplecat în fa�a lini�tii de azi.

Ne-am îndreptat apoi spre Jac, pentru a vedea 
vechea biseric� greco-catolica- monument istoric. O 
biseric� mic�, din lemn, asezat� pe un deal, în jurul 
c�reia d�inuie cruci pe care sunt scrise nume ale unor 
pelerini ce s-au perindat prin aceasta lume, g�sindu-
�i odihna acolo sus, în vârf de deal, la umbra bisericii 
într-o lini�te de mormânt.

Imaginea bisericii, î�i r�mâne întip�rit� în minte 
f�r� dar �i poate, a�a cum e ea, deasupra intregului sat, 
stand acolo de aproape trei secole,  în�l�at� spre cer. 
O biseric� ce alaturi de ploi, istorie �i soare, mai  are 
întip�rite rugile atâtor suflete care au trecut pe acolo, 
stând în lini�tea care aduce sfin�enie.

Intrând în biseric�, uimi�i de frumuse�ea ei, dar 
mai ales cople�i�i de acel sentiment de pace care î�i 
ajunge în inim�, am început cu to�ii, a cânta un imn 

de laud�, o rugaciune adus� 
Maicii Domnului, adus� 
Maicii noastre a tuturor. Am 
vazut acolo o biseric� aflat� 
acum în t�cere, în care nu 
se mai înal�� rug�ciuni, o 
biserica în care oamenii 
nu mai plâng la picioarele 
Mântuitorului. Pl�cut 
uimi�i de vechea cetate si 
având în minte splendoarea 
bisericii din satul Jac, ne-am 
întors la pensiune, pentru 
urm�toarea medita�ie �i 

anume TRIMITEREA. Aceasta a fost alc�tuit� din cinci 
p�r�i, fiecare având un titlu semnificativ: Predica�i; 
Vindeca�i pe cei bolnavi; Învia�i pe cei mor�i; Cur��a�i 
pe cei lepro�i; Alunga�i pe deavoli. Nu cred c� are sens 
s� mai scriu altceva despre aceast� tem�. Ea reprezint� 
ceea ce un preot trebuie s� fac�, ceea ce un slujitor al 
Domnului face, împreuna cu Hristos.

Mai apoi, în lini�tea serii, ne-am reunit în 
rug�ciune, aducându-I multumire lui Dumnezeu, 
r�mânând în comuniune cu El.

Duminic� dimineata, am s�vâr�it Sfânta 
Liturghie iar mai apoi, a avut loc ultima medita�ie: 
RECONSTRUC	IA. Reconstruc�ia bisericii, a 
sufletului, a vie�ii. O reconstruc�ie total�, din temelie.

În jurul orei 13, am pornit pe drumul reîntoarcerii 
la Oradea, în seminar, unii meditând, al�ii murmurând 
în tain� câte-o rug�ciune, dar cu to�ii, sigur, mai plini 
de Spirit Sfânt, l�sând în urm� un loc de basm, un loc 
ce prin natura lui, te face sa meditezi. 

VALENTIN ILEA,
ANUL -II-
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BINECUVÂNTAREA REVERENDELOR �I HIROTONIRE DE PREO�I
Conform tradi�iei, ziua de 25 martie este 

o adev�rat� s�rb�toare pentru Seminarul „Sfin�ii 
Trei Ierarhi” din Oradea. Anul acesta, solemnitatea 
s�rb�torii Bunei Vestiri a fost marcat� �i de dou� 
evenimente speciale atât pentru Seminar cât �i pentru 
Eparhia de Oradea. La catedrala Sfântul Nicolae, 
în jurul orei 10, începutul Liturghiei Arhiere�ti a 
fost marcat de un moment 
special, în care un num�r de 13 
seminari�ti au fost învrednici�i 
a purta reverenda. Preasfin�itul 
Virgil Bercea, i-a binecuvântat 
�i i-a îmbr�cat în reverend� pe 
seminari�tii: Cocora Bogdan, 
Cuibu� Sebastian, Farc 
Alexandru, Grad Vasile, 
Hiri� Vlad, Hoza Simion, 
Jurc� Adrian, Pi� Daniel, 
Pop 	tefan, Rusu Ion, Sas 
Dumitru-Dorin, �âmpu 
Anton �i Vucu Andrei.

Reverenda este un semn distinctiv, este o 
�inut� care impune seminaristului un comportament 
care s� se asemene cu cel al apostolilor. Ea este 
totodat� o responsabilitate eminamente moral� care 
trebuie asumat�.         

Serbarea zilei de 25 martie nu s-a rezumat doar 
la atât. Ea a continuat cu hirotonirea a trei preo�i, prin 
punerea mâinilor de c�tre Episcopul Virgil Bercea. 
Astfel, diaconii: Gheorghe-Ioan Seica, Marius-
Vasile Obreja �i Narcis-Florentin Licu�a au devenit 
preo�i. S�rb�toarea a atins apogeul în momentul în care, 
condu�i fiind de p�rintele rector Antoniu Chifor �i de 
p�rintele Alexandru Buzalic, cei trei noi preo�i au fost 
purta�i în jurul altarului dup� care Preasfin�itul Virgil 
le-a acordat Taina Preo�iei. Dup� aceast� procesiune, 
în v�zul so�iilor, familiilor �i tuturor credincio�ilor 
prezen�i la eveniment au fost îmbr�ca�i în hainele 

preo�e�ti de c�tre episcop, în timp ce corul împreun� cu 
to�i credincio�ii cântau „Vrednic este!”

Cuvântarea Episcopului nostru Virgil Bercea, a 
fost una plin� de înv���tur�, în care acesta a vorbit despre 
rolul important pe care Fecioara Maria îl are în istoria 
mântuirii. Dac� p�catul a intrat în lume printr-o femeie, 
mântuirea intr� în lume tot printr-o femeie. Totodat�, 

Preasfin�itul a vorbit �i de rolul 
important pe care îl are Biserica 
�i preo�ii ei, despre seriozitatea 
pe care trebuie s� o aib� preotul 
în raport cu Biserica lui Hristos 
�i s� r�mân� al�turi de ea.

La sfâr�itul ceremoniei, 
preo�ii nou hirotoni�i au �inut 
s� le mul�umeasc� p�rin�ilor, 
so�iilor, familiilor, rectorilor, 
formatorilor, tuturor celor care 
au fost al�turi de ei pe parcursul 
form�rii acestora �i într-un mod 
cu totul special Preasfin�itului 

Virgil Bercea, c�ruia i-au promis ascultare �i supunere.
Binecuvântarea de final a fost dat� de Preasfin�itul 

Virgil împreun� cu cei trei preo�i nou hirotoni�i. 
Dup� aceea, Episcopul a cerut binecuvântarea celor 
trei preo�i, îngenunchind înaintea lor �i s�rutându-le 
mâinile. Apoi, noii preo�i au dat binecuvântarea fra�ilor 
întru preo�ie, familiei �i credincio�ilor prezen�i.  Cu 
aceast� ocazie, cei prezen�i au primit câte o iconi�� 
care reprezint� Vestea cea Bun� adus� de Arhanghelul 
Gabriel, Fecioarei Maria, ca amintire întru acordarea 
treptei Preo�iei vrednicilor diaconi Narcis-Florentin 
Licu�a, Gheorghe-Ioan Seica �i Marius-Vasile Obreja.

Celor care au primit reverenda le dorim s� o 
poarte cu vrednicie iar celor nou hirotoni�i le dorim 
preo�ie curat� �i f�r� prihan�.

DANIEL PI�,
 ANUL -I-

Joi, 7 aprilie a.c., în Aula Magna a Seminarului Teologic Greco-Catolic, a avut loc conferin�a cu tema „Calea 
des�vâr�irii la Platon �i Plotin. Un parcurs înc� actual” - sus�inut� de pr. Prof. Univ. Dr. Francisco de Macedo, de la 
Universitatea Pontifical� Lateran din Roma. Profesorul Macedo, preferând un discurs în stil meditativ în locul unuia 
tehnico-�tiin�ific – a ar�tat cum cele dou� filosofii antice, cea a lui Platon �i respectiv cea a lui Plotin sunt legate 
într-o rela�ie de filia�ie, ambele propunând un model de devenire spiritual�, apropiat într-un anume sens celui pe care 
îl ofer� cre�tinismul. A�adar s-ar putea aduce un suflu nou teologiei cre�tine  printr-o regândire – de data aceasta în 
context actual – a filosofiei platonice �i neo-platonice. Evenimentul s-a bucurat de prezen�a  atât a seminari�tilor cât 
�i a profesorilor. Vizita pe care am avut onoarea s� o primim a stârnit un îndoit interes, aceasta �i pentru c� ea devine 
promisiunea unei viitoare colabor�ri care se va concretiza printr-o serie de cursuri pe care profesorul Macedo le va 
sus�ine în cadrul facult��ii noastre.

VASILE GRAD,
ANUL -I-

CONFERIN��
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S� iube�ti �i s� �i se r�spund� cu iubire, genereaz� 
un sentiment de siguran�� �i împlinire. Un sentiment de 
bine. Eu cred c� este sentimentul suprem care poate fi 
perceput de c�tre om în aceast� via��.

Am fost surprins s� aflu c� nu toat� lumea „iube�te” 
la fel. Am citit o carte,care mi-a pl�cut foarte mult, �i care 
mi-a deschis ochii. Cartea se nume�te „Cele cinci limbaje ale 
iubirii” �i este scris� de Gary Chapman. Am aflat din carte 
c� doctorul Chapman, în urma experien�ei, �i-a dat seama 
ca omul reac�ioneaz� diferit �i î�i manifest� sentimentele 
diferit. Astfel el a identificat cinci moduri de a-ti exprima 
afec�iunea. Acestea sunt: cuvintele de încurajare, timpul 
petrecut, darurile, serviciile �i atingerea fizic�.

 
  Cuvintele de încurajare
Sunt cuvinte sau expresii care laud� într-o oarecare 

m�sur� calit��ile partenerului de via�� sau persoanei pentru 
care î�i exprimi afec�iunea. Fie c� îi spui c� este frumos/
frumoas� sau c� îi st� foarte bine o hain� sau p�rul, sau pur 
�i simplu lauzi calita�ile gastronomice sau artistice, toate 
împlinesc nevoia de afectivitate a persoanelor care au ca 
limbaj principal al iubirii cuvintele de încurajare.

   
  Timpul petrecut
Unele persoane se simt iubite când î�i rupi din timpul 

t�u �i îl petrece�i f�când activit��i împreun�. Dar în timpul 
activit��iilor trebuie s� î�i focalizezi toat� aten�ia ta asupra 
partenerului. Nu conteaz� dac� lua�i cina împreun� dar tu 
urm�re�ti un film sau dac� merge-�i la plimbare �i vorbe�ti 
încontinu la telefon. Activit��ile pot fi simple: o cin�, un picnic, 
o plimbare sau s� va privi�i în ochii �i s� povesti�i la un suc.

  Darurile
Persoanele care au ca limbaj principal de iubire 

„darurile”, se vor sim�i iubite când primesc mici daruri 
sau aten�ii. Nu trebuie s� fie cadouri de o valoare 
(financiar�) mare. De aici �i expresia „gestul conteaz�”. 
Pot fi daruri mici cum ar fi: un buchet de flori salbatice 
de pe un câmp, un bile�el cu „te iubesc” lasat pe pern� sau 
o prajitura pe placul lui/ei cump�rat� în drum spre cas�. 
Toate îndeplinesc nevoia de iubire.

  Serviciile
Chiar dac� serviciile ar putea p�rea o rutina, unele 

persoane se simt iubite doar în felul acesta. Unii b�rba�i 

TE ROG S� M� IUBE	TI!
se simt iubi�i, dac� so�iile lor îi a�teapt� cu masa preg�tit�, 
dac� g�sesc haine curate �i c�lcate sau casa curat�. Tot la fel, 
femeile se simt iubite dac� so�ii lor spal� ma�ina, le ajut� la 
cur��enie sau duc gunoiul.

  Atingerea fizic�
Al V-lea �i ultimul mod de exprimare al iubirii este 

atingerea fizic�. Nu ne referim la contact sexual, ci la tot 
ce implic� atingerea a dou� persoane. Aceast� grup� de 
oameni primesc afec�iune (sau se simt iubi�i) când sunt 
s�ruta�i, îmbr��i�a�i, când se plimba de mân� cu partenerul 
de via��, sau pur �i simplu când li se umbl� prin p�r sau 
sunt �inu�i în bra�e.

Fiecare persoan� simte un grad mai mare sau 
mai mic de afec�iune din toate cele cinci limbaje, dar 
unul este principal. De obicei modul în care î�i exprim� 
un om iubirea este felul în care ar vrea s� �i primeasc�. 
Problema apare când persoanele vorbesc „limbaje” 
diferite ale iubirii �i „îndr�gostirea” a trecut (sentimentul 
de îndr�gostire �ine pân� la maxim 2 ani �i nu dispare 
deodat� de la amândoi). Degeaba îi oferi cadouri peste 
cadouri dac� ea are nevoie de o îmbr��i�are sau degeaba 
s�ru�i o persoan� dac� dore�te s� o aju�i la cur��enie. De�i 
celelalte limbaje care nou� nu ne trezesc nici un sentiment 
(poate doar o sprâncean� ridicat�...) ni se par o pierdere de 
timp, trebuie s� con�tientiz�m c� suntem diferi�i �i pentru 
a ne putea iubi, trebuie sa vorbim limba celuilalt. 

 Aceste limbaje de iubire se aplic� �i copiilor, iar 
pentru a nu da gre� (cel pu�in pân� li se identific� limbajul 
principal de iubire) p�rin�ii trebuie s� alimenteze toate 
cele cinci limbaje. To�i copii (adole�cen�ii) care fug de 
acas� sau sunt violen�i sau au rela�ii de prietenie (sau/�i 
sexuale) ciudate, au o problem� de afectivitate. Nu se simt 
iubi�i. Chiar dac� p�rin�ii îi iubesc, ei nu îi iubesc pe limba 
lor. Degeaba îi cumperi o minge de fotbal, unui copil care 
are nevoie de „timp petrecut”, dac� nu î�i faci timp sa 
joci fotbal cu el. Sau pentru un copil care are nevoie de 
„cuvinte de încurajare”  degeaba joci fotbal cu el, dac� nu 
îi spui ce bine joac� sau ce pas� grozav� a dat...

 Astfel totul se reduce la voin��. Înve�i „limba” 
partenerei tale pentru ca acesta s� se simt� iubit�? Sau 
consideri ciudat modul ei de afec�iune �i o obligi s� caute 
iubire în alt� parte...

HORIA N. BURSA	,
Anul -II-


