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SIMPOZION NA�IONAL STUDEN�ESC
„Credin��, r�spuns �i responsabilitate”

În perioada 4-6 aprilie 2013, în Aula Magna a 
Seminarului Teologic Greco-Catolic „Sfin�ii Vasile, 
Grigore �i Ioan” din Oradea a avut loc Sesiunea de 
Comunic�ri �tiin�ifice Studen�e�ti, cu titlul „Credin��, 
r�spuns �i responsabilitate”. Aceasta Sesiune a 
fost organizat� de Asocia�ia Studen�easc� Coriolan 
T�mâian, cu binecuvântarea Preasfin�iei sale Virgil 
Bercea, episcop greco-catolic de Oradea.

 Sesiunea de 
Comunic�ri a început 
joi 4 aprilie cu salutul 
adresat participan�ilor 
de c�tre p�rintele 
Antoniu Chifor, 
rectorul Seminarului 
or�dean, urmat de 
cel al directorului 
de Departament al 
Facult��ii de Teologie 
greco-catolic� din 
Oradea, domnul Ionu� 
Popescu. În deschidere 
a luat cuvântul 
pre�edintele asocia�iei 
A.S.C.T.O, Daniel Pi� 
�i studentul Andrei Vucu, care au f�cut o introducere în 
tema sesiunii de comunic�ri.

La aceast� sesiune au participat: Zlotea Dorin 
cu lucrarea Credin�a - redobândirea identit��ii” de la 
Facultatea de Teologie Ortodox� Bucure�ti; Bolboa�� 
�ofaru-Alin cu lucrarea „Ascult�, prive�te �i taci...” 
de la Facultatea de Teologie „Andrei �aguna” 
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu; Vestemean Ciprian 
cu lucrarea „Credin�a vie! Identitatea cre�tinului de 
azi” de la Facultatea de Teologie Greco-Catolic� din 
cadrul Universit��ii Babe�-Bolyai: Departamentul 
Blaj; Corde Florin cu lucrarea „Ce spune Biblia despre 
credin��?” de la Facultatea de Teologie Greco-Catolic� 

din cadrul Universit��ii Babe�-Bolyai: Departamentul 
Oradea;  Bulg�r Ioan-Pompiliu cu lucrarea „Credin�a 
în via�a �i scrierile Episcopului Ioan Suciu” de la 
Facultatea de Teologie Greco-Catolic� din cadrul 
Universit��ii Babe�-Bolyai: Departamentul Blaj; Pavel 
Drago� cu lucrarea „Credin�a: Via�a cre�tinului” de la 
Facultatea de Teologie Ortodox� ”Episcop Dr. Vasile 
Coman” din cadrul Universit��ii din Oradea; R�duic� 

Costel  cu lucrarea 
„Protopopiatul greco-
catolic timi�orean. 
Manifest�ri culturale 
�i spirituale la sfâr�itul 
secolului al XIX-lea 
�i începutul secolului 
al XX-lea” de la 
Universitatea de Vest. 
Timi�oara. Facultatea 
de Litere, Istorie �i 
Teologie; Suciu Rafael 
cu lucrarea „Rolul 
episcopilor Romano-
Catolici în cadrul vie�ii 
sociale �i culturale a 
timi�orenilor 1867-

1818 ”de la Universitatea de Vest. Timi�oara. Facultatea 
de Litere, Istorie �i Teologie; Ciortan Marian-Dumitru cu 
lucrarea „Rolul reformei în via�a spiritual� timi�orean� 
1867-1918” de la Universitatea de Vest. Timi�oara. 
Facultatea de Litere, Istorie �i Teologie; Daniel Grecu  
cu lucrarea „Credin�a - adeverirea celor n�d�jduite, 
dovada celor nev�zute” de la Facultatea de Teologie 
”Andrei �aguna” Universitatea “Lucian Blaga” 
Sibiu; M�d�ra�i �tefan  cu lucrarea „Credin�a Maicii 
Domnului” de la Facultatea de Teologie Greco-Catolic� 
din cadrul Universit��ii Babe�-Bolyai: Departamentul 
Blaj; Chitu�� Alexandru cu lucrarea  „Credin�a- temelie 

(continuare în pag. 2)
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a virtu�ilor - în opera p�rintelui Dumitru St�niloae” de la 
Facultatea de Teologie „Andrei �aguna” Universitatea 
„Lucian Blaga” Sibiu; Alexe Angelo Maria-Iosif cu 
lucrarea „Credin�� �i Liturghie” de la Facultatea de 
Teologie Greco-Catolic� din cadrul Universit��ii Babe�-
Bolyai: Departamentul Oradea; Vucu Andrei cu lucrarea 
„Reflexii asupra conceptului de doxa” de la Facultatea 
de Teologie Greco-Catolic� din cadrul Universit��ii 
Babe�-Bolyai: Departamentul Oradea; Lungu Adrian 
cu lucrarea „Credin�a care mântuie�te” de la Facultatea 
de Teologie Ortodox� din Arad; Boje Ioan cu lucrarea 
„Reflexii asupra leg�turii dintre credin�� �i ra�iune” 
de la Facultatea de Teologie Greco-Catolic� Institutul 
Teologic” Ep. Dr. Alexandru Rusu” Baia-Mare; Cocora 
Bogdan-Doru cu lucrarea „Muzica - surs� inepuizabil� 
de aprofundare a credin�ei cre�tine” de la Facultatea de 
Teologie Greco-Catolic� din cadrul Universit��ii Babe�-
Bolyai: Departamentul Oradea; M�rie� Vl�du�-Dorel 
cu lucrarea „Credin�a v�zut� din perspectiva Bibliei” 
de la Facultatea de Teologie Greco-Catolic� Institutul 
Teologic „Ep. Dr. Alexandru Rusu” Baia-Mare; Gulin 
Marian cu lucrarea „Responsabilitatea tinerilor de ast�zi 
pentru via�a societ��ii de mâine” de la Departamentul 
de �tiin�e Socio-Umane, Teologie, Arte - Domeniul 
Teologie Ortodox� din cadrul Centrului Universitar 
Nord - Baia Mare; Cernucan Vasile-Paul cu lucrarea 
„Indiferentismul religios, o alegere a omului contemporan 
în c�utarea sensului existen�ial”  de la Facultatea de 
Teologie Greco-Catolic� din cadrul Universit��ii Babe�-
Bolyai: Departamentul Oradea; Toporan Marian cu 
lucrarea „Indiferentismul religios” de la Departamentul 
de �tiin�e Socio-Umane, Teologie, Arte - Domeniul 
Teologie Ortodox� din cadrul Centrului Universitar 
Nord - Baia Mare; Corbu Daniel Mihai  cu lucrarea 
„Credin�a, r�spuns, responsabilitate” de la Facultatea 
de Teologie „Andrei �aguna” Universitatea „Lucian 
Blaga” Sibiu; Bodea Raul-Ovidiu  cu lucrarea „Credin�a 
ca etap� în dezvoltarea duhovniceasc�” de la Facultatea 
de Teologie Ortodox� ”Episcop Dr. Vasile Coman” din 
cadrul Universit��ii din Oradea

Tot în cadrul acestui eveniment, vineri 5 aprilie, 
a avut loc lansarea c�r�ii „R�d�cinile cre�tinismului �i 
dimensiunea lui eclesial� în primele dou� secole”, al 
c�rei autor este Cristian B�l�nean, student în anul IV 
la Facultatea de Teologie greco-catolic� din Oradea, 
prezentat� de c�tre p�rintele Nicolae Bodea.

La finalul sesiunii, pre�edintele A.S.C.T.O., 
Daniel Pi�, a înmânat diplome de participare celor care 
au sus�inut lucr�ri.

Evenimentul a fost organizat de Universitatea 
Babe�-Bolyai, Facultatea de Teologie Greco-Catolic�, 
Departamentul Oradea, prin Asocia�ia Studen�easc� 
„Coriolan T�mâian”.

Daniel PI	
An III

(urmare din pag. 1)

EXERCI	IILE SPIRITUALE
În perioada 24.04.2013 – 26.04.2013, vor avea 

loc Exerci�iile spirituale organizate de Seminarul 
Teologic Greco-Catolic din Oradea, pentru to�i 
seminari�tii. Loca�ia din acest an este Stâna de Vale, 
un cadru deosebit pentru o astfel de activitate ce 
permite cu adev�rat retragerea personal� a fiec�rui 
participant, precum �i favorizeaz� integrarea în 
spiritul acestora. 

Dar pentru a în�elege mai bine ce anume 
înseamn� aceste exerci�ii spirituale, vom preciza 
faptul c� ele sunt retrageri pentru reculegere �i 
medita�ie, care au anumite teme biblico-morale. 
Acestea se desf��oar� într-un anumit interval de 
timp, de obicei 3-4 zile, îns� se pot întinde �i pe un 
interval mai mare de pân� la 30-40 de zile.

În aceste zile formatorul/conferen�iarul expune 
o serie de cuvânt�ri-subteme 3-5 într-o zi, ce au 
leg�tur� cu tema principal�, intercalate cu momente 
de rug�ciune comunitar�, rug�ciune personal�, 
lectur� �i medita�ie a temelor discutate. Participan�ii 
la aceste exerci�ii spirituale au posibilitatea pe lâng� 
participarea liturgic�, la spovad� (dac� e cazul 
chiar spovad� general� detaliat�), la consultarea 
formatorilor în diferitele preocup�ri pentru g�sirea 
solu�iilor potrivite pentru a aborda via�a a�a cum se 
cuvine. De asemenea se caut� �i o bun� clarificare 
a op�iunii fundamentale (c�s�torie/monahism/
voca�ie preo�easc�) �i vor fi determinate momente de 
discu�ii personale cu preotul formator/conferen�iar/
predicator pentru orice alte necesit��i spirituale.

Asemenea forme „puternice” de rug�ciune �i 
reculegere sunt propuse adesea în preajma s�rb�torii 
Învierii Domnului Isus sau a primirii diferitelor trepte 
ale preo�iei, îns� se pot propune �i în alte perioade a 
anului, pentru anumite grupuri, ce au în comun fie 
vârsta, fie alte preocup�ri precum: preg�tirea pentru 
c�s�torie, perioada de concediu ori altele.

Tema exerci�iilor spirituale din prim�vara 
acestui an este „Credin�a vine din ascultare”, 
tem� ce se leag� de Anul Credin�ei stabilit de c�tre 
Benedict al XVI-lea, iar predicatorul exerci�iilor 
spirituale este P�rintele  Cristian Cri�an – Rector 
al Misiunii Greco-Catolice Române din Paris.

„Cu fric� de Dumnezeu, cu credin�� �i cu 
dragoste” s� ne apropiem de Domnul! 

Vlad-Traian HIRI
,
 Teologie Pastoral�, Anul III
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MUZICA SACRA ÎN DOCUMENTELE MAGISTERIALE
Introducere

„Tradi�ia muzical� a Bisericii universale constituie 
o comoar� de o valoare inestimabil� �i ea are întâietate 
asupra altor expresii ale artei mai ales pentru faptul c�, 
unit cu cuvintele, cântul sacru constituie o parte necesar� 
si integrant� a liturgiei solemne. Cântul �i muzica î�i 
îndeplinesc func�ia de semne într-un mod cu atât mai 
semnificativ cu cât sunt mai strâns legate de ac�iunea 
liturgic�, dup� trei criterii principale: frumuse�ea 
expresiv� a rug�ciunii, participarea unanim� a adun�rii în 
momentele stabilite �i caracterul solemn al celebr�rii” (1).

Calitatea de „cântare” a slujbei cre�tine în general 
�i a celei r�s�ritene în special, poate fi urm�rit� pân� 
în primele secole ale erei cre�tine. Aceasta ar putea fi 
considerat� o mo�tenire �i tot odat� o continuare a tradi�iei 
sinagogale, muzica fiind prezent� mereu în cultul ebraic �i 
mai apoi preluat� �i în cel cre�tin - mai ales c el r�s�ritean. 
Vorbind despre „cântarea liturgic�” exist� uneori �i 
tendin�a de a se acorda o pondere mult mai sc�zut� ei 
�i chiar de a uita cel de de al doilea termen, liturgicul 
tratându-se oarecum exclusiv cu cântarea în sine (2).

Scrierile Sfin�ilor P�rin�i despre muzic�
Sf. Niceta condamn� pe cei care refuz� cântarea 

psalmilor �i a laudelor. În tratatul s�u despre muzic� face o 
diferent� între cântat �i strig�tul care se folose�te la teatru. 
A�a cum se deosebe�te c�ldura de frig, a�a se deosebe�te 
cel ce tace de cel ce vorbe�te, fiind imposibil a aduce laud� 
lui Dumnezeu prin t�cere. Psalmii sunt recomanda�i aca 
fiind rug�ciunea esen�ial� de pream�rire a lui Dumnezeu, 
fiind o delectare între hrana spiritual� oferit� de lecturi �i 
r�corirea adus� prin rug�ciune. Asemenea celor trei tineri 
care într-un glas au l�udat pe Domnul în cuptorul încins 
�i noi ca dintr-o gur� s� scoatem acela� glas al psalmilor 
�i s� facem to�i deodat� aceea�i schimbare a vocii. Iar cel 
ce nu se poate acomoda celorlal�i, mai bine s� tac�, sau s� 
cânte mai încet decât s� asurzeasc� pe ceilal�i cu vocea lui 
strig�toare; c�ci astfel va împlini cum se cade �i datoria 
slujbei �i nu va conturba nici adunarea fra�ilor care cânt�, 
c�ci nu to�i au o voce melodioas� �i pl�cut� (3).

Sf. Augustin a tratat despre muzic� în �ase c�r�i 
ale sale, fiind influen�at bineîn�eles �i de mentalitatea 
�i formarea primit� în �colile de retoric� ale timpului. 
Pentru el inclusiv astrele produc muzic�, o muzic� 
imperceptibil� nou�. Nici o alt� disciplin� nu mai 
con�ine ceva armonios ca �i muzica. Muzica înseamn� 
a modula �i este în strâns� leg�tur� cu dansul, fiind o 
form� superioar� de a te manifesta.  Sunetele provin din 
interior, este prezent� adeziunea sufletului la lauda adus� 
de trup prin intermediul sunetelor care pot s� transmit� 
diferite st�ri emo�ionale (4). 

Istoricii Sozomen �i Teodoret men�ioneaz� în opere lor 
faptul c� sirienii la serviciul divin imnurile Sf. Efrem despre 
Fecioara Maria. Acesta compune 97 de imne cu caracter 

dogmatic, îndreptate împotriva ereticilor timpului. 
Sf. Ciprian în tratul s�u „De oratione” vorbe�te 

depre cântarea liturgic� f�când aluzie mai ales la 
vechimea cântarii Lumin� lin�. Aceast� cântare fiind o 
cântare cu caracter prea expres trinitar pentru a nu intui 
c� acesta i-a g�sit o întrebuin�are în cadrul cultului (5).

A�a cum era de a�teptat cântarea liturgic� nu a fost 
men�ionat� doar de anumi�i autori în cadrul operelor lor. 
Încununarea vine odat� cu combatere ereziilor în cadrul 
primelor �apte Sinoade Ecumenice (în aceast� perioa� 
temporal� intrând �i sinoadele locale) când Biserica era 
înc� nedevizat�. În general, destul de multe canoane 
cu referire la cântarea bisericeasc� au fost elaborate în 
aceast� perioad�. Canoanele pot fi corelate cu caracterul 
biblic al cânt�rii biserice�ti în general, care constituie un 
aspect definitoriu al acesteia. Sinodul de la Laodiceea 
în canonul 59 recomand� ca în Biseric� s� se cânte doar 
cânt�ri autorizate (canonice). Canonul 81 al Sinodului 
VI Ecumenic recomand�, împotriva ereziei monofizite 
s� se cânte doar cu cuvintele cuvenite �i f�r� nici un alt 
fel de adaus nelegiuit (6).

Perioada patristic� se încheie cu Sf. Ioan 
Damaschinul, ultimul mare Sfânt P�rinte, care �i-a adus 
contribu�ia în domeniul teologiei cu o serie de scrieri între 
care se g�sesc �i anumite teme dedicate excllusiv muzicii. 
În acest domeniu a fost destul de vestit în timpul s�u, el 
realizând o întoarcere la prosodia clasic� �i încearc� s� 
uneasc� itmul cu metrul în unele poezii. Prin lucrarea sa 
„Elemente de baz� ale Octoihului”  (atribuit� lui), aduce 
o imbun�t��ire consistent� facilitând practicarea cânt�rii 
liturgice în cadrul cultului divin. De�ii unele cânt�ri liturgice 
existau �i înainte de el, meritul s�u este acela c� le-a adunat, 
stilizat, organizat pe cele 8 glasuri antice, �i a încheiat astfel 
octoihul în forma în care o avem noi ast�zi. De la el au 
r�mas cele mai multe antifoane �i dogmatice (7).

Muzica bisericeasc� în aten�ia teologilor �i sinoadelor 
post patristice

De�ii perioada patristic� se încheie odat� cu Sf. 
Ioan Damaschinul muzica a r�mas în continuare una din 
tematicile care vor preocupa intens umanitatea. Dup� 
reforma realizat� de papa Grigorie Dialogul în cadrul 
liturgiei latine prezent� în cartea sa „antifonar”  cu ajutorul 
c�reia se va r�spândii în tot Apusul, reforma sa în acest 
domeniu va fi continuat� de mai mul�i teologi. În tratatul 
„Musica enchiriadis”, atribuit c�lug�rului benedictin 
Hucbald de la Saint Amand, Flandra sunt prezentate 
regulile (timpul �i m�sura cânt�rii armonice. Îmbun�t��iri 
ulterioare ale sistemului cum ar fi: smplificarea liniilor �i 
precizarea sc�rii muzicale sunt datorate unui alt c�lug�r 
benedictin, Guido de Arezzo, permi�ând astfel dezvoltarea 
muzicii armonice (8). 

Secolul  XVI aduce  cu el Reforma lui Martin 
Luther care a dat na�tere Bisericilor protestante. Muzica 
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nu a sc�pat nici ea din aten�ia acestui reformator, putând 
afima c� el a dat primele defini�ii cu  privire la rolul muzii 
în liturgia acestor Biserici. „Muzica este un dar divin”, 
afirma Luther pe urmele maestrului s�u Sf. Augustin. 
De acum înainte muzica, pe care  to�i o cânt� în cor 
la liturghie, cu melodiile sale simple �i emo�ionante, 
cunoscute înc� înainte de a înv��a s� vorbeasc�. Se cânt� 
bineîn�eles la biseric� sau acas�, pe strad� sau la �coal� �i 
chiar pe strad� pentru c� ora�ele pl�tesc un ansamblu de 
muzicieni municipali care s� cânte din turnul prim�riei. 
Cantatele duminicale erau considerate o reluare a predicii 
din anvon, din balcon organistul predica a�a cum o f�cea 
pastorul de la amvon (9).  

Istoria polifoniei vocale din veacul al XVI-lea este 
dominat� de figura italian Giovanni Pierluigi da Palestrina. 
Rolul lui a fost îns� exagerat într-o anumit� m�sur� în 
leg�tur� cu îndreptarea cânt�rii biserice�ti polifonice (10). 
Luptele  dintre for�ele progresiste �i cele reac�ionare din 
perioada Rena�terii nu s-a manifestat, poate, cu atâta 
ascu�ime ca la Roma, ora� al papei, înapoiat economic 
care nu era altceva decât „ora�ul papal”, bastion al celui 
mai reac�ionar catolicism. Biserica, pentru a consolida 
pozi�ia sa angaja  în serviciul papei mari mae�trii ai 
polifoniei franco-flamande, iar mai târziu �i reprezentan�i 
ai �colii polifonice itliene. Contrareforma a fost o 
mi�care reac�ionar� pentru a contracara loviturile date de 
protestantism (11).  Sinodul de la Trident a fost sesizat cu 
privire la decaden�a muzicii iar acesta a adunat materiale  
pentru a dezbate �i a lua o hot�râre în privin�a cânt�rii 
biserice�ti. În cele din urm� chestiunea a fost l�sat� de 
conciliu în seama sinoadelor locale �i a episcopilor.

 Mult mai târziu, abea în anul 1903, papa Pius 
al X-lea prin scrisoarea „Motu proprio” hot�râ condi�iile 
muzicii biserice�ti, determinând întoarcerea din lumea 
apusean� la vechile modele de polifonie vocal� religioas�. 
Cam în aceia�i period�,  anul 1865, domnitorul Al. Ioan 
Cuza hot�râ introducerea corurilor vocale în bisericile 
din România. Astfel practica polifoniei cânt�rii religioase 
apusean� a p�truns �i în România prin intermediul 
influen�elor ruse�ti (12). 

 Problema muzicii în cadrul cânt�rii biserice�ti 
va fitratat� �i în cadrul ultimului Sinod, Vatican II, unde 
s-a acordat o aten�ie deosebit� acestei teme, conferindui-
se un capitol în cadrul constitu�iei despre liturgie 
„Sacrosantum Concilium”. În cadrul acestei constitu�ii 
s-a reafirmat prioritatea muzicii fa�� de celelalte forme de 
art� �i importan�a ei în cadrul cultului divin. Nu trebuie 
neglijat patrimoniul Bisericilor particulare prezente în 
cadrul Bisericii Catolice,  acestea putându-se manifesta 
în continuare folosind muzica specific� tradi�iei locale. În 
ceea ce-i prive�te pe misionari ei trebuie s� adapteze cultul 
la sim��mintele popoarelor în care î�i desf��oar� misiunea. 
Instrumentele sunt admise în bisericile de rit latin cu 
consin��mântul autorit��ii superioare, orga ocupând un 
loc primordial. Bineîn�eles sinodul  nu a omis nici pe 
muzicieni, care trebuie ajuta�i s� desf��oare o activitate 

înfloritoare dar mai inaite de aceasta Biserica trebuind s� 
descopere �i s� încurajeze talentele (13).

Concluzii
 A�a cum se poate vedea mai sus muzica a înso�it 

evolu�ia Bisericii înc� de la începuturile ei. Biserica se va 
inspira mai intâi din muzica sinagogal� iar mai apoi î�i 
dezvolt� o evolu�ie muzical� proprie. De aceea muzica a 
fost unul dintre subiectele nelipsite din lucr�rile Sfin�ilor 
P�rin�i �i a celorlal�i teologi chiar dac� într-un mod mai 
pu�in explicit, cel pu�in anumite domenii tratate fiind 
indisolubil legate de muzica sacr�. Sinoadele Ecumenice 
�i locale au dat hot�râri cu privire la muzica bisericeasc� 
ultimul fiind Vatican II, care a acordat o aten�ie deosebit� 
acestui domeniu .

 În ceea ce prive�te muzica bisericeasc�, aceasta 
este un tezaur inepuizabil �i cu siguran�� c� vor mai fi 
emise documente magisteriale cu privire la ea sau daca nu 
ea va fi mereu în aten�ia teologilor �i nu numai.

R�zvan Nistor CHIVULESCU,
Anul IV

(1) Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolic� 
de Buure�ti, Bucure�ti, 1993, p. 259; (2) Cf. GR	JDIAN Vasile, 
Teologia cânt�rii liturgice în Biserica  Ortodox�, Ed. Universit��ii 
„Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2000, p. 25; (3) Cf. T	UTU Aloisiu 
Ludovic, Sfântul Niceta de Remesiana, Ed. Logos 94, Oradea, 
1995, p. 84-92; (4) Cf. Sf. Augustin, De Musica, Ed. Univers, 
Bucure�ti, 2000, p 57-63; (5) Cf. VINTILESCU Petre, Poezia 
imnografic� în c�r�ile de ritual �i cântarea bisericeasc�, Ed. Pace, 
Bucure�ti, 1937,  pp. 38-44; (6) Cf. GR	JDIAN Vasile, Teologia 
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Continuând reflec�ia noastr� asupra convertirii 
�i peniten�ei, trebuie s� observ�m c� eficacitatea 
peniten�ei autentice care const� în convertirea inimii 
�i îndreptarea ei c�tre Dumnezeu, se poate pierde 
dac� ne l�s�m frecvent prad� ispitei �i uit�m sau nu 
con�tientiz�m, c� p�catul este personal �i fiecare în 
mod individual trebuie s� lupt�m împotriva lui. 

Dumnezeu vrea ca p�c�tosul s� se converteasc� 
�i s� tr�iasc�, dar el trebuie s� coopereze la aceasta 
prin c�in�� �i opere peniten�iale. 

P�catul - afirm� Ioan Paul al II-lea este un act 
personal, deoarece este un act liber al persoanei ca 
individ, nu al unui grup sau al unei comunit��i, astfel c� 
nu exist� nimic mai personal, �i mai netransferabil în 
om, decât meritul virtu�ii �i responsabilitatea vinov��iei. 

P�catul las� în suflet o urm� care trebuie �tears�, 
cu durere dar �i cu mult� iubire.

Pe de alt� parte, cu toate c� p�catul reprezint� 
întotdeauna o ofens� personal� adus� lui Dumnezeu, 
el las� urme �i în persoanele din apropierea noastr�. 
Noi influen��m în bine sau în r�u pe cei ce vin în 
contact cu noi, în biseric� �i în lume. Cu alte cuvinte, 
nu exist� p�cat oarecare, fie el cel mai intim �i mai 
ascuns, strict individual, care s�-l afecteze exclusiv pe 
cel care l-a comis. 

Orice p�cat se repercuteaz� cu o intensitate, mai 
mare sau mai mic�, asupra întregului corp ecleziastic, 
asupra întregii familii umane. 

De aceea, este un har, de la Dumnezeu, pe care 
trebuie s�-l cerem în rug�ciunile noastre, acela de a 
avea con�tiin�a p�catului �i a nu înceta s� ne c�im 
pentru p�catele noastre trecute, �i s� le demasc�m 
pe cele prezente, chiar dac� ar fi vorba numai de 
imperfec�iuni sau de o lips� de iubire. 

Este un har faptul c� putem spune �i noi din 
toat� inima „îmi cunosc f�r�delegile mele �i p�catul 
meu înaintea mea este pururea”.

 În lumea de ast�zi puternic secularizat�, se 
vede cu claritate �i am putea spune, cu o intensitate 
dureroas�, ca o caracteristic� a acestei lumi, pierderea 
con�tiin�ei p�catului. 

De aceea, noi care ne bucur�m de acest har 
al Domnului, pe lâng� alte fapte peniten�iale, cum 
sunt: mortific�rile despre care am vorbit în cateheza 
anterioar�, faptele de caritate (pomeni etc.), un rol 
important, între aceste fapte, îl are confesiunea sau 
m�rturisirea p�catelor.

În sacramentul peniten�ei confesionale cerem 
iertare pentru p�catele noastre.

Postul Mare este un timp potrivit pentru a avea 
grij� de modul de a primi sacramentul peniten�ei 
confesionale, aceast� întâlnire cu Hristos, prezent în 

persoana preotului, întâlnire mereu unic� �i divers�.
În acest sacrament, Isus ne întâmpin� ca un Bun 

P�stor, ne în�elege, ne iart�, ne vindec�, ne purific�, 
ne înt�re�te.

Când ne apropiem de acest sacrament, trebuie 
s� ne gândim înainte de toate la Hristos. El trebuie s� 
fie centrul actului sacramental, iar gloria Domnului 
�i iubirea pentru El trebuie s� conteze mai mult 
decât p�catele noastre. Trebuie s� ne uit�m mai mult 
la Isus decât la noi în�ine, mai mult la bun�tatea �i 
milostivirea Lui decât la mizeria noastr�, c�ci via�a 
interioar� (pe care trebuie s� o înt�rim, s� o facem s� 
creasc�) este un dialog de iubire în care Dumnezeu 
este întotdeauna puctul de referin��.

Atunci când ne hot�râm s� ne m�rturisim 
p�catele noi ne asem�n�m „fiului risipitor”, care se 
hot�r��te s� se întoarc� la casa Tat�lui – porne�te pe 
drumul de întoarcere împins de trista situa�ie în care 
se afl�, ap�sat de con�tiin�a p�catului s�u: „Nu sunt 
demn s� m� nume�ti fiu al t�u”.

Dar o dat� hot�rât �i pornit pe drumul de 
întoarcere, nimic nu-l mai poate opri, pe m�sur� ce se 
apropie de casa p�rinteasc�, recunoa�te cu nostalgie 
toate lucrurile c�minului unde s-a n�scut �i a copil�rit, 
�i vede în îndep�rtare chipul inconfundabil al tat�lui 
care îi iese în întâmpinare. Deoarece un singur lucru 
este important: întâlnirea.

Fiecare confesiune, spune Ioan Paul al II-
lea, este o apropiere de sfin�enia lui Dumnezeu, o 
nou� întâlnire cu propriul adev�r interior, tulburat 
�i schimbat de p�cat, o eliberare �i în acela�i timp 
o recuperare a bucuriei pierdute, a bucuriei de a fi 
mântuit, pe care, în zilele noastre, mul�i semeni ai 
no�tri au încetat s� o mai simt�, deoarece s-a pierdut, 
defapt con�tiin�a p�catului.

Noi trebuie s� c�ut�m s� resim�im aceast� 
bucurie, împreun� cu nostalgia de Dumnezeu, �i s� 
ne apropiem de El care ne a�teapt�. Trebuie s� sim�im 
dorin�a de a ne întâlni singuri cu Domnul, cât mai des 
cu putin��, pentru a trece asupra lui întreaga povar� 
a p�catelor noastre manifestate atât în activitatea 
noastr� de zi cu zi cât �i în rela�iile cu ceilal�i în îns��i 
via�a noastr� spiritul�. 

Aceast� str�danie de concentrare a confesiunii 
asupra lui Hristos este important� pentru evitarea 
c�derii în rutin�, a m�rturisirilor superficiale.

„Miluie�te-m� Dumnezeule dup� mare mila ta, 
�i dup� mul�imea îndur�rilor Tale, �terge f�r�delegea 
mea; �i de p�catul meu cur��e�te-m� ...” (Ps. 50).

Pr. Anton RUS
Spiritualul Seminarului

POSTUL MARE
Timp al convertirii �i peniten�ei (II)
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În aceast� perioad� a postului Mare, Biserica 
ne invit� �i totodat� ne propune spre meditare diferite 
texte scripturistice pentru a în�elege mai bine misterul 
suferin�ei lui Hristos, al slujirii �i al jertfei Sale. În 
cele ce urmeaz� a� dori s� m� opresc asupra figurii 
Robului sau (a Slujitorului) care sufer� întâlnit� în 
profe�ia lui Isaia, de fapt o prefigurarea a p�timirii, 
a mor�ii �i a învierii lui Mesia. �i oficiul bizantin al 
Vecerniei din Vinerea Mare are în componen�a sa 
acest cântec al Slugii, al Servitorului. 

Îns� înainte de a intra în meditarea propriu zis� 
a acestui text, a� dori s� schi�ez în câteva linii portretul 
profetului Isaia �i profe�iile acestuia. 

Se cunosc destul de pu�ine lucruri despre 
acest profet. Isaia a tr�it în sec. al VIII-lea î. Cr. 
Probabil c� era originar din Ierusalim, de rang înalt, 
vorbe�te de la egal la egal cu regii, îi sf�tuie�te în 
politica interna�ional� �i cunoa�te foarte bine mediile 
în�elep�ilor. Numele lui vine de la r�d�cina ebraic� 
yasha care înseamn� a ajuta, a salva, dar care poate 
semnifica totodat� Yahve mântuie�te. Isaia a fost 
c�s�torit cu o profetes� �i a avut probabil doi copii. 
Slujirea lui începe la moartea regelui Ozias în jurul 
anului 740 �i se încheie sub Ezechias, pu�in dup� anul 
700 î.Cr. 

Profe�iile sale denun�� p�catele poporului ales 
�i, cu toate c� îl amenin�� cu mânia divin�, îl consoleaz� 
cu promisiunile Sale. Rolul lui Isaia, al profe�ilor în 
general era, nu s� stigmatizeze sl�biciunile poporului 
Israel, ci pentru a le trezi con�tiin�a �i a le arata 
propriile gre�eli, pentru a-i îndemna s� se întoarc� 
spre Cel care îi a�teapt� mereu cu îndurare. 

Acest cântec al „Robului care sufer�” din Is 
53, este de o mare importan�� teologic�. Este un text 
destul de dificil, îns� trebuie s� evit�m s� ne l�s�m 
impresiona�i de anumite forme de exprimare care ne 
pot deruta sau provoca. Trebuie s� intr�m în ”lumea 
textului”, într-o lume care ni se ofer�, într-un context 
cultural �i religios care este diferit de cel în care tr�im 
noi ast�zi. 

Cum spuneam la început acest text evoc� 
figura misionar� a lui Isus, misiunea sa des�vâr�it� 
�i mântuitoare. Ne pune înaintea ochilor ceea ce va 
însemna întregul drum pascal. 

Moise �i mul�i profe�i au anun�at c� „Hristos 
trebuia s� sufere �i s� învie din mor�i a treia zi �i s� 
fie predicat� convertirea în numele lui spre iertarea 
p�catelor la toate popoarele. Începând din Ierusalim” 
Misterul lui Hristos de la umilin�� la în�l�are, este un 
mister de schimb oneros �i de solidaritate; Robul ia 
asupra sa p�catele noastre, iar noi primim de la el 
dreptatea �i iertarea. 

Din citirea textului se degaj� figura unui om 
umilit, înjosit, zdrobit de o judecat� uman� �i religioas� 

MEDITA	IE BIBLIC� (ISAIA 53)
negativ�, îns� dac� citim acest text în ansamblu ne d�m 
seama c� acest Rob al lui Dumnezeu a fost investit 
cu o misiune foarte particular�. În primul rând, El 
este „ales” de Domnul iar misiunea sa este definit� 
ca fiind una salvatoare, mai întâi pentru cei pierdu�i 
ai casei lui Israel, iar mai apoi devine lumin� pentru 
neamuri. Neamuri în sensul, de non iudei, adic� de 
p�gâni. În ultima parte a acestui poem îl vedem pe 
Rob care îndur� persecu�ia din partea oamenilor, dar 
care este fidel pân� la sfâr�itul misiunii sale. Suferin�a 
�i moartea Slugii care î�i ofer� via�a ca jertf� pentru 
p�catele lumii. 

Acest titlu de „rob care sufer�” este oarecum 
o contradic�ie, un scandal pentru lumea noastr� de 
azi care caut� în mod contrar s� nu sufere �i s� nu 
serveasc�, s� nu slujeasc�. Care dintre noi ar accepta 
s� devin� un rob care sufer�, un anonim în slujba 
altora, împotriva curentului. 

A se face servitor, în sensul de a face un 
serviciu, s� fi umilit �i s� mai �i sufere pentru gre�eala 
altora... nu ar fi altceva în viziunea lumii de azi decât 
o sl�biciune, o nedreptate, chiar o nebunie. Cine ar 
alege, liber fiind, aceast� cale a renun��rii �i a auto-
pedepsirii? A accepta aceast� suferin�� în sens cre�tin 
ar însemna s� recuno�ti �i s� faci peniten��. Aceast� 
cale a sacrificiului, dincolo de orice compl�cere în 
durere, nu este oare o cale de convertire? 

În textul nostru Dumnezeu este cel care 
vorbe�te, iar Robul s�u d� m�rturie. Mântuirea lumii 
va trece prin suferin�a unei Slugi exemplare, ceea ce 
era de altfel ceva nou în contextul pre-pascal. Este 
cu siguran�� vorba despre un proiect divin. A suferi 
nu apare ca o sanc�iune, ci ca o încercare permis� de 
Dumnezeu �i liber asumat� de slujitor duce la însu�i 
Dumnezeu. Textul ne spune: „El a fost pedepsit pentru 
mântuirea noastr� �i prin r�nile Lui noi to�i ne-am 
vindecat” Is 53, 5 

Dar cine este aceast� sluga, acest rob, acest 
servitor? 

Sensul de rob nu trebuie în�eles aici ca rela�ia 
dintre un st�pân/�i un sclav, ci în sensul unei slujiri 
împlinit� de un apropiat, care serve�te cauzei unui 
prieten. În limba ebraic� acest cuvânt „rob” poate 
semnifica �i suflu sau vânt. Chiar �i Avraam �i Moise 
au fost numi�i servi. Potrivit concep�iei �i tradi�iei 
iudaice, acest Rob care sufer� nu este nimeni altul 
decât Poporul Israel, care în acel moment se afla în 
exil. Unii în schimb v�d în acest rob un descendent 
al lui David anun�at în Is 11, însa ideea unui Mesia 
suferind era inacceptabil� pentru orice iudeu. 

Pentru cre�tini, în lumina r�stignirii �i învierii 
lui Isus, acest Servitor îl prefigureaz� clar pe Hristos, 
str�puns pentru p�catele noastre. 
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DESPRE TIMPUL SACRU
�I PROFAN

Re� ec�ie personal�… 
Ast�zi, în Biseric�, se pune tot mai mult 

problema seculariz�ri. Lumea devine tot mai profan�, 
sacrul fiind ignorat sau chiar respins. Cred eu, din 
ceea ce se observ�, sacrul nu dispare în profan, el se 
camufleaz�. Omul de azi, a uitat sau nu mai vrea s� 
 aud�, de timpul sacru, al s�rb�torilor liturgice. Acest 
timp, uitat/ eliminat, nu dispare f�r� s� aib� efecte. El 
las� un gol care se umple cu celebr�ri sub alte aspecte. 
Acela�i timp sacru petrecut o dat� la Biseric�, acum se 
petrece în Mall sau în Super-market. Timpul „actualei 
duminici” (v�zut� ca odihn�, timp liber oferit prin 
lege) este folosit pentru alte ocupa�ii care aproape dau 
aspectul unui ritual (shooping, coafor, pescuit, etc.) 
care ia locul „fostei duminici”.

A c�uta vinova�i, e u�or �i totodat� f�r� sens 
dac� nu se aduc solu�ii. Totu�i, cred ca diviziunea între 
membrii unei comunit��i, a dus la un individualism 
foarte puternic. În societatea de azi cu greu mai g�sim 
un spirit comunitar, vorbesc despre asta nu ca unul care 
a� fi cunoscut un spirit comunitar ideal pe care s� îl 
evoc, ci pentru c� lipsa, de orice fel, se simte.

Cultul p ersonalit��i (care ia propor�ii chiar �i în 
biseric�), a dus la o individualizare atât de puternic�, 
încât omul nu mai caut� comuniunea ci caut� o 
independen�� pe care o în�elege prin a se lipsi de 
cel�lalt �i/sau al domina. Totu�i tr�im parc� un paradox 
deoarece,de�i din punct de vedere al apartenen�ei la 
un cult, „credinciosul” nu mai împ�rt��e�te acelea�i 
convingeri cu ”cel�lalt”, el totu�i caut� o comuniune 
care trece la planul material. Aceast� comuniune are 
o nuan�� diferit� pentru c� este practic o comuniune 
pentru a face concuren��. E acel spirit (necurat) care 
te atrage spre dorin�a de posesiune. Diferen�a fa�� 
de comuniunea cre�tin� e c� în aceast� lume care o 
numim „de azi”, cel�lalt e c�utat pentru a fi folosit. 
Timpul cap�t� aceast� calitate, de a fi bun, doar atunci 

De ce trebuia acesta s� sufere?
Dumnezeu, care este creatorul cerului �i al 

p�mântului putea decide s� evite suferin�a robului s�u 
chiar mai mult putea s� eradicheze orice suferin�� în 
mod definitiv. Este de altfel �i tripla provocare a lui 
Hristos pe drumul calvarului: „S� se salveze pe sine 
însu�i dac� este el Hristosul lui Dumnezeu”, strigau 
c�rturarii în Luca 23, 35, apoi solda�ii romani care 
reiau: „Dac� e�ti Regele iudeilor, salveaz�-te pe tine 
însu�i” Lc 23, 37 �i în final, pe cruce, blestemul ultim 
al tâlharului cel r�u „Nu e�ti tu Hristosul? Mântuie�te-
te pe tine însu�i �i pe noi”

A te sustrage îns� din fa�a suferin�ei nu este 
în planul lui Dumnezeu, (chiar cu riscul de a cl�tina 
credin�a multora). Prezen�a suferin�ei pe p�mânt, 
permis� de Dumnezeu r�mâne un mister. Dar suferin�a 
acceptat� este un mister mântuitor, care a intrat în 
lume odat� cu p�catul lui Adam. 

�i astfel suferin�a este aici. Dumnezeu o 
deplânge, nu o dore�te, îns� nu se eschiveaz�, ci 
dimpotriv� o înfrunt�. În acest poem din profetul 
Isaia, se precizeaz� clar c� acest Rob accept� în lini�te 
încercarea, chiar dac� nu este vinovat de nimic. 

Suferin�a nu este o pedeaps� �i nu trebuie s� 
c�ut�m vreo vin� la cel care sufer�. Încerc�rile îi ating 
atât pe cei vinova�i cât �i pe cei inocen�i. Robul ales 
de însu�i Dumnezeu va suferi, trebuie s� sufere...
este scris �i anun�at. Dac� Robul lui Dumnezeu 
c�uta s� evite suferin�a, ar fi r�mas sclavul acestei 
lumi, colaborând cu preocup�rile sale materiale, 
c�utând confortul chiar cu riscul de a-�i uita misiunea 
mântuitoare la care a fost trimis. Acceptând jertfa 
aceasta, Robul care sufer� semnific� chiar prezen�a 
lui Dumnezeu în aceast� lume. 

Textele profetului Isaia anun�� faptul c� aceast� 
slug� care sufer� este o victim�, care prin ascultarea 
fa�� de Dumnezeu trebuie s� traverseze suferin�a �i 
acceptând-o chiar s�-�i dea via�a. În încercarea sa, 
Dumnezeu nu-l va abandona, ci-l va sus�ine, îi va da 
Spiritul s�u, si-i promite c� va vedea lumina �i chiar 
c� va deveni el însu�i lumin� pentru neamuri. 

Planul lui Dumnezeu nu este a�adar unul al 
suferin�ei, ci un plan de eliberare care se dezv�luie 
atunci când Robul s�u accept� s� fac� voia Sa chiar 
cu riscul de a suferi. 

Aceasta este misiunea Robului care sufer�. 
Acesta ar putea fi r�spunsul fiec�ruia dintre noi la 
suferin�ele de azi. 

Ioan Paul al II-lea spunea despre acest cântec 
al robului care sufer� c� este a 5 a Evanghelie, pentru 
c� Patima lui Hristos este evocat� la fel ca la ceilal�i 
patru evangheli�ti.  

Pr. Antoniu Titus CHIFOR,
Rectorul Seminarului
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Aceast� atitudine, trebuie adoptat�, aici �i acum, în 
rândurile clericilor dar si a credincio�ilor, membrii 
ai aceleia�i Biserici.

Revin la rela�ia timp sacru-profan. Dac� 
am reu�it s� ne d�m seama de starea în care ne 
afl�m, a� propune celor care vestesc Evanghelia, 
s� î�i formeze o viziune clar� despre misiunea lor. 
Adev�rul predicat de Hristos, nu constrânge, nu ne 
afund� în rigorism, El, adev�rul, elibereaz�. Rolul 
religiei �i al preotului, este acela de a dezvr�ji 
lumea, iar p�catul cel mai mare care îl poate s�vâr�ii 
un cleric este acela de a-i afunda pe oameni în 
cea�a necunoa�terii �i a intensifica aceast� stare de 
confuzie, prin necorelarea faptelor lor, la Cuvântul 
predicat. 

Aceast� denaturare a adev�ratului timp sacru, 
a semnifica�iei acestuia o observ�m, tocmai în 
preajma s�rb�torilor. Vedem cum de Cr�ciun sau 
Pa�ti, de exemplu, imaginea prin care se promoveaz� 
s�rb�toarea este: Mo� Cr�ciun sau iepura�ul. Deci 
este o imagine comercial�. Este grav ca noi, cei 
care ne declar�m cre�tini s� r�mânem indiferen�i 
la aceast� realitate. S�rb�toarea cre�tin�, a devenit 
o s�rb�toare comercial�, o s�rb�toare mai mult cu 
caracter profan, ancorat� în materie, o s�rb�toare la 
nivel epidermic care nu mai coboar� în profunzimea 
fiin�ei (redus� doar la cadouri, la „v�ruirea 
mormintelor”). Aici, e nevoie de o alternativ�, care 
o putem aduce. Nu e nevoie s� lupt�m împotriva 
iepura�ului de Pa�ti ci s� promov�m imaginea 
Învierii Domnului. Tr�im în „epoca Facebook”, 
unde imaginea este cea care face impresie. E foarte 
important ce promov�m, ce înv���m, ce transmitem 
lumii; revenim iar la obligativitatea de a oferii un 
model. Copiii trebuie s� îl cunoasc� pe pruncul 
Isus, nu atât pe Mo� Cr�ciun. 

Trebuie s� ne alarmeze, rapiditatea cu care se 
denatureaz� sensul s�rb�torilor. Deci e nevoie �i de 
o reac�ie tot atât de rapid�, cu o aceea�i intensitate. 
E vorba de a ne demonstra în primul rând nou�, 
ce înseamn� adev�rata s�rb�toare, ce s�rb�torim 
de fapt. E nevoie s� ne manifest�m credin�a, 
exprimându-o (c�ci e imposibil s� ne bucur�m f�r� 
a împ�rt��i altora) în conformitate cu Adev�rul, s� 
promov�m o adev�rat� imagine a lui Hristos Înviat, 
în primul rând în noi.
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când aduce o dat� cu trecerea lui, avantaje în special 
materiale sau de imagine a ego-ului. Pentru un adev�rat 
cre�tin, timpul sacru, trebuie sau ar trebui s� fie, ca o 
ruptur�, o discontinuitate a kronos-ului (a acestui 
timp care singura lui misiune e s� treac�), care face 
ca omul s� se elibereze din timpul materiei (pentru c� 
timpul e doar acolo unde e materie, e condi�ionat de 
mi�carea materiei), fiind transpus în kairos, timpul „ne 
trec�tor”, adic� o pregustare a ve�niciei (care o putem 
experimenta în celebr�rile liturgice)

Ceea ce societatea de azi promoveaz� este 
exact contrariul (îl cunoa�tem pe maestrul minciuni, 
cel care inverseaz� totul), de�i din aceea�i nevoie a 
omului de a se elibera �i a-�i sacraliza o parte din 
timp, el (omul) se afund� tot mai mult în empiric, 
c�utând s� dobândeasc� materie, dar totdeauna mai 
mult� decât cel�lalt. Dac� la un cre�tin „a avea” 
se raporteaz� mereu la Creator, la omul promovat 
azi, raportarea e f�cut� fa�� de creatur�, ceea ce-l 
reduce la a poseda. 

Totu�i, acestei societ��i, „de azi”, nu putem 
s� îi amput�m întreaga vin�, pentru c� nu este pe 
deplin a lor (a acelor care au denaturat adev�ratul 
sens al sacrului). P�rta�i acestei vine sunt cei care ar 
trebuie s� ofere alternative. Sunt acei „promotori” ai 
sacrului care, nu au o viziune clar� despre misiunea 
lor. M� refer la acei evanghelizatori (cinste celor 
care nu-s a�a), care transmit Evanghelia cu statut 
de po�ta�i. Suntem entit��i care în cre�tere �i 
dezvoltare, imit�m, copiem exemplul celor mai 
în etate decât noi. Putem s� evoc�m exemplul 
copiilor care imit� p�rin�ii - aceasta este singura 
metod� de înv��are a celor foarte mici (copilul la 
început nici cuvintele nu le cunoa�te ci le coreleaz� 
cu gesturile, cu faptele). Aduc deci, argumente în 
favoarea importan�ei faptelor, care s� exprime ceea 
ce predic�, nu s� contrazic�. 

Acestor situa�i care le experiment�m, a le 
g�si mereu vine �i vinova�i este u�or, ceea ce ne 
creeaz� o dificultate este g�sirea de solu�ii potrivite. 
Expun aici o p�rere a unor persoane (dintre cei 
”care nu-s a�a”), p�rere care o împ�rt��esc �i eu. E 
nevoie de o construc�ie a vie�ii bisericii, în situa�ia 
de acum nu mai poate fi vorba de o reconstruc�ie. 
Aceast� construc�ie are nevoie de un fundament 
solid. Fundament care se construie�te pornind 
de la fiecare „eu” , eu care trebuie s� îmi corelez 
faptele în func�ie de ceea ce predic. Evanghelia 
în primul rând tr�it� pentru a putea fi împ�rt��it�. 


