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	 Sărbătoarea	Naşterii	Domnului	este	prima	săr-
bătoare	împărătească	cu	dată	fixă	din	anul	liturgic	bi-
zantin.	Ea	celebrează	naşterea	cea	după	trup	a	Fiului	lui		
Dumnezeu,	având	originea,	se	pare,	 în	secolul	al	 III-
lea.	Până	pe	la	sfârşitul	secolului	al	IV-lea,	Sărbătoarea	
Naşterii	Domnului,	numită	şi	Crăciunul,	a	fost	celebra-
tă	în	aceeaşi	dată	cu	sărbătoarea	Botezului	Domnului,	
în	 6	 ianuarie.	A	 fost	 despărţită	 de	Bobotează,	 pentru	
prima	dată	sărbătorindu-se	în	data	de	25	decembrie	în	
anul	375	în	Antiohia	şi	în	379	în	Constantinopol.
	 Evenimentul	Naşterii	Mântuitorului	 este	 pre-
zentat	de	Evanghelia	Sfântului	Luca	astfel:	„În	zilele	
acelea	a	ieşit	o	poruncă	de	la	Cezar	August	să	se	înscrie	
toată	 lumea.	 (...)	 s-a	 suit	 şi	 Iosif	 din	
Galileea,	 din	 cetatea	 Nazaret,	 în	 Iu-
deea,	în	cetatea	lui	David	care	se	nu-
meşte	Bethleem,	(...)	ca	să	se	 înscrie	
împreună	 cu	 Maria,	 cea	 logodită	 cu	
el,	 care	 era	 însărcinată.	Dar	 pe	 când	
erau	 ei	 acolo,	 s-au	 împlinit	 zilele	 ca	
ea	 să	 nască	 și	 a	 născut	 pe	 Fiul	 său,	
cel	 Unul-Născut	 şi	 l-a	 înfăşat	 şi	 l-a	
culcat	în	iesle,	căci	nu	mai	era	loc	de	
găzduire	pentru	ei.	Şi	în	ţinutul	acela	
erau	păstori,	stând	pe	câmp	şi	făcând	
de	 strajă	 noaptea	 împrejurul	 turmei	
lor.	Şi	 iată	îngerul	Domnului	a	stătut	
lângă	ei	şi	slava	Domnului	a	strălucit	
împrejurul	lor,	şi	ei	s-au	înfricoşat	cu	
frică	mare.	Dar	 îngerul	 le-a	 zis:	Nu	vă	 temeţi!	Căci,	
iată,	vă	binevestesc	vouă	bucurie	mare,	care	va	fi	pen-
tru	tot	poporul.	Că	vi	s-a	născut	azi	Mântuitor,	care	este	
Cristos	Domnul,	în	cetatea	lui	David”	(Lc	2,1-11).
	 În	capitolul	al	II-lea	al	Evangheliei	sale,	Luca	
descrie	evenimentul	naşterii	lui	Isus	la	Bethleem	înca-
drându-l	 în	 contextul	 lumii	 romane.	Edictul	 imperial	
îl	determină	pe	Iosif	să	plece	în	Iudeea,	în	cetatea	lui	
David	din	a	cărui	familie	era,	fapt	care	Îl	evidenţiază	
pe	Isus	ca	Mesia	davidic.	În	ciuda	gravidităţii	avansate,	
Maria	este	nevoită	să-şi	urmeze	soţul	pentru	a	se	pre-

zenta	 în	 faţa	 autorităţilor	 civile.	Ajunşi	 la	Bethleem,	
Maria	aduce	pe	lume	pe	Fiul	Său	pe	care	Îl	înfăşează	
şi	îl	culcă	în	iesle.	Înfăşarea	Pruncului,	un	gest	firesc	al	
fiecărei	mame,	prin	 intermediul	Mariei,	primeşte	va-
loare	de	semn.	El	trimite	la	realitatea	condiţiei	umane	
fragile,	destinate	morţii,	asumate	de	Fiul	lui	Dumne-
zeu.	Ca	fiu	al	omului	este	înfăşat	în	scutece	asemenea	
oricărui	nou	născut	ce	are	nevoie	de	îngrijire.	Din	con-
diţia	sa	glorioasă	nu	apare	nimic.	
	 Datorită	 importanţei	sale	deosebite,	Naşterea	
Domnului	este	celebrată	cu	mare	fast.	Misterul	divin	
petrecut	în	Bethleemul	de	odinioară	este	cântat	de	li-
turgia	 bizantină	 într-o	multitudine	 de	 imnuri	 şi	 cân-

tări:	 „Naşterea	Ta	Cristoase	Dumnezeul	
nostru,	răsărit-a	lumii	lumina	cunoştinţei,	
că	întru	dânsa,	cei	ce	slujeau	stelelor,	de	
la	stea	s-au	învăţat,	să	se-nchine	ție	Soa-
relui	dreptăţii,	şi	să	 te	cunoască	pe	 tine,	
Răsăritul	cel	de	sus.	Doamne	mărire	ţie.”	
(Troparul Nașterii Domnului)
	 			Iconografia	bizantină	ilustrează	eve-
nimentul	Naşterii	în	numeroase	reprezen-
tări,	plecând	de	la	textele	evanghelice.
	 	 	 În	 icoana	 sărbătorii	 centrul	 scenei	
este	ocupat	de	Pruncul	Isus	înfăşat	şi	aflat	
într-o	iesle	sub	formă	dreptunghiulară,	pe	
fondul	 unei	 peşteri	 întunecate.	 Aceasta	
este	prezentată	de	culoare	neagră	ce	sem-
nifică	 umbra	 păcatului	 şi	 a	 morţii	 care	

domneau	peste	omenire	înainte	de	naşterea	lui	Cristos	
–	Lumina	lumii.	Întruparea	lui	Cristos	este	pusă	de	că-
tre	iconari	în	paralel	cu	pogorârea	Sa	la	iad,	iar	peştera	
naşterii	poate	fi	privită	ca	o	prefigurare	a	mormântu-
lui	din	care	Domnul	a	înviat.	Isus	are	aureolă	în	jurul	
capului	şi	la	fel	are	şi	Fecioara	Maria	care	se	apleacă	
spre	iesle.	Faţa	ei	este	blândă,	şi	meditativă,	arătând	că	
a	dat	naştere	Pruncului	în	chip	suprafiresc,	fără	nicio	
durere.	(continuare în pag.2)

NAŞTEREA DOMNULUI

Pr.  Anton CIOBA                                                                                          
Rector
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PĂRINȚII ȘI „VIOLENȚA EDUCAȚIEI”
	 Asistăm,	în	prezent,	la	ceea	ce	am	putea	numi	
„revoluția	copiilor	împotriva	părinților”	sau	mai	bine	
spus	„revoluția	organizațiilor	pentru	protecția	copilu-
lui	împotriva	educației	de	acasă”.	Da...	noii	ideologi	ai	
acestei	societăți	lichide,	fără	valori	supreme	și	univer-
sal-valabile,	unii	chiar	fără	copii,	 îi	 învață	pe	părinți	
cum	trebuie	să	decurgă	o	educație	modernă.	Mă	număr	
printre	cei	care	au	mai	luat	câte	o	palmă,	care	a	fost	
certat	atunci	când	a	greșit	și	în	jurul	căruia	părinții	nu	
au	creat	un	glob	de	cristal	unde	să	fie	protejat	de	toate	
problemele	cu	care	se	confruntau	ei.	Sunt	unul	dintre	
cei	care	mai	aveau	un	pic	de	frică	față	de	părinții	care	
erau	modelele	noastre	 în	viață	
și	sunt	conștient	că:	
-	 atunci	 când	mama	 ne	 trimi-
tea,	obligatoriu,	să-l	ajutăm	pe	
bunicul	nostru	 la	munca	de	 la	
câmp,	nu	era,	dragi	promotori	
ai	 noii	 ordini	 sociale,	 exploa-
tare	 prin	 muncă	 ci	 dorința	 și	
modul	ei	de	a	ne	transmite	res-
pectul	 față	de	cei	mai	bătrâni,	
dorea	să	ne	învețe	că	noi	nu	am	
mai	 fi	 aceiași	 fără	 acele	 rădă-
cini	cu	piele	zbârcită	și	mâini	murdare;				
-	era	conștientă	că	„dacă	îi	dai	unui	om	un	pește,	va	
avea	de	mâncare	o	zi	dar	dacă	îl	înveți	să	pescuiască	
va	avea	de	mâncare	toată	viața”;	
-		atunci	când	mama	ne	punea	în	genunchi	pentru	a	ne	
ruga,	că	avem	chef	sau	nu,	că	eram	obosiți	sau	tocmai	
ne	trezisem,	nu	era	o	îndoctrinare	habotnică	într-o	re-
ligie	sau	alta,	într-o	credință	sau	într-o	ideologie	anu-
me,	ci	era	felul	ei	de	a	ne	spune	că	avem	un	Creator	
căruia	trebuie	să-i	mulțumim	pentru	tot	ceea	ce	avem	
și	suntem,	pentru	toate	câte	ni	s-au	oferit,	fără	vreun	
merit	precedent,	și	că	nu	provenim,	cum	spun	unii	„in-
telectuali	de	astăzi”,	din	săraca	maimuță	care,	văzând	
acum	unde	a	ajuns	omul,	 sigur	nu	ar	mai	vrea	să	 se	

transforme	în	noul	homo	sapiens;	
-	atunci	când	mama	ne	oprea	din	a	critica,	din	a	deni-
gra	sau	din	a	vorbi	de	rău	pe	unii	copii	sau	vecini	care	
nu	se	comportau	după	standardele	noastre	puerile,	nu	
ne	fura	dreptul	la	replică	și	la	opinia	liber	exprimată	
ci	ne	învăța	că	trebuie	mai	întâi	să	ne	uităm	la	noi,	să	
ne	străduim	să	devenim	din	ce	în	ce	mai	buni	și	să	lă-
săm	comportamentul	altora	pe	seama	celor	mai	mari	
sau	ai	propriilor	părinți;
-	când	noi,	copii	fiind,	îndrugam	cele	mai	consistente	
minciuni	și	pe	care	chiar	noi	le	credeam	pe	jumătate,	
palma	ei	nu	se	numea	violență	fizică	ci	ne	învăța	că	

minciuna	nu	 are	 picioare	 lun-
gi	 (este	 chiar	 expresia	 ei)	 și	
că	trebuie	să	spunem	adevărul	
cu	orice	risc,	indiferent	de	ur-
mări;
	 	 -	 când,	 fascinat	 de	muzică	
cântam	 la	 orice	mătură	 prin-
deam	în	mână	și	băteam	în	fie-
care	oală	ce	o	găseam,	și	când	
mama	m-a	obligat	să	merg	la	
lecțiile	 de	 chitară,	 nu	 se	 nu-
mea	„îngrădirea	libertății	de	a	

alege”	ci	dorința	părinților	noștri	de	a	ne	dezvolta	
cât	mai	bine	abilitățile	cu	care	am	fost	înzestrați	și	
de	 care	 suntem	 responsabili	 –	mi-era	 lene,	 nu	 îmi	
plăcea	să	mă	trezesc	dimineața,	era	departe	și	eram	
cel	mai	slab	din	grupul	de	chitariști,	 însă	acum	nu	
știu	cum	să-i	mulțumesc	pentru	această	„obligare”.
	 Sigur,	lista	poate	continua	la	nesfârsit,	însă	
vreau	să	vă	 rog	un	 lucru:	 -	Haideți	 să	nu	devenim	
penibili	 și	 să	 credem	 că	 un	 om	 adevărat	 se	 poate	
forma	 printr-o	 libertate	 excesivă	 prin	 un	 „Fă	 cum	
vrei!”;	-	Haideți	să	nu	dăm	libertatea	totală	copiilor	
noștri	 înainte	 de	 a-i	 învăța	 cum	 se	 folosește	 și	 nu	
înainte	de	a	le	spune	răspicat	că	„libertatea	mea	se	
termină	unde	începe	libertatea	celuilalt”.	

	 Un	 element	 important	 reprezentat	 în	 icoană	
este	o	rază	de	lumină	care	porneşte	din	partea	superioa-
ră	a	icoanei	şi	care	se	îndreaptă	spre	Prunc.	La	mijlocul	
ei	este	reprezentată	o	stea.
	 Lângă	 iesle	 se	 află	 un	 bou	 şi	 un	măgar	 care	
suflau	peste	el,	căldură	ca	să-i	facă.	În	partea	dreaptă	
a	compoziţiei	este	reprezentat	un	înger	care	dă	de	ştire	
despre	naştere	unui	păstor	care,	 în	unele	 icoane,	este	
reprezentat	înconjurat	de	nişte	oi.	Prezenţa	păstorului	
în	 scena	 Naşterii	 Mântuitorului	 simbolizează	 starea	
umilă	pe	care	şi-a	însuşit-o	Mântuitorul	Cristos,	sără-
cia	şi	umilinţa	fiind	teme	specifice	Evangheliei	Sfân-
tului	Luca.	 În	cealaltă	parte	 sunt	 reprezentaţi	 cei	 trei	
magi	care	primesc	vestea	de	la	îngeri,	fiind	reprezen-

taţi	călare	sau	pe	jos,	aducând	daruri	lui	Isus.	În	partea	
stângă	este	reprezentat	Sfântul	Iosif	care	stă	de	vorbă	
cu	un	păstor	bătrân	îmbrăcat	în	blană.	În	celălalt	colţ	se	
află	două	femei	care	au	pruncul	în	braţe	şi	care	se	pre-
gătesc	să	îl	scalde	în	vasul	cu	apă	ce	se	află	în	faţa	lor.	
Fundalul	icoanei	este	reprezentat	de	un	munte	stâncos	
şi	de	tufişuri.	
	 Bucuria	care	este	dată	de	evenimentul	naşterii	
este	tulburată	de	felul	în	care	este	reprezentată	peştera	
şi	ieslea.	Peştera	are	forma	unui	mormânt,	iar	faşa	în	
care	este	înfăşurat	pruncul	Isus	face	aluzie	la	giulgiul	
în	 care	 este	 înfăşurat	 un	mort	 în	mediul	 ebraic.	Mai	
mult	chiar,	ieslea	este	reprezentată	sub	forma	unui	sar-
cofag	fapt	ce	simbolizează	că	Isus	este	sortit	morţii.	

(urmare din pag. 1)
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	 Sau,	dacă	nu,	să	fim	conștienți	că	lumea	de	
azi	și	cei	care	o	conduc	au	nevoie	de	roboți	în	câmpul	
muncii,	de	oameni	lichizi	pe	plan	moral,	de	oameni	
ușor	de	manipulat	pe	plan	social	și	că	așteaptă	de	la	
noi	doar	niște	produse	aruncate	pe	piață.	Dacă	sun-
tem	de	acord	cu	ei	și	intrăm	în	jocul	lor	malefic,	să	
fim	siguri	că	va	trebui	să	suportăm	consecințele	de-
zastruoase	ale	unei	societăți	fără	oameni	echilibrați	
și	autonomi...	și	nu	acum	ci	atunci	când	vom	deveni	
bătrâni	și	când	orice	regret	va	fi	prea	târziu...
	 Nu	vreau	 să	fiu	 înțeles	greșit	 și	 să	 se	 crea-
dă	că	sunt	de	acord	cu	violența	fizică	asupra	copii-
lor	dar	să	ne	gândim	un	pic	 logic:	oare	nu	 folosim	
violența	psihică	și	violența	asupra	posibilității	unei	
vieți	normale	atunci	când	nu	le	transmitem	anumite	

valori,	anumite	principii	care	să-i	ajute	pe	parcursul	
întregii	vieți,	anumite	adevăruri	care	să-i	ajute	să	nu	
fie	atât	de	ușor	de	manipulat?	Nu	veți	putea	fi	mereu	
lângă	 ei,	 singurul	 scut	 care	 îi	 va	 însoți	 toată	 viața	
și	oriunde	va	fi	educația	pe	care	le-ați	 transmis-o...	
iar	reproșurile,	din	partea	lor,	pentru	lipsa	ei	nu	vor	
întârzia	să	apară.	Vă	asumați	acest	risc?
	 Este	 luna	 cadourilor	 și,	 ca	 părinți,	 vă	
străduiți	să	faceți	copiilor	voștri	cele	mai	frumoase	
cadouri	și	daruri,	dar	să	nu	uitați	să	le	oferiți,	zi	de	
zi,	cel	mai	prețios	cadou	pe	care	un	părinte	îl	poate	
face	copiilor	săi:	educația.	Nu	lăsați	societatea	să	vă	
educe	copii!

	 Oare	 datorez	 ne-umblării	 pe	 la	 tarabe,	 ne-
consumului	 de	 mici,	 neparticipării	 la	 parade,	 ne-
ascultării	 unor	 înflăcărate	 discursuri	 de	 moment	
faptul	 că,	 personal,	 am	 sărbătorit	 Ziua	 Naţională	
într-un	mod	mai	sobru	şi	mai	puţin	gălăgios	decât	
-poate-	 mulţi	 alţi	 români?!	 Pe	 lângă	 momentele	
destul	de	smerite	pe	care	le-a	prevăzut	agenda	mea	
din	1	decembrie	2018,	sincer	să	fiu,	-gândindu-mă	
la	România	actuală	şi	 la	„starea	naţiei”-	aveam	în	
suflet	 mai	 degrabă	 motive	 de	 re-
flecţie,	decât	de	bucurie.
…Mă	 gândeam	 la	 stupoarea	 pe	
care	 mi-a	 produs-o,	 deja	 cu	 vreo	
lună	 înainte	 de	 eveniment,	 faptul	
că	circula	pe	reţelele	de	socializa-
re	o	 scrisoare	deschisă	care	cerea	
adeziuni	 şi	 semnături	 pentru	 ca	
Bisericii	 Greco-Catolice	 să-i	 fie	
recunoscute	 rolul	 în	 pregătirea	
Marii	 Uniri	 şi	 Cardinalului	 unit	
Iuliu	 Hossu	 aportul	 în	 proclama-
rea	Unirii.	Cum,	semnături	pentru	
ca	mai	marii	noştri	 să	 recunoască	
istoria	aşa	cum	a	decurs	ea??	Gă-
seam	penibilă	nu	scrisoarea	în	sine	
(din	 contră!),	 ci	 întreg	 contextul	
care	făcea	ca	fapte	atât	de	eviden-
te,	atât	de	uşor	demonstrabile	isto-
ric	să	aibă	nevoie	să	fie	susţinute	şi	reamintite	prin	
petiţii	şi	strângeri	de	semnături.	
	 Ce	vremuri	paradoxale	trăim…!	Cei	care	ar	
trebui	 să	 impună	modele	 sunt	 oameni	 anti-model,	
absolut	 lipsiţi	de	verticalitate	 şi	de	bun	simţ.	Tră-
im	 vremuri	 în	 care	 interpretarea	 istoriei	 este	 dic-
tată	de	opiniile	 şi	 ceea	 ce	 le	 convine	 acestora	din	
urmă,	în	care	o	Biserică	ce	se	imaginează	ca	fiind	
singura	naţională,	doar	pentru	că	este	majoritară,	a	

avut	episoade	în	care	a	luptat	împotriva	consolidă-
rii	unităţii	acestei	naţiuni,	astăzi	 trecând	-evident-	
sub	uitare	astfel	de	atitudini	şi	de	întâmplări…!	Un	
slogan	afirma	 recent,	 cu	ocazia	 inaugurării	 recen-
tei	 „Catedrale	 a	 Mântuirii	 Neamului”,	 eveniment	
care	-de	asemenea-	a	fost	legat		în	mod	pompos	de	
aniversarea	acestei	Uniri,	că…	în	 timp	ce	vlădicii	
au	făcut	sfinţirea	înăuntru,	în	veşminte	costisitoare	
şi	 aurite,	Dumnezeu	şi	poporul	au	 rămas	afară,	 în	

frig,	dincolo	de	garduri…
		 Dacă	 este	 să	 ne	 luăm	 după	
ceea	 ce	 ne-a	 spus	 Isus	 Cristos	 –iar	
eu	îl	cred	pe	drept	cuvânt!-	Dumne-
zeu	preferă	să	rămână	alături	de	cei	
mici,	umili	şi	sărmani;	ba	mai	mult,	
chiar	 se	 identifică	 cu	 ei	 (vezi	 pilda	
„Judecăţii	 pe	 urmă”,	Mt	 25,31-46).	
El	 fuge	 instinctiv	 de	 împopoţonări,	
de	 filacterii	 lungi	 (Mt	23,5)	 şi,	mai	
ales,	de	făţărnicie,	aluatul	farizeilor	
(Lc	12,2).	Toate	acestea	ni	le-a	ară-
tat	prin	naşterea	Sa	umilă	la	Bethle-
em,	prin	praznicul	Crăciunului	de	a	
cărui	sărbătorire	ne	apropiem.	Cred	
că	fiecare	Crăciun	este	-sau	ar	putea	
să	fie-	o	şansă	pentru	a	ne	recupera	
adevărul	şi	identitatea.	Mai	mult	de-
cât	obişnuita	celebrare	liturgică	fas-

tuoasă	 şi	 sclipitoare,	 naşterea	 lui	Cristos	 ar	 putea	
să	 însemne	 şi	 pentru	 poporul	 acesta	 al	 nostru	 -de	
altfel	mult	proclamat	creştin-	o	invitaţie	la	norma-
lizare,	o	ieşire	de	sub	tutela	intereselor	meschine	ce	
sfârşesc	prin	a	trage	propriul	preş	de	sub	picioare	şi	
un	început	al	unui	mod	nou	de	a	fi	şi	de	a	ne	vedea	
pe	lume.

Fr. Florin BODE                                                                                            
Vicerector

UNIREA ROMÂNILOR, 
ALUATUL FARIZEILOR ŞI CRĂCIUNUL

Pr. Cristian F. Sabău
Asistent Spiritual
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	 Duminica	a	27-a	după	Rusalii,	(9	decembrie	
2018),	a	reprezentat	prilej	de	dublă	sărbătoare	pen-
tru	Parohia	Greco-Catolică	„Neprihănita	Zămislire”	
din	 Jibou,	 Jud.	 Sălaj,	 întrucât	 a	 avut	 loc	 atât	 cele-
brarea	 hramului	 parohiei,	 cât	 și	 conferirea	 Sacra-
mentelor	de	inițiere	creștină	fetiței	Ilaria	Anastasia,	
fiica	părintelui	paroh	Matei	Chiriloaei.		
	 În	 urma	 invitației	 adresate	 de	 către	 părin-
tele	 paroh,	 în	 numele	 comunității	 ce	 o	 păstorește,	
Preasfințitul	 Vasile	 Bizău,	 Episcop	 Greco-Cato-
lic	 de	 Maramureș	 și	 Preasfințitul	 Claudiu	 Pop,	
Episcopul	 Curiei	 Arhiepiscopale	 de	 Alba	 Iulia	 și	
Făgăraș,	 au	 celebrat	 Sfânta	 Liturghie	 a	 hramu-
lui	 împreună	 cu	 un	 sobor	 de	 preoți,	 printre	 care	
și	 pr.	 Emil	 Gârboan,	 Protopopul	 de	 Baia	 Mare.
	 La	 eveniment	 a	 participat	 și	 comunitatea	
Seminarului	Teologic	„Sfinții	Trei	Ierarhi”	din	Ora-
dea	 în	 frunte	 cu	 pr.	Anton	 Cioba,	 rector	 al	 Semi-
narului	și	Florin	Bode,	vicerector,	Sfânta	Liturghie	
fiind	animată	de	corul	„Schola	Cantorum”	al	semi-
narului,	 dirijat	 de	 către	 Maestrul	 Radu	 Mureșan.
	 Credincioșii	 reuniți	 în	 rugăciune	 i-au	
așteptat	cu	emoție	în	suflet	pe	cei	doi	ierarhi	în	mij-
locul	comunității	 lor.	Episcopii	au	 fost	 întâmpinați	

de	 soborul	 de	 preoți	 în	 frunte	 cu	 părintele	 pa-
roh,	 purtând	 Sfânta	 Evanghelie	 și	 Crucea,	 dar	 și	
de	 câțiva	 copii	 îmbrăcați	 în	 straie	 populare,	 cu	
pâine	 -	 simbol	 al	 vieții	 și	 sare	 -	 mana	 lui	 Dum-
nezeu,	 cum	 este	 denumită	 în	 zicerile	 din	 popor.
	 În	 cuvântul	 de	 învățătură,	 PS	 Claudiu,	 a	
transmis	 comunității	 un	 mesaj	 profund.	 Acesta	 a	
vorbit	despre	importanța	iubirii	aproapelui,	care	este	
mai	presus	de	confesiunea	din	care	facem	parte	fie-
care	dintre	noi,	cât	și	despre	faptul	că	lupta	noastră	
nu	este	între	noi,	frați	fiind,	însă	împreună	să	luptăm	
împotriva	celui	rău	și	a	păcatului;	făcând	referire	la	
Hramul	Neprihănita	Zămislire,	Preasfințitul	 a	vor-
bit	despre	importanța	și	însemnătatea	acestei	sărbă-
tori	 închinate	 Sfintei	 Fecioare	Maria	 născută	 fără	
de	 păcat,	 care	 mijlocește	 pentru	 noi,	 cei	 aflați	 în	
”valea	plângerii”,	în	drum	spre	Împărăția	Cerurilor.	
	 La	 finalul	 Sfintei	 Liturghii,	 corul	 semi-
narului	 a	 introdus	 comunitatea	 în	 atmosfera	 Săr-
bătorii	 Nașterii	 Mântuitorului	 (sărbătoare	 care	 se	
apropie)	printr-un	recital	de	colinde	urmat	apoi	de	
încreștinarea	micuței	 Ilaria	Anastasia	prin	conferi-
rea	Sfintelor	Sacramente	 ale	Botezului,	Mirului	 și	
Euharistiei,	de	către	PS	Vasile.	

HIROTONIRE DE DIACON

CELEBRAREA HRAMULUI ÎN PAROHIA 

LA BAIA MARE

„NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE” DIN JIBOU

	 În	 cadrul	 celebrării	 Sfintei	 și	 Dumnezeieștii	
Liturghii	Arhierești	celebrată	în	Biserica	„Sfânta	Ma-
ria”	din	Baia	Mare	de	sărbătoarea	Sfântului	Nicolae,	în	
data	de	6	decembrie	2018,	absolventul	Seminarului	Te-
ologic	Greco-Catolic	„Sfinții	Vasile,	Grigore	și	Ioan”	
din	Oradea,	Vasile	Petcaș	a	fost	hirotonit	diacon	de	că-
tre	PS	Vasile	Bizău,	episcopul	Eparhiei	de	Maramureș.
	 La	 eveniment,	 pe	 lângă	
comunitatea	 parohială,	 au	 parti-
cipat	membrii	familiei	noului	di-
acon	și	pr.	Anton	Cioba,	rectorul	
seminarului	din	Oradea,	însoțit	de	
un	grup	de	seminariști.
	 Sfânta	Liturghie	a	fost	ce-
lebrată	de	PS	Vasile,	însoțit	de	pr.	
Mircea	Indrea,	pr.	Iacob	Talpoș	de	
la	 Biserica	 „Sfânta	Maria”	 și	 de	
pr.	Rector	care	a	ținut	și	cuvântul	
de	învățătură	în	care	a	vorbit	despre	paradoxul	dintre	
fericirile	enunțate	de	Isus	în	evanghelia	după	Luca	și	
ceea	ce	trăim	în	zilele	noastre.
				 Părintele	 diacon	 Vasile	 s-a	 născut	 în	 data	
de	 20	 octombrie	 1966	 în	 localitatea	Baia	Sprie,	 Jud.	
Maramureș.		 	

	 Aici	și-a	desăvârșit	și	studiile	liceale	în	anul	
1986.	A	lucrat	apoi	în	diferite	domenii,	acumulând	o	
vastă	 experiență	 de	 viață.	 În	 urma	 unor	 trăiri	 spiri-
tuale	decide	 să	urmeze	drumul	 către	preoție,	 înscri-
indu-se	 la	 Facultatea	 de	 Teologie	 Greco-Catolică	
din	 cadrul	 Universității	 Babeș-Bolyai	 Cluj	 Napoca,	
Departamentul	 Oradea,	 fiind	 admis	 și	 la	 Seminarul 

Sfinții Trei Ierarhi: Vasile, Grigo-
re și Ioan Oradea,	în	anul	2014.
	 În	luna	iulie	2018,	și-a	înche-
iat	parcursul	formativ	în	semina-
rul	orădean	și	în	facultatea	de	teo-
logie,	actualmente	fiind	înscris	la	
cursurile	de	masterat	ale	aceleiași	
facultăți.	 În	 toată	această	perioa-
dă	 a	 desfășurat	 diferite	 activități	
în	 cadrul	 comunității	 Mănăstirii	
Prislop,	 Jud.	Maramureș,	 sub	 în-

drumarea	 Ier.	 Irineu	Bârle.	 Este	 căsătorit	 și	 are	 doi	
copii.
	 Îi	urăm	noului	diacon	o	slujire	curată	și	sfân-
tă,	pentru	a	deveni	un	preot	după	inima	lui	Isus!

Gabriel PINTEA
Anul IV



5Seminarium Varadiensis

	 De	 regulă	 perioada	Căciunului	 ne	 întâmpi-
nă	cu	multe	colinde	la	Seminarul	Teologic	Eparhial	
„Sfântul	Ioan	Evanghelistul”	din	Cluj-Napoca.	Anul	
acesta	a	fost	mai	special,	iar	când	spun	special,	mă	
refer	 la	pachetul	promoțional	 care	ne-a	depășit	 as-
teptările:	un	concert	la	Munchen,	în	Germania.	Mai	
mult,	Providența	a	aranjat	 lucrurile	 în	așa	fel	 încât	
vizita	noastră	să	se	extindă	spre	o	
călătorie	mai	 lungă	 cu	mai	mul-
te	 vizite	 la	Viena,	 la	Trumau,	 în	
Munchen	 și,	 în	 final,	 la	 semina-
rul	 din	 Oradea,	 în	 perioada	 3	 şi	
11	 decembrie.	 Echipa	 noastră	
veselă	 a	 încăput	 în	 două	 dubițe	
Volkswagen,	una	albă	și	una	nea-
gră,	de	unde	și	numele	de	cod	pe	
care	le-am	dat	ulterior	–	„Porum-
beii	și	Ciorile”.
	 Prima	oprire	a	fost	la	Viena,	mai	exact	în	se-
minarul	 romano-catolic	 din	 localitate,	 unde	 aveam	
să	 fim	 cazați	 timp	 de	 două	 nopți.	Acolo	 am	 avut	
ocazia	 de	 a	 interacționa	 cu	 seminariștii	 de	 peste	
hotare,	 prin	 rugăciune,	momente	 de	 comuniune	 în	
cadrul	prânzului	și	împărtășiri	de	idei.	Punctul	cul-
minant	al	vizitei	 a	 fost	Sfânta	Liturghe	din	Domul	

	 Părintele	 Matei	 a	 ținut	 să	 mulțumească	
Preasfințiilor	lor	pentru	disponibilitatea	de	a	se	uni	în	
rugăciune	alături	de	comunitatea	din	Jibou,	oferindu-
le	drept	amintire	câte	o	icoană	cu	Sfânta	Fecioară	Ma-
ria;	Seminarului	din	Oradea	pentru	sprijin	și	pentru	că	
a	bucurat	inimile	auditoriului	cu	vocile	lor;	preoților	
prezenți,	 credincioșilor	 și	 nu	 în	 ultimul	 rând	 tuturor	
celor	implicați	în	buna	desfășurare	a	evenimentului.		
	 Vizita	 arhierească	a	 fost	prilej	de	mângâiere	
sufletească	 pentru	 credincioşii	
prezenți.	 Această	 zi	 de	 sărbă-
toare,	 pentru	 comunitatea	 din	
Jibou,	 s-a	 concluzionat	 cu	 o	
agapă	 frățească.	 Frumusețea	
unor	 astfel	 de	 momente	 oferă	
tuturor	o	încărcătură	sufletească	
deosebită,	speranță	și	motivație	
interioară,	 spre	purtarea	cu	se-
ninătate	a	greutăților	de	zi	cu	zi.
	 Să	încercăm	şi	noi	să	o	
imităm	pe	Fecioara	Maria	şi	să	
o	rugăm	să	ne	întărească	în	lupta	cu	cel	rău	pentru	a	
putea	răspunde,	după	exemplul	ei,	cu	promptitudine	la	
planul	pe	care	Dumnezeu	îl	are	cu	fiecare	dintre	noi.
 „Sărbătoarea «Neprihănitei Zămisliri» invi-
tă la contemplarea frumuseţii inefabile a sufletului 
preacurat al Mariei, dar şi la înţelegerea strălucirii 
suprafireşti a fiecărui suflet sfinţit prin harul dăruit 

Sfântul	Ștefan,	unde	am	cântat	alături	de	trei	coruri:	
ucrainienii,	 melchiții	 și	 austriecii.	 După	 Liturghie	
a	 urmat	 recepția,	 unde	 am	 avut	 ocazia	 să	 îl	 întâl-
nim	 pe	 cardinalul	 Vienei,	 Eminența	 Sa	 Christoph	
Schönborn.		
	 După	saluturi	şi	discursuri	am	vizitat	şi	mi-
nunatul	Târg	de	Crăciun.	În	următoarea	zi,	în	jurul	

orei	 10,	 eram	 cu	 bagajele	 încărca-
te	 în	 microbuze	 și	 ne	 pregăteam	
să	plecăm	la	Trumau,	 locul	 în	care	
urma	 să	 fim	 cazați	 pentru	 restul	
șederii	noastre	în	Austria.
	 	 	 	 	 Liturghii,	 repetiții,	 macaroane	
care	nu	se	fierb,	multe	momente	fru-
moase	 s-au	 succedat,	 dar	 cele	 mai	
memorabile	 sunt,	 ca	 întotdeauna,	
prima	și	ultima	seară.	În	prima	seara	
Moș	Nicolae	ne-a	dăruit	câteva	sur-

prize	culinare	şi	am	petrecut	o	bună	parte	din	seară	cu	
mai	mulţi	studenţi	la	teologie	din	campus,	povestind	
şi	râzând.	Iar	în	ultima	zi,	ne-am	întors	la	Viena	pen-
tru	a	vizita	Palatul	Schönbrun	și	Târgul	de	Crăciun,	
sau	mai	corect,	târgurile.	(continuare în pag.6)

de Cristos Mântuitorul „Dumnezeul cel inexprimabil, 
ale cărui căi sunt mila şi adevărul, a cărui voinţă este 
atotputernicia şi a cărui înţelepciune străbate Uni-
versul de la un capăt la altul şi rânduieşte totul cu 
blândeţe. El, de la început, mai înainte de veacuri, 
i-a ales şi i-a statornicit Fiului său Unul-Născut o 
Mamă din care să se întrupeze şi să se nască la fe-
ricita împlinire a vremii. El a iubit-o mai mult de-
cât pe toate celelalte creaturi, încât a arătat faţă de 

ea cea mai mare dărnicie. De 
aceea, a îmbogăţit-o în chip 
minunat cu belşugul tuturor 
harurilor cereşti, scoase din 
nesfârşita plinătate a Dumne-
zeirii, mult mai presus decât 
toate spiritele cereşti şi decât 
toţi sfinţii, astfel încât, ferită 
cu desăvârşire şi întotdeau-
na de orice pată a păcatului, 
cu totul frumoasă şi perfectă, 
ea să înfăţişeze înaintea Lui 

acea desăvârşire a nevinovăţiei şi a sfinţeniei, cum 
în afară de cea a lui Dumnezeu nu se poate închi-
pui una mai mare, şi pe care, în afară de Dumne-
zeu, nimeni nu o poate cuprinde deplin cu mintea.” 
(Pius al IX-lea, în scrisoarea Ineffabilis Deus)

Sergiu CHIRILOAEI
Anul II

„PORUMBEII ȘI CIORILE”

Alexandru BAKRI
Seminarul Teologic Greco-Catolic Cluj-Napoca
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	 Drumul	spre	Munchen	a	fost	relativ	ușor,	cu	o	
scurtă	pauză	în	Salzburg.	Nu	voi	putea	spune	același	
lucru	 și	 despre	 drumul	 de	 întoarcere,	 dar	 înainte	 să	
ne	 oprim	 puțin	 asupra	 marelui	 moment:	 concertul	
din	 Germania.	 Cu	 toate	 că	 eram	 obosiți,	 plouați	 şi,	
câțiva	dintre	noi	răgușiți,	trebuia	să	fim	„ca	proaspeţi”.	
Repetiții,	emoții,	dar	cu	un	timp	de	odihnă	mai	mult	
decât	suficient,	am	susținut	concertul.	Echipa	media	a	
seminarului	a	transmis	live	pe	Facebook	întregul	par-
curs.	Cu	toate	că	ne-am	mai	încurcat	în	notele	muzi-
cale,	bucuria	oamenilor	nu	a	lăsat	să	se	observe	acest	
fapt.	 Da!	 Oamenii	 erau	 bucuroși,	 iar	 acesta	 este	 cel	
mai	 important	 lucru	 din	 tot	 parcursul	 făcut.	 Nu	 atât	
faptul	că	am	cântat	sau	nu	ca	niște	studenți	de	la	Con-
servator,	ci	 faptul	că	am	reușit	 să	aducem	bucuria	 și	
zâmbetul	pe	fețele	lor.	
	 După	cum	am	precizat	în	rândurile	de	mai	sus,	
drumul	de	întoarcere	nu	a	fost	tocmai	unul	ușor.		

	 Cea	mai	complicată	parte	s-a	petrecut	pe	auto-
strada	din	Ungaria,	unde	am	reușit	să	parcurgem	nici	
mai	mult,	nici	mai	puțin	de	5	km	în	două	ore.	După	
lungi	 ore	 de	 drum,	 în	 final	 am	 ajuns	 în	 România.	
Ajunși,	într-un	final,	la	Oradea,	părintele	Rector	ne-a	
întâmpinat	cu	o	masă	caldă.	Dimineața	a	urmat	Sfânta	
Liturghie,	apoi	masa,	cu	cea	mai	esențială	pastilă	după	
părerea	mea	-	bucuria	de	a	bea	o	cafea	bună	împreună.	
Momentul	în	care	ne-am	colindat	reciproc	a	fost	dova-
da	unei	comuniuni	care	este	și	trebuie	să	rămână	vie.	
	 În	concluzie,	întotdeauna	o	călătorie	grea	este	
urmată	de	o	amintire	frumoasă,	ca	o	pecete	în	mintea	
și	 inima	omului,	de	unde	cu	siguranță	că	el	are	ceva	
de	învățat.	Călătoria	este	unul	din	cei	mai	importanți	
maeștrii	ai	unui	învățăcel	iar	această	călătorie	din	luna	
decembrie	ne-a	umplut	ochii,	minţile	şi	sufletele	pen-
tru	multă	vreme.	

EPIFANIA DOMNULUI

(urmare din pag. 5)

	 În	 data	 de	 	 6	 ianuarie	 praznuim	 Botezul	
Domnului,	cunoscut	și	sub	denumirea	de	Bobotează	
sau	„Epifanie”	sau	„Teofanie”,	 termeni	care	provin	
din	limba	greacă	și	înseamnă	„arătare”,	„descoperi-
re”.	
	 Sărbătoarea	 Bobotezei	 este	 amintită	 încă	
din	 secolul	 al	 II-lea,	 în	 scrierile	Sfântului	Clement	
din	Alexandria.	Trebuie	precizat	că	în	primele	seco-
le,	Boboteaza	era	sărbătorită	 împreună	cu	Nașterea	
Domnului,	 pe	 6	 ianuarie.	 Începând	 cu	 secolul	 al	
IV-lea,	 cele	 două	 sărbători	 au	 fost	
despărțite:	25	decembrie	fiind	data	sta-
bilită	pentru	prăznuirea	Nașterii	Dom-
nului,	 iar	 6	 ianuarie	 pentru	 Botezul	
Domnului.	
	 Hristos	 nu	 a	 cerut	 botezul	 de	
la	 Ioan	 pentru	 a	 se	 sfinți	 deoarece	El	
era	 Sfânt,	 ci	 pentru	 a	 sfinți	 prin	 firea	
apelor	 întreaga	creației.	Acceptând	să	
se	cufunde	în	Iordan,	Hristos	l-a	îngro-
pat	pe	vechiul	Adam	și	a	început	astfel	
zidirea	unui	om	nou.	
	 În	 ajunul	 Botezului	 Domnu-
lui,	 în	 ritul	 nostru	 se	 face	 Sfințirea	
Cea	Mare	a	Apei	sau	Agheasma	Mare.	
Această	 sfințire	 amintește	 de	 evenimentul	 sfințirii	
Iordanului	de	către	Hristos	iar	schimbarea	firii	apei,	
din	apă	normală	în	apă	sfințită	amintește	de	întoarce-
rea	direcției	Iordanului.	Precum	Iordanul	și-a	schim-
bat	direcția	tot	așa,	apa,	care	este	elementul	estențial	
vieții,	 își	 schimbă	 direcția,	 adică	 sensul,	 devenind	
necesară	nu	doar	pentru	viața	fizică	ci	și	pentru	viața	
spirituală.
	 Sfântul	Apostol	 Pavel	 spune:	 „Căci	 nu	 vo-
iesc,	 fraţilor,	ca	voi	 să	nu	ştiţi	 că	părinţii	noştri	au	

fost	toţi	sub	nor	şi	că	toţi	au	trecut	prin	mare.	Şi	toţi,	
întru	Moise,	au	fost	botezaţi	în	nor	şi	în	mare.	Şi	toţi	
au	mâncat	 aceeaşi	mâncare	 spirituală.	 Şi	 toţi,	 ace-
eaşi	 băutură	 spirituală	 au	 băut,	 pentru	 că	 beau	 din	
piatra	 spirituală	ce	 îi	urma.	 Iar	piatra	era	Hristos.”	
(1	Cor.	10,	1-4).
	 Efectele	 apei	 sfințite	 asupra	 credincioșilor	
care	sunt	de	față	sau	care	vor	fi	stropiți	și	vor	gus-
ta	 din	 ea	 le	 arată	 însăși	 rânduiala	 slujbei,	mai	 eles	
textul	ecteniei	și	al	rugăciunii	de	sfințire	(după	epi-

cleză),	unde	preotul	se	roagă:	„Și-i	dă	ei	
harul	mântuirii	și	binecuvântarea	Iorda-
nului.	 Fă-o	 pe	 dânsa	 izvor	 de	 nestrică-
ciune,	dar	de	sfințenie,	dezlegare	de	pă-
cate,	vindecare	de	boli,	diavolilor	pieire,	
îndepărtare	a	puterilor	celor	potrivnice,	
plină	de	putere	îngerească.	Că	toți	cei	ce	
se	 vor	 stropi	 și	 vor	 gusta	 dintr-însa	 să	
o	aibă	 spre	curățirea	 sufletelor	 și	 a	 tru-
purilor,	 spre	 vindecarea	 patimilor,	 spre	
sfințirea	 caselor	 și	 spre	 tot	 folosul	 de	
trebuință...”.
`	 Rugăciunea	pentru	sfinţirea	apei,	din	
rânduiala	Sfințirii	mari	 a	 apei,	 este	una	
dintre	 cele	 mai	 remarcabile	 creaţii	 ale	

inspiraţiei	bizantine,	atât	prin	conţinutul	ei	profund	
teologic,	cât	şi	prin	stilul	şi	 tonul	ei.	De	aceea	a	şi	
fost	numită	„Imnul	Bobotezei”.	Ca	structură,	ea	are	
o	vizibilă	analogie	cu	marea	rugăciune	a	Sfintei	Eu-
haristii	 (anaforaua)	din	slujba	Sfintei	Liturghii,	cu-
prinzând	aceleaşi	motive	și	momente	sau	părţi	com-
ponente,	în	aceeaşi	înlănţuire	a	ideilor	din	anaforaua	
liturgică	(prefaţa	sau	rugăciunea	euharistică,	cu	ca-
racter	 doxologic,	 recapitularea	 sau	 anamneza,	 epi-
cleza	şi	dipticele	sau	rugăciunile	de	mijlocire	pentru	
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aplicarea	 generală	 a	 efectelor	 binefăcătoa-
re	 ale	 apei	 sfinţite	 asupra	 Bisericii	 întregi).
Precum	 Euharistia,	 Sfințirea	 mare	 a	 apei	 nu	 este	
doar	 un	 simbol	 sau	 o	 amintire	 a	 Botezului	 Dom-
nului;	 datorită	 „prefacerii”	 apei	 potabile	 în	 apa	
sfințită	ea	devine	un	memorial,	adică	o	retrăire	prin	
prezență	 a	 evenimentului.	 Prin	 această	 materie,	

care	 este	 apa,	 Hristos	 se	 face	 prezent	 atât	 în	 casa	
credincioșilor	 cât	mai	 ales	 în	 sufletele	 și	 în	 trupu-
rile	 lor,	 aceasta	devenind	mijloc	de	mântire	pentru	
că	 Domnul	 „dorește	 ca	 toți	 oamenii	 să	 se	 mântu-
iască	și	la	cunoștința	adevărului	să	vină”.	(Tm	2,4)

TRADIȚIA COLINDULUI 
DE CRĂCIUN LA SATE

Claudiu BAIDOC
Anul IV

	 Tradiția	 colindului	 de	Crăciun	 la	 români	 are	
o	 istorie	 veche	 de	 sute	 de	 ani,	 perpetuă,	 transmisă	
constant	de	către	creștini	pe	parcursul	secolelor,	mod	
prin	care	era	manifestată	și	promovată,	din	generație	
în	generație,	apropierea	sărbătorii	Praznicului	Nașterii	
Mântuitorului	Isus	Cristos,	reprezentând	prilej	de	bu-
curie	și	pace	sufletească.		În	zona	rurală,	specificul	co-
lindului	în	perioada	Crăciunului	era	structurat	și	bine	
organizat	de	către	cetele	de	colin-
dători.
	 În	 contextul	 sărbătorilor	
de	 iarnă,	 colindul	 ocupă	 un	 loc	
primordial	reprezentând	o	serbare	
amplă,	 de	 o	 complexitate	 apar-
te,	 care	 antrenează	 și	 motivează	
întreaga	 colectivitate	 sătească.	
Pregătirile	 gazdelor,	 în	 vederea	
primirii	 colindătorilor,	 au	 loc	 cu	
cel	 puțin	 o	 săptămână	 înainte	 și	
constau	în	procurarea	alimentelor	necesare	preparării	
bucatelor,	curățirea	întregii	gospodării	și	împodobirea	
caselor;	pregătirea	culmina	în	cele	două	zile	anterioare	
sărbătorii,	pregătindu-se	mâncărurile	și	darurile	pentru	
colindători.	
	 În	 mediul	 rural,	 sunt	 prezente	 cetele	 de	 co-
lindători,	 organizate	 pe	 vârste;	
o	 primă	 tabără	 de	 colindători	 o	
constituiau	stelarii,		reprezentând	
o	 grupare	 formată	 din	 16	 copii,	
fete	 și	 băieți,	 cu	 vârste	 cuprin-
se	 între	6	și	12	ani	care	 ilustrau	
Nașterea	 Mântuitorului	 printr-o	
scenetă	 structurată	 astfel:	 o	par-
te	 dintre	 ei	 susțineau	 un	 recital	
de	 colinde	 la	 ison,	 în	 timp	 ce	
restul	 participanților	 puneau	 în	
scenă	 o	 scurtă	 piesă	 de	 teatru,	
reprezentația	 biblică	 a	 Nașterii	 Mântuitorului	 Isus	
Cristos,	actorii	fiind	cei	trei	magi	(Baltazar,	Melchior	
și	Gașpar),	Fecioara	Maria,	Sfântul	Iosif	și	ciobănașii.	
	 O	 a	 doua	 tabără	 de	 colindători	 se	 constituia	
din	cetele	de	juni	sau	flăcăi	colindători;	aceștia	soseau	
după	plecarea	stelarilor	și	colindau	în	mod	special	ca-
sele	unde	erau	 fete	de	măritat,	 tradiție	devenită	obli-
gatorie	în	sat.	Se	obișnuia	„colinda	fetei”,	cântată	de	

tineri	 cu	 scopul	 de	 a	 peți	 fetele	 (un	 tânăr	 jun	 invita	
o	fată	la	joc,	dacă	ea	accepta	atunci	se	forma	un	po-
sibil	 viitor	 cuplu,	 desigur	 părinții	 aveau	 ultimul	 cu-
vânt),	 astfel	 anticipându-se	 nunțile	 anului	 următor.	
Prin	 aceste	 colinde,	 se	 consolidau	 relațiile	 în	 cadrul	
comunității.	 „Colinda	 fetei”	 se	păstrează	 și	 astăzi	 în	
zone	precum	Bistrița	Năsăud,	Maramureș,	Bucovina	
și	Alba;	acesta	sună	astfel:

 Doamne dăi Domnului 
Doamne/Colo josu, mai din josu,/
Din câmpiții cei frumoși/Grele 
ploi c-or mai plouatu/Din noroi, 
flor’ au crescutu/Fetele dac au-
zeau/Jos la flori se coborau/Șî 
rupeu și n-alergau/Cel’ mai mari 
cu brațurile/Cel’ mai mici mai 
puținele/ Eu din ele voi dealege.
					 	 Această	 frumoasă	 colindă	
avea	 un	 farmec	 cu	 totul	 special	

în	vederea	răspândirii	sărbătorii	Nașterii	Mântuitoru-
lui	 în	 întreaga	 comunitate,	 de	 către	 însăși	 floarea	 și	
viitorul	comunității,	junii	din	sat	care	în	deceniile	ce	
urmează	vor	deveni	baza	pe	care	comunitatea	din	sat	
se	va	sprijini.	
	 Un	alt	aspect	de	luat	în	considerare	îl	constitu-

ia	faptul	că	aceștia	aveau	să	dove-
dească	în	fața	întregii	comunității,	
solidele	 valori	 creștine	 la	 care	
sunt	 puternic	 ancorați,	 care	 cu	
siguranță	 vor	 fi	 transmise	 și	
generațiilor	viitoare.	Astfel,	acești	
factori	 deveneau	 un	 element	 de	
siguranță	în	continuitatea	culturii	
creștine.	Chiar	și	în	zilele	actuale,	
printre	 tineri,	 se	 simte	nevoia	de	
valori	 reale	și	de	o	 reancorare	 în	
vederea	 redescoperirii	 culturii	 și	

identității	proprii.
	 În	 lumea	 rurală,	 practica	 colindului	 pe	 par-
cursul	a	sute	de	ani,	a	devenint	 treptat	parte	a	cultu-
rii	 și	 civilizației	 naționale	fiind	 totodată	 și	 un	puter-
nic	element	cultural	și	spiritual	în	identitatea	noastră	
națională.	

Emanuel CADAR
Anul I
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	 Vara	 aceasta	 am	 avut	 ocazia,	 pentru	 prima	
dată,	să-mi	desfășor	activitatea	pastorală	de	semina-
rist	în	Italia,	mai	exact	în	parohiile:	Boara,	Granzete	
și	Concadirame,	comunități	situate	în	jurul	orașului	
Rovigo	 și	 păstorite	 de	 părintele	 Giuliano	 Gulmini,	
ajutat	 fiind	 de	 către	 părintele	
Ionuț	 Ursuleac	 –	 un	 român	 de-
al	nostru.	Părintele	Giuliano	este	
un	 preot	 romano-catolic,	 care	
colaborează	de	13	ani	cu	Eparhia	
de	Oradea	și	care	în	fiecare	vară	
primește	 câte	 un	 seminarist	 în	
parohiile	 sale,	 pentru	 ca	 acesta	
să	experimenteze	viața	pastorală	
în	lumea	latină	și	să	ref lecte	asu-
pra	vocației	sale	de	viitor	păstor	
de	suflete.
		 Timp	 de	 aproape	 patru	 săptămâni,	 de	 luni	
până	 vineri,	 împreună	 cu	 colegul	meu	 Paul	Mărin-
cean,	am	fost	implicați	,în	special,	în	activități	dedi-
cate	copiilor	-GREST-	dar	și	la	toate	oficiile	liturgice	
desfășurate	în	parohiile	mai	sus	amintite.	
	 Activitatea	 noastră	 zil-
nică	 începea	 cu	 participarea	 la	
Sfânta	 Liturghie	 în	 una	 dintre	
comunități,	 urmând	 apoi	 să	 ne	
ocupăm	de	copii,	principala	noas-
tră	 activitate;	 am	 făcut	 diferite	
jocuri	 cu	 ei,	 am	 organizat	 mo-
mente	 artistice,	 religioase,	 ieșiri	
în	natură,	la	grădina	zoologică	și	
chiar	 la	 aqua	 park;	 toate	 acestea	
spre	 o	 bună	 dezvoltare	 spiritua-
lă	și	morală	a	copilului,	pentru	a	fi	în	viitor	un	bun	
creștin	și	un	adevărat	promotor	al	valorilor	morale	în	
societate.			 	
	 De	 cele	 mai	 multe	 ori,	 seara,	 împreună	 cu	
Don	Giuliano,	am	vizitat	diferite	comunități	și	orașe	
din	împrejurimi;	aici	aș	vrea	să	menționez	un	lucru	

destul	 de	 important,	 pe	 care	 l-am	 apreciat	 foarte	
mult	 la	Don	Giuliano,	fapt	pe	care	nu	 l-am	întâlnit	
până	atunci	la	un	alt	preot,	și	anume	faptul	că	acesta	
intra	în	discuții	cu	tinerii	care	fac	parte	din	parohia	
lui	și	nu	numai,	pe	stradă,	în	locurile	unde	aceștia	se	

întâlnesc	de	obicei.	Prin	acest	fapt	
trebuie	să	 înțelegem	că	preotul	 se	
îngrijește	 permanent	 de	 sufletele	
încredințate	 și	 vine	 în	mod	 spon-
tan	în	ajutorul	lor,	nu	numai	atunci	
când	este	solicitat.
	 De	 asemenea	 aș	 menționa	
că,	stând	aproape	de	Don	Giuliano	
și	 ascultându-l,	 am	 reflectat	 mai	
mult	 la	 vocația	 mea,	 întrebându-
mă	 în	 sinea	mea:	Oare	 la	 ce	mod	
de	 viața	 vrea	 să	mă	 cheme	Dom-

nul?	 Ce	misiune	 are	 pentru	mine?	 Care	 este	 locul	
meu	în	Biserică?			 	 	
	 Mereu,	după	lungi	discuții	cu	dânsul,	am	cu-
getat	mai	mult,	am	încercat	să	văd	distincția,	destul	
de	 semnificativă,	 dintre	 un	 preot	 celibatar	 și	 unul	

căsătorit,	 dintre	 un	 preot	 călu-
găr	 și	 aceștia	doi.	Datorită	 aces-
tor	colocvii	cu	părintele	care,	pe	
lângă	 faptul	 că	 este	 un	 adevărat	
duhovnic	este	și	un	psiholog	bun,	
acum	 sunt	 mai	 sigur	 pe	mine	 și	
știu,	într-o	anumită	măsură,	pe	ce	
drum	vreau	să	mă	îndrept.	
	 Această	 experiență	 pastora-
lă	mi-a	fost	de	mare	folos	și	mi-a	
adus	multă	încărcătură	sufleteas-

că.	Sunt	de	părere	că	ar	fi	util	și	de	mare	ajutor	pen-
tru	fiecare	seminarist	dacă,	pe	parcursul	lui	forma-
tiv,	 ar	 trece	pe	 la	Don	Giuliano	pentru	o	activitate	
pastorală	sau	măcar	pentru	câteva	colocvii.	

EXPERIENȚĂ PASTORALĂ PE 
TERITORIUL ITALIEI

Cristian HODUȚ
Anul IV 


