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RUG�CIUNEA (V)
 O rug�ciune bine structurat� ar trebui s� treac� 
succesiv prin cele dou� etape de maturizare. Astfel, întâi 
ar trebui s� ne „îns�n�to�im” rug�ciunea vocal�, iar mai 
apoi s� ajungem la rug�ciunea ascult�rii. 
 1) Rug�ciunea vocal�
 Problemele ce ne împiedic� în a face o rug�ciune 
vocal� s�n�toas� sunt distragerile. Acest fapt reprezint� o 
limit� � reasc� naturii umane, dar într-o anumit� m�sur� 
distragerile sunt „cultivate” �i de o lips� a educ�rii propriei 
aten�ii. Trebuie s� înv���m s� convie�uim cu aceast� 
limitare omeneasc�, dar în acela�i timp trebuie s� încerc�m 
s� i ne împotrivim. O rug�ciune vocal� zadarnic�, care nu 
a bene� ciat de aten�ia noastr�, se transform� într-o triste�e 
interioar�. R�ul nu const� în faptul c� uneori suntem 
distra�i în timpul rug�ciunii, ci în faptul c� suntem în 
permanen�� distra�i, lucru ce nu trebuie s�-l toler�m.
 Trebuie s� lupt�m permanent cu aceast� 
obi�nuin�� al c�rei scop este necinstirea lui Dumnezeu 
�i tulburarea su� etului nostru. Decât s� vorbe�ti cu 
Dumnezeu compl�cându-te în starea de distragere, de 
împr��tiere a min�ii �i a gândului, mai bine s� taci.
 Rug�ciunea vocal� este închipuit� ca o punte c�tre 
Dumnezeu. În cazul acestui tip de rug�ciune exist� cel 
pu�in dou� riscuri: s� r�mâi dincoace de punte (rug�ciunea 
distrat�) sau s� stai pe punte �i s� nu o treci – e cazul 
rug�ciunii vocale în care nu suntem aten�i la cuvintele 
rostite, refuzând astfel înaintarea spre Dumnezeu. Acest 
caz este similar celui în care copiii mici înva�� s� citeasc�: 
se opresc atât de mult la � ecare silab�, încât la urm� nu 
mai în�eleg ce au citit.
 Prin rug�ciunea vocal� trebuie s� c�ut�m s� ne 
unim cu Dumnezeu, nu s� ne separ�m de El. Nu ajunge s� 
recit�m un psalm, dac� prin acea rug�ciune nu devenim 
una cu Dumnezeu, c�ruia îi în�l��m rug�ciunea noastr�. 
P�rin�ii desertului, marii exper�i ai rug�ciunii vocale 
obi�nuiau s� se roage des, dar folosind rug�ciuni scurte, 
a�a numitele iaculatorii spontane.
 Pentru a îns�n�to�i rug�ciunea vocal�, trebuie s� 
� m aten�i la gândurile noastre, iar când acestea „alearg�” 
aiurea în timp ce noi ne rug�m, s� � m capabili a le readuce 
pe f�ga�ul rug�ciunii. Tot în acest sens ar trebui s� ne 

folosim cât mai des de rug�ciuni spontane, scurte; putem 
face unele pauze în recitare pentru a aprofunda cuvintele 
rostite, în�l�ându-ne gândul spre Dumnezeu.
 2) Rug�ciunea ascult�rii
 „Nu oricine îmi zice:<<Doamne, Doamne ...>>, 
ci acela care face voia Tat�lui Meu va intra în Împ�r��ia 
Cerurilor” (Mt 7, 21).
 Ascultarea fa�� de Dumnezeu este esen�a, inima 
rug�ciunii. Dac� rug�ciunea nu ne duce la ascultare fa�� de 
El, ne a� �m doar la suprafa�a a ceea ce se nume�te rug�ciune. 
Abia când ne obi�nuim cu rug�ciunea ascult�rii începem s� 
� m cre�tini adev�ra�i. Am putea de� ni rug�ciunea ascult�rii 
ca pe o c�utare plin� de umilin�� �i încredere a voin�ei lui 
Dumnezeu în ceea ce prive�te via�a noastr�.
 Rug�ciunea ascult�rii înseamn� s� c�ut�m lumina 
lui Dumnezeu, voin�a Lui în solu�ionarea problemelor 
personale care ne preocup� cel mai mult. Cu alte cuvinte, 
rug�ciunea ascult�rii înseamn� s� înve�i s�-�i organizezi �i 
s�-�i conduci propria-�i via�� numai în lumina lui Dumnezeu. 
Acest lucru presupune o via�� spiritual� profund�.
 Primul pas spre ascultare îl constituie crearea 
unui cadru propice ascult�rii. Astfel, este necesar� 
motiva�ia interioar� de a vrea s� �  ascult�tor, de a vrea 
s� auzi p�rerea lui Dumnezeu în ceea ce prive�te via�a ta. 
Pentru aceasta este nevoie �i de o recunoa�tere umil� în 
fa�a Domnului a împietririi propriei inimi �i de a-i cere 
ajutorul în a pl�m�di o inim� sensibil� la �oaptele Lui. 
 Ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu va �  mereu 
întregit� de ascultarea propriei con�tiin�e. Interogheaz�-�i 
a�adar con�tiin�a adresându-i lui Dumnezeu întreb�ri ca 
acestea: „Doamne, care este voin�a Ta în ceea ce prive�te 
via�a mea?”, „Doamne, de unde s� încep în rezolvarea 
acestei probleme spinoase?” �i lista întreb�rilor ar putea 
continua la nesfâr�it. S� ne g�sim � ecare propriiile 
întreb�ri care s� � e conforme nevoilor vie�ii noastre �i s� i 
le adres�m cu încredere lui Dumnezeu.
 Dumnezeu nu-i va refuza lumina Sa celui care 
este hot�rât s�-I îndeplineasc� voin�a.

Pr. Anton RUS,
P�rinte spiritual
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EDUCA�IA CRE�TIN�
 Educa�ia este una dintre cele mai nobile �i cele 

mai complexe activit��i umane. Educa�ia este absolut 
necesar� omului, existând în acesta dorin�a, înclina�ia 
�i capacitatea  de a r�spândi zestrea în�elepciunii �i 
înv���turii sale, de a se perpetua spiritualice�te dinco-
lo de timpul �i spa�iul care i-au fost h�r�zite.

 Un îndreptar de baz� pentru educa�ie îl 
constituie Vechiul Testament, cele mai multe sfa-
turi �i principii pedagogice g�sindu-se în Levi-
tic, Numeri, Deuteronom, Pilde sau Psalmi. Din 
c�r�ile men�ionate rezult� c� scopul educa�iei este 
dobândirea în�elepciunii spre care trebuie s� tin-
dem din toate puterile. În concep�ia Vechiului 
Testament este considerat om în�elept nu cel care 
are cele mai multe cuno�tin�e, ci cel 
care �tie cum s� tr�iasc� pentru a fi 
bine pl�cut lui Dumnezeu.

 Ca metod� educativ�, Ve-
chiul Testament recomand� în spe-
cial exemplul p�rin�ilor care sunt 
obliga�i s�-�i educe copiii.Mustrarea, 
atunci când este cazul, face parte 
tot din actul educativ: „Cine cru�� 
toiagul s�u î�i ur��te copilul, iar 
cel care-l iube�te îl ceart� la vreme 
cuvenit�”(Pilde 13, 24). 

 Educa�a cre�tin� are drept în-
ceput �i sfâr�it dragostea de om �i de 
Dumnezeu, în vederea fericirii omului 
pe p�mânt �i în Ceruri. În epoca patris-
tic�, ideile despre educa�ie sunt cuprin-
se în diverse tratate de educa�ie general� �i special�, 
în omilii, comentarii, opere poetice etc.

 P�rin�ii �i scriitorii Biserice�ti creeaz� o nou� 
form� de spiritual care implic� o oientare nou� pen-
tru � ecare individ. Ei foloseau metode diferite de 
educa�ie, în func�ie de situa�ii, împrejur�ri �i oameni. 
În epoca patristic� era pre�uit� atât educa�ia individu-
al�, cât �i cea a maselor. Biserica era cea care f�cea 
educa�ia în spirit de fr��ietate �i de dragoste, proces în 
care personalitatea individului nu era anulat�, ci inte-
grat� în ansamblul „personalit��ii” Eclessiei. 

 Conform înv���turii Sfântului Clement Ale-
xandrinul, idealul educa�iei cre�tine este înscrierea 
omului în drumul c�tre Hristos, dobândirea virtu�ilor 
prin urmarea modelului suprem care este Isus Hristos. 
Via�a propus� de aceast� educa�ie prive�te atât spiri-
tul, cât �i trupul.

 În viziunea Sfântului Vasile cel Mare, edu-
carea copiilor trebuie s� se fac� în disciplin� �i iu-
bire fa�� de Dumnezeu în vederea realiz�rii unei 
personalit��i moral-religioase �i a vie�uirii în Hristos. 

Sfântul Vasile cel Mare recomand� începerea proce-
sului educa�ional cât mai timpuriu posibil pentru ca 
su� etul, � ind moale la vârste mai fragede, s� poat� �  
modelat �i format.

 �i Sfântul Ioan Gur� de Aur acord� o 
importan�� deosebit� educa�iei în scrierile sale, acesta 
considerându-o temelia oric�rui bun cre�tin. În epoca 
patristic�, educa�ia se f�cea în vederea vie�ii de aici, 
în sensul �i în m�sura în care aceast� via�� p�mânteas-
c� dsevenea un instrument pentru dobândirea vie�ii 
ve�nice. Astfel, în perioada patristic�, educa�ia urm�-
rea câ�tigarea virtu�ilor �i a des�vâr�irii ca trepte care 
duc la mântuire.

 Aceast� dimensiune a educa�iei s-a p�strat 
în unele �coli pân� în zilele noastre. 
Educa�ia cre�tin� este o ac�iune spe-
ci� c uman�, desf��urat� în mai mul-
te contexte: familie, Biseric�, �coal�, 
societate. Ea este o lucrare sus�inut� 
de iubire, de încredere, de libertate �i, 
bineîn�eles de harul lui Dumnezeu.

 Sfântul Ioan Gur� de Aur 
spunea: „a educa înseamn� a cultiva 
cur��enia su� eteasc�, a-l cre�te pe co-
pil moral �i în evlavie, a avea grij� de 
su� etul lui, a-i modela inteligen�a, a 
forma un atlet pentru Hristos, pe scurt, 
a te îngriji de mântuirea su� etului lui. 
Educa�ia este o art�. ,,art� mare  ca 
aceasta nu exist�, pentru c� dac� toate 
artele aduc un folos pentru lumea de 

aici, arta educa�iei se s�vâr�e�te în vederea accederii 
la lumea viitoare.”

 De aceea, educa�ia cre	tin� a celor mici este 
azi un imperativ. În lumea secularizat� în care tr�im 
rareori po�i g�si o emisiune educativ� la televizor, ra-
reori g�se�ti un profesor care s�-i educe pe copii din 
dragoste fa�� de Dumnezeu. Astfel, cea mai bun� cale 
pentru o educa�ie cre�tin�, azi, ne r�mâne educa�ia 
din familie. P�rin�ii, puternic ancora�i în înv���turile 
Bisericii, sunt singurii care pot modela su� etul copii-
lor lor  încât ace�tia s� r�mân� virtuo�i chiar �i atunci 
când societatea va încerca s�-i prind� în mrejele ei 
pervertitoare.

 A�adar, p�rin�i, nu v� ru�ina�i de înv���tura 
lui Hristos, deoarece este singura care poate „produ-
ce” oameni de calitate, capabili s�  construiasc� o so-
cietate care s� reabiliteze valorile morale care pierd 
tot mai mult teren în fa�a pseudovalorilor mondene.

Eugen IVU�,
ANUL -III-
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ÎNVIEREA, MISTER AL MÂNTUIRII
„Dumnezeu a înviat pe acest Isus c�ruia noi to�i îi suntem martori.” (Fapte 2, 32)

 Rostind sintagma „învierea lui Isus”, sau chiar 
tradi�ionalul salut pascal „Hristos a înviat” realiz�m 
c� acestea sunt cuvinte care dep��esc sfera noastr� de 
în�elegere ra�ional�. Chiar �i a�a, în acest r�spuns al 
credin�ei „Adev�rat a înviat!” se a� � întregul mister al 
mântuirii noastre �i al lumii întregi.
 Misterul lui Hristos nu se sfâr�e�te, ba chiar 
mai mult, nu se poate sfâr�i cu moartea Sa jertfelnic� 
pe Cruce. Dac� ar �  astfel atunci moartea Sa nu ar mai 
�  o jertf� (termenul jertf� a�a cum apare în Vechiul 
Testament denot� o ac�iune 
reconciliatoare), ci am putea-o 
numi cel mult moarte eroic� 
pentru o ideologie utopic�. Atunci 
Isus nu ar mai �  R�scump�r�torul, 
ci doar un om care a transmis 
un mesaj lumii, acest mesaj nu 
a fost în�eles, iar purt�torul lui a 
falimentat prin moartea ru�inoas� 
pe Cruce. Sfântul Apostol Pavel 
a� rm� c� „dac� Hristos nu a 
înviat, zadarnic� este atunci 
propov�duirea noastr�, zadarnic� 
este �i credin�a voastr�” (1 Cor 
15, 14). Învierea lui Isus nu este 
atât un fapt dovedit �tiin�i� c cât este un adev�r acceptat 
prin credin��. Dac� învierea lui Isus a fost o minciun� 
înseamn� c� dealungul celor dou� milenii de cre�tinism 
oamenii au tr�it în minciun�, martirii au murit pentru o 
cauz� fals�, S� n�ii �i-au închinat via�a unui scop fals, 
iar întreaga umanitate se îndreapt� spre nic�ieri. 
 În zilele noastre exist� multiple interese pentru 
sl�birea credibilit��ii Bisericii, în acest scop se vrea 
dinamitarea adev�rului fundamental pe care se sprijin� 
ea: învierea lui Isus. Pentru a facilita acest lucru suntem 
bombarda�i prin mass-media cu informa�ii eronate, 
pseudo-descoperiri care atest� c� Isus nu ar �  înviat 
(de ex. descoperirea a�a-zisului mormânt al lui Isus). 
Aceste argumente contemporane au trecere mai ales 
printre adolescen�i care ajung s� cread� c� învierea lui 
Isus a fost doar o poveste inventat� de apostoli. Acest 
adev�r al învierii Domnului trebuie ap�rat cu orice 
pre�, deoarece învierea Lui reprezint� garan�ia învierii 
noastre. Credin�a în înviere d� sens vie�ii noastre, ne 
îndreapt� spre o � nalitate mântuitoare. Noi, cre�tinii 
credem c� a�a cum Dumnezeu l-a înviat pe Isus (Fap 2, 
32) a�a ne va învia �i pe noi în acela�i Isus. 
 Simpla citire a Evangheliilor ne asigur� de 
veracitatea Învierii. Analizând sumar momentul Crucii, 
îl vedem pe Isus p�r�sit de to�i, în special de c�tre 
apostolii al�turi de care a petrecut un timp îndelungat 
predicând �i f�când minuni. Cei c�rora Isus le-a spus c� 
va învia dup� trei zile, s-au f�cut nev�zu�i, credeau c� 

Înv���torul lor a falimentat. Starea apostolilor trebuie s� 
�  fost jalnic�, dezam�girea lor f�r� margini. Imagina�i-
v� doar: s� renun�e la via�a lor personal� pentru a 
urma un om care a murit pe o cruce. Cât� frustrare �i 
dezolare au sim�it! Cât de neajutora�i se sim�eau în 
fa�a mor�ii Celui în care au crezut! Dar... surprindere 
mare... dup� câteva zile de la moartea lui Isus îi vedem 
pe aceia�i apostoli predicând cu în� �c�rare Învierea 
Domnului. Ceva trebuie s� se �  întâmplat! Cei care erau 
dezam�gi�i de moartea lui Isus au avut curajul s� moar� 

pentru vestirea Învierii Lui. S-a 
petrecut o turnur� psihologic� f�r� 
precedent, �i doar o întâmplare 
real� putea s�-i fac� pe apostoli 
credibili în fa�a mul�imilor. Ceea 
ce s-a întâmplat a fost faptul c� 
Isus a înviat! 
 Istoricitatea învierii lui 
Christos este atestat� în Evanghelii 
prin prezentarea mormântului 
gol �i prin apari�iile Celui Înviat. 
Toate cele patru Evanghelii con�in 
relatarea a�ez�rii Trupului lui Isus 
în mormânt cu ajutorul lui Iosif 
din Arimateea. To�i evangheli�tii 

descriu vizita femeilor la mormânt în diminea�a primei 
zile dup� Sabat, to�i atest� eviden�a mormântului gol, 
prezen�a Îngerului �i vestea Învierii. Acestea sunt 
primele fapte care atest� Învierea. În ceea ce prive�te 
apari�iile dup� înviere, Isus crede de cuviin�� se se 
arate � ec�rora în mod diferit: prin cuvânt c�tre Maria 
Magdalena (In 20, 16), printr-un gest caracteristic 
c�tre ucenici în Emaus (Lc 24, 30), sau pur �i simplu 
ar�tându-se apostolilor (Mc 16, 14; Mt 28, 17; Lc 24, 
36; In 20, 19). Deci apari�iile lui Isus nu sunt rod al 
inven�iilor apostolilor (autosugestie), ci sunt rezultatul 
unei prezen�e obiective �i reale. De remarcat este �i 
faptul c� apostolii nu îl v�d pe Isus în somn sau în vis, 
�i c� pe lâng� faptul c�-L v�d, ei aud �i sunetele Lui 
ceea ce indic� o ac�iune perceptiv� cu baze reale.
 Acceptând c� via�a lui Christos nu s-a sfâr�it pe 
cruce, accept�m implicit c� via�a noastr�, a � ec�ruia, 
nu se va sfâr�i într-un mormânt. Sfântul Pavel spune 
în epistola c�tre Tesaloniceni c� atunci când Hristos 
va reveni în slav�, îi va învia pe cei care au tr�it dup� 
poruncile Lui, ducându-i în împ�r��ia lui Dumnezeu. 
Avem speran�a învierii în Isus Hristos, Domnul. 
Încerc�m s� tr�im virtuos în aceast� via�� pentru a învia 
la via�a ve�nic� în Isus. Acesta este întregul sens al 
vie�ii noastre, �i anume � nalitatea mântuitoare al c�rei 
garant este Isus Înviat.

Marcel AU�AN
ANUL -III-
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(continuare în pag. 5)

VASILE DIN CESAREEA CAPADOCIEI
 Ce putem spune despre acest Sfânt, P�rinte, 
Doctor al Bisericii, “trâmbi�a cea cu dumezeiasc� 
gl�suire”?
 Dintre to�i P�rin�ii cappadocieni (Vasile, 
Grigorie de Nazianz 	i Grigorie de Nyssa), doar lui 
înainte de trecerea la via�a ve	nic�, contemporanii îi 
atribuie apelativul de “cel Mare”. 
 Cronologia vie�ii sale începe aproximativ în 
anul 329/330 la Cezareea, vechea capital� a Capadociei 
(regiune a� at� în Turcia în mijlocul de	ertului 
Anatoliei, o peninsul� de aproape 800.000 Km² care 
se a� a la mijlocul marilor drumuri comerciale antice. 
Str�mo	ii capadocienilor 
au fost hiti�ii, unul dintre 
cele mai mari popoare ale 
antichit��ii, care au creat 
ora	ele subterane în aceast� 
regiune ca refugiu în fa�a 
inamicilor. Acestea au fost 
mai apoi folosite de cre	tini 
în timpul persecu�iilor. 
Sfântul Vasile are ca p�rin�i 
pe Vasile, celebru retor în 
Neocezareea Pontului 	i pe 
Emmilia, � c� de martir. Este 
binecuvântat de Dumnezeu 
cu nou� fra�i dintre care 
doi vor �  episcopi ca 	i el: 
Grigorie de Nyssa 	i Petru 
de Sebaste, iar Naucra�iu 
	i Macrina cea Tân�r� se 
dedic� total lui Hristos 
printr-o via�� ascetic� 
exemplar�. 
 Apar�inând elitei 
cre	tine prin familia sa 
aristocratic�, junele Vasile, 
prin studiile de retoric�, 
� loso� e 	i administra�ie de la Cezareea, Constantinopol 
	i mai apoi Atena se al�tur� 	i elitei intelectuale a 
imperiului. Dup� reîntoarcera de la Academia din Atena 
(356) pred�, pentru scurt timp retorica în Cesareea, iar 
dup� moartea tat�lui s�u, abandonez� aproape imediat 
activitatea didactic� pentru a se dedica complet unei 
vie�i ascetice cre	tine. 
 Dar ce poate s� îl fac� pe acest tân�r intelectual 
s� ia acest� decizie? Reîntoarcera din Atena este 
provocat� în mod sigur de atrac�ia irezistibil� exercitat� 
de predicarea lui Eusta�iu, episcop de Sebaste (cca. 
300-380). Eusta�iu de altfel este considerat fondator al 
primelor comunit��i ascetice în Armenia, Pa� agonia 	i 
Pont 	i organizator a unor centre de îngrijire a s�racilor 
	i bolnavilor dup� cerin�ele canonului 75 de la primul 

Conciliu de la Niceea (325). Printre discipolii s�i se 
a� a întâmpl�tor 	i familia lui Vasile, el însu	i cre	te 
sub îndrumarea acestui maestru. Trebuie s� men�ion�m 
faptul c� mi	carea lui Eusta�iu nu este v�zut� bine 
de Biserica institu�ional� care se simte judecat� 	i 
condamnat� de radicalismul evanghelic predicat de unii 
discipoli ai acestui episcop („condamn� nunta, nu vor 
s� se roage în casele c�s�tori�ilor, dispre�uiesc preo�ii 
c�s�tori�i, postesc duminica, … a� rm� c� boga�ii nu 
pot vedea împ�r��ia lui Dumnezeu…” Sozomenus, 
Hist. Eccl. 111,14). În cele din urm� ordinea în Biserica 
local� este readus� prin sinodul convocat la Gangra 

Pa� agoniei în anul 341, 
mi	carea eusta�ian� � ind 
obligat� la observarea 
disciplinei eclesiastice 
o� ciale. 
 Dup� ce prime	te 
botezul, devine lector, 
vinde toate bunurile sale 	i 
se dedic� ajutor�rii s�racilor 
dup� modelu lui Eusta�iu. 
In� uen�a predic�rii acestui 
maestru 	i dorin�a de a 
reac�iona la dec�derea 
bisericii instit�ionale 
marcheaz� profund ace	ti 
ani ai tinere�ii lui Vasile 	i 
constituie cei doi poli de 
confruntare din doctrina sa 
spiritual�. Tot lui Eusta�iu, 
Vasile îi cere ajutor pentru 
a organiza faimoasele 
“Vasiliade”, pe un teren 
donat de împ�rat, lâng� 
Cezareea, complexuri care 
cuprind case de primire 
pentru str�ini, s�raci, 

bolnavi, ateliere, 	coli pentru orfani sau pentru copiii 
încredin�a�i de p�rin�i comunit��ii pentru a primi o 
formare cre	tin�. Aceste structuri permit nu doar a sta 
înaintea necesit��ilor imediate dar 	i de a face opera 
de eliberare de exploatare, nedreptate; în Vasiliade se 
înva�� o profesie 	i se �ine o activitate cultural�. 
 Vasile este hirotonit preot în anul 362. O 
hirotonire primit� cu greu în timpuri dure pentru 
Biseric�, este vorba de politica ostil� cre	tinismului 
a împ�ratului Iulian Apostatul (noiembrie 361  – iunie 
363). Câ�iva ani mai târziu, Capadocia este lovit� de o 
puternic� foamete. Aceasta este o perioad� secerat� de 
multe tensiuni sociale în care bog��ia este concentrat� 
în mâinile unui num�r restrâns de proprietari de 
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UN ASPECT AL ROMÂNIEI ULTIMILOR ANI
 Fiecare societate î	i construie	te propria 
versiune a lumii, „adev�rurile“ ei, în condi�iile 
speci� ce perioadei la care ne raport�m. Studiile asupra 
interac�iunii sociale examineaz� comportamentul 
oamenilor la nivel microsocial 	i se concentreaz� asupra 
ac�iunilor de zi cu zi ale oamenilor, a felului în care î	i 
duc via�a 	i a modului în care tr�iesc efectiv. Problema 
pe care vreau s� o abordez este cea a familiilor în 
România 	i surprinde dou� aspecte. Primul: din cauza 
situa�iei economice din �ar�, mul�i români au ales s� 
plece la munc� în alte ��ri, iar al  doilea ar �  cel legat de 
rela�iile p�rin�i-copii din ultimii dou�zeci de ani.
 Privit� societatea prin prisma primului aspect, 
observ�m la tot pasul dezastrul pe care acest fenomen, 
situa�ia economic�, l-a f�cut mai ales în unele familii 
care sunt direct afectate.  Avem copii abandona�i, avem 
copii crescu�i cu chiu cu vai de bunici dep�	i�i de mult 
de tupeul 	i obr�znicia nepo�ilor, avem copii care se 
cresc unii pe al�ii 	i a	teapt� suta de euro care vine sau 
nu, avem triste�e 	i dezn�dejde, avem copii needuca�i 
, care vorbesc urât, stau continuu la televizor sau pe 
internet 	i se îmboln�vesc uneori ca urmare a durerii pe 
care o simt de  dorul mamei 	i al tatei.. De asemenea, 
avem p�rin�i care tânjesc dup� copiii lor 	i totu	i nu au 
curajul de a se întoarce acas� 	i nici pe acela de a-	i 
lua 	i copiii s�-i aib� al�turi. Avem p�rin�i care doar 
dup� câteva luni petrecute afar� uit� de r�d�cinile lor 
	i chiar încep s� manifeste sentimente negative fa�� 

de �ara natal�, avem p�rin�i care îi lipsesc pe copiii lor 
de partea de educa�ie cea mai important� din via�� 	i, 
în � ne, avem p�rin�i care au primit o libertate la care 
poate p�rin�ii lor au visat toat� via�a 	i n-au 	tiut ce s� 
fac� cu ea, irosind-o.
 A�adar, România, încotro?
 Privind din punct de vedere al rela�iilor de 
familie, aceast� perioad� este poate cea mai neagr� din 
istorie, un rol important avându-l 	i mass-media zilelor 
noastre împreun� cu sc�derea dramatic� a credin�ei, a 
iubirii aproapelui 	i a speran�ei, mai presus decât situa�ia 
economic� a ��rii. Toate cuceririle tehnicii 	i ale 	tiin�ei 
pe care omul le-a f�cut în ultimul secol au devenit 
treptat instrumente în mâna Satanei, folosite pentru 
dezbinarea, ura 	i dezn�dejdea oamenilor 	i în special 
a familiilor. Acestea toate conduc 	i la o concluzie, 	i 
anume c� noi, numai noi construim realitatea pe care 
o tr�im. Noi 	i numai noi putem u	ura suferin�a, la fel 
cum numai de noi depinde dac� genera�ia urm�toare 
va �  mai bun� sau mai rea decât suntem noi. Iar pentru 
aceasta trebuie în primul rând s� revenim la valorile 
tradi�ional cre	tine, punându-L pe Dumnezeu în centrul 
vie�ii noastre, iar Spiritul Sfânt s� ne c�l�uzeasc� 
permanent în ac�iunile 	i în via�a noastr�. 

Orest NICHITA,
ANUL -I-

terenuri. Presbiterul Vasile predic� împotriva boga�ilor 
care strâng roadele în grânare îndep�rtând s�racii de la 
bunurile p�mântului pe care Dumnezeu le-a destinat 
tuturor. În anul 370 este hirotonit Arhiereu 	i instalat 
ca mitropolit al Capadociei în timpul împ�ratului arian 
Valens (28 martie 364 – 9 august 378). În scurt timp, 
datorit� convingerilor sale niceene, intr� în disgrazia 
autorit��ilor imperiale, iar împ�ratul este nevoit s� 
semneze decretul de suspendare a sa 	i pe deasupra 
împarte provincia în dou�: Capadocia I cu capitala 
la Caesarea 	i Capadocia II (partea meridional� 	i 
occidental�) cu capitala la Tiana. Reîntors din exil, 
cu mitropolia împ�r�it�, Sfântul Vasile este nevoit s� 
creeze noi eparhii 	i s� instaleze episcopi „orthodoc	i”. 
Curând “Vasiliade” datorit� puternicei sale in� uen�e 
devine „o nou� cetate” încât treptat antica Cezareea 
este abandonat�. Pentru mitropolitul Vasile via�a se 
termin� la doar 49 de ani. Domnul îl va lua în Împ�r�r�ia 
Cerurilor la 1 ianuarie 379, în plin triumf al orthodoxiei 
dogmatice, care este în cea mai mare parte doar meritul 
s�u �i a luptei sale contra ereziilor. 
 Opera „Marelui” Vasile, „maestrul stilului” 
cum este chemat de amicul s�u Grigorie de 
Nazianz, poate �  împ�r�it� în: Scrieri teologico-

polemice (Împotriva lui Eunomiu, Spiritul Sfânt); 
exegetice (Omilie la Hexaimeron, 15 Omilii la 
Psalmi); pedagogice (Tratatul c�tre tineri); ascetice 
(Instruc�iuni Morale, Marele 	i Micul Ascetikon); 
epistole (366 de scrisori).

Bibliogra� a: 
GRIBOMONT J., «Basilio di Cesarea di Cappadocia 
(330 cca. - 379)», in Nuovo Dizionario Patristico 
e di Antichità Cristiana, A-E, diretto da Angelo Di 
Berardino, Casa Editrice Marietti S.p.A., Genova 2006, 
724-731; 
R. M. RUSSO, «Basilio Magno (santo)», in Dizionario 
di Mistica a cura di L. BORRIELLO / E. CARUANA 
/ M.R. DEL GENIO / N. SUFFI, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano1998, 203-204; 
MONDIN BATTISTA, Dizionario dei Teologi., 
Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1992, 99-100;
 QUASTEN JOHANNES., Patrologia, II voll., Casa 
Editrice Marietti S.p.A, Genova 1980, 206-223.

Fr. Grigore TEODOR,
monah

(urmare din pag. 4)
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PEDAGOGUL
 Una dintre cele mai importante lucr�ri 
patristice care se vor a �  ghid pentru via�a cre�tinlor 
adev�ra�i este „Pedagogul”, opera Sfântului Clement 
Alexandrinul. În cadrul acestei opere, Isus Hristos este 
prezentat ca un Pedagog des�vâr�it care dore�te ca �i 
elevii s�i s� ajung� la des�vâr�ire. În cele ce urmeaz� 
spicuiesc  unele din înv���mintele cele mai importante 
prezente în aceast� oper�.
 În orice om se g�sesc trei lucruri esen�iale. 
Acestea sunt: moravurile, faptele �i ac�iunile. Exist� 
o for�� superioar� naturii omene�ti care guverneaz� 
toate aceste trei lucruri. Aceast� for�� este Cuvântul. El 
este Acela care ne conduce spre un scop anume �i ne 
f�g�duie�te vindecarea pasiunilor. De aceea Cuvântul 
poate �  numit �i Pedagog.
 Fiind Pedagog, are datoria de a se îngriji 
de educa�ia oamenilor, nu de instruirea 
lor. Acest pedagog este unul des�vâr�it, 
deoarece se aseam�n� cu Dumnezeu, Tat�l 
S�u, � ind f�r� de p�cat �i nep�tima� cu 
su� etul. Noi avem fa�� de El datoria de a 
încerca s� facem astfel încât su� etul nostru 
s� se asemene cât mai mult cu El. Pentru 
început trebuie s� sc�p�m de pasiuni, iar 
apoi s� ajungem s� ne st�pânim p�catele pe 
care le comitem din obi�nuin��.
 Dintr-o imens� iubire fa�� de 
oameni, dovedit� prin faptul c� pe om l-a 
creat dup� chipul �i asem�narea Sa, El ne spune prin 
fapt� �i Cuvânt ce trebuie �i ce nu trebuie s� facem, 
având grij� s� nu invadeze propria noastr� libertate. 
Pedagogul se ocup� în primul rând cu educarea copiilor, 
ba chiar pune ca �i condi�ie de accedere în Împ�r��ie 
asem�narea noastr� cu cea a copiilor.
 În aceast� oper�, Pedagogul ne înva�� c� trebuie 
s� avem o via�� ordonat� �i în ceea ce prive�te cele mai 
banale �i aparent lipsite de importan�� aspecte, cum ar 
�  mâncarea, somnul, îmbr�c�mintea etc. De exemplu, 
mâncarea trebuie s� � e una simpl�, �i nu aleas�, deoarece 
mâncarea simpl� ajut� la cre�terea trupului, la s�n�tatea 
lui �i-l face pe om  puternic.De asemenea nu trebuie s� 
� m lacomi la mâncare, iar dac� suntem inviat�i undeva, 
trebuie s� mânc�m ceea ce se serve�te, f�r� a face 
mofturi. În ceea ce prive�te podoabele exterioare, Sfântul 
Clement ne sf�tuie�te s� nu ne cump�r�m lucruri scumpe 
�i luxoase, deoarece doar ne facem de râs, ba mai mult, 
nu ne folosesc la nimic dac� suntem goi pe din�untru. 
Podoabele sunt semn al vanit��ii �i al desfrâului. S� 
nu iubim pietrele pre�ioase sau frumuse�ea trupului, 
deoarece adev�rata valoare o reprezint� virtutea, adic� 
asceza, iar adev�rata bog��ie este cea a su� etului. Pentru 
a �  pe placul Pedagogului, trebuie a�adar s� ne procur�m 
doar acele bunuri care ne sunt de un real folos . 

 Un alt aspect important al omului îl reprezint� 
cuvintele pe care le întrebuin�eaz�. Trebuie s� ne ferim 
de a rosti cuvinte ru�inoase, ba mai mult, trebuie s�-i 
oprim pe cei care fac acest lucru, folosindu-ne de privire 
sau , dac� este oportun, chiar �i de cuvinte aspre.
 Cre�tinul este dator s� urasc� r�ul �i s� se 
alipeasc� de bine, pentru c� se s� n�e�te doar acela care 
are leg�tur� cu s� n�ii. Pe lâng� faptul c� nu trebuie s� 
rostim sau s� ascult�m cuvinte ru�inoase, Pedagogul ne 
mai înva�� c� trebuie s� ne p�str�m cura�i fa�� de faptele 
de ru�ine, s� nu ne dezgolim anumite p�r�i ale trupului 
precum �i s� nu privim p�r�ile oprite ale propriului corp. 
Prin aceasta Pedagogul vrea s� ne fereasc� de desfrânare.
 Parfumul aduce trând�vie �i pl�ceri. Precum 
am îndep�rtat desf�tarea de la mâncare, tot a�a trebuie 
s� alung�m de la fa�a noastr� pl�cerea mirosului, ca nu 

cumva, f�r� s� ne d�m seama, prin sim�uri 
s� p�trund� în � in�a noastr� neînfrânarea. 
Cu toate acestea, parfumurile nu ne sunt 
interzise, doar c� trebuie s� alegem acele 
parfumuri care ne sunt de folos, care „nu 
de�teapt� trupul împingându-l la împreun�ri 
�i prietenii desfrânate”1.
 Pân� �i somnul trebuie s� � e unul u�or 
�i nicidecum profund. Somnul profund este 
asem�nat cu moartea, deoarece din cauza 
nesocotin�ei noastre ajungem nesim�itori, 
iar prin închiderea pleoapelor ni se „taie” 

lumina. Somnul u�or este caracteristic celor care-l 
a�teapt� pe St�pânul Ceresc, care se trezesc în orice 
clip� pentru a-i deschide u�a su� etului lor Împ�ratului 
O�tirilor Cere�ti.
 În ceea ce prive�te b�ile, ele pot �  f�cute din 
patru motive: pentru cur��ire, pentru s�n�tate, pentru 
c�ldur� �i pentru pl�cere. B�ile de pl�cere trebuie 
evitate, iar cea mai bun� baie este baia în care ne sp�l�m 
su� etul, pentru ca Pedagogul s� nu ne zic� �i nou�: 
„Vai vou� care cur��i�i partea din afar� a paharului �i a 
blidului, dar pe din�untru sunt pline de necur��ie!”
 Consider opera „Pedagogul” a Sfântului 
Clement Alexandrinul o oper� care fundamenteaz� 
comportamentul unui cre�tin adev�rat. Acesta, chiar 
dac� tr�ie�te în lume, nu este al lumii. Dac� unele 
înv���minte prezentate am �  dispu�i s� le catalog�m 
drept dep�	ite �i prin urmare f�r� utilitate pentru 
cre�tinii secolului XXI,  dup� o privire mai profund�, 
vom  �ti negre�it s� aplic�m aceste sfaturi în via�a de 
zi cu zi, construind astfel o via�� autentic�, bazat� 
înv���tura lui Hristos �i pe Tradi�ie.

Alina S�R�CU�,
ANUL -III-

1 Clement Alexandrinul, Scrieri - partea I, Editura IMBOR, 
Bucure�ti 1992, pag. 58 
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EXCURSIE LA SIGHI�OARA
Cum s-a terminat sesiunea de examene, am 

pornit cu prietenii într-o excursie de dou� zile, ca s� 
ne mai relax�m 	i s� descoperim locurile minunate din 
�ar�. Destina�ia noastr� a fost Sighi	oara, unde se a� � 
una dintre pu�inele cet��i medievale locuite din sud-
estul Europei 	i singura de acest gen din România. 

Întemeierea este datat� în cronicile secolului al 
XII-lea, la 1191 	i 1198, îns� prima atestare documentar� 
a ora	ului este f�cut� în 1280. Zona ora	ului este 
locuit�, cu mici întreruperi, de aproximativ 4000 de ani, 
� ind atestate arheologic o a	ezare din epoca bronzului, 
dou� a	ez�ri dacice din epoca � erului, un castru roman 
pentru paza drumului, o a	ezare a 
daco-romanilor 	i a urma	ilor lor.
 În a doua jum�tate a 
secolului al XII-lea, regii Ungariei 
aduc coloni	ti germani în sudul 
Transilvaniei. Sa	ii întemeiaz� 
lâng� apa pârâului Saes o a	ezare 
rural�. Localitatea va împrumuta 
denumirea pârâului la sfâr	itul 
secolului al XIII-lea. Se presupune 
c� la începutul acestui secol  exista 
o mica forti� ca�ie pe platoul 
superior al Dealului Cet��ii, 
forti� ca�ie distrus� de invazia 
mongol� din anii 1241-1242. 
Aceast� forti� ca�ie este men�ionat� 
documentar în 1280 sub numele de 
Castrum Sex. Pe platoul inferior al 
Dealului Cet��ii se stabilesc dou� 
Ordine mân�stire	ti: c�lug�rii 
dominicani la 1298 	i Ordinul 
franciscan. În secolul al XIV-lea 
a	ezarea se urbanizeaz� ca urmare 
a venirii altor coloni	ti me	te	ugari. În 1367 localitatea 
este men�ionat� ca Civitas de Segusvar. În secolul al 
XV-lea se construiesc zidul 	i turnurile de ap�rare care 
înconjoar� Dealul Cet��ii. Zidul este men�ionat pentru 
prima dat� la 1490. În secolele XV-XVII urmeaz� 
perioada de maxim� prosperitate pentru cetate, � ind 
amplasat� la intersec�ia unor importante drumuri 
medievale. Sighi	oara este localitatea cu cel mai vechi 
statut or�	enesc din Transilvania (1517). A între�inut un 
comer� în� oritor cu alte ora	e s�se	ti, cu diferite zone 
ale Transilvaniei, cu 
�rile Române	ti, dar a participat 	i 
la marele comer�, prin intermediul Bra	ovului stabilind 
contacte pân� în Persia 	i 
�rile de Jos. Între 1402-
1520 la universit��ile din Viena 	i Cracovia se a� au 95 
de studen�i sighi	oreni. �coala din deal, men�ionat� la 
1522, se presupune c� este mai veche.
 Arhitectura ecleziastic� a fost marcat� de 
cre	terea num�rului membrilor 	i a for�ei economice a 

comunit��ii: Biserica din Deal 	i Biserica Mân�stirii au 
fost edi� cate între secolele XIII-XV. Biserica din Deal 
este cel mai important monument al ora	ului 	i a patra 
ca importan�� între bisericile gotice ale Transilvaniei. 
Arhitectural, Sighi	oara devine o îmbinare de elemente 
gotice, renascentiste 	i baroce. Cele 14 turnuri de ap�rare 
ale principalelor bresle: t�b�carii, cositorarii, aurarii, 
frânghierii, m�celarii, cojocarii, �es�torii, croitorii, 
cizmarii, l�c�tu	ii, dogarii, b�rbierii, � erarii  	i Turnul 
cu ceas erau construite, ap�rate 	i reparate de c�tre 
me	te	ugarii grupa�i în aceste organiza�ii profesionale. 

Ora	ul nu a putut �  cucerit, de	i 
a suportat câteva asedii (urmele 
ultimului asediu din 1704 sunt 
vizibile pe Turnul Cositorarilor). 
Edi� ciile civile îmbin� stilurile 
baroc 	i renascentist, cele dou� 
mari biserici, stilul gotic târziu; 
în timp se vor mai ad�uga stilurile 
rococo, neogotic, goticul vene�ian 
	i secesion. Turnul care a func�ionat 
ca sfat al ora	ului pân� la 1556, 
judec�torie 	i corp de gard� pân� 
la sfâr	itul secolului al XIX-
lea, cuprinde din 1899 Muzeul 
de Istorie, unde pot �  v�zute: 
ceramica din epoca bronzului, 
vase rituale dacice, ceramica 
romana, instrumente medicale 	i 
famaceutice din timpul celebrului 
farmacist Andreas Bertram (1670) 
	i din timpul Mariei Tereza, 
mobilier variat, mari mecanisme 
de închidere a por�ilor cet��ii, 
arme, un exemplar din primele 

ceasuri de perete, realizat în secolul al XVI-lea în sud-
vestul Germaniei, precum 	i evolu�ia mecanismului 
ceasului din turn, existent din secolul al XVI-lea, având 
� gurinele reprezentând zeit��i romane pentru � ecare zi 
din s�pt�mân�. Centrul ora	ului medieval Sighi	oara 
este listat din anul 1999 în patrimoniul cultural mondial 
UNESCO, � ind protejat ca atare. În acest ora	 a fost 
confec�ionat� 	i instalat� o copie a “Statuii Lupoaicei” 
(“Lupa Capitolina”), simbolul latinit��ii poporului 
român. În ultimul sfâr	it de s�pt�mân� al lunii iulie are 
loc festivalul medieval.
 A fost o vacan�� de neuitat, vacan�� în care am 
descoperit o mic� parte a comorii pe care o g�zduie�te 
�ara noastr�. Dragi cititori, sper s� v� �  trezit în su� et 
dorin�a  de a vizita neasemuitul ora	 Sighi	oara.

Flaviu DUMA,
ANUL -III
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HRAMUL SEMINARULUI
 S â m b � t � , 
30 ianuarie 2010! 
S�rb�toarea S� n�ii Trei 
Ierarhi Vasile, Grigore �i 
Ioan a fost o zi special� 
pentru Seminarul Greco-
Catolic din Oradea. 
La Sfânta Liturghie 
arhiereasc�, care a 
început la orele 11.30, 
au concelebrat preo�ii 
formatori. La Sfânta 
Jertf� liturgic�, s-au unit 
în rug�ciune profesorii 
Facult��ii de Teologie 
Greco-Catolic�, studen�ii 
	i credincio	ii Parohiei  
invita�i la festivitate.  R�spunsurile la Sfânta Liturghie 
au fost date de corul „Schola Cantorum” al Seminarului 
Teologic din Oradea, condus de prof. dr. Radu Mure	an. 
 Cuvântul de înv���tur� pe care PSS Virgil l-a 
adresat credincio	ilor 	i seminari	tilor a fost centrat în 
jurul prohimenului din Psalmul 18: „Cerurile vestesc 
m�rirea lui Dumnezeu iar facerea mâinilor lui o veste�te 
t�ria”. „Cine dintre noi nu a privit cel pu�in odat� cerul 
înstelat sau cu luna, �i nu a sim�it îndemnul de a repeta 
aceste cuvinte”, a spus Arhiereul. Toat� m�re�ia lui 
Dumnezeu o putem observa în jurul nostru. Seminari	tii 
trebuie s� aib� ca 	i modele de urmat pe  S� n�ii P�rin�i 
care s-au d�ruit cu totul Bisericii lui Hristos. 

 Cei trei Ierarhi sunt 
printre cei mai de seam� 
înv���tori ai lui Hristos 
pe care i-a avut Biserica. 
Ace	ti S� n�i, în secolul 
al IV-lea, au dat Bisericii 
înv���turi fundamentale, 
preocupându-se de 
p�strarea 	i transmiterea  
lor împotriva ereticilor. 
Actualitatea acestor 
scrieri se poate observa 
	i în zilele noastre. 
Opera lor este vast�, 
iar activitatea lor a 
cuprins toate domeniile 

	i aspectele vie�ii: sociale, culturale 	i cele pastoral-
misionare.        
 S� le cerem acestor s� n�i s� ne c�l�uzeasc� pe 
drumul pe care l-am ales � ecare dintre noi 	i s� ne ajute 
s� devenim un alter Cristus, purt�tori ai chipului lui Isus. 
 Mul�umim  postului Radio Maria care a f�cut 
posibil� transmisia în premier� a S� ntei Liturghii 
celebrate la Seminarul Teologic Greco-Catolic. 
Datorit� acestei emisiuni, am putut împ�rt�	i bucuria 
noastr� tuturor ascult�torilor  Radio Maria.

Emanuel GAVRILA�,
ANUL -III-

SIMPOZIONUL STUDEN�ESC
 În zilele de 10, 11 Martie s-a desf�	urat la Seminarul Teologic Greco-Catolic „S� n�ii Trei Ierarhi: Vasile, 
Grigore 	i Ioan” din Oradea simpozionul 	tiin�i� c studen�esc anual cu tema „Preo�ia, misiune �i voca�ie în context 
actual”. Ne-am bucurat de participarea studen�ilor de la diferite facult��i catolice, greco-catolice 	i ortodoxe din 
�ar� (Timi	oara, Blaj, Roman, Baia Mare 	i Craiova), dar 	i din str�in�tate (Debrecen, Budapesta). Cele �aisprezece 
lucr�ri ne-au oferit o perspectiv� ampl� asupra S� ntei Taine a Preo�iei, îmbog��indu-ne cultural 	i spiritual. 

Pe aceast� cale dorim s� mul�umim organizatorilor: ASCTO, voluntarilor 	i sponsorilor, care încurajeaz� 	i 
sus�in an de an demersul teologic al studen�ilor 	i caracterul ecumenic al acestor întâlniri. A	tept�m cu ner�bdare 
urm�toarea sesiune de comunic�ri 	tiin�i� ce studen�e	ti, dialogul deschis al tinerilor teologi de diferite confesiuni, 
temele de discu�ii provocatoare 	i lucr�rile originale!
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