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 Se întâmpla în anul 1792, de sărbătoarea Sfinților 
Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur 
(30 ianuarie) când, din ordinul Împăratului Leopold al 
II-lea, se înființa, prin decretul nr. 3230/1792 Seminarul 
Greco-Catolic din Oradea. Episcopul român unit al Ora-
diei Mari, Ignatie Darabant, a fost cel care a constatat 
nevoia de a avea un loc unde să se formeze clerul român 
și dascălii, pentru Eparhia de Oradea, recent înființată. 
Astfel a cerut Împăratului înființarea Seminarului din 
Oradea, cel care avea să fie: „un institut de creștere, me-
nit să devină izvor de lumină și cultură, de dragoste de 
limbă și de neam pentru poporul român de la granițele 
apusene ale românismului”. 
 Locul în care s-a înființat 
această instituție eclezială fusese 
mai înainte casa călugărilor iezuiți 
iar apoi casa canonicilor greco-ca-
tolici. Din ordinul Împăratului Le-
opold al II-lea clădirea a fost pusă 
la dispoziția Seminarului. De-a 
lungul timpului, pentru a răspunde 
nevoilor tot mai mari ale aceluiași 
scop, clădirile s-au mărit și reîn-
noit, ajungându-se astăzi la un adevărat complex desti-
nat învățământului catolic pentru toate vârstele.
 Au trecut 225 de ani de atunci și, de-a lun-
gul istoriei, această prestigioasă instituție și-a dovedit 
importanța, școlind numeroși tineri care, apoi au devenit 
profesori, preoți și episcopi. A fost înființat ca Seminar 
Teologic ajungând, în anul 1924, la gradul de Acade-
mie Teologică de grad Universitar, fiind însă desființat 
în anul tristeții – 1948. Atunci, clădirilor li s-a dat altă 
destinație.
 După căderea comunismului, în anul 1990, 
pe vremea Preasfințitului Vasile Hossu, instituția s-a 

reînființat sub numele de Institutul Teologic Greco-Ca-
tolic. În anul 1998, sub păstorirea Preasfințitului Virgil 
Bercea, se integrează în cadrul Universității Babeș-
Bolyai Cluj Napoca, devenind Departamentul Oradea al 
Facultății de Teologie Greco-Catolică. În același timp, 
continuă să existe și Seminarul “Sfinții Trei Ierarhi, Va-
sile, Grigore și Ioan”, locul în care viitorii preoți se for-
mează din punct de vedere spiritual, liturgic și pastoral.
 Anul 2017 a fost decretat de către PS Virgil 
Bercea AN JUBILEAR pentru Seminarul nostru. 
Astfel că toate activitățile de pe parcursul acestui an vor 

fi realizate sub egida Jubileu aniver-
sar – 225. 
 În numele întregii noastre 
comunități doresc să vă adresez din 
inimă invitația de fi alături de noi, cu 
prezența fizică și spirituală, la cele-
brările de inaugurare a Jubileului. La 
acestea vor participa cardinali, epi-
scopi, preoți și laici din țară și din 
străinătate. 
 

       Programul este următorul:

 • Sâmbătă, 28 ianuarie 2017, la ora 18.00 
– Vecernia Arhierească în Capela Seminarului (Gen. 
Magheru, 25);
 • Duminică, 29 ianuarie 2017, la ora 10.00 
– Sf. Liturghie Arhierească în Catedrala Sf. Nicolae 
din Oradea.
 Vă așteptăm cu drag!

 Pr. Anton CIOBA
 Rector

JUBILEU ANIVERSAR
SEMINARUL GRECO-CATOLIC DIN ORADEA 

~ 225 ANI DE EXISTENTA ~
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 Nu știu dacă ați călătorit vreodată cu un avi-
on de cursă lungă, dar dacă ați fost, știți bine că de-a 
lungul unui zbor care durează minim cinci-șase ore, 
ai două opțiuni: fie dormi și ratezi toate peisajele și 
toate felurile de mâncare și băutură incluse, fie aștepți 
treaz și curios stewarzii care, din când în când, te „de-
ranjează” fie cu un pahar de vin, cola sau apă, fie cu o 
prăjitură, o friptură sau o înghețată. Eu am ales a doua 
variantă! În timp ce mă ospătam, cu un ochi atent să 
nu fac mizerie iar cu celălalt pe geam, mă gândeam la 
ce voi mânca după ce ajung, cum mi se va obișnui sto-
macul cu această schimbare de bucătărie, câtă foame 
voi răbda și câte kilograme voi slăbi. Aceste gânduri 
mi-au fost pedepsite cu câteva kilograme în plus la în-
toarcere.
 Este imposibil să nu fac o comparație între 
lipsa alimentelor de bază din țările foarte sărace ale 
globului și risipa atât de prezentă din țările dezvoltate. 
Anual, peste 2,2 mili-
oane de tone de mân-
care sunt aruncate la 
coş doar în România, 
ţara noastră clasându-
se astfel pe locul nouă 
la nivel european. 
Recent, un document 
al unei organizaţii 
umanitare a scos la 
iveală un fapt şocant: 
în estul Africii peste 
23 de milioane de oa-
meni, adică mai mult 
decât populaţia României, riscă să moară de foame. 
Datele furnizate de UNICEF arată că în unele părți 
din sudul Somaliei, rata copiilor subnutriți a ajuns la 
55%, iar mortalitatea infantilă a crescut la șase copii 
pe zi. Practic, jumătate din populația totală a țării (3,7 
milioane de oameni) se confruntă cu foamea acută. 
Sunt date care ar trebui să ne dea de gândit și care să 
ne determine să fim mai chibzuiți în ceea ce privește 
gestionarea hranei, un lux pentru unii și o normalitate, 
neobservabilă uneori, pentru alții. O felie de pizza, o 
jumătate de sticlă de suc, o aripioară de pui, o buca-
tă de friptură, se aruncă fără prea multe remușcări în 
mall-urile din România, în timp ce pentru alții ar re-
prezenta luxul suprem.
 În prima seară, când am ajuns la locul de ca-
zare, pentru a nu mă lua foarte tare din prima, părinte-
le Gabriel mi-a comandat orez cu pui și mult sos. După 
primele trei-patru îmbucături eram tot roșu și îmi ar-
dea fața. Mă întrebam: „Oare de la emoții?“ Urma să 
aflu, în cele trei luni, că ceea ce nouă ni se pare extrem 

de picant, pentru ei este normalitatea gustului; nu îmi 
imaginam atunci că, în trei luni de zile, voi face parte 
din această normalitate. Am ajuns la misiunea româ-
nă din Djebonoua și, când am intrat în curte,  mi-am 
dat seama că sigur nu voi răbda foame: un mango 
mare plin de fructe, banane multe și mici pe masă, pa-
paya – supranumit și „fructul îngerilor”, îmi zâmbeau 
și mă asigurau că nu mă vor lăsa să sufăr. Am început 
să fac cunoștință cu ignamul, o plantă care în exterior 
seamănă cu sfecla de la noi, iar în interior cu un fel 
de cartof mai sec și care, alături de orez, constituie 
hrana de bază a ivorienilor. Ca majoritatea românilor, 
la început am fost destul de reticent la noile alimente 
de pe continentul negru și o lună am folosit doar ore-
zul ca garnitură. Sigur, pe lângă acesta am început să 
gust diferitele lor sosuri, unele mai estetice, altele mai 
puțin, dar destul de bune la gust și bogate în calorii. 
Începutul e mai greu!

 Am mers acolo cu 
gândul de a trăi cum 
trăiesc ei, de a mânca 
ce mănâncă ei, de a mă 
ruga cum se roagă ei, de 
a fi cum sunt ei. Și m-am 
aruncat: fiind invitat la 
masă, în a doua zi de 
Paști, într-un sat vecin, 
am văzut pe masă un sos 
cu niște bucăți de carne 
interesantă. Am întrebat 
ce este și mi s-a spus să 
gust ca să văd dacă îmi 

place și voi afla după aceea. Era clar că nu era o carne 
normală. Am gustat, destul de bună la gust dar văzând 
cum gazdele așteaptă reacția mea, mi-am zis că e ceva 
ciudat la mijloc. Într-adevăr: era vestitul agouti, un fel 
de șobolan mai mare, care trăiește în lanurile de orez, 
se hrănește cu planta de orez și care pentru ei repre-
zintă o delicatese. Am zâmbit, le-am spus că treptat-
treptat mă voi obișnui și am trecut la dragul meu orez 
cu pui. Aproape în fiecare seară, ieșeam pe străzi, ne 
plimbam și ne opream pe la familiile, care își respec-
tau obiceiul de a sta la povești în mijlocul curții. Într-
o seară, am observat un copilandru care stătea mai 
retras și mânca ceva din palmă, la fel cum mâncăm 
noi semințele de floarea-soarelui. Curios de felul meu, 
l-am întrebat ce mănâncă și instantaneu mi-a întins 
mâna ca să-mi dea și mie: cu cât ești mai sărac, cu atât 
deschizi pumnul mai repede în fața celuilalt. L-am 
strâns în brațe și, fără să mai cer explicații, am luat 
acele boabe. Un gust de ceva poate un pic prea prăjit 
dar care era comestibil.

AFRICA – O ALTĂ LUME (III)
Pâinea cea de toate zilele...



3Seminarium Varadiensis

Am insistat: „Qu’est-ce que tu manges?” El, din nou, 
îmi întinde mâna. Îi spun pe un ton blând: „Dacă nu 
îmi spui ce ai acolo, nu mai iau!” Mă ia de mână și 
mă duce în stradă unde era un stâlp cu un bec în vârf. 
Îmi arată spre bec mulțimea de gângănii din jurul lui 
și zâmbește: „Mai adineaori le-am strâns cu un fel 
de plasă mai deasă!” Încerc să schițez și eu un zâm-
bet dar în mintea mea începeau deja auto-promisiu-
nile că nu mai pun nimic în gură înainte de a ști ce 
este. În altă zi, însoțit de 
câțiva tineri am mers să 
facem puțină curățenie 
în biserică – o biserică 
mai puțin curată în ex-
terior dar care strălucea 
în sufletele membrilor 
ei – la noi să fie oare 
contrariul? La sfârșitul 
lucrărilor sosește și răs-
plata: un bidon de vin 
de palmier (banghi) care 
este seva de palmier fermentată și puțin alcooliza-
tă. După indicațiile lor practice am înțeles că se bea 
dintr-o gură și două pahare, unul după altul. Mă bag! 
Două zile am fost nevoit să nu mă îndepărtez prea tare 
de toaletă și să am mai mult timp de citit în casă. E 
foarte greu unui stomac neobișnuit cu astfel de ali-
mente tropicale să se adapteze repede la condițiile și 
mâncarea de acolo. Mie mi-a luat cam o lună, timp în 
care aveam dureri de stomac aproape în fiecare zi. În 
schimb ei, localnicii, au un stomac de invidiat – maci-
nă tot. Mâncarea lor de sărbătoare este capra, dar nu o 

 CINE ESTE PĂRINTELE SPIRITUAL ?
 Cine este aşadar acest părinte spiritual? Ce 
caracteristici anume trebuie să aibă bărbatul sau fe-
meia pe care îl/o aleg pentru a parcurge împreună 
drumul bătut de mulţi duhovnici în trecut? Ce anume 
trebuie să caut în el? Ce anume nu trebuie să caut în 
el?
 a) Un om care ştie să asculte
 Pentru ca părintele spiritual să ajute la recu-
noaşterea voinţei lui Dumnezeu în viaţa unei persoa-
ne, pentru ca să o ajute să depăşească anumite piedici 
în a îndeplini această voinţă a lui Dumnezeu, pentru 
ca să îi sugereze printre atâtea mijloace indicate de 
către tradiţie- pe acelea care sunt cele mai potrivite 
pentru caracterul şi istoria personală de viaţă, trebuie 
să-l cunoască pe Domnul, trebuie să cunoască viaţa şi 
trebuie să înţeleagă situaţia persoanei în cauză. Pen-

prepară așa cum suntem noi obișnuiți: în timp ce noi 
luăm pielea cu totul, ei doar ard părul de pe piele și 
în două zile nu mai rămâne nimic. Consumă tot ceea 
ce conține o capră. Nu risipesc nimic. Interesant, nu?
Cel mai mare noroc al meu erau fructele și avoca-
do. Consumam acele fructe exotice și mă gândeam 
că ei nici nu au nevoie de magazine din moment ce 
găsești acele bunătăți direct în copac. Și totuși, când 
am ajuns prima dată într-un supermarket, mi-am dat 

seama de ce există: fruc-
tele și produsele care 
provin din Europa sunt 
pe rafturi, dar cu greu 
îți vine să te apropii de 
ele – sunt atât de scum-
pe încât cred că foarte 
puțini ivorieni și le per-
mit. Aș vrea să vă dau 
câteva exemple: un kilo-
gram de struguri – 4000 
de franci (7€), un kilo-

gram de mere 3000 de franci (5€), totul raportat la 
posibilitățile lor financiare: o zi de muncă – 2000 de 
franci. Oare noi când ne-am gândit ultima dată cât 
suntem de binecuvântați că ne putem delecta cu am-
bele specii de fructe, atât cu cele tropicale, cât și cu 
cele aparținând climei temperat-continentale? Oare 
când am mulțumit ultima dată pentru faptul că ne 
permitem un fruct după o masă decentă?

Fr. Florin BODE                                                                                            
Vicerector

tru aceasta, fie el preot sau nu, trebuie să fie un om 
capabil de a asculta mult:
- care ascultă mult Cuvântul Domnului, îndeosebi 
Noul Testament;
- care ascultă mult viaţa concretă a perioadei pe care 
o trăim;
- care să se ştie pune în pielea persoanelor, care ştie 
să trăiască de dinăuntru situaţiile lor, şi care, pe cât 
posibil, te ajută să te deschizi şi să comunici.
 Totuşi, este bine să facem câteva precizări. 
Părintele spiritual trebuie să îl asculte cu umilinţă pe 
Domnul, rugându-se şi citind continuu Cuvântul lui 
Dumnezeu, însă nu trebuie neapărat să fie un „sfânt” 
ori un „expert”. Este bine ca el să asculte cu atenţie 
viaţa concretă a vremurilor noastre, dar nu trebuie 
neapărat să fie o persoană „implicată” sau tot timpul 
„informată” pentru a fi în stare să înţeleagă.

DESPRE DIRECŢIA SPIRITUALĂ - II - 
„Părinte, spune-mi un cuvânt”

(continuare în pag. 4)
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 Este necesar ca el să ştie să-l asculte cu răbdare şi 
îndelung pe cel care vine la el, fără să aibă impresia că a înţe-
les totul imediat, fără a eticheta oamenii în scheme teoretice 
(de natură psihologică sau morală). Pe de altă parte, nu merg 
la părintele spiritual pentru că am nevoie să fiu ascultat: el nu 
acoperă lipsurile de dialog din viaţa mea. Nu poate să substi-
tuie afecţiunea, înţelegerea, împărtăşirea prietenilor, a unui 
grup, a unui partener. Dacă nu reuşesc să construiesc priete-
nii, dacă nu sunt în măsură să mă inserez în viaţa unui grup, 
dacă nu sunt în stare să-mi găsesc iubirea vieţii, ori dacă nu 
reuşesc să cultiv relaţii sau îmi lipsesc capacităţile pentru a 
mă face ascultat de către alţii, pot să îmi doresc ca părintele 
spiritual să îmi fie prieten, eventual un prieten spiritual, pre-
cum Clara şi Francisc de Assisi, sau ca Francisc de Sales şi 
Ioana de Chantal, sau ca şi Adrianne von Speyr şi Hans Urs 
von Balthasar. Dar prietenia este ceva diferit faţă de direcţia 
spirituală, tot astfel precum viaţa comunitară într-o biserică 
sau un grup nu poate fi înlocuită de către relaţia privilegiată 
cu un părinte spiritual, nici măcar dacă acesta este un om 
al bisericii (un episcop sau un rector de seminar...). Eventual 
una dintre chestiunile pe care trebuie să le abordez în direcţia 
spirituală este tocmai aceasta: ce anume trebuie să fac pentru 
a-mi trăi într-un mod cât mai normal afectivitatea, dialogul, 
creşterea alături de cei de o seamă cu mine, în contextul difi-
cultăţilor şi al încercărilor oamenilor şi ale tuturor celor care 
cred.
 Părintele spiritual 
este un om care ascultă şi în-
ţelege. „Înţelege”: acest cuvânt 
poate să fie echivoc. Când 
anume un alt om mă înţelege? 
Când îmi dă dreptate? Când 
încearcă aceleaşi sentimente 
pe care le am eu (mânie, dez-
amăgire, neputinţă, entuzi-
asm...)? Este posibil ca cineva 
care îmi dă dreptate ori în-
cearcă aceleaşi sentimente să 
mă înţeleagă, iar eu să mă simt înţeles când cineva o face: 
de altfel, mă simt singur, ciudat, diferit... atunci când cineva 
nu-mi împărtăşeşte gândurile sau sentimentele, însă mă simt 
mult mai încurajat atunci când le împărtăşeşte. Dar nu trebuie 
să mă aştept aşa ceva de la un părinte spiritual: în anumite 
cazuri, el îmi va arăta că a înţeles ceea ce mi se întâmplă (şi 
poate chiar va da un nume potrivit sentimentelor mele, iar eu 
mă voi recunoaşte în cuvintele sale), dar el nu este o cutie de 
rezonanţă. Din contră, dacă nu îmi dă dreptate sau arată sen-
timente diferite de ale mele, poate e tocmai datorită faptului 
că a înţeles foarte bine ceea ce i-am spus, însă nu împărtăşeş-
te. 

 b) Un om al discernământului
 Adevăratul motiv pentru care un părinte spiritual 
trebuie să îl asculte pe Dumnezeu, istoria concretă şi persoa-
na care vine să-i vorbească este acela de-a o ajuta pe aceasta 
să discearnă, adică să recunoască în propria-i viaţă calea lui 
Dumnezeu. În aspectele cele mai importante ale vieţii, calea 
lui Dumnezeu este foarte clară; El ne-a dezvăluit-o fără po-
sibilitate de îndoială: nu trebuie să o urmăm undeva dincolo 

de mare sau pe înălţimile munţilor, nu a ascuns-o în mijlocul 
pustiului. Va fi greu de urmat, şi nici un părinte spiritual nu 
va putea să o aplaneze ori să o ascundă. Câteodată, se întâm-
plă totuşi ca semnele să fie destul de neclare, multe lucruri 
se împletesc, iar atunci părintele spiritual este unul care ştie 
să citească printre rânduri, ştie să adune laolaltă numeroase 
valori. Este darul ce i-a fost dat: prin încercările vieţii sale 
ori ale altora, prin intermediul studiului şi al experienţei, în 
ascultarea smerită a Bisericii şi a oamenilor, Spiritul Sfânt 
i-a dăruit „cunoaşterea lucrurilor dumnezeieşti şi a lucrurilor 
omeneşti”. Altora le-a făcut alte daruri, lui i le-a dat pe acesta. 
După ce am vorbit cu părintele meu spiritual, am înţeles ceva 
mai mult ce anume contruieşte Dumnezeu în viaţa mea, şi 
care sunt obstacolele pe care mi le pune în faţă Satana (din 
punct de vedere etimologic, literal, cuvântul „satana” înseam-
nă „cel care pune piedici”), pentru a face să mă abat de la ca-
lea lui Cristos. Nu am înţeles doar pentru că vorbind, îmi dau 
seama mai bine de cum stau lucrurile şi le înţeleg mai bine, ci 
şi pentru că persoana cu care vorbesc îmi oferă lumină.
 El îşi duce partea lui de responsabilitate, îşi însuşeş-
te greul meu, însă nu-mi poate substitui conştiinţa. În anu-
mite momente deosebit de întunecate sau de nesigure, pot să 
ajung să-mi doresc ca cineva să facă alegeri în locul meu, să-
mi doresc ca altcineva să îşi asume responsabilitatea pentru 
anumite alegeri care privesc viaţa mea: este atât de solicitant 

de dus greul anumitor decizii 
care nu ştiu încotro mă vor 
duce, încât aş vrea să însărci-
nez cu ele pe altcineva. „Di-
rectorul” spiritual se cheamă 
aşa doar pentru că recunoaşte 
şi indică direcţia, nu pentru 
că o impune, nu pentru că are 
reţete prefabricate. Acesta nu 
scuteşte pe nimeni de truda de 
a vedea el însuşi, de a înţelege 
el însuşi, de a alege el însuşi. 
Odinioară era mult mai sim-
plu, multe acţiuni erau liniare, 

întrucât li se vedeau roadele îndată, şi astfel, multe legi pu-
teau să fie mai clare; în ziua de astăzi, totul este mai complex 
şi, prin urmare, aş putea avea mare nevoie de un îndrumător 
spiritual care să se substituie legii, îndeosebi dacă sunt ceva 
mai anxios (=temător, şovăielnic). Mi-aş putea dori să am pe 
cineva care să-mi spună: fă aia, fă aialaltă. Cu toate acestea, 
părintele spiritual, ca un bun „părinte” se pregăteşte să dispa-
ră din viaţa mea, să moară, să mă lase singur cu mine însumi: 
el mă formează, mă învaţă pas cu pas să citesc în propria mea 
viaţă semnele lui Dzeu, precum şi greutăţile, ispitele. Când 
voi fi învăţat, mă va încredinţa Spiritului Sfânt, precum a fă-
cut Isus, care a spus: este mai bine ca eu să mă duc, pentru că 
dacă nu, nu va veni Spiritul Sfânt la voi.
 Părintele Spiritual mă deschide pentru dialogul 
cu Spiritul Sfânt, după care va putea să continue să mă 
asculte şi să mă povăţuiască, dar asta pentru că devine un 
frate în credinţă şi nu pentru că rămâne părinte spiritual. 
De altfel, cei care trebuie să îmi rămână mereu aproape 
sunt fraţii în credinţă, păstorii, superiorii, grupurile mele 
şi nu părintele spiritual care, încetul cu încetul, se retrage.

(urmare din pag. 3)
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păstorii, superiorii, grupurile mele şi nu părintele spiri-
tual care, încetul cu încetul, se retrage.
 Părintele spiritual ştie să descifreze viaţa celui 
pe care îl ascultă, dar nu pentru că ar fi un psiholog de 
profesie: el nu este psihologul gratuit pentru aceia care 
nu vor sau nu îşi permit să cheltuiască bani. Un psiholog 
ascultă oamenii pentru că vrea să îi ajute să se înţeleagă 
mai bine, să devină mai siguri pe realitatea lor umană 
şi să se îmbunătăţească după cum îşi doresc; un părinte 
spiritual însă, ascultă pentru a-l ajuta pe om să înţeleagă 
planul Celuilalt asupra vieţii sale, să-I înţeleagă darurile 
concrete şi să se introducă cu bucurie în trăirea lor. Dacă 
spiritualul înţelege anumite mecanisme psihologice ale 
persoanelor, este pentru că se lasă ajutat –într-o oareca-
re măsură- şi de ceea ce psihologii au descoperit des-
pre persoana umană şi mecanismele sale, dar nimic mai 
mult. Este adevărat că, din păcate, pentru multe persoane 
(îndeosebi nevoiaşe) terapiile psihologice nu sunt accesi-
bile, însă direcţia spirituală este cu totul altceva.
Şi nu doar că părintele spiritual nu este un psiholog, ci 
nu este nici un antagonist (/rival) al unui eventual psiho-
terapeut. Un părinte spiritual nu poate să binecuvânteze 
anumite alegeri rele, nici măcar dacă îi motivez că mi-au 
fost propuse de către un terapeut. Dar dacă neutralizez 
intervenţiile psihologului contrapundându-i-l pe părin-
tele spiritual în numele complexelor mele psihologice, 
directorul spiritual va continua să se roage pentru mine 
şi să ţină la mine, dar va face bine să nu mă mai conducă 
spiritual până când nu am rezolvat anumite noduri psi-
hologice: nu este răutate ori o formă de pedeapsă, ci doar 
o formă de respectare şi delimitare clară a domeniilor şi 
a atribuţiilor.
 Părintele spiritual mă înţelege în profunzime 
atât pe mine, cât şi ceea ce Dumnezeu lucrează în mine 
şi în jurul meu. Uneori poate să aibă darul de a-mi citi în 
inimă fără ca eu să îi vorbesc (cei din vechime numeau 
acest dar „cardiodiagnoză”, adică „cunoaşterea inimii”). 
Însă este normal, e bine ca să vorbesc, e bine să nu pretind 
să fiu înţeles fără să vorbesc. El mă educă să vorbesc, îmi 
cere să vorbesc, chiar şi atunci când a înţeles deja: doar 
copiii mici au drept să fie înţeleşi chiar şi atunci când nu 
ştiu să se exprime, chiar şi atunci când nu au cuvinte la 
dispoziţie. Pentru părintele spiritual, eu sunt un fiu adult 
şi pot –încetul cu încetul- să învăţ să vorbesc, să mă fac 
cunoscut, precum toţi adulţii. Dacă el este un tată întru 
Spirit, are această misiune de-a mă face să cresc, şi nu de 
a mă face să regresez la primele luni de viaţă.

 c) Un om al cuvântului
 Tradiţia ne spune iarăşi că părintele spiritual 
este cel care spune un cuvânt. Titlul acestei conferin-
ţe citează o expresie comună fiilor spirituali ai marilor 
monahi ai pustiei. Ei mergeau în vizită la un oarecare 
monah şi îi cereau tocmai aceasta: Părinte, spune-mi un 
cuvânt. Iar părintele le încredinţa un cuvânt, în general 
un cuvânt din Biblie sau unul cu iz biblic; o frază scurtă 
de meditat, de păstrat în inimă.
 Adevăratul părinte spiritual are darul cuvântu-
lui clar, precis, potrivit pentru acea persoană. Nu este de 

ajuns ca unul să vadă şi să înţeleagă, trebuie să ştie şi să 
transmită, să aducă la lumină ceea ce a văzut. Diadoh 
(Sf. Diadoh din Foticeea –Sfânt Părinte care a trăit în 
sec V; scrierile sale sunt cuprinse în Filocalie) afirmă că 
nu doar lipsa luminii te poate face să rămâi fără cuvin-
te, ci şi preaplinul acesteia: cel care este orbit de lumina 
pe care-o vede poate fi un mistic, dar nu un bun părinte 
spiritual, care ştie însă să filtreze ceea ce a văzut în cu-
vinte corespunzătoare, cuvintele potrivite pe care fiul le 
poate înţelege. 
 Părinţii din antichitate credeau atât de tare că 
respectivul cuvânt trebuia să fie adevărat şi limpede, 
încât răspundeau doar dacă erau întrebaţi iar, uneori, 
răspundeau doar după tăceri îndelungate făcute din aş-
teptare şi din rugăciune. Uneori nici măcar nu răspun-
deau, fie pentru că nu posedau acest cuvânt, fie pentru 
că ştiau că ar fi urmat să cadă în gol, întrucât nu ar fi fost 
trăit. În mod normal, bătrânul răspundea deîndată: din 
moment ce a fost întrebat, era desigur voinţa lui Dum-
nezeu ca el să răspundă, şi era un gest de mare caritate. 
Cuvântul trebuia să fie scurt, pentru a fi ţinut minte mai 
uşor. Cu siguranţă, acestea sunt valabile încă şi astăzi, 
chiar dacă azi nu mai este nevoie ca părintele spiritual 
să răspundă doar cu un singur cuvânt care să poată fi 
ţinut minte: pentru a se face înţeles cum trebuie, este 
bine să-şi dezvolte bine ideile şi poveţele. 
 Părintele spiritual este omul cuvântului clar şi 
incisiv, dar nu trebuie să fie neaparat un om care în-
cântă, un om care te vrăjeşte prin cuvinte frumoase: 
chiar Noul Testament ne aminteşte că nu sunt cuvintele 
frumoase cele care ne transmit înţelepciunea lui Dum-
nezeu. Dacă îmi place mult cum vorbeşte părintele meu 
spiritual, însă eu nu mă schimb în mod semnificativ, e 
semn că ceva nu merge: probabil mă las doar legănat de 
cuvintele lui ori sunt orbit de siguranţa lui.
 Părintele spiritual ştie să medieze Cuvântul 
lui Dumnezeu şi tradiţia Bisericii aici şi acum pentru 
mine, în această situaţie a vieţii mele. Totuşi, el nu este 
un expert în Sfânta Scriptură, nici un profesor de spi-
ritualitate. Dacă cultiv dorinţa de a înţelege Biblia mai 
în profunzime, ori de a cunoaşte mai bine determinate 
căi ale spiritualităţii, e semn că nu tocmai de un părin-
te spiritual am nevoie: voi căuta grupuri, conferinţe, 
reviste, cărţi; voi frecventa cursuri (de teologie, de ru-
găciune, de spiritualitate....), voi participa la reculegeri 
spirituale. 
 Părintele spiritual nu substituie mijloacele 
normale de formare şi de informare care există în bi-
serică, nici măcar dacă aceste mijloace mi se par mai 
puţin interesante decât directorul meu spiritual: din 
contră, va fi tocmai îndatorirea direcţiei spirituale cea 
de-a mă ajuta să beneficiez de nutremânt semnificativ 
din izvoarele fireşti pentru oricare creştin. Directorul 
spiritual nu mă conduce spre sine însuşi, ci spre Cris-
tos, spre Biserică, spre misiune.
(va urma)

Pr. Cristian SABĂU                                                                                            
Asistent Spiritual
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HIROTONIRE DE DIACONI

NOI LECTORI ȘI IPODIACONI DE
HRAMUL CATEDRALEI SF. NICOLAE DIN ORADEA

 Preasfinţia Sa Virgil Bercea, episcopul greco-
catolic de Oradea a hirotonit în cadrul Sfintei şi Dum-
nezeieştii Liturghii celebrate la Seminarul Teologic 
Greco-Catolic „Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile, Grigore şi 
Ioan” în data de 28 noiembrie 2016 trei diaconi.
 După momentul consacrării Sfintelor Da-
ruri, cei chemaţi la treapta 
hirotonirii diaconale au fost 
prezentaţi Preasfinţiei Sale de 
către părintele Anton Cioba, 
rectorul Seminarului Teologic 
şi părintele Cristian Sabău, 
asistent spiritual al aceluiași 
seminar, urmând înconjurarea 
de trei ori a Mesei Sfântului 
Altar, invocându-se apoi pes-
te dânşii harul Sfântului Spirit 
prin rugăciunea: „Dumneze-
iescul har, cela ce totdeauna 
pe cele neputincioase le vindecă şi pe cele cu lipsa le 
împlineşte, rânduieşte pe cucernicul ipodiacon (N), 
în diacon. Să ne rugăm dar pentru dânsul ca să vină 
peste el harul întru tot Sfântului Spirit”. Au urmat 
apoi  de celelalte rugăciuni şi înveșmântarea noilor 
diaconi.

 Sărbătoarea Sfântului Nicolae reprezintă pen-
tru Eparhia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, 
de Oradea un prilej de mare bucurie, acesta fiind pro-
tectorul ei.
 Cu această ocazie, încă din ziua precedentă, 
programul liturgic organizat 
în Catedrala ce poartă hramul 
Sfântul Nicolae, a fost unul cu 
totul deosebit, celebrându-se, 
de la orele 18, Acatistul Sfân-
tului Nicolae, și Sfânta Vecer-
nie cu Litie ca de la orele 20 
să fie celebrată Taina Sfântului 
Maslu. După Sfânta Vecernie, 
a urmat procesiunea cu sfintele 
moaşte ale Sfântului Nicolae, 
acestea fiind expuse pe tot par-
cursul acestor zile de sărbătoare, oferind credincioşilor 
ocazia de a le venera. Moaştele Sfântului Nicolae sunt 
prezente în Catedrala Greco-Catolică din Oradea încă 
din anul 1997, fiind oferite spre venerare din partea 
Sfântului Scaun.

 
Cei trei noi părinţi diaconi sunt: Gabriel Beita, Gheor-
ghe Marius Coman şi Paul Vasile Cernucan.
Părintele diacon Gabriel Beita s-a născut la 27 februarie 
1976, absolvent al Facultăţii de Teologie Greco-Catoli-
că din Oradea, este căsătorit şi are cinci copii. Părintele 
Paul Vasile Cernucan este născut la 4 aprilie 1988, la 

Zalău. Aparţine de Parohia Gre-
co-Catolică Olosig din Oradea și 
este absolvent Facultații de Te-
ologie Greco-Catolică din Ora-
dea: licență - 2011, master - 2013 
și este căsătorit. Părintele diacon 
Gheorghe Marius Coman, este 
originar din Sighetu Marmaţiei. 
Este născut la 7 martie 1973. A 
absolvit Institutul Teologic Gre-
co-Catolic„Alexandru Rusu” 
din Baia Mare în anul 1996, ob-
ţinând şi masterul în Teologie şi 

Spiritualitate. Gheorghe Marius Coman este căsătorit şi 
are doi copii, locuind în prezent la Imola, Italia, unde va 
şi activa ca diacon.
 La Sfânta Liturghie au participat, alături de 
seminariști, și familiile noilor părinți diaconi.

Eugen IVUȚ

 Pentru studenţii seminarişti acestă sărbătoare a 
fost una cu dublă semnificaţie, întrucât, în data de 6 
decembrie, de la orele 10, Preasfinţitul Virgil Bercea, 
episcopul greco-catolic de Oradea, în cadrul Sfintei Li-
turghii pe care a celebrat-o alături de mai mulţi preoţi 

a hirotesit lectori pe semniariştii 
anului III şi ipodiaconi pe cei din 
anul IV. În cuvântul de învăţătu-
ră, Preasfinţitul a subliniat virtu-
ţile care au modelat viaţa Sfân-
tul Nicolae şi anume: bunătatea, 
credinţa şi umilinţa, îndemnân-
du-i pe studenţii hirotesiţi să ur-
meze modelul sfântului în viaţa 
lor.
 La sfârşitul Sfintei Liturghii, 
Preasfinţitul Virgil a invocat aju-

torul şi mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, transmi-
ţându-le celor ce poartă numele Sfântului, la mulţi ani 
şi multe haruri de la Domnul!

Redacția
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(continuare in pag. 8)

 Sfântul Nicolae este unul dintre cei mai 
cunoscuți și iubiți sfinți ai cultului creștin. S-a 
născut în anul 270 d.Cr. și a trăit în perioada de 
persecuție a Bisericii sub împărații Dioclețian și 
Maximian. Sfântul Nicolae a rămas orfan de mic, 
fiind crescut de un unchi de-al său, episcopul Ni-
colae al cetății Patara din Asia Mică. Dând do-
vadă de multă înțelepciune și râvnă pentru cele 
sfinte, Sfântul Nicolae a fost hirotonit episcop 
al cetății Mira din Lichia, unde a propovăduit cu 
multă îndrăzneală dreapta credință, 
fapt pentru care a fost persecutat și 
întemnițat.
 În anul 325 este convocat de 
Împăratul Constantin cel Mare la 
primul Sinod ecumenic de la Nice-
ea unde a apărat învățătura Bisericii 
despre dumnezeirea lui Isus în fața 
ereziei lui Arie, fapt pentru care a 
fost numit apoi și îndreptător sau 
apărător al credinței. Se spune că 
atât de puternic a argumentat Sfân-
tul Nicolae și atât de încăpățânat a 
fost Arie, încât, îngrijorat de ruptu-
ra care se putea face în Biserică, Nicolae i-a dat 
ereticului o palmă în timpul sinodului - de unde 
și nuiaua, în semn de avertisment celor neascultă-
tori.
 Sursele biografice spun că Sfântul Nicolae 
a af lat într-o zi că un tată din cetatea Mira, de du-
rere că este lipsit de ajutor în a-și mărita fiicele, 
dorea să le ofere spre desfrânare. Sfântul Nico-

lae i-a dăruit omului af lat în nevoie trei pungi cu 
aur, iar fiicele acestuia s-au putut căsători. De 
atunci și până în zilele noastre, în fiecare noapte 
a Sfântului Nicolae, cei dragi și, în special copiii, 
primesc daruri de la acesta.
 A știut să arate dragoste față de Dumne-
zeu și față de aproapele, săvârșind multe fapte de 
milostenie: a ajutat pe corăbierii af lați în furtuna 
de pe mare; a eliberat pe cei trei tineri de sub acu-
zarea falsă; a ajutat pe locuitorii din Mira, cărora 

le-a fost nu numai păstor sufletesc, ci 
și sprijinitor în vreme de foamete, prin 
chemarea miraculoasă în vis a negus-
torului de grâne.
Sfântul Nicolae  reprezintă un exemplu 
al asemănării omului cu Dumnezeu. 
Aceasta nu se învață doar din exterior 
prin intermediul unor fapte morale, ci 
se dobândește mai ales printr-o întâlni-
re frecventă a omului cu Dumnezeu în 
rugăciune. Sfântul Nicolae era un om 
milostiv, un mare rugător și un mare 
postitor. În acest sens, ne îndeamnă să 
nu separăm opera de caritate de litur-

ghie sau de practica rugăciunii, ci să cerem me-
reu lui Dumnezeu în rugăciunile noastre să ne 
facă mai buni. Astfel, facerea de bine nu devine 
un act voluntar crispat, ci o revărsare a bunătății 
sufletului nostru spre aproapele.

 Vlad PALAS 
Anul II

SFÂNTUL NICOLAE

EVOLUTIA LEGISLAŢIEI
DESPRE AVORT ÎN ROMÂNIA

 Legislația română a cunoscut fluctuații 
majore. Interzicerea totală a avortului, prin De-
cretul nr. 770/1966, a avut drept urmare realiza-
rea multor avorturi ilegale. Liberalizarea totală a 
avortului, după Revoluția din 1989, a dus la scăde-
rea drastică a sporului demografic. Reincrimina-
rea avortului, în 1996, a impus niște limitări care 
vizau, în principal, realizarea avortului în condiții 
de siguranță pentru femeia însărcinată. Permite-
rea avortului, în primele paisprezece săptămâni 
de sarcină, la simpla cerere a femeii însărcinate, 
ne face să ne punem întrebarea dacă există vre-
un minim interes al legiuitorului față de făt. Noul 

Cod penal aduce incriminări suplimentare, ară-
tând că se ia in vedere, într-o anumită măsură, și 
interesul fătului. Totuși, sunt în continuare multe 
aspecte care nu sunt clare în această privinţă. 
 Evoluția reglementărilor românești 
referitoare la avort
 În legislația penală modernă, avortul a 
fost incriminat încă din 1864, şi a fost men-
ţinut sub incidenţa legii penale în Codul din 
1936. La dezbaterile din Parlament cu privire 
la Codul din 1936, s-a susţinut că, prin incri-
minarea avortului, se urmărește în primul rând 
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înlăturarea pericolului cu privire la demografie, pe care 
îl creează acesta. În al doilea rând, se considera că in-
criminarea avortului protejează sănătatea și viața femeii 
însărcinate. Prin Decretul nr. 463/1957 s-a realizat o re-
laxare a regimului avortului. Femeia care se prezenta la 
o instituție medicală în care se realizau întreruperi de 
sarcină, cu intenția de a avorta, nu trebuia să se legitime-
ze. Erau sancţionate doar întreruperile de sarcină reali-
zate în afara instituţiilor medico-sanitare, de către orice 
persoană, precum şi cele efectuate în instituţiile medi-
co-sanitare, de către o persoană fără calificare medicală 
de specialitate. Această permisivitate, fără precedent a 
legislației românești privind avortul, a dus la creşterea 
numărului întreruperilor de sarcină, cu efect substanţial 
asupra scăderii natalității.
 În aceste condiţii, avortul a fost din nou inter-
zis, fiind incriminat prin Decretul nr. 770/1966. Artico-
lul 1 al Decretului prevedea clar că „întreruperea cursu-
lui sarcinii este interzisă”. Existau doar câteva excepții, 
când se considera că păstrarea sarcinii ar fi dus la un rău 
mai mare decât cel reprezentat de întreruperea ei. Avor-
tul era permis doar din motive medicale, de sănătate, 
etice ori sociale, şi numai în primele trei luni de sarci-
nă. Instrucțiunile nr. 819/1966, de punere în aplicare a 
Decretului nr. 770, au prevăzut o listă de boli care, în 
condițiile în care femeia era însărcinată, puneau în peri-
col viața acesteia. În plus, aceste instrucțiuni cuprindeau 
și o listă a bolilor care puteau afecta grav sănătatea pro-
dusului de concepție, caz în care, de asemenea, avortul 
era indicat. De asemenea, Decretul consacra realizarea 
avortului din motive eugenetice, adică atunci când unul 
dintre părinți suferea de o boală gravă, care se transmi-
tea ereditar, sau care determina malformații congenitale. 
Continuând rațiunile ce au stat la baza Decretului, Co-
dul penal din 1968 a incriminat în condiții drastice avor-
tul. Astfel, art. 185 din Codul penal din 1968, sancționa 
întreruperea cursului sarcinii în afara condițiilor legii, 
prin orice mijloace, atât atunci când fapta era săvârșită 
cu consimțământul femeii însărcinate, cât și atunci 
când era săvârșită fără acest consimțământ. Ca și for-
me agravate, Codul sancționa fapta de provocare ilegală 
a avortului, care avea ca urmare vătămarea corporală 
gravă sau moartea femeii însărcinate. În ciuda prevede-
rilor drastice din Decret, scopurile urmărite (în special 
creșterea natalității) nu au fost realizate. Este drept că, 
pentru un scurt interval de timp de la aplicarea acestui 
Decret, s-a constatat o uşoară ameliorare a natalității, 
care însă nu a fost neapărat o consecinţă a faptului că 
sistemul de practicare a avorturilor era aspru sancţionat. 
Apariția Decretului nu s-a asociat cu un nivel ridicat al 
condițiilor socio-economice, care să stimuleze dorința 
oamenilor de a avea copii. Procedurile ilegale de avort 
erau foarte numeroase și erau săvârșite în condiții im-
proprii, astfel că aveau consecințe grave și foarte grave 
asupra sănătății femeilor care avortau. De multe ori, era 

afectată chiar capacitatea de reproducere a femeilor, fie 
în sensul diminuării acesteia, fie în sensul dispariției în 
cazul sterilității post-avort. Precaritatea condițiilor de 
realizare a avortului, a dus de multe ori chiar la decesul 
femeii însărcinate. 
 Situația legislativă privind avortul, a fost agra-
vată și mai mult prin Decretul nr. 441/1985. Prin acest 
act legislativ s-a prevăzut că, pentru a avorta în condiții 
legale, o femeie trebuia să fi născut cinci copii, pe care 
să-i aibă în îngrijire, în loc de patru, cum se prevăzuse 
anterior .
  Primul Decret-Lege adoptat după Revoluția din 
1989 a abrogat toate dispozițiile din Codul penal care 
interziceau avortul. Astfel, s-a creat un vid legislativ, 
într-un domeniu important al existenței umane. Mulți 
au înțeles că legalizarea avortului însemna că avortul 
putea fi realizat de oricine, oriunde. Astfel, deși avortul 
devenise legal, se realizau încă multe avorturi de către 
persoane nespecializate, în condiții improprii. Provoca-
rea avortului, nefiind în vreun fel sancționată, era difi-
cil de sancționat acele fapte de avort care aveau drept 
urmare vătămarea corporală sau chiar moartea femeii 
însărcinate. Era sancționat și avortul realizat, în orice 
condiții, fără consimțământul femeii însărcinate. 
 Atât pentru susţinătorii practicii avortului cât 
şi pentru adversarii lor este evident că, în România, 
liberalizarea avorturilor a dus la o scădere dramatica 
a populaţiei. În acelaşi timp, mortalitatea infantilă în 
ţara noastră este cu mult peste media în UE. La fel şi 
rata mortalităţii materne. Dar şi în statele UE avortul a 
reprezentat „o hecatombă” (jertfă religioasă de o sută 
de animale care se făcea în Antichitate la greci și la 
romani), cum aprecia Vaticanul. Numai în 2008 au fost 
omorâţi 2,9 milioane de copii nenăscuţi, unul la fiecare 
11 secunde. Revenind la România, se poate spune că 
dreptul la viaţă a fost mereu învins de dreptul de a ale-
ge.
  Este de apreciat faptul că noul Cod penal a în-
cercat să rezolve, și în unele privințe chiar a reușit să lă-
murească aspecte care au născut îndelungi dezbateri în 
teoria și practica referitoare la avort. Astfel, noul Cod pe-
nal a inclus o infracțiune cu totul nouă pentru legislația 
noastră, infracțiunea de „vătămare a fătului”, care incri-
minează faptele prin care se produce atingerea fătului, 
atunci când, ca urmare a acestor fapte, se produce vătă-
marea corporală sau chiar moartea copilului, ca urmare a 
faptelor de neatenție ale medicului în timpul examinării 
fatului.„ Infracțiunea de vătămare” a fătului se referă atât 
la faptele săvârșite în timpul sarcinii, cât și la faptele care 
au loc în timpul nașterii, oferindu-se astfel un răspuns 
în privința semnificației faptelor săvârșite pe perioada în 
care fătul nu este complet separat de corpul mamei.  Dar 
dacă fătul este vătămat, după naştere nu mai prezintă o 
consecinţă a acelei vătătmări, fapta nu este infracţiune. 

Raul STANCEA 
Anul III

(urmare din pag. 7)
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TRAFICUL DE CARNE VIE 
PROVOCĂRI ŞI SOLUŢII -I-

 Pornim  o radiografie a pornografiei şi a traficu-
lui de carne vie la nivel naţional şi european, dorind să 
studiem prin acest reportaj: statistici, cauze şi urmări la 
nivel micro şi macro social generate  de fenomenele in-
fracţionale de mai sus.  O avem ca invitată pe doamna 
Sorina Bumbuluţ, psiholog şi vicepreşedintă a Asociaţiei 
Femeilor Împotriva Violenţei ARTEMIS din Cluj Napoca. 
„Încă odată bună ziua doamnă Bumbuluţ. Ce recrudes-
cenţă are acest fenomen al traficului de carne vie  pe con-
tinentul bătrânei Europei?”
            „Bună ziua vă spun şi mă bucur că mă aflu în con-
tinuare în dialog cu dumneavoastră şi cu cititorii dumnea-
voastră. Ţin să vă precizez că două instituţii, „Centrul Ro-
mân pentru Jurnalism de Investigaţie” şi „Institute for War 
and Peace Reporting” din Londra, Marea Britanie au înce-
put să lucreze pe un proiect regional de investigaţie axat pe 
subiectul traficului de fiinţe umane în Balcani. C.R.J.I. a 
coordonat un grup de jurnalişti din şapte ţări balcanice, cu 
intenţia de a investiga mai ales rădăcinile şi originile feno-
menului pentru a oferi o nouă perspectivă asupra traficului 
de fiinţe umane în regiune.” 
            
            Europa se apără împotri-
va pornografiei
           „În noiembrie 2002, Or-
ganizaţia pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa (O.S.C.E.) 
estima că aproximativ 200 de mii 
de femei au căzut victime reţele-
lor  balcanice de trafic, ale căror 
ramificaţii ajung până în ţările 
Uniunii Europene.” „Suntem şi 
noi incluşi în aceste date?” Orga-
nizaţia Internaţională pentru Migraţie (O.I.M.) arăta că cei 
mai importanţi exportatori de carne vie înspre Occident 
sunt  Moldova, România, Ucraina şi Rusia, urmate de Bul-
garia.  România este centrul acestui gen de comerţ în prin-
cipal din două motive: poziţia sa geografică - care o face o 
ţară de tranzit şi existenţa unui număr mare de persoane 
sărace, dispuse să facă aproape orice pentru bani.”  „În-
seamnă că, cele mai importante rute de trafic pornesc din 
Romania?” „Există una care merge spre nord, către Un-
garia, cu ramificaţie spre sud-vest, înspre fosta Iugoslavie 
şi Albania, apoi peste Marea Adriatică, în Italia; cealaltă, 
care merge direct înspre sud, prin Bulgaria către Grecia.”  
   „Care este scenariu unui astfel de trafic?” „În 
cadrul primei rute, fetele sunt racolate îndeosebi din Bucu-
reşti şi Timişoara, fiind apoi vândute reţelelor sârbești, care 
le duc mai departe, fiind puse să se prostitueze pe străzile 
Belgradului ori revândute în Bosnia, Kosovo sau Munte-
negru. Unele fete ajung în Albania şi apoi, via Italia, în 
ţări din vestul continentului.  Cel de-al doilea traseu începe 
din România şi continuă  prin Bulgaria înspre Grecia. În 
Bulgaria, multe dintre fete sunt oprite şi apoi revândute di-
feritelor reţele din Macedonia, Albania sau Italia.” „Acest 
trafic de carne vie se desfăşoară pe considerente etnice?“ 

Reţelele de trafic de persoane reprezintă grupări de intere-
se care depăşesc divizările etnice. Ele sunt cel mai adesea 
grupuri bine organizate, care au colaborat şi înainte fă-
când comerţ ilegal de droguri sau arme. Asta nu înseamnă 
că nu există şi traficanţi pe cont propriu.         

         Războaiele din ultimul deceniu au făcut din Bal-
cani un adevărat rai pentru traficanţi 
        Controalele la graniţe au devenit superficiale,  fiind 
sărăcite comunităţi umane întregi sau nevoite să se con-
frunte cu renunţarea la codurile morale rigide, caracteris-
tice regimurilor comuniste.  În întreaga regiune balcani-
că  punctele de control vamal sunt cel mai adesea prost 
echipate, iar funcţionarii uşor de corupt. La fel de lesne se 
pot obţine paşapoarte false ori se pot contraface vize de 
călătorie.“ „Conflictele balcanice au contribuit şi la cre-
area unei pieţe a prostituţiei ?“ „Da şi nu numai.  Deloc 
surprinzător, la acest lucru a contribuit şi influxul masiv 
de bani, odată cu venirea în zonă a diferitelor misiuni in-
ternaţionale de menţinere a păcii. O sursă din cadrul Mi-
siunii Naţiunilor Unite în Kosovo (U.N.M.I.K.) a declarat 

în luna august că piaţa e 
atât de dezvoltată aici încât 
multe fete preferă acum să 
lucreze ca prostituate, fiind 
bine plătite, tratate decent 
de „peştii” lor şi „trăind 
oricum mult mai bine decât 
în ţările de origine”. Din 
cele 826 de fete ajutate 
de „Organizaţia Interna-
ţională pentru Migraţie“ 
(O.I.M.),  în intervalul 

mai 2001 - decembrie 2002, 590 dintre ele, circa 77% 
se aflau in Kosovo, Bosnia şi Muntenegru.“  „Cum se 
derulează recrutarea fetelor? “ „Sunt mai multe metode. 
Una dintre ele constă în folosirea anunţurilor  din ziare  
unde se promit  fie slujbe necalificate, precum cea de 
chelneriţă, fie căsătorii cu cetăţeni occidentali.  După ce 
fetele sunt ademenite, traficanţii le confiscă  paşapoar-
tele apoi le obligă să se prostitueze.  Mai rar, dar totuşi 
unele dintre ele reuşesc să scape, numai că multe sunt în 
cele din urmă recapturate de către traficanţi sau urmări-
te şi ameninţate chiar şi în centrele de adăpost.  Pentru 
obţinerea unei imagini cât mai clare a acestui fenomen, 
reporterii de la „Institute for War and Peace Reporting“ 
( I.W.P.R.) din opt ţări balcanice au urmat rutele reţele-
lor de trafic de persoane, începând din România, spre 
sudul Bulgariei, continuând cu Grecia, Albania şi apoi 
întorcându-se spre nord, prin fostele republici iugosla-
ve,  vizitând cluburi de noapte, baruri, hoteluri şi borde-
luri, stând  de vorbă cu fetele implicate, cu traficanţi sau 
„peşti”, dar şi cu autorităţi ori oficialităţi locale.“

 

Ioan VALERIU 
Anul II
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PERSPECTIVA ASUPRA MARELUI EST
 De câte ori trec Prutul, mă gândesc la poporul 
moldav, și reflectez la frumosul imn de stat al Republi-
cii Moldova, poezia „Limba Noastră”, scrisă de preotul 
poet, format la Kiev, Alexe Mateevici. Răspunsul pe care 
Mateevici îl dă unui curent latinizant, vizibil în poezia 
„Limba Noastră”, și poate și mai clar în poezia „Unora”, 
este de fapt răspunsul pe care Estul îl dă Vestului. Acest 
răspuns nu trebuie să fie o respingere a valorilor reale 
ale Occidentului, ci mai degrabă o prețuire a propriei 
culturi, îngemănată cu dorința de a arăta lumii întregi 
frumusețea culturii noastre est-europene.
 În ultimii ani am fost adesea în lumea de la est 
de Prut. Am fost în formare la Chișinău, capitala Repu-
blicii Moldova, aproximativ șase luni, iar la Novosibirsk, 
în Rusia, mai exact în Siberia, aproximativ un an. În vara 
anului 2015, am fost pentru o lună la Bălți, în nordul Re-
publicii Moldova, iar în vara anului curent am fost pentru 
două săptămâni în Transnistria. Experiențele pastorale 
estive au fost posibile prin bunăvoința Preasfințitului 
Anton Coșa, Episcopul de Chișinău. Vorbesc rusă și mă 
pot adapta chiar și climei siberiene. Cu bucurie mă voi 
duce oriunde, dacă Dumnezeu mă va trimite.  Cu bucu-
rie mă voi reîntoarce în Rusia, dacă Dumnezeu așa va 
voi. 
 Uneori sunt întrebat de ce mă atrage lumea de 
la est de Prut și în special Rusia. Nu este de mirare că 
unii întreabă acest lucru, pentru că din păcate în cultu-
ra română lumea de la est de Prut este asociată atât cu 
oprimarea, cât şi cu perioada comunistă. Desigur, aceste 
percepții s-au format în cultura română ca un rezultat al 
istoriei nu tocmai fericite a întâlnirii României cu Im-
periul Rus și cu Uniunea Sovietică, iar marea diferență 
dintre limba română și limba rusă a făcut cultura rusă 
greu accesibilă publicului român. Desigur, este de netă-
găduit faptul că Uniunea Sovietică a impus comunismul 
în România, cât și în alte părți ale estului Europei, iar re-
gimurile comuniste au făcut mult rău. De asemenea, este 
de netăgăduit faptul că Uniunea Sovietică a anexat Basa-
rabia și Bucovina de Nord, pământuri istoric românești, 
după al doilea război mondial. Mai înainte, în secolul 
XIX, și Imperiul Rus anexase Basarabia. Totuși, uneori 
Imperiul Rus a făcut și lucruri benefice pentru România. 
De exemplu, România și Rusia au fost aliate în Războiul 
de Independență, război în urma căruia România a de-
venit stat suveran. Acest război mai este cunoscut şi ca 
Războiul Ruso-Turc din 1877-1878. Regulamentul Or-
ganic, prima constituție din țările române, a fost dat de 
Imperiul Rus în 1834.
 Echilibrul dintre Imperiul Otoman și cel 
Rus a fost, probabil, fost unul din cele mai importan-
te circumstanțe din istoria noastră. A fost un echilibru 
căruia s-ar putea să îi datorăm atât păstrarea credinței 
creștine cât și păstrarea limbii române. Căci Imperiul 
Otoman în unele locuri a adus islamizarea, iar Imperiul 

Rus a încercat mereu să se extindă. Istoria trebuie cu-
noscută așa cum a fost, însă este aproape imposibil de 
știut cum ar fi fost istoria noastră, dacă ne-am fi găsit în 
circumstanțe diferite de cele în care ne-am găsit. La est 
de Prut și mai cu seamă la est de Nistru încă mai stau 
în picioare statuile lui Lenin. Trecând adesea pe lângă 
astfel de statui, m-am întrebat și eu de ce istoria a fost 
așa cum a fost, dar am rămas cu speranța că Dumnezeu 
va scoate binele din rău.
 Ar fi o greșeală să judecăm Rusia doar prin 
prisma noastră. Din păcate, ca majoritatea marilor pu-
teri din trecut, Rusia a fost imperialistă. Nici rușii nu 
neagă asta. Însă fiind o mare putere pe toate planurile, 
Rusia nu a dezvoltat complexe de inferioritate cultura-
lă. Nu s-a simțit o cultură vestică de rangul doi, ci s-a 
considerat o cultură est-europeană de prim rang, o cul-
tură diferită dar egală cu cea a Vestului, o cultură care 
nu copiază Vestul, ci se inspiră în primul rând din sine. 
De altfel ar fi improbabil ca o țară care a dat un Tolstoi 
și un Dostoievski să se simtă inferioară cultural. Rusia, 
în majoritatea domeniilor, a dat lumii minți ilustre, iar 
în domeniul artistic a dezvoltat un stil propriu. Fără a 
menționa o litanie de nume aș vrea să amintesc că rușii 
au fost primii care au zburat în spațiul cosmic, iar azi 
sunt singurii care mai pot transporta omul în spațiu.
 O persoană, din cauza circumstanțelor nefavo-
rabile copilăriei sale, poate dezvolta complexe care îi 
pot deveni o piedică în viața sa de mai târziu. În cazuri 
fericite aceste complexe dispar în cursul maturizării. Și 
popoarele, datorită circumstanțelor neprielnice ale isto-
riei lor, pot dezvolta unele complexe naționale, care pot 
frâna afirmarea lor. Noi Românii suntem un popor mic, 
care a trăit în circumstanțe neprielnice, adesea dictate 
de puteri străine. Și totuși, astăzi trebuie să ne depășim 
complexele naționale, să înţelegem că și în țara noas-
tră se pot face descoperiri științifice și creații artistice 
de valoare universală. Trebuie să credem în potențialul 
nostru pentru a putea crea! Iată marea diferență dintre 
România și Rusia. Rusia nu are complexe, însă România 
trebuie să scape de ele pentru a-și putea și ea afirma în 
continuare şi cu mai mare putere, propria voce creatoare 
în cultura universală. 
 A minimaliza Rusia etichetând-o ca inferioa-
ră sau puțin relevantă, încă mai este la modă în unele 
cercuri din România. Logica acestei tendințe de mini-
malizare a Rusiei este presupusa antiteză dintre Rusia 
și Vest, și credința că Vestul deja are soluții la toate 
problemele care ar trebui doar copiate cu adaptările de 
rigoare. În Vest însă, Rusia este respectată și cunoscută 
bine, cel puțin de experți, pentru că inevitabil Rusia este 
un important partener de dialog. Nici chiar în timpul 
Războiului Rece americanii nu au subestimat Rusia, ci 
au depus mari eforturi pentru a menține supremația teh-
nologică și militară. Lumea vestică trece astăzi printr-o
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NOTATIA MUZICALA 
ŞI SEMNIFICATIA NOTELOR MUZICALE

profundă criză identitară, criză care ar putea duce la 
depășirea antagonismului dintre Vest și Rusia, așa 
cum alte momente de criză au dus la depășirea unor 
vechi antagonisme în trecutul nu foarte îndepărtat, ca 
de exemplu antagonismul anglo-francez și cel franco-
german. Sfântul Ioan Paul II zicea, cândva, că Biserica 
respiră prin doi plămâni, Vestul latin și Estul bizantin. 
S-ar putea argumenta că cei doi plămâni ai Bisericii 
sunt de fapt cele două mari spații de civilizație ale lu-
mii creștine. 
 Atât în Republica Moldova cât și în Rusia, me-
reu m-am simțit ca acasă. Diferențele culturale între 
România și Rusia sunt foarte mici, atât de mici încât tre-
ce ceva timp până când cineva devine conștient de ele. 
Acest lucru nu este de mirare, deoarece atât România 
cât și Rusia au avut istorii  oarecum similare. Ambele 
țări sunt bizantine, majoritar ortodoxe. Ambele au avut 
până în secolul XIX o economie agrară de tip feudal și 
au fost preponderent rurale până în secolul XX. Ambe-
le au avut trista experiență a comunismului. Ambele au 
avut o tranziție dificilă spre economia de piață. Nu am 
văzut nici în Rusia, nici în Republica Moldova lucruri 
cu totul ieșite din comun, care să sugereze că oamenii 

 M-au întrebat colegii cine a inventat notele mu-
zicale… de când există scrierea muzicală… Nu am avut 
posibilitatea şi nici nu intenţionez să ţin un curs sau semi-
nar de „Istoria Muzicii”, aşa că am căutat ceva mai scurt 
şi clar despre subiect şi am găsit cele ce urmează.
 De la începuturile ei, o lungă perioadă de timp 
muzica nu a fost scrisă. Se cânta din memorie, cântecele 
erau transmise din cântăreţ în cântăreţ, din generaţie în 
generaţie. Ea, Muzica, s-a transmis prin viu grai, prin cânt 
şi memorare. A apărut astfel nevoia de a găsi un mod de 
a scrie muzica, în aşa fel încât să fie păstrată şi transmisă 
aşa cum era compusă. Metoda prin care omul a descoperit 
cum să scrie muzica se numeşte notaţie muzicală.
S-au păstrat şi transmis din China Antică melodii notate 
din timpul dinastiei Tang (618 – 906).
 În Europa, notaţia muzicală a apărut în secolul 
IX, atunci când biserica creştină a început să aleagă cân-
tecele care să facă parte din liturghie. Se foloseau linii, 
puncte şi mici neume – semne grafice scrise deasupra tex-
tului, ce indică desenul melodiei, înălţimea sunetului sau 
tonalitatea cântecului. Prin anul 900 d.Hr. muzica era mai 
uşor de citit. Neumele erau scrise la o anumită distanţă 
deasupra sau lângă linia orizontală (portativ) – reprezenta 
nota F pentru a arăta cât de sus sau cât de jos trebuie cân-
tată nota. Călugărul Guido d’Arezzo a făcut portativul 
cu patru linii pe care să fie notaţia muzicală – pe linii şi 
între linii. Prin secolele XIII şi XIV, a fost găsită o meto-
dă de notare care făcea posibilă ghidarea lungimii fiecă-
rei note. Notele aveau forme noi şi punctelor le-au fost 

ar gândi sau ar simți altfel, ci am fost mereu conștient 
că de la Timișoara până la Vladivostok sunt diferitele 
regiuni ale aceleiași mari culturi est-europene. Puținele 
diferențe culturale care există, sunt ușor explicabile 
prin diferențe în condițiile de viață materiale. 
 Toți catolicii, dar în special noi bizantinii, 
așteptăm cu dor ziua când Biserica Ortodoxă se va 
uni cu Biserica Catolică. Dar acea fericită zi nu se 
va putea realiza fără Patriarhia Moscovei, de care 
aparțin majoritatea ortodocșilor. Chiar dacă toate 
detaliile unirii Bisericilor s-ar putea conveni  cu Pa-
triarhul de Constantinopol, totuși, orice unire ar fi 
iluzorie dacă nu ar include Biserica Ortodoxă Rusă. 
Din fericire, deja se întrezăresc semne ale lucră-
rii Spiritului Sfânt spre unirea Bisericilor. Relația 
caldă dintre Papa Francisc și Patriarhul Ecumenic 
Bartolomeu este unul din semnele acestei lucrări a 
Spiritului Sfânt, iar un altul este istorica întâlnire a 
Papei Francisc cu Patriarhul Moscovei Chiril, care 
a avut loc pe 12 februarie 2016 la Havana. 

Adrian RADU 
Anul III

adăugate picioare sau liniuţe în funcţie de lungimea lor. A 
apărut şi portativul cu cinci linii, iar neumele au luat formă 
de romb. Pe la 1600 neumele au devenit rotunde şi a fost 
posibilă notaţia muzicală aşa cum este păstrată şi astăzi.
 Istoria muzicii mai spune că un dirijor de cor, 
Guido Aretinus, a dat nume notelor muzicale pe baza im-
nului gregorian “Ut queant laxis” folosind prima silabă 
a fiecărui rând.
Ut queant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
Fanuli tuorum
Salve pelluti
Labii reatum
Sancte Joannes

 Astfel au apărut numele notelor muzicale: ut, 
re, mi, fa, sol, la. Nota si s-a adăugat mai târziu ca fiind a 
şaptea notă, iar Ut a devenit Do, din cuvântul Domine.

 O interpretare modernă a numelor notelor muzi-
cale arată în felul următor:
Do – Dominus – Dumnezeu;
Re – rerum – materie;
Mi – miraculum – miracol;
Fa – familias рlanetarium – sistem solar;
Sol – solis – Soare;
La – lactea via – Calea Lactee;
Si – siderae – bolta cerească.

Viorel BĂDICEANU, dupa eustiu.com
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