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Kitsch-ul i religia
Kitsch-ul este un termen ce provine din limba
german, i desemneaz ceva de prost gust. Acest
termen este unul foarte recent, a intrat în uz prin anii
1960-1970, în jargonul pictorilor i comercianilor
de art din Munchen, fiind utilizat pentru a desemna
producia artistic ieftin. Din punct de vedere
estetic, acesta poate fi socotit gunoi sau deeu.
A numi un lucru “kitsch” înseamn, în cele
mai multe cazuri, o modalitate de a-l respinge de
la bun început ca fiind de prost gust, respingtor
sau chiar dezgusttor. Ieftin sau scump, kitschul reprezint, din punct de vedere sociologic i
psihologic, modul de via al burgheziei sau al
clasei de mijloc.
Acestui termen îi lipsete cu desvârire
profunzimea istoric, întrucât el nu poate fi aplicat
la nimic precis înainte de sfâritul secolului
XVIII i începutul secolului XIX, cu alte cuvinte
termenul kitsch este un termen esenialmente
modern. Abraham Moles distinge i fenomenul de
comportament kitsch, care poate fi identificat ca
fiind opus ascetismului.
Marea descoperire psihologic pe care se
bazeaz kitsch-ul rezid în faptul c aproape
orice este legat în mod direct sau indirect de
cultura artistic poate fi transformat într-un obiect
destinat consumului imediat, ca oricare alt
marf obinuit. Stilistic vorbind, kitsch-ul poate
fi definit i în termenii previzibilitii, Harold
Rosenberg afirm c este o art cu norme bine
stabilite, cu un public previzibil, efecte previzibile
i cu recompense previzibile. În termeni teologici,
Richard Egenter identific kitsch-ul cu pcatul
lenei, întrucât pasivitatea mental i lenea spiritual
îl caracterizeaz pe iubitorul surprinztor de
nepretenios al kitsch-ului.
Art pe gustul mulimii, adeseori gândit pentru
consum la nivel de mas, kitsch-ul are menirea de a

oferi satisfacerea imediat a celor mai superficiale
nevoi sau capricii estetice ale publicului larg. Lumea
kitsch-ului este esenialmente o lume a iluziei i a
autoamgirii estetice. Ca manifestare i prelungire
în fapte expresive, comportamentale, religia poate
face loc fenomenelor de degradare valoric i de
kitsch-izare. Religia este i fapt comunitar, social,
iar felul în care este concretizat credina religioas
la un moment dat se poate înscrie pe coordonatele
falsitii i nonvalorii. În acelai timp, elementele
materiale sau formale de ordin cultic, liturgic,
ritualic (cri, obiecte cultice, slujba religioas
ca atare, etc), împrumut uneori note care in de
inautentic i de prost gust.
Atitudinea kitsch din plan estetic este
comparabil i are efecte ca i snobismul sau
ipocrizia manifestate în plan moral. tii c
moralmente eti vulnerabil, dar îi place s epatezi
la modul farnic în numele binelui. Folosirea
termenului kitsch se justific deoarece este tiut c
religiosul presupune sau îi subordoneaz secvene
estetice (arhitectonice, muzicale, picturale,
sculpturale, etc.), ce pot fi caracterizate prin acest
termen. Exist o art religioas, ce tinde s se
adreseze celor muli i care, îndoielnic, este pândit
de intruziunea falsitii.
Kitsch-ul este generat i din dorina de
comunicare sau de acaparare a cât mai muli
credincioi. Poate fi un procedeu subtil al
prozelitismului. Pentru ca adresabilitatea s fie
maxim, Cuvântul Domnului este explicat printr-o
bogat imagerie liturgic, apologetic, misionar,
ce scap de orice control dogmatic sau valoric. Se
urmrete transferul veneraiei dinspre Dumnezeu
spre “urme” ale sacrului (icoane, statui, cri),
transfer care ar garanta accesul mai uor al celor
muli la divinitate. Numai c prin aceast strategie
(continuare în pag. 2)
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este diluat însui corpul dogmatic, miezul credinei
care, la un moment dat, este pus în chestiune de
chiar noii adepi.
Mai devreme sau mai târziu acest truc
se întoarce împotriva cultului sau confesiunii
respective. În continuarea acestei atitudini kitsch
apare religia kitsch, caracterizat prin jonciunea
sincretic dintre mai multe dogme i religii, în
scopul de a-i împca pe toi (i de fapt pe nici
unul). Se ajunge la religii sintetice, hibride, prin
ansamblri forate de coduri religioase diferite,
lipsite de specificitate i eficacitate valoric. În
numele pluralismului sau ecumenismului, se caut
înjghebarea unui “cocteil” religios, rezultat în urma
aducerii laolalt a unor elemente de cretinism,
amestecate cu o frâm de iudaism, ceva nirvana,
puin islamism, etc. Deschiderea nermurit nate
ambiguizare, relativizare i devalorizare. Religia
unic, holist este un vis pe cât de himeric, pe
atât de monstruos. Alinierea spiriual la un reper
religios contrafcut, este împoriva firii i a lucrrii
lui Dumnezeu.
Paleta kitsch-ului religios este destul de larg,
dar, simplificând lucrurile, aceasta poate fi redus
la patru ipostaze:
1. obiectul kitsch;
2. situaia kitsch;
3. actul kitsch;
4. omul kitsch;
În toate aceste cazuri, promotorii falsitii sunt
atât reprezentanii clerului, cât i credincioii. Iat
de ce unii i alii trebuie s dispun de o profund
i diversificat cultur estetic i de o educaie în
spiritul valorilor autentice.
Obiectul kitsch este constituit fie din realizri
de slab calitate artistic, lipsite de talent (o serie
de suveniruri artizanale sau industriale, care pot fi
gsite prin jurul mnstirilor, iconie pirogravate,
candele executate prin traforaj, “cristi” din ghips,
brouri de popularizare sau cu rugciuni), fie din
obiecte cu destinaie profan- care îi subordoneaz
forat simboluri religioase deturnate de la scopurile
lor iniiale (brelocuri sub forma crucii, clipuri
muzicale având ca laitmotiv crucea sau rstignirea,
cri potale cu “cristi” fcând cu ochiul etc). Tot
aici se pot include cri cu coninut religios, ce
pretinde popularizarea credinei, dar care aduce tot
mai multe deservicii culturii teologice autentice. Se
observ astzi o supraabunden a acestei literaturi
(dup decenii întregi de interzicere), care în numele
ideii de accesibilitate a cretinismului, alunec în
desuetudine, platitudine i falsitate dogmatic,
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inducându-ne o cultur religioas îndoielnic (bazat
pe prezena unor elemente dogmatice apocrife,
recurs la o tradiie stagnant, limbaj anacronic,
cultivarea unei atitudini sentimentaloide).
Exist de asemenea, situaii kitsch, adic
grupaje disonante de obiecte- valoroase în sinedar care nu se leag unele de altele. Relaiile de
proximitate sunt forate, alterate, deoarece sunt
conexate genuri sau stiluri artistice contrastante
sau incompatibile valoric (icoane bizantinecovoare stil “persan” – candelabre din fier forjat
sau coarne de cprioare etc). Kitsch-ul este generat
i de supralicitarea sau aglomerarea obiectelor
autentice. Msura i echilibrul trebuie s gestioneze
amplasarea i distribuirea obiectelor în spaiul
sacramental. Tot aici se includ i arhitecturi
neinspirate, conglomerri sau aglutinri de
stiluri decorative distante, dezvoltri moderniste
neîngduite de canoanele consacrate.
Putem vorbi i de acte kitsch religioase, ce
constau în producerea i actualizarea prin receptare
a unor ceremonii sacre atunci când (sau acolo
unde) nu este cazul, satisfcându-se pretenii de
consacrare ilicit, de justificare simbolic a unor
interprinderi moralmente discutabile (sfinirea
unui supermarket, a unui cazinou, etc). Alteori,
sesizm o exploatare a slujitorilor Bisericii (de fapt
a autoritii sacramentale) de ctre oamenii politici,
pentru interese foarte exacte (campanii electorale,
când evocarea simbolurilor religioase sau apelul
dintr-o dat la prestaia preotului devin destul de
suspecte.)
La limit, putem vorbi i de omul kitsch,
cel cu pretenii de religiozitate, care mimeaz
sentimente sau comportamente spirituale înalte.
Este omul farnic, care nu crede, dar contest cu
sârg- uneori agresiv- starea lui de fapt. Acest tip
de om este mai problematic decât necredinciosul
sincer. De asemenea, avem în vedere i insul
contestatar, aflat în cutarea unor forme sofisticate
de spiritualitate, ce substituie religia autentic cu
repere spirituale aberante, curioase, periculoase.
Aceast persoan poate fi întâlnit cel mai adesea
printre credincioii înc neinstalai într-o tradiie
religioas, dar sunt i cazuri de clerici ce-i drept,
foarte rare, ce dau dovad de rtcire, de excese
vizionare, de excentricitate.
Traian Ostrahie
Anul I
Bibliografie
Matei Clinescu “Cinci fee ale modernitii”
www.cretinortodox.ro
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A FI SAU A NU FI... RELIGIOS
A fi sau a nu fi religios? Aceasta este întrebarea
pe care mi-o pun acum, recitind un fragment din „Sacru
i profan” a lui Mircea Eliade. Oare putem alege s fim
sau nu religioi? Oare starea de religiozitate poate fi
acceptat sau respins dup bunul nostru plac? Vom
încerca s gsim rspunsuri la aceste întrebri prin
optica savantului mai sus menionat.
Mircea Eliade, marele scriitor i istoric al
religiilor, în urma îndelungailor ani de cercetare în
domeniul religiei, a ajuns la o concluzie care astzi
pare ocant pentru lumea contemporan. El afirm
c „a tri ca fiin uman este în sine un act religios.
A fi, sau mai degrab a deveni om,
înseamn a fi religios”.
tiind c adolescena este
perioada marilor întrebri asupra
vieii, se cuvine s punem sub
semnul întrebrii chiar i aceste
afirmaii ale lui Eliade. Oare întradevr trebuie s fi religios pentru
a fi o fiin uman? Trebuie s crezi
în Dumnezeu pentru ca s te poi
numi om?
Savantul român vorbete aici,
de fapt, despre nevoia resimit de
omul religios (i, pentru Eliade, orice
om este homo religiosus, în esena
sa, chiar dac nu contientizeaz
acest lucru) de a descoperi, dincolo
de existena zilnic monoton, un
fundament care se reveleaz ca fiind
puternic, real, plin de semnificaie. Acest fundament
este sacrul. Eliade, observând cu atenie diferitele religii
ale lumii, a concluzionat c exist „ceva” în om care
îl face s cread în existena unei puteri supranaturale
care se identific cu Dumnezeu.
În inima oricrui om se afl un gol care este
menit „a fi umplut” doar de Dumnezeu. Cum poate fi
adevrat acest lucru, având în vedere c exist muli
adolesceni care se declar atei? Oare acel spaiu
rezervat lui Dumnezeu nu exist în interiorul lor? Sigur
c exist! Doar c unii dintre noi alegem s negm
existena lui Dumnezeu i încercm s umplem acel
gol luntric cu substitueni a-i lui Dumnezeu. Astfel
începem s fumm, s consumm buturi alcoolice,
sau chiar s ne drogm din dorina de a umple acel gol
luntric i de fi fericii. Problema evident, dar pe care
muli nu o realizeaz, este aceea c atunci când cutm
înlocuitori pentru Dumnezeu am ratat fericirea. igara,
butura sau chiar i drogul nu ne pot aduce fericirea
deoarece sunt nite simpli înlocuitori ai adevratei
Substane dup care tânjete sufletul nostru. E ca i când
ai avea o main i în loc s pui în rezervor benzin,
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încerci s vezi dac nu cumva merge i cu ap. Este
mai ieftin s pui ap în loc de benzin. Dar, adevrul e
c atunci când benzina se va termina, maina nu va mai
avansa nici mcar un metru. Tot aa este i cu sufletul
omului. Atâta timp cât rezervorul sufletului nostru este
alimentat cu credina în Dumnezeu putem fi siguri c
„vom funciona” corect ca persoane umane.
Deci, faptul c suntem religioi se datoreaz
golului interior care exist în fiecare dintre noi. Acel gol
ne împinge s identificm un Adevr în care s credem.
Dac în copilrie, ne formm o reprezentare despre
Dumnezeu bazat exclusiv pe experiena din interiorul
familiei i relaia noastr
cu prinii, în adolescen
emitem
interpretri
proprii asupra noiunilor
de credin. În perioada
adolescenei, începem s
nu mai primim noiunile
religioase de-a gata, ci le
trecem prin filtrul raiunii
proprii. Din acest punct
de vedere, o caracteristic
fundamental a adolescenei
o constituie îndeprtarea
de concretismul copilriei,
în direcia spiritualizrii i
abstraciunii.
La
vârsta
adolescenei, religiozitatea
este intrinsec legat de o
persoan-model pentru care fiecare simte de regul
o atracie admirativ i nevoia de imitare. În multe
cazuri, ea este substituit de un maestru care ne induce
sentimentul de independen, de a putea face orice i
mai ales de a o face cu propriile puteri, într-un efort de
autorealizare.
Studiile tiinifice relev faptul c influena
religiei în viaa adolescenilor este una pozitiv.
Religiozitatea atenuând comportamentul nedorit, ca
delicvena, prezena în instanele judectoreti pentru
minori, utilizarea de substane interzise, graviditatea
în. adolescen i comportamentul sexual permisiv.
Deasemenea, tinerii religioi se implic mai eficient în
activiti în folosul societii.
Marcel AUAN
Bibliografie:
Gerald R. Adams, Michael D. Berzonsky, Psihologia
adolescenei. Manualul Blackwell, Ed. Polirom, Iai 2009, pp.
78- 80; Eugen Jurc, Experiena duhovniceasc i cultivarea
puterilor duhovniceti, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu-Lpu
2009, pp. 223-236; Alexandru Buzalic, Psihologia religiei,
Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu-Lpu 2010, pp. 225-228.
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Îndelunga rbdare
erban este un tânr de douzeci i apte de
ani. Îl poi întâlni în fiecare sear, dup ora 20:30 în
imensul parc al catedralei. Nu e niciodat singur, se
plimb mereu cu celua lui, Mura, un frumos cocker
spaniol.
L-am observat, pe furi, într-o sear pe erban
dansând sub viin. Am rmas surprins i am dorit
s-l mai întâlnesc. Planurile îns, nu au coincis i din
cauza altor preocupri, i-am uitat dansul. Astzi îns, e
apte mai, o zi de mari ce te inspir
i mi-am propus s merg în parcul
catedralei, pictat în verde i multe
alte culori. Poate îl voi întâlni i pe
erban!
Ziua a trecut mai repede decât
m ateptam, dar nu am trit-o întrun mod prezent; în aceast zi miam lsat viaa la voia-ntâmplrii,
aa am vrut eu, nu pot s învinuiesc
pe nimeni pentru aceasta. Am trit
întreaga zi în agitaie, în ateptare, ca i cum viaa
întreag e doar a mea i nu un Creator ar dispune de ea.
Ca i cum mi-a aparine întru totul. Închid pentru un
moment ochii i aduc la mine prezentul, aduc la mine
pacea, m redescopr. Deschid ochii i sunt inundat de
pace, de veselie, iubire i tot ceea ce m ajut s conjug
prin propria-mi trire verbul „a fi”. Îmi pun earfa de
culoarea viinei i pornesc înspre parc...
Doamne, e plin de cer senin în parcul
catedralei! Iarba verde i fraged creaz nite contraste
spectaculoase, fiind plin
de floricele firave, colorate
puternic. Este plin de
micare: copiii fug dup
fluturi, prinii alearg
dup ei, un vânztor care
îi „ghicete norocul”,
un btrân flanetar puin
adus de spate cu o flanet
apropiat de vârsta dânsului
etc.
Am
presupus:
iari am presupus c
voi gsi doar linite în
parc i, poate, pe erban
dansând! Fr alte gânduri,
consider c agitaia nu mi-e
necesar i aleg s intru în
catedral. Aici, înuntru, e
rcoare. Parc m izbete
o linite mult prea tcut,
dar o înfrunt. Nu mai este
nimeni în catedral. Sunt
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eu cu El, sunt linitit. Vorbesc cu El, iar asta m face
s fiu prezent, s nu mai fac planuri.Uitându-m la
ceas, observ c a trecut mai bine de o or i jumtate,
iar eu simt numai linite. Parc în tot acest timp mi-a
fost anesteziat dorina de a-l întâlni pe erban, iar
acum nu m pot gândi decât c vreau s fiu prezent
în viaa mea, în paii mei, în tot ce întâlnesc: gata cu
atâtea planuri!
Am ieit i m gsesc pe scrile din faa
catedralei. Constat cu uimire c
au rmas doar contrastele, la fel
de puternice, de culori în curtea
catedralei. Lumea, obosit, s-a risipit;
parcul eman în schimb prospeime
plin de culoare i parfum, el nu a
obosit din cauza lumii agitate care în
urm cu o or îl npdise. Încep s
m plimb pe lungile-i alei fredonând
un cântec când, deodat, observ un
cocker spaniol jucu fugind înspre
mine, dornic de joac. Pentru mângâierea pe care i-o
ofer îi arat recunotina, dând din coad fericit. Îmi
continui plimbarea.
Soarele a apus înainte de a iei din catedral.
Acum doar lumina lunii este cea care ofer lumina
de care am nevoie pentru a distinge, relativ uor, totul
în jurul meu, iar prezena ei îmi e pe plac. Mi se face
cald, îmi dau pantofii jos din picioare, pentru a simi
prospeimea ierbii în care tocmai m-am cufundat. E o
linite perfect, îmi aud btile inimii, organul care,
în tcere, mic o întreag
mainrie, corpul. Inima
care, din cauza sufletului,
nu poate s fie altfel decât
sensibil i silenioas: o
adevrat minune!
Dintr-o dat, inima
mea, speriat, îmi transmite
un impuls în tot corpul, parc
ar vrea s o ia la goan. M-a
speriat un sunet muzical în
linitea ce s-a aternut, sunet
ce parc încearc s-i ia locul.
Nu tiu de unde vine. Dou
stri îmi pun în dificultate
inima nelinitit înc: sunt
speriat, dar muzica ce o aud
îmi e pe plac. Aud un tango
spaniol. Încerc s m las
condus de auz pentru a gsi
sursa muzicii. Înaintând, o
aud tot mai aproape i, pân
(continuare în pag. 5)
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la urm, ajung la rondourile cu lavand: minunate flori,
preferatele mamei mele!
Violetul lavandei creeaz un contrast minunat
din cauza dansatorului îmbrcat totalmente în alb. Este
erban, danseaz în faa lavandei. Nu m pot abine s
nu privesc acest minunat dar i pentru a-l putea savura
în totalitate, aleg s nu stau la pând. Astfel, m aez
într-o linite perfect în spatele lui erban, pe marginea
unui alt rondou cu lavand.
Lumina lunii, un parc parfumat, un tango
spaniol, un dansator îmbrcat în alb care ofer în mod
liber, dansul lui unor invitate speciale: sute de lavande.
E un dar minunat acesta, Doamne, mulumesc!
Dansul a durat mai mult
de aptezeci de minute,
iar acum, dansatorul
cânt un frumos refren
de mulumire, în limba
portughez,
invitatelor
sale. Nu regret c am
„pierdut” atâta vreme!
erban îi ia sacoul
de pe o ramur de viin,
iar cu un fluierat scurt,
dar puternic, o cheam
pe Mura i e gata de
plecare. Când se întoarce,
îmi observ prezena, iar
acest fapt îl determin
s schieze un zâmbet
spunându-mi:
Bun sear! Mai mult cu un spectator!?
Îi face un semn Murei, aceasta se aeaz, iar el
îi aga iari sacoul pe ramura de viin de pe care, cu
câteva clipe înainte, îl luase. Pornete muzica i începe
melodia ce are refrenul în limba portughez pe care-l
cântase la sfârit invitatelor sale i, timp de aproximativ
zece minute, danseaz.
Privesc, cu uimire oarecum. Nu îneleg foarte
bine acest gest, dansase i pân acum, iar eu, eram tot
acolo, consideram c nu e necesar s mai oboseasc,
cred c era toropit…Încheie zâmbind, fcând o
plecciune. Îi mulumesc, iar el m întreab:
Care este numele tu? Eu sunt erban, m bucur
s te întâlnesc!
Eu sunt Narcisa, îmi pare bine!
Narcisa, sunt obosit! Îns, m bucur nespus
s simt oboseala aceasta, obosesc muncind, obosesc
oferind; aceasta este oboseala ce-mi copleete sufletul
de pace!
Eti dansator, erban?
Doar atunci când dansez, când triesc, doar
atunci când sunt!
(zâmbesc) Dansul tu e plin de gingie i for,
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nu îneleg cum reueti s dansezi atât de mult!? Este
mult timp de când ai început s dansezi?
Narcisa, sunt balerin. Am început la vârsta de
optsprezece ani.
(uimit, exclam:) Nu e foarte târzie vârsta
aceasta?
Niciodat nu e târziu s începi. Dansul ce-l ofer
este plin de „mulumesc!” oferit Creatorului. Lavanda
este publicul cel mai rafinat i mai rbdtor. Oferindule dansul, ele m bucur prin mirosul i perfeciunea lor
colorat în hinue violet.
(nu-mi pot reine un zâmbet larg, fiindu-mi pe
plac afirmaia lui) Este minunat!
Narcisa,
lasm s îi încredinez
un secret la îndemâna
ochilor sufletului oricui.
Munca mea ca i balerin
a început la optsprezece
ani, acum am douzeci
i apte. Sunt deja nou
ani. De când eram mult
mai fraged mi-am dorit s
devin balerin, dar oamenii
nu m-au încurajat, ei spun
iniiativelor: e prea târziu!
Sunt foarte multe zile de
când dansez, mult trecute
peste dou mii. În prima zi
am învat un pas, apoi au
urmat zeci de zile, sute de zile, mii de zile în care am
învat i exersat pai, pai, pai etc. În fiecare zi câte
o secund de nou, în fiecare zi ceva în plus pe durata
acestor ani care s-au scurs, dar nu la voia întâmplrii.
Mama, este cea care m-a inspirat, ea este cea care mi-a
dovedit c în ciuda tuturor czturilor, e important
perseverena. Ea este cea care m-a învat s fac primii
pai deschizându-i braele larg pentru a m primi; era
minunat s primesc o asemenea recompens. Eu fceam
pai timizi, plini de fric înspre ea, iar în final picam în
îmbriarea ei. M încredinam în braele ei fr nici
un strop de reinere. Importana pailor i a îndelungii
rbdri am descoperit-o din inima mamei mele dragi
care mereu o lua de la capt, care mereu m încuraja.
Îmi spunea cu cea mai mare încredere «erban, într-o
zi vei putea chiar s fugi!», iar acum fac aceasta!
Am rmas profund uimit de aceast mrturie, îi
spun doar atât lui erban:
Mulumesc erban pentru mrturia îndelungii
rbdri!
Narcisa, totul crete pas, cu pas. Nu-i lsa viaa
la voia întâmplrii, bucur-te de fiecare pas pe care îl
poi face! Ia-o încet, dar ine-o tot aa!
ANTUZA
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Octava de rugciune
Miercuri, 25 ianuarie, s-a încheiat octava de
rugciune pentru unitatea cretinilor. Reprezentanii
fiecrei Biserici cretine din Oradea (cel puin a celora
dornici de fraternitate – de unitate) s-au întâlnit în
catedrala greco-catolic Sfântul Nicolae, pentru a se
ruga împreun. Aici ne putem
aminti de Sfântul Pavel care le
spunea corintenilor în capitolul
1 versetul 12: “i spun aceasta,
c fiecare dintre voi zice: Eu
sunt al lui Pavel, iar eu sunt
al lui Apollo, iar eu sunt al
lui Chefa, iar eu sunt al lui
Hristos!”. Asemeni corintenilor
i reprezentanii bisericilor (de
tradiie petrin sau protestant
sau neoprotestant) i-au adus
aminte c sunt ai lui Hristos.
Indiferent de hainele pe care le îmbrac pentru
celebrare, de modul de a ne ruga sau de limba în care ne
rugm, nu se mai putea întrezrii nicio diferen când
se rostea rugciunea împrteasc, rugciunea “Tatl
Nostru”. Tema principal a cuvintelor de învtur a
fost cea a pcii i a iubirii fraterne. Aici a dori s aduc
câteva exemple de cuvinte care m-au micat i care
mi-au rmas în minte s le mai “rumeg”. Astfel a fost

povestioara spus de PSS Laszlo Bocskei (episcopul
Bisericii Romano-Catolice din Oradea) la rugciunea
din biserica unitarian. Dânsul ne spunea cum c nite
copii s-au întâlnit pentru a se juca cu cuburi. Fiecare
i-a adus de acas cuburile proprii, i au construit un
castel impuntor. Dar venind
seara, fiecare a trebuit s se
întoarc la casele lor i astfel
s distrug ceea ce au construit
împreun. Astfel au realizat
acei copilai c singuri puteau
construi ceva “frumos”, dar
împreun puteau construi ceva
“minunat”. Ca o încheiere
a acestui articol doresc s
rspund la o întrebare. Am fost
întrebat: “De ce conteaz aceste
zile de rugciune, fiindc sunt
puine i nu se realizeaz nimic”. A dori s rspund
la aceast întrebare cu rugciunea reprezentantului
bisericii luterane la rugciunea din Biserica Reformat.
Pr. Mathias a spus rugciunea lui Antoine de SaintExupéry care îi cerea divinitii s îl învee “arta pailor
mici”. Tot aa i noi facem pai mici, dar mergem
înainte!
Horia N. Bursa
Anul III

Nevoia de dragostea lui Dumnezeu în viaa oamenilor
Societatea în care trim este mcinat de
rutate, egoism i ur.
Dumnezeu pare absent i detaat de toate
aceste lucruri; s e oare aa? Nevoia noastr de
libertate a îngreunat relaia
cu Dumnezeu, a fcut-o
inaccesibil dorinei lui
Dumnezeu de a conlucra
cu noi la consolidarea
unei viei mai bune.
Oamenii au falsa impresie
c pot i fr Dumnezeu,
c pot s îi duc viaa
fr lumina adevrat
a lui Dumnezeu, i
rtcesc adesea în umbra
Satanei care-i îneal.
Satana manipuleaz cu
tact oamenii. El nu le
spune “nu mergei la biseric”, ci îi îndeamn
6

mai degrab la odihn, la vizionarea anumitor
programe TV duminicale, la activiti recreative,
orice numai biseric nu. În asemenea condiii,
lipsa lui Dumnezeu, este inevitabil; de fapt
ne încpânm cu
nepsare s îl alungm
pe Dumnezeu din vieile
noastre. i pân la urm
nu calculatorul este cel
mai bun prieten? Nu
o muzic oarecare ne
bine dispune? Ce rol ar
putea avea Dumnezeu
când
prietenia
i
încrederea i-au forma
calculatorului,
MP3ului? Poate Dumnezeu
s fac concuren
“chestiilor tari” care ne
(continuare în pag. 7)
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Omilia
Omilia
este
materializarea
poruncii
Mântuitorului de a înva popoarele. Omilia vine ca
o explicaie a unei teme sau a unui pasaj (pericop)
evanghelic(). În funcie de momentul în care se
spune, omilia poate clasi cat în: omilii liturgice
(rostite în cadrul S ntei Liturghii) i pareneze (spuse
în cadrul o cierii
unor sacramente sau
sacramentalii). Dei în
ambientul rsritean
se face distincie între
omilie i predic (în
funcie de modul de
alctuire: exegetice
sau tematice) eu
nu cred c ar trebui
separate pe trepte de
importan diferite,
ci doar clasi cate
ca ind de diferite
metodologii.
Omilia
s-a
nscut
odat
cu
cretinismul,
ind
modul de proclamare
al învierii Domnului i de reinterpretare a S ntei
Scripturi, în lumina învierii. Astfel putem spune c
omilia/predica este (alturi de o ciul euharistic) cea
mai veche form de practicare a cultului. Omilia
venind ca o explicare a S ntei Scripturi, se fcea
imediat dup lectirarea ei, indc textul era „proaspt”
în mintea auditoriului. Dezvoltându-se cretinismul, în
secolul IV (secolul cel mai în oritor al cretinismului)
pe lâng predici ale S nilor Prini, avem de la
Sfântul Ioan Gur-de-Aur i Sfântul Vasile cel Mare o
schematizare a S ntei Liturghii. Astfel de la ei primim
„îndemnul” de a spus omilia imediat dup lecturarea
evangheliei. Astzi, din motive subiective, preoii aleg
s spun predica la sfâritul S ntei Liturghii (rupând
structura liturghiei) pentru a cât mai muli oamenii

prezeni (poate un pic de disciplin este mai bene c
decât coborârile de standarde). Înc din primele
veacuri, Sfânta Liturghie era bine delimitat în Liturgia
Cuvântului (de la binecuvântarea de început i pân
la heruvic) i Liturgia Euharistic (de la heruvic pân
la binecuvântrile de încheiere), uneori cele dou
liturgii ind svârite
în
spaii
(biserici)
diferite (ex: în biserica
rstignirii se fcea
Liturgia Cuvântului i în
biserica învierii Liturgia
Euharistic)
Omilia/predica,
în
funcie de metodologia
folosit la conceperea
ei, poate
împrit
în: omilie exegetic i
predic tematic.
- Omilia exegetic se
axeaz pe studierea
S ntei Scripturi, verset
cu verset (i cuvânt cu
cuvânt) pentru o mai
mare amplitudine i un
mai mare spaiu informaional i interpretativ. În cadrul
acestei omilii se pun în sinaps diferite evanghelii sau
scrieri i se caut diferene i asemnri, precum i
diferene de traduceri în biblii diferite (precum i cauza
acestor diferene)
Predica tematic, pornind de la textul
sacru, gsete o tem pentru nevoile i problemele
comunitii i „muleaz” textul pe situaia de azi.
Aceast form de a predica are un caracter mai
sintetic, cutând rspunsuri, sau fcând lumin
textelor evanghelice. Încearc s „vad” ce soluie ne
ofer Isus problemelor de azi.
Bursa Horia
Anul III

(urmare din pag. 6)

inund abuziv viaa?
i cu toate acestea, muli oameni simt
nevoia de mai mult, de mai mult cldur decât
super cialitatea unui monitor, decât surzenia unor
cti apsate bine în urechi, simt nevoia de linite i
de cldura pe care numai Dumnezeu o poate oferi.
În acest galop ameitor al vieii, simte nevoia unor
clipe de meditaie, de o contopire cu Dumnezeu,
de o oaz de linite pe care numai Creatorul o
poate oferi.
Barierele se poate sparge, zidurile se poate
Seminarium Varadiensis

distruge, iar o inim se poate deschide în faa
chemrii insistente a lui Dumnezeu de a tri cu
noi, i de a ne cluzi paii din umbr. Oamenilor
care nu cred în Dumnezeu, le-a spune doar atât:
precum Isus a deschis ochii orbilor, Dumnezeu
poate deschide inima unui necredincios, poate s
o fac s vibreze, iar acelora care cred, le-a spune
doar atât: continuai s batei, rsplata pe care o
vei primii, v va umple de har.
Terec Doina-Maria
Anul I
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Despre spovedanie - generaliti
Spovad
=
con den,
destinuire,
confesiune. Ritual cretin constând în mrturisirea
pcatelor spre a obine iertarea lor. Psihologul este
alternativa necredinciosului pentru preot, astfel
încat, un personaj care este adept al darwinismului,
ateu i materialist, nu va alege un preot pentru
„spovad”,ci un psiholog. Efectul destinuirii,
indiferent de natura asculttorului,
este eliberarea. Diferena între cele
dou exist totui: existena autoritii
divine în cazul spovedaniei, iar în
cazul simplei mrurisiri, sfaturile
avizate ale psihologului având un
fond tiini c i analiza raional a
problemei în vederea obinerii unui
„pansament su etesc” raional i
nu al unuia mistic. Luate separat,
aceste dou tipuri de destinuire sunt
incomplete:
- cea raional ofer eliberare,
dar nu implic i iertarea de pcate
- cea religioas ofer atât
eliberare cât i iertare de pcate, dar
fr o analiz raional a situaiei
persoanei
în
cauz,
rdcina
pcatului/greelii ar putea rmâne nedescoperit,
astfel repetarea lui/ei ind iminent (asta în cazul în
care nu externalizm responsabilitatea învinuindu-l
pe diavol pentru propriile noastre greeli).
Un preot trebuie s stpâneasc un minimum
de cunotine în domeniul psihologiei pe lâng cele
teologice (pe care se presupune c le deine) pentru
a putea un duhovnic ai crui enoriai progreseaz
din punct de vedere spiritual de la o spovad la
alta. De asemenea, nici puin loso e nu stric. În
urm cu o sptmân unul dintre colegi era foarte
revoltat din cauz c nu vedea rostul meta zicii în
cadrul programei pentru anul I, atitudine nefondat
din punctul meu de vedere cci, preot ind, în faa
unui ateu - de exemplu - nu ai prea mare trecere.
Dar când te prezini cu o cantitate semni cativ de
informaie din „domeniul” lui, îi atragi atenia mcar
i îl determini s te asculte. Ori, mergând la el cu

argumente de genul: „la ecare liturghie, Spiritul Sfânt
coboar peste pâine i vin i le transform în Trupul
i Sângele lui Hristos” nu cred c se poate obine mai
mult decât o grimas i dac e bine dispus, poate i
un comentariu ironic. Un ateu are nevoie de alternative
care s înlocuiasc lipsa speranei oferit de religie.
Cunoscându-i alternativele, ai un as în mânec i un
avantaj de a-i
superior din punct
de vedere al argumentelor, tocmai
pe terenul lui. Asta cu siguran îl va
determina s îi acorde mcar câteva
minute din timpul lui pentru a te asculta.
Etapele spovedaniei
Precum liturghia este precedat
de utrenie, tot aa i spovedania este
precedat de câteva stadii:
•
îngreunare su eteasc, gol
interior, sentiment de dezorientare,
mâhnire
•
cercetarea posibilelor cauze
ale acestor simiri
•
contientizarea pcatului
•
regretul
Acesta din urm este indispensabil
spovedaniei. Fr el, actul mrturisirii
pcatelor devine inutil, cci, pentru a
obine iertarea este necesar s se renune la mândrie
(care este de asemenea un pcat) cci ea este cea care
blocheaz apariia regretului.
Abia în urma acestui proces psihologic complex se
realizeaz spovada propriu-zis. O persoan care nu
trece prin toate etapele antecedente spovedaniei risc
s trateze acest act cu super cialitate iar „progresul”
de fapt s „stagneze”. Autoanaliza este de cele mai
multe ori di cil, datorit subiectivitii; de aceea
preotul, reprezentând o prere avizat din exterior,
poate contribui semni cativ la îmbuntirea analizrii
realiste/obiective a greelilor credinciosului i la
diminuarea, apoi eliminarea acestora. Pentru aceasta,
minime cunotine din alte domenii nu pot constitui
decât un avantaj.
Ramona Gabriela Neme
Anul I
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