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IAT -M , DOAMNE! VIN S  FAC VOIA TA!
Întreb rile fundamentale pe care omul i le 

pune pe parcursul vie ii sale, uneori în momente de 
încercare, alteori în momente de bucurie, î i g sesc 
r spunsurile întotdeauna în acela i suflet din care 
izvor sc. De foarte multe ori Îl c ut m pe Dumnezeu 
în dep rt ri, altundeva, ni-L închipusim undeva în 
în l ime, printre îngeri, printre sfin i - deci nu în lumea 
noastr  - deoarece, în tot ce ne înconjoar  nu prea pare a 
mai fi prezent Dumnezeu. De privit în interiorul nostru 
ne este adesea greu, ru ine, jen … deoarece, când 
facem aceasta, El este întotdeauna de fa . i totu i, El 
este... i în fiecare clip  
ne adreseaz  invita ia 
c lduroas  de a merge, 
împreun  cu El, pe 
calea fericirii.

Fiecare dintre noi 
a pornit pe acest drum 
înc  din momentul în 
care Dumnezeu ne-a 
creat. De fapt, de atunci 
am început s  fiin m 
în aceast  dimensiune 
a fericirii, din care, 
din când în când, mai 
prindem câte o f râm . i reu im s  ne-o actualiz m în 
m sura în care r spundem în mod pozitiv chem rii pe 
care acela i Domn ne-a adresat-o.

Ne apropiem de sfâr itul unei etape din via a 
noastr . Un alt an calendaristic se încheie i, cum bine 
tim to i, se cuvine a face o dare de seam . Se cuvine a ne 

opri din fuga noastr  cotidian  i a ne uita în oglind , a 
ne pune fa  în fa  cu modelul i a face compara iile de 
rigoare. Se cuvine a privi în adâncul sufletului nostru, 
cu sinceritate, de fa  cu El i a vedea care este stadiul 
la care am ajuns. Cât am fi putut face i cât am reu it s  
realiz m. De ce nu am f cut mai mult? Exist  ceva ce 
ne-a împiedicat s  tr im mai multe momente de fericire 
sau s  tr im mai intens fericirea noastr  cotidian ? Cât 
am primit i cât am d ruit?

În aceast  optic  se încadreaz  i evenimentul pe 
care comunitatea noastr  l-a tr it sâmb t , 6 decembrie, 
de S rb toarea Hramului Catedralei Sf. Nicolae, 
respectiv hirotesirea unor lectori i a unor ipodiaconi 
din rândul seminari tilor no tri. În momentele de 
întâlnire i de formare ce au preg tit evenimentul, am 
meditat împreun  la ceea ce am realizat pân  acum. 
Am f cut o introspec ie pentru a descoperi dac  suntem 
pe calea cea bun  i în ce m sur  am r spuns da lui 
Dumnezeu: Iat , vin s  fac voia ta, Dumnezeule! (Evr. 
10, 7)

Am f cut o 
examinare general  
a con tiin ei pentru a 
deveni tot mai mult 
con tien i de ac iunea 
lui Dumnezeu în noi 
i în jurul nostru i, 

v zând-o, s  putem 
deveni mai mult 
colaboratorii S i. Ne-
am analizat parcursul 
din acest an, la lumina 
invita iei lui Isus: Vino 
i urmeaz -M ! Am 

examinat gândurile, cuvintele, ac iunile… i ne-am luat 
angajamente noi. Ne-am înt rit dorin a de a continua s  
cre tem i s  înv m la coala Lui i de a ne converti 
în continuu, adic  de a ne întoarce în direc ia opus , 
de la eul nostru c tre Dumnezeu, de la c ile noastre la 
calea Sa, la calea spre cas .

Aceasta este i invita ia pe care o fac fiec rui 
cititor, acum, la cump na dintre ani: s  facem o 
examinare a con tiin ei i s  ne întoarcem acas , acolo 
unde Tat l a teapt  cu bra ele deschise, acolo unde 
Fiul se na te iar i iar, acolo unde Spiritul Sfânt este 
ner bd tor s  sfin easc  orice ac iune bun .

Pr. Anton CIOBA
Rector
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A TEPTÂNDU-L PE ISUS
Termenul latin adventus semnific  o perioad  de 

preg tire pentru a s rb tori  Na terea lui Isus i în ultim  
instan , o preg tire pentru a doua venire a lui Cristos 
numit  Parusia (gr. prezen a). Ca semn de poc in , în 
timpul Adventului, preo ii se îmbrac  în ve minte ro ii, 
marcând aceast  perioad  de post prin care trece Biserica, 
pân  la venirea Domnului. Catehismul Bisericii Catolice 
vorbe te despre timpul Adventului ca fiind o actualizare 
a venirii lui Mesia, f când o leg tur  cu îndelungata 
preg tire a primei veniri a Mântuitorului i preg tirea 
actual  a credincio ilor în a teptarea celei de-a doua veniri.

Dumnezeu este prin defini ie Cel care vine, iar 
textele Vechiului  Testament reprezint  istoria ini iativelor 
lui Dumnezeu, amintirea atâtor veniri spre om, care, 
v zute împreun , formeaz  marele Advent, cuprins între 
Crea ie i venirea în slav  a lui Cristos. Între aceste dou  
mari momente din istoria mântuirii ne afl m noi, stând 
înaintea Celui care vine în atâtea feluri pe drumul vie ii 
noastre, pentru ca s -L putem întâlni. A adar, Adventul nu 
este o perioad  de triste e, ci una de bucurie, o bucurie 
împlinit  prin Na terea lui Cristos. 

Spiritul Adventului const , în bun  m sura, în 
tr irea noastr  al turi de Sfânta Fecioar , în aceast  
vreme în care ea Îl poart  pe Isus în pântecele ei. Via a 
noastr , a oamenilor, este un Advent, o continu  a teptare 
a momentului în care ne vom întâlni, pân  la urm , cu 
Domnul. Cre tinul bun, în elept, tie c  aceast  a teptare 
trebuie tr it  al turi de Fecioar  în toate zilele vie ii pe 
care o are de tr it, dac  vrea s  fie sigur de întâlnirea cu 
Cristos în aceast  via  i apoi în eternitate. 

De-a lungul Vechiului Testament, a teptarea se 
manifest  ca o constant , ca una dintre caracteristicile 
esen iale ale poporului lui Dumnezeu. C r ile Vechiului 
Testament relateaz  istoria mântuirii în care, pas cu pas, 
se preg te te venirea lui Cristos în lume:  

- În Genez  se vorbe te despre victoria femeii 
asupra puterilor r ului, despre o lume nou ;

- Profetul Osea spune despre Israel, c  se va 
converti i c  va înflori vechea iubire; 

- Isaia veste te sosirea lui Mesia;
- Mica va indica Betleemul Iudeii ca loc al na terii 

Sale;
- Timpul venirii Mântuitorului – „La 70 de 

s pt mâni de ani dup  hot rârea regelui Cirus, pentru 
reconstruirea Ierusalimului d râmat de Nabucodonosor” 
(Dan. 9).

- Locul – „ i tu, Betleeme Efrata (…) din tine va 
ie i St pânitor peste Israel, iar obâr ia Lui este dintru 
început, din zilele ve niciei” (Miheia 5).

- Se va na te din Fecioar  – „Iat  fecioara va lua în 
pântece i va na te Fiu i vor chema numele lui Emanuel, 
Dumnezeu cu noi” ( Is. 7,14).

- Va fi o pace general , arat  atât profetul David, 
cât i Isaia. 

Cu o exactitate uimitoare se profe e te c  Pruncul 
ce se va na te este Dumnezeu i se va na te din neamul 
regelui profet David (Ps. 88, 33-37; 131, 11; Is. 9, 5-6); 
c  se va numi Nazarineanul (Jud. 13, 5); Profet (Deut. 18, 
15-18); Arhiereu (Ps. 109, 4); Împ rat (Deut. 24, 127; Ps. 
2, 7-8). 

Se profe e te c  va fi mijlocitorul unui leg mânt, 
a ez mânt sau testament nou (Is. 55, 3-4); c  se va numi 
Cristos (Daniel 9, 25-26); Sfântul Sfin ilor (Daniel 9, 
24); piatra unghiular  a Bisericii, lumina i mântuirea 
neamurilor i c  va duce mântuirea pân  la marginile 
p mântului; c  se va chema Fiul lui Dumnezeu; va gr i în 
pilde i va face minuni; va fi socotit lâng  cei f r delege; 
c  va fi blând i iubitor, dispre uit; c  va intra triumfal 
în Ierusalim pe mânz de asin; c  va fi vândut cu 30 de 
argin i i cu banii se va cump ra arina olarului; c  va 
suferi pân  la moarte pentru p catele poporului; c  va fi 
b tut, p lmuit, dar va t cea în fa a prigonitorilor s i; c  va 
fi batjocorit i r stignit; c  va fi ad pat cu fiere i o et; c  
hainele lui vor fi împ r ite i c ma a va fi tras  la sor i; c  
va fi îngropat, dar a treia zi va învia (Ps. 53, 8-10) i ca va 
edea de-a dreapta Tat lui (Ps. 109, 1).

Dar a teptarea unui Mesia, a unui izb vitor, 
întemeiat  la evrei pe profe iile Vechiului Testament, o 
afl m nu numai în sânul poporului ales, ci i al marilor 
în elep i i gânditori ai Antichit ii, care se fac ecoul 
acestor profe ii, exprimându- i credin a într-un viitor 
salvator al omenirii.  Astfel, indienii a teptau întruparea 
unui zeu care s  zdrobeasc  cre tetul arpelui; chinezii 
îl a teptau pe „Omul din apus” care s  aduc  fericirea 
dorit ; grecii credeau c  Prometeu nu va putea sc pa de 
chinuri, pân  ce un zeu nu le va lua asupra lui; Platon i 
Aristotel credeau în Logosul sau în eleptul universal, iar 
Tacit, Suetoniu, Virgiliu, sibilinele i magii ar tau c  pe 
vremea lor a teptarea unui mântuitor care avea s  vin  din 
Orient, era general .

C  profe iile amintite se refer  la Mântuitorul, o 
dovede te faptul ca evangheli tii pe m sur  ce istorisesc 
via a Mântuitorului citeaz  profe ii i profe iile privitoare la 
faptele descrise. Astfel, când Iosif, logodnicul Preacuratei, 
aflând c  ea este îns rcinat , vrea s-o p r seasc  pe 
ascuns, un înger ii vorbe te în vis: „Iosife, nu te teme a 
lua pe Maria, c ci ce s-a z mislit în ea este de la Spiritul 
Sfânt. Ea va na te Fiu i îi vei pune numele Isus, c ci 
Acesta va mântui pe poporul S u de p cate” (Mt. 1, 20-
21) i adaug  Sfântul Matei - care relateaz  acest fapt - „ i 
toate aceste s-au f cut ca s  se împlineasc  ce s-a zis de 
Domnul prin profetul care zice: «Iat , Fecioara va lua în 
pântece i va na te Fiu i vor chema numele lui Emanuel, 
ce se tâlcuie te: cu noi este Dumnezeu»” (Mt. 1, 22-23).

De asemenea, când magii îl întreab  pe Irod: 
„Unde s-a n scut Isus”, acesta tulburat a chemat preo ii i 
c rturarii cunosc tori ai profe ilor, care i-au r spuns: „În 
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Betleemul Iudeii”, c  a a s-a scris prin profetul Miheea (5, 
2): „ i tu Betleeme, p mântul Iudeii, cu nimic nu e ti mai 
mic între ora ele Iudeii, c ci din tine va ie i pov uitor 
care va pa te poporul meu Israel”.

Apostolul Filip, când e chemat de Isus, alearg  i ii 
spune lui Natanail: „Am aflat pe Acela despre care a scris 
Moise în Lege i în Profe ii, pe Isus (In. 1, 45). Mai mult, 
Isus însu i confirm  împlinirea profe iilor în persoana 
Sa. Astfel, când femeia samarineanc  Îi zice lui Isus: 
„ tiu c  va veni Mesia care se cheam  Cristos” . Isus îi 
r spunde: „Eu sunt care vorbesc cu tine” (In. 4, 25-26). 
Iar în sinagoga din Nazaret, Isus, dup  ce deschide Biblia 
i cite te în auzul c rturarilor, versetele 1 i 2 din capitolul 

61 al profe iei lui Isaia, care erau despre Sine, închizând 
cartea, le zice: „Ast zi s-a împlinit Scriptura aceasta în 
urechile voastre” (Lc. 4, 16-21). 

Baza i pe acestea i pe celelalte profe ii, drep ii 
din Vechiul Testament s-au mântuit prin credin a lor în 
Mântuitorul care avea s  vin .

 i toate aceste profe ii s-au împlinit pe vremea 
împ ratului Octavian August, numit i pacifistul. În anul 
4 al domniei sale, adic  în al 753-lea an de la întemeierea 
Romei, fiind pace în Imperiu, a dat edictul de recens mânt 
a popula iei. În aceast  împrejurare, Maria i Iosif se 
îndreapt  spre Betleem, ora ul lor de origine. „ i fiind ei 
acolo, s-au împlinit zilele ei s  nasc  i a n scut pe Fiul 
S u Unul - N scut i L-a înf at i L-a pus într-o iesle, 
pentru c  nu aveau loc în casa de oaspe i” (Lc. 2, 6-7).

 Astfel, Na terea lui Isus la Betleem a fost i 
r mâne cel mai mare eveniment din via a omenirii, care 
va schimba m sura timpului i va stabili epoca modern  
a istoriei. Ea este începutul mântuirii neamului omenesc. 
Am putea defini acest mare eveniment într-o singur  fraz  
i anume: „Lumina ve nic , ce întrece toate luminile 

v zute, s-a coborât printre noi, a luat trup de muritor, 
f cându-se asemenea nou ”. 

Pr. Anton RUS
Asistent spiritual

Întreaga Eparhie de Oradea s-a aflat ast zi în 
s rb toare, pr znuindu- i patronul i protectorul, pe 
Sfântul Nicolae. Cu ocazia acestei zile speciale, înc  
din ziua precedent , 05 decembrie 2014, programul 
liturgic organizat în Catedrala greco-catolic  ce poart  
hramul iubitului sfânt, a fost unul special, celebrându-
se, de la orele 18:40, Sfânta Vecernie cu Litie, apoi 
de la orele 20:00 taina Sfântului Maslu. Dup  Sfânta 
Vecernie, a urmat procesiunea cu sfintele moa te, 
acestea fiind expuse pe tot parcursul zilei de ieri cât 
i a celei de ast zi, oferind credincio ilor ocazia de a 

le venera. Moa tele Sfântului Nicolae sunt prezente în 
Catedrala înc  din anul 1997, fiind oferite spre venerare 
din partea Sfântului Scaun.

Bucuria s rb toririi 
marelui Sfânt, pentru studen ii 
seminari ti a fost una cu 
dubl  semnifica ie, întrucât, 
ast zi, de la orele 10.00, în 
Catedrala greco-catolic , 
Preasfin itul Virgil, în cadrul 
Sfintei Liturghii pe care a 
celebrat-o al turi de mai 
mul i preo i a hirotesit lectori 
pe semniari tii anului III i 
ipodiaconi pe cei din anul IV. 
Astfel c  seminari tii Bogdan 
Robert, Beita Gabriel, Mihe  
Bogdan i Antoniu Suciu au 
primit treapta lectoratului, iar 
Bon e Cristian, Comes Dariu, 
Ostahie Traian i absolventul 

Borota Cristian au fost hirotesi i ipodiaconi. În cuvântul 
de înv tur , Preasfin itul a subliniat importantul rol 
pe care Sfântul Nicolae l-a avut în epoca în care a tr it, 
fiind i în prezent un demn model de urmat. Studen ilor 
seminari ti le-a transmis c  prin hirotesirile ce au avut 
loc, Cristos, prin Biserica Sa, are nevoie de noi, cei 
mici, de aceea ne cheam : „Vino i urmeaz -M !”

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfin itul a invocat 
ajutorul i mijlocirea Maicii Sfinte, urând tuturor celor 
ce poart  numele iubitului nostru Sfânt, la mul i ani i 
multe haruri de la Domnul.

Traian OSTAHIE
Anul IV
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 Toate aceste schimb ri culturale asupra 
percep iei corpului uman ar trebui s  ne conving , 
în schimb, c  acest corp nu este doar un apendice al 
persoanei umane, ci o exprim , o manifest , într-
atât încât f r  acesta persoana nu mai exist , nu- i 
poate tr i existen a în multiplele sale aspecte; ceea 
ce prive te corpul prive te implicit i persoana. Nu 
cu mult timp în urm , chiar i grija accentuat  fa  
de propriul corp (excluzând motivele de s n tate) era 
v zut  ca un semn de vanitate i egocentrism. Contrar 
acestui tip de mentalitate, cultura actual  d  o mare 
importan  îngrijirii corpului. Ast zi, prioritatea nu 
e un corp s n tos, ci un corp care, înainte de toate 
trebuie s  plac , atât nou  cât i celorlal i. Aspectul 
fizic a devenit important în toate 
rela iile publice; suntem din ce în ce 
mai u or accepta i nu pentru ceea ce 
suntem, ci pentru cum ap rem, pentru 
cum ne prezent m. Aceast  viziune 
influen eaz , desigur, i via a sexual , 
care devine o experien  foarte 
superficial .

 Când se puncteaz  foarte 
mult pe exterioritate, suntem mult mai 
u or de controlat i de manipulat din 
exterior, în special de mass media, fiind 
de multe ori influen a i s  devenim a a 
cum vrea societatea – pân  la a face din 
persoana uman  unul dintre multiplele 
produse de consum aruncate pe pia , 
un obiect de dorit. Ast zi, corpul este 
v zut ca „ceva” care se interpune între lume i subiect, 
ca i cum ar fi „un al treilea”, diferit de subiect, un 
obiect în plus care se opune con tiin ei i libert ii 
subiectului i, de aceea, lipsit de semnifica ii personale 
i tratat ca un instrument. Este corpul nostru i nu un 

dat, de aceea putem face tot ceea ce vrem cu el. Corpul 
uman, pentru lumea de azi, este un lucru pur privat, nu 
mai e ceva semnificativ adic  ceva ce nu î i g se te 
împlinirea în sine însu i, ci face referire la un Altul care 
ni l-a dat. Astfel, devine doar un mijloc de seduc ie, 
un rezultat de atins, corporalitatea i sexualitatea sunt 
doar ni te condi ii periferice sau simple „chestii” 
culturale i nu elemente constitutive ale persoanei 
umane. Consecin ele acestei mentalit i sunt: dispari ia 
persoanei în spatele corpului s u, desacralizarea 
persoanei i reducerea corpului la biologic. Presiunile 
culturale i tipologiile la mod  conduc aceast  tendin  
doar spre un echilibru biologic al corpului – nimeni 
nu se gânde te ast zi la echilibrul dintre trup i suflet, 
dintre minte i inim  sau dintre gând i ac iune. Un 
exemplu fundamental este tendin a actual  în lume 
c tre un ideal de frumuse e feminin , practic „f r  pic 

SUNTEM SAU AVEM UN CORP?
(II)

de gr sime” – o tendin  care a promovat fuga dup  
o sub irime ira ional  i evaziv , transformand-o într-o 
obsesie cultural , într-o epidemie modern . To i î i 
doresc un corp perfect, transformat de biotehnologii, 
f r  defecte, un corp dup  o construc ie proprie a 
subiectului. Aceasta este una dintre ultimele reac ii ale 
omului în acea lupt  împotriva suveranit ii unui  Altul 
mai mare, pentru dobândirea unei false autonomii, unei 
pseudo-libert i. Noi nu suntem patronii despotici ai 
corpurilor noastre, suntem doar ni te administratori a 
ceva ce Dumnezeu ne-a dat înainte.

 Corpul nostru are un sens
 Corpul meu vrea s  vorbeasc . Frumoas  

expresie! Corpul nostru posed  propriul s u limbaj, 
tie s  exprime durere i bucurie, este 

în m sur  s  comunice instantaneu 
i s  ating  culmea unei emo ii sau 

unui sentiment. Exist  o gramatic  
a gestului i a atingerii, a privirii i 
a zâmbetului, care trece dincolo de 
cuvinte, subliniind mesajul autentic al 
expresiei totale – întâlnirea profund  
cu cel lalt. Din p cate, de multe ori, 
corpul nostru r mâne rob al rigidit ii 
i al formalismului i deci, reu e te 

s  exprime doar „sensul oficial”, care 
în sine nu mai are nicio semnifica ie. 

i astfel, strângerile noastre de mân  
devin mecanice, zâmbetele noastre... 
automate. Un corp înghe at – iat  
rezultatul unei false educa ii; un corp 

devenit un izvor permanent de comportament artificial 
în întâlnirea noastr  cotidian  cu ceilal i care, ca i noi, 
sunt condi iona i s  priveasc  f r  s  vad , s  ating  
f r  s  simt . În aceast  lume ne comport m, aproape 
întotdeauna, ca ni te robo i bine educa i, dependen i 
atât de mult de aceasta încât via a noastr  social  se 
scurge la aceste nivele rarefiate, îndep rtate, foarte 
departe de intimitatea i spontaneitatea care ar trebui s  
caracterizeze corpul i rela iile umane. A ne da seama 
c  suntem în captivitate este primul pas spre eliberare.

 Dac  doar prive ti corpul, este mut; dar dac  
îl prive ti i îl interoghezi, devine elocvent. Acest 
gând profund exprim  foarte bine criteriul metodologic 
pentru o reflectare asupra a ceea ce este fiin a uman . 
Pornind de la datul biologic, cu ajutorul logicii, trecem 
la nivelul la care ne interog m: ce vrea s  ne spun  
corpul nostru? Limbajul specific al corpului nostru, 
într-o anumit  m sur , este deja scris în corpul însu i – 
ajunge doar s -l citim.

 Corpul nostru are o semnifica ie comunional  
i conjugal . Interac iunea cu lumea, suveranitatea 

(continuare în pag. 5)
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omului asupra crea iei se pare c  nu îl satisface pe 
deplin. Omul se prezint  ca rege al crea iei, dar crea ia 
nu este totu i capabil  de a umple inima sa. În aceast  
solitudine, apare originalitatea subiectului uman ca 
individ diferit de întreaga crea ie; aici descoper  
capacitatea sa de autocon tiin , propria originalitate, 
valoarea a ceea ce realizeaz ; o capacitate care 
în elege c  aceast  crea ie nu poate epuiza propria 
subiectivitate. Ajungem mereu la întrebarea esen ial : 
Ce înseamn , deci, aceast  realitatea corporal  legat  
de lume, dac  aceast  lume nu este capabil  s  satisfac  
propria subiectivitate? Chiar în acest moment Adam, 
Adam-ul tuturor timpurilor, se treze te în fa a unei 
realit i nea teptate: prezen a femeii i invers. Este 
prima întâlnire dintre b rbat i femeie i acolo are loc 
o revela ie singular  a propriei identit i i a destinului 
personal: „Aceasta e carne din carnea mea i os 
din oasele mele”. Acest corp care îl unea cu crea ia, 
comporta o incompletitudine care îl f cea s  aspire la 
o complementaritate. În el însu i, corpul face referin e 
la cealalt  persoan , sexuat  în mod diferit. Adam 
este capabil de a se recunoa te pe el însu i în corpul 
celeilalte persoane deoarece persoana uman  a fost 
creat  în aceast  constitu ie ontologic  b rbat-femeie, 
în care sexualitatea ocup  un rol decisiv. Masculinitate 

i feminitate sunt, a adar, dou  încarn ri a ceea ce 
înseamn  a fi om i amândou  sunt într-o rela ie 
constitutiv . 

 În concluzie, putem afirma c , dincolo de 
mentalitatea materialist  i consumist , corpul i 
sexualitatea uman  au o semnifica ie interpersonal . 
Persoana, în dimensiunile sale spiritual  i fizic , este 
un eu deschis înspre tu, este un a fi-în-rela ie. Este 
semnul i locul deschiderii, a întâlnirii, al dialogului, al 
comunic rii i al unit ii persoanelor între ele. În acest 
sens, sexualitatea uman  exprim  i actualizeaz , la 
un nivel fundamental, nevoia persoanei de a ie i din 
propria solitudine, de a comunica cu ceilal i, de a se 
reg si în ceilal i, de a se comunica celorlal i.

Bibliografie: R. SCOTTO, Orizzonti di libertà, 
Ed. Città Nuova, Roma 2007; U. GALIMBERTI, I 
vizi capitali e i nuovi vizi, Feltrinelli, Milano 2005; L. 
GALLI, Dal corpo alla persona, San Paolo, Milano 
2008; J. NORIEGA, Il destino dell’eros, Edizione 
Dehoniane, Bologna 2006; A. SCUOLA, Uomo-dona, 
Il mistero nuziale, PUL-Mursia, Roma 1998.

Florin BODE
Vicerector

Psihologia privirii este una des întâlnit  în via a 
cotidian . În lumea contemporan  a consumismului, 
unde reclama bun  vinde produsul prost, este foarte 
important  calitatea privirii noastre. Acea privire 
care disec  asemenea unui bisturiu, trece dincolo de 
aparen e.

Calitatea privirii unui ucenic se formeaz  privind 
int  la maestru. Noi, ca ucenici ai lui Cristos, pentru a 

ne forma o privire calitativ , este important s  privim 
int  la El. S  nu ne am gim cu iluzia c  au trecut 

prigoanele, c  nu mai suntem arunca i în 
din ii fiarelor! În lumea contemporan , 
aflat  într-un continuu proces de 
secularizare, fiarele din vechime s-au 
transformat, au luat chipuri omene ti. V  
ve i întreba probabil: unde sunt din ii? În 
fiecare zi asist m la tocarea Bisericii i, 
implicit, a noastr , de din ii invizibili ai 
împotrivitorilor lui Cristos. Este relevant 
s  Îl imit m pe Pruncul Divin, care se 
na te, tiind c  va fi b tut, scuipat, umilit 
i crucificat! Noi ce a tept ri avem de la 

urmarea lui Isus Cristos?
i pentru c  ne afl m în timpul 

sfânt al postului, s  privim cu aten ie i 
s  ne însu im lec ia de umilin  pe care 
ne-o ofer  Pruncul Isus. El, Dumnezeul 

PRIVIND INT  LA ISUS
Cel Adev rat, a luat chipul creaturii i, astfel, a ar tat 
dovada umilin ei transpus  în act. El, Dumnezeul Cel 
Adev rat, care trimite razele soarelui i picurii ploii 
peste cei drep i i peste cei mai pu in drep i, peste cei 
mândri i peste cei umili (cf. Mt.5:45), însu i se coboar  
din în l imile l ca ului S u i vine în via a noastr , a 
fiec ruia! Privi i cu aten ie în jur, iar calitatea privirii 
s  fie lefuit  în privirea Lui!

Cristi-Daniel NEAGOE
Anul I



6 Seminarium Varadiensis

AU OAMENII, CU ADEV RAT, LIBER ARBITRU?
Dac  „liberul arbitru” înseamn  c  Dumnezeu le 

ofer  oamenilor posibilitatea de a face alegeri care le 
afecteaz  destinul, atunci da, oamenii au liber arbitru. 
Situa ia p c toas  actual  a lumii are leg tur  direct  
cu alegerile f cute de Adam i Eva. Dumnezeu a creat 
omenirea dup  imaginea Sa, iar acest lucru include 
abilitatea de a alege. 

Totu i, liberul arbitru nu înseamn  c  omenirea 
poate face orice î i dore te. Alegerile noastre sunt 
îngr dite de limit rile naturii noastre. De exemplu, un 
om poate alege s  traverseze în mers un pod sau nu; 
ce, îns , nu poate alege este s  zboare peste acel pod 
– natura lui îl împiedic  s  zboare. În mod similar, un 
om nu poate alege s  se fac  neprih nit – natura lui 
p c toas  îl împiedic  s - i anuleze vinov ia (Romani 
3:23). Astfel, liberul arbitru este limitat prin natur . 
Aceast  limitare nu atenueaz  responsabilitatea noastr . 

Biblia este clar  în privin a faptului c  noi 
nu doar c  avem abilitatea de a alege, ci avem i 
responsabilitatea de a alege în mod în elept. În Vechiul 
Testament, Dumnezeu a ales o na iune, Israel, dar 
indivizii care alc tuiau aceast  na iune aveau obliga ia 
de a alege ascultarea fa  de Dumnezeu. Iar indivizii 
care nu f ceau parte din aceast  na iune aveau, de 
asemenea, posibilitatea de a alege s  cread  i s  Îl 
urmeze pe Dumnezeu (ex.: Rut i Rahav).

În Noul Testament, p c to ilor li se 
porunce te în mod repetat „s  se poc iasc ” i 
„s  cread ” (Matei 3:2; 4:17; Fapte 3:19; 1 Ioan 
3:23). Fiecare chemare la poc in  este o invita ie 
la alegere. Porunca de a crede presupune c  cel care 
aude poate alege s  asculte acea porunc  sau nu. 
Isus a identificat problema unor necredincio i atunci 
când le-a spus: „Nu vre i s  veni i la Mine, ca s  ave i 
via a!” (Ioan 5:40). În mod clar, ar fi putut s  vin , dac  
ar fi dorit. Problema lor a fost c  au ales s  nu vin . 
„Ce seam n  omul aceea va i secera” (Galateni 6:7), 
iar cei care nu sunt mântui i „nu se pot dezvinov i” 
(Romani 1:20-21).

Dar cum poate un om, limitat de natura sa 
p c toas , s  aleag  ceea ce este bine? Doar prin harul 
i puterea lui Dumnezeu, liberul arbitru devine „liber”, 

în sensul c  poate alege mântuirea (Ioan 15:16). Spiritul 
Sfânt este Cel care lucreaz  în i prin voin a unei 
persoane pentru a regenera acea persoan  (Ioan 1:12-
13) i pentru a-i da o natur  nou , „f cut  dup  chipul 
lui Dumnezeu, de o neprih nire i sfin enie pe care o 
d  adev rul” (Efeseni 4:24). Mântuirea este lucrarea 
lui Dumnezeu. În acela i timp, motivele, dorin ele, 
ac iunile noastre sunt alegerile noastre i, pe drept, ni 
se va cere socoteal  pentru ele.

Sf. Ioan Damaschinul (674-749) scria: „C ci 
noi suntem f cu i din suflet i din trup… sufletul nostru 

nu este singur, ci t inuit de un val, fiind imposibil 
pentru noi s  ajungem la conceptele intelectuale f r  
lucruri corporale. La fel cum ascult m cu urechile 
trupului lucruri din lumea fizic , în elegând lucruri 
duhovnice ti…”

Pentru teologi bizantini ca Sf. Ioan Damaschinul, 
între credin  i ra iune sau între Dumnezeu i liberul 
arbitru al omului nu era nicio contradic ie în termeni. 
„Unii sunt de p rere c  nu este necesar studiul 
naturii” - scria el. „Dar se cuvine s  tim c  acestea 
sunt cuvintele unui indolent i ale unui lene . Studiul 
naturii, care este baza teologiei, dovede te adev rul 
teologic. Cel care se nevoie te s  înve e va g si duhul 
lui Dumnezeu în natur .” În timpul Imperiului Bizantin   
s-a crezut, a a cum s-a exprimat i Sf. Simeon, Noul 
Teolog, c  natura omeneasc  este schimb toare. 
Oamenii nu sunt condamna i s  tr iasc  în veci „lega i 
de lan urile de fier ale naturii neschimb toare”.

M re ul mesaj al P rin ilor cre tini, precum Sf. 
Maxim M rturisitorul, Sf. Grigore de Sinai i Simeon 
Noul Teolog, era c  natura noastr  omeneasc  i 
p c toas  este coruptibil . În contrast cu rigiditatea 
viziunii augustiniene asupra predestin rii i p catului 
originar, Biserica R s ritean  credea c  liberul arbitru 
este darul suprem dat de Dumnezeu creaturilor sale. 
Irineu, episcop de Lyon, a exprimat aceast  idee în anul 
180: „C ci Dumnezeu l-a f cut pe om liber de la bun 
început, astfel c  el era st pân pe puterea sa la fel ca 
pe sufletul s u, liber s -L urmeze pe Dumnezeu, f r  
s  fie constrâns de El. C ci la Dumnezeu nu exist  
constrângere, ci doar o voin  bun . El d  sfat bun 
tuturor… Nu numai în lucr rile noastre, ci chiar i în 
credin , libertatea de alegere a omului sub propriul 
s u control este p strat  de Domnul care spune: «S  
fie dup  credin a ta»”.

Potrivit Sfintei Scripturi, putem alege s  ne 
schimb m calea. Putem s  ne folosim de liberul nostru 
arbitru i s  ne eliber m de sub  robia p catului, potrivit 
credin ei noastre. Nu suntem îngr di i pe un drum al 
izb virii sau al osândei. Departe de aceasta. Noi putem 
alege s -L iubim pe Dumnezeu a a cum El ne iube te 
pe noi. Putem chiar încerca o via  întreag  s  devenim 
noi în ine ca Dumnezeu. Sf. Simeon Noul Teolog ne-a 
înv at c  în eforturile noastre de a sc pa de p cat 
nu suntem l sa i ca ni te orfani, neajutora i, c ci „în 
natura omeneasc  El a l sat o putere iubitoare, astfel 
c  natura ra ional  a omului s  poat  fi ajutat  de 
puterea natural  a dragostei.” Dragostea, potrivit 
Bisericii, este puterea milostiv  prin care Dumnezeu ne 
ia iar i la El Însu i.

Giusepe GHIURC
Anul II
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CONCERTELE DE JOI SEARA

… i iat  c  am fost din nou desf ta i joi seara de 
Filarmonica din Oradea, cu un concert simfonic care 
a cuprins un program ce a fost într-o oarecare m sura 
dedicat tinere ii, ca un cadou de Mo  Nicolae. 

Lucr rile puse la dispozi ia publicului doritor de 
muzic  în concertul din 4 decembrie 2014 au fost alese cu 
grij  din aceea i paleta istoric , romantismul. 

Concertul s-a deschis cu Uvertura pentru muzica 
de scen  a piesei cu acela i titlu a lui Shakespeare „Visul 
unei nop i de var ” de Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809-1847), lucrare compus , pe când compozitorul avea 
doar 17 ani. Mendelssohn-Bartholdy este reprezentant 
al romantismului timpuriu i a r mas în istoria muzicii 
pentru contribu ia sa la înnoirea muzicii germane bazat  
pe respectul fa  de tradi iile clasice. Sensibilitate, 
noble e, frazare clar , luminozitate – sunt doar câteva 
tr s turi ale crea iei sale. El a fost cel care 
l-a redescoperit i a redat lumii muzica lui 
Johann Sebastian Bach.

Din crea ia sa a fost aleas  i 
Simfonia I în do minor op. 11, i aceast  
lucrare de tinere e, compus  pe când avea 
doar 15 ani. 

Antonin Dvorak (1841-1904), un 
alt compozitor romantic, reprezentant al 
colii na ionale cehe, a fost prezent asear  cu 

lucrarea de mijloc a concertului, Concertul 
pentru violoncel i orchestr  în si minor 
op. 104. Lucrarea a fost prezentat  în prima 
audi ie la Londra în 1896, cu 10 ani înainte 
de moartea compozitorului. Ne-a fost prezentat  de o 
tân r  violoncelist  din Ungaria, Ildiko Szabo care, la 
cei 21 de ani ai s i, promite o carier  solistic  frumoas . 
În prezent ea este student  a Universit ii de Arte din 
Berlin i are deja în palmares numeroase concursuri 
interna ionale, concerte în toat  lumea, precum i un 
album solo lansat la 14 ani. Ea ne-a oferit versiunea ei 
interpretativ , caracteristic  vârstei i educa iei muzicale 
tipic german , cu redarea precis  a acestei partituri 
deosebit de dificil , cu înfrânarea elanului tineresc ce st  
s  erup  în fiecare moment. Sunt convins c  în zece ani 
de acum, Ildiko Szabo ne va putea prezenta o cu totul alt  
versiune, maturizat  i lefuit  altfel, sco ând în eviden  
alte accente, deocamdat  ascunse.

Zsolt Janko, în vârst  de 36 de ani, dirijor al 
Filarmonicii Oradea i al Operei Maghiare din Cluj-
Napoca a fost cel care a asigurat conducerea muzical  a 
concertului. S-a putut observa aten ia la detaliu pe care 
el o acorda fiec rei lucr ri din program, în special în 
Concertul pentru violoncel, care presupune atât o profund  
cunoa tere a partiturii, cât i o agilitate deosebit . 

Orchestra or deana i-a demonstrat înc  o data 
particularit ile cu care i-a obi nuit publicul. Fiecare 
orchestr  simfonic  are o sonoritate proprie, n scut  atât 
din melanjul personalit ilor instrumenti tilor, cât i din 
colile muzicale din care ei provin. În cazul or denilor, 

impresioneaz  partidele de vioar  I, II i viol , prin unitatea 
i omogenitatea lor, chiar dac  uneori aceast  unitate se 

realizeaz  cu pre ul unor mici decalaje i imperfec iuni de 
ansamblu. 

Iat  deci c  un program axat pe tinere e a fost pus 
laolalt  de Filarmonica din Oradea pentru to i cei iubitori 
ai acestui gen, muzica „grea”, atât de nedigerabil pentru 
mul i. De unde am avut loc în sala de concert puteam 
vedea tot publicul care a umplut-o (ca de obicei, de altfel) 
i, observând c  în majoritate era alc tuit din pensionari, 

mi-a venit în minte tema „tinere e” a programului i 
cartea „Muzica noastr  cea spre fiin ” 
a lui Valentin Timaru, din care îmi permit 
s  extrag un citat: „În repetate rânduri am 
ajuns, f r  s  vreau, în situa ia de a jigni 
oameni dragi care în fond nu sunt vinova i 
de faptul ca s-au n scut într-o societate 
care- i gospod re te strâmb i f r  
discern mânt beneficiile educa ionale. În 
bun  parte ace ti amici, de o condi ie social  
respectabil , î i etalau cu sau f r  voie o 
anumit  ignoran  muzical . Apeten a lor 
fa  de produsul muzical se m rturisea 
înspre o zona inferioar  a ierarhiilor, acolo 
unde cu greu mai putem deslu i vreun 

produs autentic. Ace ti rafina i ai intelectualit ii noastre 
se sim eau bine sau erau capabili de a recepta cu prec dere 
mai mult produc ii muzicale vetuste. M  cutremuram de 
discrepan a ce se relief intre nivelul elevat al discu iilor 
intelectuale, care parcurgeau cu vibranta pasiune teritorii 
culturale de cea mai aleas  relevan  i zona percep iilor 
muzicale plasate în apropierea con tientiz rilor celor 
mai rudimentare. Contrastul dintre aceste dou  «emisfere 
culturale» m-a îndurerat de fiecare dat .”

Aceste gânduri m-au f cut s  în eleg înc  o dat  
c  sunt cu to ii victime ale unui sistem educa ional 
deficitar, care se perpetueaz  de la o genera ie la alta i 
se degradeaz , din acest punct de vedere, tot mai mult. 
Este nevoie de educa ie muzical  la toate nivelurile, altfel 
vom avea în societatea noastr  o intelectualitate ciung  
i chioap , care nu va putea avea nici posibilitatea i 

nici dreptul de a forma genera ii noi, sau de a lucra cu 
suflete… i cu atât mai pu in de a ajuta suflete!

Viorel B DICEANU
Anul I

Muzica este o armonie agreabil  în onoarea lui Dumnezeu i desf tarea permis  sufletului. (J. S. Bach)
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Cr ciun înseamn   „na tere”. Un copil care 
se na te este rodul unei a tept ri, frumos i ginga  
deopotriv . Este s rb toarea luminii, a extraordinarei 
lumini care a coborât între noi. Un Dumnezeu umil s-a 
coborât pe p mânt. Cel mai frumos dar de Cr ciun pe 
care ni l-a f cut Dumnezeu este El Însu i. Este rândul 
nostru s -I facem acela i cadou. Luther spunea: „Ce 
folos c  Cristos s-a n scut într-un grajd cu atâta timp 
în urm , dac  nu se na te azi în inima ta?”

Simbolurile Cr ciunului
Nenum rate simboluri sunt asociate Cr ciunului. 
Lumânarea îl reprezint  pe Cristos care este 

lumina lumii în staulul din Betleem. S  nu uit m c  
Isus ne-a numit fiii luminii.

Globurile, la origine, erau 
mere. În 1858, toamna i iarna 
au fost atât de aspre încât recolta 
de fructe a fost catastrofal . 
Unui maestru sticlar din Moselle 
(Fran a) i-a venit atunci ideea de a 
înlocui merele cu globuri de sticl  
multicolore. 

Bradul î i are originea în 
riturile celtice foarte îndep rtate, 
care, în timpul solsti iului de iarn , 
celebrau molidul ca pom al vie ii. 

Tradi ia pomului de Cr ciun a ap rut în Alsacia 
în 1522. Ducesa de Orleans a introdus apoi la curte, 
în jurul anului 1840, bradul decorat. Începând cu anul 
1870, bradul de Cr ciun s-a r spândit i în tradi iile 
noastre.

Steaua aminte te de steaua p storilor i cea care 
i-a condus pe magi pân  la pe tera în care S-a n scut 
Cristos.

Pr jitura de Cr ciun („buturuga”) aminte te 
de buturuga pe care oamenii o puneau în sob . În seara 
de Cr ciun, dup  ce mâncau, se punea un lemn în sob , 
dup  care plecau cu to ii la biseric . Când se întorceau, 
casa era cald , primitoare, gra ie focului men inut de 
acea buturug .

Revelionul este tot un simbol al Cr ciunului, 

25 DECEMBRIE. SE VA NA TE CRISTOS I ÎN NOI?
fiind o mas  festiv  în cinstea Lui.

Reda i-i Cr ciunului semnifica ia. Este o noapte 
magic  în care totul pare diferit, în care totul pare 
posibil. Este noaptea în care Dumnezeu s-a f cut om. 
Acesta nu-i nici rege, nici conduc tor, este un copil. 
Este extraordinar c  noi, cre tinii, avem posibilitatea s  
tr im aceast  experien  magic : a adora un copil! Ce 
poate fi mai inocent decât un copil!

S  nu uit m c  acest copil, împreun  cu Tat l i 
cu Spiritul Sfânt, este St pânul imposibilului. 

S  tr im un Cr ciun solidar!
Trebuie s  folosim timpul Adventului/Postului 

Cr ciunului pentru a ne preg ti de Na terea Domnului. 
Care poate fi mesajul dac  ne 
gândim numai la cadouri? Dac  
noaptea noastr  de Cr ciun nu e 
decât o orgie a cheltuielilor, un 
enorm festin, o avalan  de cadouri 
mirifice pentru copiii no tri sau 
pentru cei dragi, atunci Cr ciunul 
nostru e un fiasco! Copiilor no tri 
s  le spunem astfel: „Dac  vre i un 
cadou pentru voi, atunci preg ti i 
la rândul vostru un cadou pentru 
altcineva.”

Nu porni i la b t lie împotriva influen elor 
p gâne: vede i mai degrab  dac  tr i i voi în iv  o via  
de caritate. O Biseric  ce nu reu e te s  se pun  în slujba 
s racilor, care nu are urechi pentru ei, nu va fi în m sur  
s  aud  nici cuvântul lui Dumnezeu. Angajamentul în 
slujba bolnavilor i a celor s raci este proba concret  
a Evangheliei. Ne putem l sa de fiecare dat  cople i i 
de emo ie atunci când ascult m în noaptea de Cr ciun 
istoria Pruncului Isus care a ap rut într-o iesle, dar dac  
nu-i vom auzi pe cei nevoia i, totul este fals! Cuvântul 
lui Dumnezeu va r suna în gol.

(Guy Gilbert, Vagabond de la bonne nouvelle) 

Traducere de Andrei Adam MOTYKA
Anul II


