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SCRISOARE PASTORAL

la sarbatoarea Învierii domnului
2015

Iubi i credincio i,
Pornind de la Prologul Evangheliei Sfântului 

Ioan, noi putem spune înc  o dat , cu toat  încredin-
area, printr-o îng duit  parafraz : „Cuvântul s-a f cut 

cruce i a venit s  moar  printre noi”. Cu înnoit  ui-
mire vedem c  niciodat  nu s-a mai întâmplat a a ceva 
în istorie: s-au împ cat contrastele, cele ce erau de ne-
împ cat au intrat într-o uluitoare armonie, adic : via a 
cu moartea, s r cia cu bog ia, sl biciunea cu puterea, 
nedreptatea cu iertarea, împietrirea inimii cu iubirea, 
triste ea cu bucuria, naturalul cu supranaturalul. Acesta 
este sensul adânc i în l tor al crucii: Isus trebuia s  
sufere omene te, dar nu putea s   e doborât de durerea 
uman ; trebuia s  moar , precum orice muritor, dar nu 
putea r mâne mort; trebuia s   e printre ai s i, dar nu 
putea s  r mân  pentru totdeauna cu ei, ca om. Uma-
nitatea i divinitatea s-au întâlnit,  nitul i eternitatea 
se îmbr i eaz , pentru c  noi îl vedem pe Isus Cristos 
mort i înviat. Iar crucea pe care este pironit  Via a este 
binecuvântarea care des vâr e te „tensiunea” i pr -
pastia dintre om i Dumnezeu, una  care ne conduce la 
gloria Învierii.

Crucea ne ajut  s  vedem cu toat  limpezimea 
„cine” suntem i „ce” putem deveni dac  îl iubim i 

îl cinstim pe Tat l nostru. „El este arvuna mo tenirii 
noastre ... ca s  pricepe i care este speran a la care v-a 
chemat i care este bog ia m ririi mo tenirii în cei 
s  n i” (cf. Ef 1. 14, 18). Acestea ni le spune Sfântul Pa-
vel, care tia c  se poate l uda pe sine „numai în crucea 
Domnului nostru Isus Cristos” (cf. Gal 6,14). 

Nu putem elimina Crucea din via a noastr , 
nici din înfrico are, nici din tru  e: ea trebuie primit , 
acceptat  i purtat  pe drumul vie ii, iar la „plinirea 
timpurilor” crucea ne va dobândi, în Isus, mântuirea 
i Învierea. Privi i în jurul vostru i vede i i în elege i 

cu bucurie valoarea i temeiul crucii! Privi i în jurul 
vostru i vede i ce se întâmpl  în ar  i în lume i citi i 
profetic „semnele timpurilor”! Privi i în jurul vostru, 
dragii mei credincio i, i crede i c  dincolo de cruce i 
de suferin  mormântul este mereu gol pentru c  Isus 
este „Calea i Adev rul i Via a” (Io 14, 6), El este 
Învierea.

Dragii mei,
Prin moartea i Învierea sa, Cristos r mâne con-

temporanul nostru pentru totdeauna i pentru ve nicie! 
Ne este contemporan pentru c  eternitatea a intrat în 
istorie i a transformat timpul în „ceasul Domnului”. 
„Dis-de-diminea , în prima zi a s pt mânii, pe când 
r s rea soarele” (Mc 16,2), pentru c  era diminea a 
Învierii, Tat l ceresc a transformat timpul în ceasul 
m ririi Fiului s u, în ceasul iubirii mântuitoare pentru 
noi, oamenii. Isus – s  ne amintim iar i – nu a ascuns 
niciodat  misiunea pe care o avea de îndeplinit: „El a 
început s  arate ucenicilor Lui c  El trebuie s  mearg  
la Ierusalim i s  p timeasc  multe de la b trâni i de 
la arhierei i de la c rturari i s   e ucis, i a treia 
zi s  învieze” (cf. Mt 16,21). De la întâlnirea cu Isus 
niciunul dintre înv cei nu putea s  lipseasc : „ceasul 
Domnului” îi chema. Nici noi nu putem s  lipsim de la 
aceast  întâlnire cu Domnul, deoarece „ceasul Domnu-
lui”  este timpul m ririi lui Isus, este miracolul Învierii, 
i este i ceasul m ririi noastre, al Învierii noastre. „Fi-

indc  ti i în ce timp ne g sim, c ci este chiar ceasul 
s  v  trezi i din somn; c ci acum mântuirea este mai 
aproape de noi, decât atunci când am crezut” (Rm 13, 
11). Ceasul Domnului este ceasul omului! A a încât 
crucea r mâne, pentru  ecare, ceasul dup  care trebuie 
s  urc m prin via .

Dragi credincio i,
Învierea Domnului s-a întâmplat într-o mare t -

„ i Cuvântul s-a f cut trup i a locuit printre noi” (Io 1, 14)
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cere! Era „pe când se mijea de ziu , dis-de-diminea , 
în prima zi a s pt mânii” (cf. Mt 28,1; Mc 16,2; Lc 
24,1; Io 20,1) dar s-a petrecut în tain , f r  martori i 
f r  pânditori. Nimeni nu a fost prezent, nimeni nu a 
înregistrat, nimeni nu a  lmat momentul ie irii Dom-
nului Isus Cristos din mormânt – i asta nu doar pentru 
c  în vremea aceea nu erau asemenea tehnologii ale 
document rii. Altul este în elesul. De fapt, ceea ce s-a 
întâmplat cu Cristos, la Înviere, a fost un eveniment 
care a dep it spa iul i tim-
pul, un eveniment care 
transcende p mântul i 
vremurile, un eveniment 
care dep e te cosmosul 
i iese din timp i din is-

torie. „In principio erat 
Verbum – La început era 
Cuvântul” (Io 1,1)! Exis-
t  o analogie pentru acest 
eveniment pe care o g -
sim la Facere, la Genez  
adic , la prima crea ie. 
„In principio erat Deus … 
dixit Deus – Întru început 
era Dumnezeu … i Dum-
nezeu a zis” (cf. Gen 1). 

i atunci, la facerea lumii, 
era o mare t cere, t cerea 
cea mai profund , t ce-
rea dintru începuturi. Iar 
acum, la Învierea Domnu-
lui, la un eveniment atât 
de singular, nimeni, nici un om nu ar   putut „s  arun-
ce o privire”. Ochii omului, ai Mariei Magdalena, ai 
lui Petru i ai lui Ioan (cf. Io 20, 1-8) au putut s  vad  
doar mormântul gol. 

Dar vedem c , dup  Înviere, Isus reintr  în tim-
pul istoric i ne îng duie i nou , oamenilor, s  vedem 
ceva din noua sa condi ie. În gradin , Maria Magdale-
na crede c  îl vede pe gr dinar (Io 20,15); discipolii, în 
drum spre Emaus, îl cred un str in (cf. Lc 24,16-18); 
cei de pe Marea Tiberiadei îl cred unul dintre mul ii 
pescari de la mal (Io 21,14). Este îns  su  cient  o che-
mare – Maria (Io 20, 17) -, un gest - frângerea pâinii 
(Lc 24, 30) -, un indiciu – mul imea pe tilor din n vod 
(Io 21,6) - pentru ca s - i dea seama c  acel necunos-
cut, „n luca”, este chiar Domnul lor Înviat, este Cris-
tos trans  gurat. 

Întrebarea care se pune este: când am tr it noi 
acea t cere de început de veac? Ne-a ajutat aceast  t -
cere s -L vedem pe Domnul în gr dina sau pe marea 
vie ii noastre, în frângerea suferin ei sau în mul imea 
încerc rilor prin care trecem? Cu Maria Magdalena, cu 
Petru i cu Apostolii, cu Sfântul Augustin, cred c  pu-
tem spune i noi: „prea târziu te-am iubit, Doamne”. 

Dragi mei,
Cristos Înviat poart  în palme, la picioare i în 

coast  semnele r nilor, semnele patimilor. Acest fapt 
con  rm  identitatea lui Cristos, con  rm  c  Înviatul 
r mâne „cel str puns” (cf. Io 19, 37). Tocmai r ni-
le Domnului sunt cele care atest  realitatea i veridi-
citatea Învierii Sale. Trecutul istoric al lui Cristos nu 
a fost i nu putea   în zadar. Prin Învierea din mor i, 
Cristos tezaurizeaz  trecutul S u istoric, îl reasum  i 

îl transform  în „taina” 
celui Viu, al celui mereu 
prezent, în Cristos Euha-
risticul. R nile Domnului, 
prezente în trupul glorios, 
ne ajut  s  în elegem c  
iubirea sa este mai puter-
nic  decât moartea i de-
cât suferin ele trupe ti pe 
care a trebuit s  le îndure. 
El a trecut prin r nile care 
i-au str puns mâinile i 
picioarele, prin rana care 
i-a „str puns coasta” 
(cf. Io 19, 34). Acestea au 
devenit ferestre deschise 
c tre Dumnezeu i izvoa-
re de via  ve nic  (cf. Io 
7, 37-39), perle de iubire 
adev rat . 

Dragi credincio i,
Crucea, mormân-

tul gol, ceasul Domnului i t cerea arhetipal , r nile 
Domnului i Învierea sunt cele care îi dau cre tinului 
Credin a i Speran a, iubirea, în elepciunea i bucuria 
vie ii. Celor care sunt departe de cas , prin Europa i 
prin lumea larg , doresc s  le spun c  ei sunt r nile 
deschise ale Domnului în trupul familiilor lor, în trupul 
Bisericii i în trupul rii. Fi i tari i demni în acela i 
Domn Înviat din mor i, pentru c  El este cel care v  
ajut  s  purta i aceste r ni mântuitoare.

Dragilor, aduce i-v  mereu aminte: „Cuvântul 
s-a f cut cruce i a venit s  moar  printre noi” (Io 1, 
14) dar a treia zi a Înviat. ”Aceasta este ziua pe care a 
f cut-o Domnul, s  ne bucur m i s  ne veselim întru 
ea” (Ps 117, 24)! S  r mânem în bucuria Învierii, cu 
pacea Domnului, purtând urmele r nilor ca o pecete pe 
su  ete, pentru a m rturisi bucuria de a   ai lui Cristos.

La to i i la toate, S rb tori Fericite! 
Cristos a Înviat!

+ Virgil BERCEA
Episcop
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Iubi i fra i i surori, 
În aceast  a cincea duminic  din Postul Mare, 

evanghelistul Ioan atrage aten ia noastr  cu un am -
nunt curios: câ iva „greci”, de religie ebraic , veni i 
la Ierusalim pentru s rb toarea Pa telui, se adreseaz  
apostolului Filip i îi spun: „Vrem s  îl vedem pe Isus” 
(In 12,21). În cetatea sfânt , unde Isus a mers pentru ul-
tima dat , este mult  lume. Sunt cei mici i cei simpli, 
care l-au primit s rb tore te pe profetul din Nazaret 
recunoscând în El pe Trimisul Domnului. Sunt marii 
preo i i conduc torii poporului, care vor s  îl elimine 
pentru c  îl consider  eretic i periculos. Sunt i per-
soane, ca acei „greci”, care sunt curioase s  îl vad  i 
s  tie mai mult despre persoana sa i despre lucr rile 
s vâr ite de El, dintre care ultima – învierea lui Laz r 
– a f cut mult  vâlv . 

„Vrem s  îl vedem pe Isus”: aceste cuvinte, ca 
atâtea altele în Evanghelii, merg dincolo de episodul 
respectiv i exprim  ceva universal; reveleaz  o dorin  
care str bate epocile i culturile, o dorin  prezent  în 
inima atâtor persoane care au auzit vorbindu-se despre 
Cristos, dar înc  nu l-au întâlnit. „Eu doresc s  îl v d 
pe Isus”, a a simte inima acestei mul imi. R spunzând 
indirect, în mod profetic, la acea cerere de a-l putea ve-
dea, Isus roste te o profe ie care dezv luie identitatea 
sa i indic  drumul pentru a-l cunoa te cu adev rat: „A 
venit ora ca Fiul Omului s   e glori  cat” (In 12,23). 
Este ora Crucii! Este ora înfrângerii Satanei, principele 
r ului, i al triumfului de  nitiv al iubirii milostive a lui 
Dumnezeu. Cristos declar  c  va   „în l at de la p -
mânt” (v. 32), o expresie cu dubl  semni  ca ie: „în l-
at” pentru c  este r stignit i „în l at” pentru c  este 

ridicat de Tat l în înviere, pentru a-i atrage pe to i la 
sine i a-i reconcilia pe oameni cu Dumnezeu i între 
ei. Ora Crucii, cea mai întunecat  din istorie, este i 
izvorul mântuirii pentru cei care cred în El. 

Continuând în profe ia despre Pa tele s u imi-
nent, Isus folose te o imagine simpl  i sugestiv , ace-
ea a „bobului de grâu” care, c zut în p mânt, moare 
pentru a aduce rod (cf. v. 24). În aceast  imagine g sim 
un alt aspect al Crucii lui Cristos: acela al rodniciei. 
Crucea lui Cristos este rodnic . De fapt, moartea lui 
Cristos este un izvor inepuizabil de via  nou , pentru 
c  poart  în sine for a regeneratoare a iubirii lui Dum-
nezeu. Cufunda i în aceast  iubire prin Botez, cre ti-
nii pot s  devin  „boabe de grâu” i s  aduc  rod mult 
dac , asemenea lui Isus, „î i pierd via a” din iubire fa  
de Dumnezeu i fa  de fra i (cf. v. 25). 

Pentru aceasta, celor care i ast zi „vor s  îl vad  
pe Isus”, celor care sunt în c utarea fe ei lui Dumne-
zeu; celui care a primit o catehez  când era mic i apoi 

nu a mai aprofundat-o i poate c  a pierdut credin ; 
atâtora care înc  nu l-au întâlnit pe Isus personal…; tu-
turor acestor persoane le putem oferi trei lucruri: Evan-
ghelia; cruci  xul i m rturia credin ei noastre, s race, 
dar sincere. Evanghelia: acolo îl putem întâlni pe Isus, 
îl putem asculta, îl putem cunoa te. Cruci  xul: semn al 
iubirii lui Isus care s-a dat pe sine însu i pentru noi. i 
apoi o credin  care se traduce în gesturi simple de ca-
ritate fratern . Dar îndeosebi în coeren a de via  între 
ceea ce spunem i ceea ce tr im, coeren  între credin a 
noastr  i via a noastr , între cuvintele noastre i ac i-
unile noastre. Evanghelia, cruci  xul, m rturia. Sfânta 
Fecioar  Maria s  ne ajute s  ducem aceste trei lucruri. 

Dup  Angelus, Sfântul P rinte a spus urm toarele:

Iubi i fra i i surori, 
În po  da timpului urât a i venit mul i, felicit ri. 

A i fost foarte curajo i, chiar i maratoni tii sunt cura-
jo i, îi salut cu afect. Ieri am fost la Napoli în vizit  pas-
toral , vreau s  mul umesc tuturor napolitanilor pentru 
primirea c lduroas , foarte buni. Multe mul umiri! 

Ast zi este Ziua Mondial  a Apei, promovat  de 
Na iunile Unite. Apa este elementul cel mai esen ial 
pentru via  i viitorul omenirii depinde de capacitatea 
noastr  de a-l p stra i de a-l împ rt i. De aceea încu-
rajez comunitatea interna ional  s  vegheze pentru ca 
apele planetei s   e ocrotite corespunz tor i nimeni 
s  nu  e exclus sau discriminat în folosirea acestui 
bun, care este un bun comun prin excelen . Cu sfân-
tul Francisc de Assisi spunem: „L udat s   i, Domnul 
meu, pentru sora ap , / care este foarte folositoare i 
umil  i pre ioas  i curat ” (Cântecul fratelui Soare). 

i acum vor repeta un gest deja f cut anul tre-
cut: dup  vechea tradi ie a Bisericii, în timpul Pos-
tului Mare se încredin eaz  Evanghelia celor care se 
preg tesc pentru Botez; astfel eu ast zi v  ofer vou  
care sunte i în pia  un cadou, o Evanghelie de bu-
zunar. V  va   distribuit  gratuit de câteva persoane 
f r  locuin  stabil  care tr iesc la Roma. i în asta 
vedem un gest foarte frumos, care îi place lui Isus: 
cei mai nevoia i sunt cei care ne d ruiesc cuvântul 
lui Dumnezeu. Lua i-o i duce i-o cu voi, pentru a o 
citi adesea, în  ecare zi s-o purta i cu voi în geant , 
în buzunar i s  citi i din ea adesea un text în  ecare 
zi. Cuvântul lui Dumnezeu este lumin  pentru drumul 
nostru! V  va face bine acest lucru! 

Urez tuturor o duminic  frumoas . V  rog, nu ui-
ta i s  v  ruga i pentru mine. Poft  bun  i la revedere!

Vrem s  îl vedem pe Isus
23.03.2015

 Alocu iunea Papei Francisc la Rug ciunea Angelus
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Via a, o telenovel ?
Telenovelomanie
Îmi amintesc c -n urm  cu câ iva ani, în parohia 

noastr  programul repeti iilor pentru cor a fost modi  -
cat în func ie de ora de difuzare a unei telenovele. Anul 
acesta, mergând la s  n irea caselor am observat c  s-au 
înmul it televizoarele în casele oamenilor. Când am în-
trebat: „de ce?” mi s-a spus c  în felul acesta membrii 
familiei pot urm ri nestingheri i programele care le 
sunt pe plac, f r  certuri între so ie, care vrea telenove-
la, copiii care vor „Atomic” i so , care vrea un pic de 
tiri i fotbal cât cuprinde.

Am f cut chiar i un studiu despre „fenomenul” 
telenovele, pe baza unui chestionar, i ce-am a  at? Te-
lenovela cea mai urm rit  în prezent este: Valentina, 
gr su a mea frumoas , iar 80% dintre intervievate au 
urm rit constant telenovele în ultimii trei ani. Ele dedi-
c  de altfel peste trei ore pe zi acestui lucru.

Ce este telenovela?
Un serial de televiziune sau radio, în sute i chiar 

mii de episoade, în care se poveste te via a mai multor 
familii ale c ror destine se intersecteaz  într-o es tu-
r  greu de deslu it, cu încurc turi teribile i r sturn ri 
de situa ii, pericole, suspans afectiv i mult, mult sen-
timentalism. V  aminti i cât succes a avut pe timpul lui 
Ceau escu serialul Dallas? Regimul comunist l-a între-
rupt la un moment dat, pentru c  prezenta idealuri prea 
înalte pentru nivelul de trai din România, iar modelul 
de familie prezentat în  lm nu era cel potrivit doctrinei 
comuniste. La drept vorbind, modelul familiei Ewing 
nu se potrivea nici înv turii cre tine, dup  cum nici 
telenovelele nu fac cas  bun  cu idealul cre tin.

Cum i când s-a n scut telenovela?
Serialul  ction, melodramatic, s-a n scut oda-

t  cu radioul comercial, în Statele Unite ale Americii. 
Prototipul dramei sociale a fost reprezentat de progra-
me zilnice cu emisiuni de 15 minute  ecare (cele de la 
televiziune de 30 minute) transmise în prima parte a du-
p -amiezei, când publicul principal era format din cas-
nice. Aceste programe au fost numite soapopera (opera 
de s pun) pentru c  erau sponsorizate de marile socie-
t i americane produc toare de s pun i detergen i. De 
exemplu, mult cunoscutul Procter &Gambel prezent i 
ast zi în reclamele de televiziune era, în 1935, domi-
natorul pie ei publicitare radiofonice din Statele Unite.

Prima soapopera se numea Painted Dreams (Vise 
pictate), având ca autoare o înv toare – Irna Philipps. 
Aceasta a fost difuzat  în 1930. 

De ce au femeile „lipici” la telenovele?
În primul rând, pentru c  de cele mai multe ori le 

este prezentat un model de femeie puternic , de succes 
i independent . Aceasta provoac  admira ie i deter-

min  publicul s  se identi  ce cu ea. Este tipul de fe-
meie pe care multe casnice ar vrea s -l imite, dar nu 
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pot pentru c  tr iesc, în general, într-un mediu familial 
patriarhal în care b rbatul este cel care domin , iar fe-
meia trebuie s  asculte.

Telenovelele prezint  elemente de suspans i 
provoac  fanilor o serie de experien e emotive, care 
devin dup  un timp nevoi tiranice, creeaz  dependen . 
Se ajunge astfel la organizarea propriei vie i în func ie 
de orarul difuz rii telenovelelor. Multe dintre comenta-
riile sau dialogurile din telenovele sunt însu ite de fe-
meile care le urm resc. Nu doar replicile, ci i eroii din 
telenovele atrag prin felul lor de a  : patetici, sensibili 
fa  de femei, care vor s  tr iasc  pentru dragoste, nu 
pentru bani sau pentru carier . Ca i personajele femi-
nine din telenovele, telespectatoarele fug de b rba ii r i 
i „macho”, preferându-i pe cei buni, cu care ar vrea s  

semene partenerul de via .
Este r u s  te ui i la telenovele?
Telenovela nu este rea în sine, dependen a de 

aceasta este periculoas . La început, în rile din America 
Latin , telenovela a fost folosit  în scop educa ional, în 
programe de alfabetizare, plani  care familial  sau pentru 
a combate abuzarea femeilor i a copiilor în familii. 

Ast zi, din p cate, s-a ajuns la o deviere de la 
sensul ini ial, c zându-se într-un fel de „telenovelo-
manie”, iar persoanele dependente de telenovele risc  
s  lase ca via a s  treac  pe lâng  ele în timp ce stau 
nedezlipite de „sticla colorat ”, tr ind via a unor per-
sonaje  ctive care nici m car nu tiu c  tu, care plângi 
în fa a ecranului, exi ti. Pentru produc torii i eroii 
acestor seriale tu e ti un num r din audien  care le 
m re te bugetul i faima. i, în timp ce tu încerci s  
ui i de propria- i poveste luând zilnic o por ie dintr-o 
istorie de via  care nu- i apar ine, în lumea ta se întâm-
pl  evenimente c rora ar merita s  le dai cu adev rat 
aten ie. Ajungi s  te intereseze mai mult ce se întâmpl  
în Gr su a mea frumoas  sau în Amor real i mai pu in 
sau deloc ce se întâmpl  cu rudele, prietenii, colegii, 
vecinul sau vecina care locuie te al turi de tine.

Cred c  multe dintre simpatizantele telenovele-
lor au problemele lor greu de rezolvat i c , sub pretex-
tul c  se odihnesc uitându-se la câte un serial, de fapt se 
refugiaz  într-o lume iluzorie în care, pentru 45 de mi-
nute, uit  de probleme sau caut  rezolvare la necazurile 
lor. Din p cate nu este o solu ie, pentru c  „socoteala de 
acas  nu se potrive te cu cea din telenovel ”, de aceea 
îng dui i-mi s  v  rog: Nu v  risipi i în istorii  ctive, 
 i eroinele propriilor voastre pove ti de via , pe care 

nici un regizor nu ar putea   atât de iscusit încât s  le 
aduc  pe ecran i ti i de ce? Pentru c  istoriile dum-
neavoastr  sunt via  adev rat , nu baloane de s pun!

Actualitatea cre tin , nr. 1/2004
www.lumea.catholica.ro
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Alin CRE U

DIALOGUL, ART  A COMUNIC RII
Oamenii, în majoritatea timpului, nu fac decât s  

vorbeasc : la întâlniri, prin e-mail - uri sau telefoane. 
Comunicarea, fa  în fa  sau printr-un instrument oare-
care, reprezint  în acela i timp combustibilul i lubri  -
antul vie ii unei organiza ii / familii. Persoana e  cient  
este adesea cea care se pricepe cel mai bine la comuni-
care (inspirat , rapid  în gândire).

Comunicarea este o art  di  cil  i frustrant , greu 
de st pânit. În înv mânt se folosesc, elemente interac-
tive, creative i psihologice, care înseamn  mult mai 
mult decât o problem  de limb  i de dic ie. Aceasta se 
restrânge, în scopul concentr rii doar asupra transferului 
de informa ii, care este persuasiv, e  cient i se desf oare 
într-o singur  direc ie. Oamenii doresc în primul rând s  
î i transmit  propriile inten ii, f r  s  se confrunte cu o 
rezisten  prea mare sau întreb ri prea dure. Di  cult ile 
ap rute sunt strâns legate de stilul, natura i con inutul 
comunic rii, sau chiar a culturii unei organiza ii. Stiluri-
le de comunicare in  uen eaz  i limiteaz  m sura în care 
aceasta este orientat  spre înv are sau spre inova ie. Fap-
tul c  oamenii se întâlnesc i vorbesc unii cu al ii i m su-
ra în care o fac e  cient i liber este un element de  nitoriu 
pentru cultura unei organiza ii.

Problemele ap rute în rela iile dintre oameni merg 
dincolo de nivelul verbal de în elegere i nu pot   rezol-
vate cu u urin  decât dac  discu iile sunt prietene ti, f r  
fric iuni, au loc în ambele sensuri i sunt deschise. 

Conversa iile depind de abilitatea grupului de a 
înv a s  gândeasc  împreun , de simultaneitatea nevoii 
de dialog i de natura acestora. Dialogul nu se refer  la 
dezbateri sau discutarea unor opinii i puncte de vedere. 
Cuvântul dialog nu implic  doar dou  persoane. De origi-
ne greac , logos însemnând „cuvânt” iar dia „prin”, dia-
logul este un proces prin intermediul c ruia se ating pro-
funzimile unui subiect i sensurile complete ale acestuia, 
prin ascultarea cuvintelor. Pe de alt  parte, ideile trebuie 
s  se „loveasc ” între ele, pentru a vedea care predomin . 
Dezbaterea implic  dou  p r i, ca în parlament, una dintre 
ele învingând-o pe cealalt  cu un singur vot, dar f r  s  
spere cu adev rat, sau s  reu easc  vreodat  s  conving  
pe toat  lumea de în elepciunea unui gând sau al modului 
de desf urare al unei ac iuni oarecare.

Dialogul nu înseamn  negociere i nici nu are drept 
scop „ajungerea la o con  rmare”. El se deosebe te de ar-
gumenta ie sau dezbatere, acestea din urm  începând cu 
dou  sau mai multe p r i implicate, care doresc s  rezolve 
problema prin victoria uneia asupra celeilalte - ca într-un 
joc. De obicei, cealalt  parte descoper  o eroare în între-
gul proces, pentru c  îi este greu s  accepte rezultatul i, 
se retrage într-o t cere îmbufnat ! Pe de alt  parte, dialo-
gul î i asum  dorin a sincer  de a pune problema în cen-
tru, deasupra oricui i dincolo de orice întreb ri.

Dialogul este ca un  ux; o conversa ie care are cen-
tru dar nu i laturi. Orice schimbare revolu ionar  i pa -
nic , ca de exemplu c derea Zidului Berlinului s-a n scut 

dintr-o conversa ie profund  i plin  de sens, care a înce-
put f r  prejudec i i f r  a c uta înving tori i învin i.

Prin dialoguri chiar în condi ii extreme, se pot 
crea comunit i de interese i sentimente inclusiv în zo-
nele de r zboi.

Observatorul este o entitate implicat  în procesul 
de observare, in  uen ând, la rândul s u, obiectul observat. 
L sând la o parte toate capcanele cunoa terii acumulate i 
în elepciunii dobândite, prima dintre ele are locul s u în 
arena faptelor obiective, dar este nerelevant  în rela iile 
umane. Fiecare încearc  s  avanseze în explorarea obiec-
tiv  a subiectului, punând neîncetat întreb ri despre aces-
ta i relevându-i, astfel, natura interioar  i rami  ca iile. 
Nimeni nu ia pozi ie, a a c  nu este nevoie s  se renun e la 
a a ceva. Pe m sur  ce dialogul progreseaz , atunci când 
întrebarea este su  cient clari  cat  i rea  rmat , ea îns i 
relev  r spunsul care, mai apoi, apar ine întregului grup, 
deoarece cei care pun întreb rile î i pierd, ca s  spunem 
a a, corporalitatea. Solu ia durabil  pentru cele mai di  ci-
le probleme ale vie ii ar putea s  se a  e în încercarea de a 
stabili aceast  form  nou  de comunicare, în care o parte 
nu încearc  s  conduc  întregul proces, timp în care cea-
lalt  parte func ioneaz  doar ca receptor i int , în care nu 
p r ile implicate sunt punctul central, ci problema în sine.

Un astfel de dialog poate   un mod de a trata con-
 ictele profunde, disputele i diviziunile care separ  state, 

comunit i, coli, clase cu elevi i grupuri de persoane. 
Pornind de la premisa capacit ii constructive a conver-
sa iilor între oameni, acestea pot vindeca r ni adânci, de-
oarece de când e lumea, s-a dovedit c  e bine ca oamenii 
s  asculte i s  men in  leg turile între ei. În plus, majori-
tatea problemelor cu care ne confrunt m ast zi deriv  din 
conversa ii nepotrivite care nu duc la o gândire împreun  
ci scot în eviden  scopuri contradictorii, argumente care 
se al tur  i duc la confruntare.

 Prin dialog, se încerc , în primul rând, anu-
larea con inutului egoist i emo ional al discursului, 
permi ându-i s  mearg  mai departe f r  înving tori i 
învin i. Nu se poate ajunge la încrederea total  dintre 
participan ii la dialog decât dac  sursele dezacordurilor 
i neîn elegerilor sunt îndep rtate. La locul de munc , se 

constat  un paradox. Toate organiza iile sunt ansambluri 
de persoane cu un scop comun, în care succesul unuia ar 
trebui s   e, prin de  ni ie, i al celuilalt. Totu i,  ecare 
organiza ie se confrunt  cu rivalit i între persoane, cu 
gelozii meschine i tendin a inevitabil  spre r ut i i 
manipulare. Rezultatele, pe care le cunoa tem to i, sunt 
grupurile de interese, politica, bârfa i vorbele grele, adi-
c  e ecul spiritului de cooperare însu i. Se încearc  for-
me noi, diferite de a-i aduce pe oameni împreun , ca de 
exemplu inându-le discursuri sau ducându-i în excursii 
pentru dezvoltarea moralei i motiva iei pentru lucrul în 
echip , pentru colaborare, coeziune de grup... i a a mai 
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departe. Totu i, felul în care sunt concepeute structuri-
le organiza ionale i sistemele de r spl i i pedepse au 
exact efectul opus celui dorit!

Ca urmare, trebuie s  în elegem c  lucrurile pot   
rezolvate dac  ne ocup m atât de problemele în disput , 
cât i de structura rela iilor stabilite în cadrul organiza iei.

Astfel nu vom mai privi abilit ile de comunicare 
ca pe ceva util care s  ne impun  p rerea cu inteligen-

, pe seama altei persoane, func ii, compartiment sau 
întreprindere! O asemenea atitudine pierde din vedere 
nevoia fundamental  i de necontestat de a renun a la 
acele ac iuni care promoveaz  rivalitatea competitiv  in-
terpersonal  i neîncrederea.

Cât timp nu observ m calea spre crearea unei at-
mosfere de încredere i dorin  de cooperare, savurând, 
în schimb, metoda distribu iei graduale, performan a 
sau succesul unui angajat vor continua s   e rezultatul 
punerii în umbr  a altuia, sau al împiedic rii realiz rii 
elurilor acestuia. 

Oamenii se comport  a a cum constat  c  este ne-
cesar pentru a   r spl ti i o  cial. Dac  dorim s  avem o 
rela ie deschis  i constructiv , este nevoie s  schimb m 
starea de spirit de la locul de munc , programele de preg -
tire dirijate, despre cum se realizeaz  comunicarea, ne  nd 
îndeajuns. O decizie care s  satisfac  pe toat  lumea, f r  
prejudec i i teorii preferate, este imposibil .

Nevoia de a d rui i de a crea o comuniune de idei 
serve te, la satisfacerea unei profunde nevoi umane, toate 
aceste eforturi l sându-ne un sentiment de frustrare i in-
satisfac ie. De ce? Oare pentru c  dorim din su  et s  apar  
cineva care s  porneasc  la atac, urmat de to i ceilal i, i 
s  spun  „a a trebuie s  facem!” Grupurile f r  lider nu 
sunt prea coerente; i totu i, orice, asocia ie i club, inclu-
siv cele mai importante organiza ii interna ionale, trebuie 
s  porneasc  de la pozi ii egale, asta pentru ca societatea 
egalitar , democratic  i deschis  s  aib  anse s  supra-
vie uiasc . Inevitabil, grupurile tind s  ajung  la o decizie 
de compromis care satisface majoritatea, dar o minoritate 
(uneori substan ial ) se simte nedrept it . Cât despre re-
zolvarea problemelor, solu ia este calea de mijloc, care nu 
ine cont de posibilit ile ascunse de op iuni noi neluate în 

seam  doar pentru c  una sau alta dintre p r i ar putea s  
le considere prea categorice.

Unul dintre motivele pentru care poten ialul crea-
tiv uman este atât de pu in folosit este faptul c  sim im i 
ac ion m, instinctiv, ca reprezentan i ai unui grup de inte-
rese, sau al speciei. În general, ne de  ne te i ne limiteaz  
loialitatea fa  de limb , regiune, comunitate, religie i na-
iune. S  ne mai mir m c  ani de negocieri i diploma ie 

inutil  nu au reu it s  conving  na iunile rivale s  tr iasc  
împreun  în spiritul prieteniei? Este clar c  e nevoie de un 
mod diferit de a vorbi între noi.

Scopul suspend rii modului de gândire cu care 
suntem obi nui i - care, la rândul lui, reprezint  cauza 
multora dintre problemele noastre, legate de via  i de 
rela iile interumane - este de a ne pune s  ne privim în 
oglind  (de a crea o oglind , pentru a ne vedea rezultatul 

gândurilor) având drept rezultat con tientizare la înalt ni-
vel a propriei persoane.

Atunci când vedem cum modul nostru obi nuit 
(subiectiv) de gândire ne afecteaz  lini tea i s n tatea 
mintal  (e un fel de a spune), reu im s  privim i s  îm-
p rt im unele opinii diferite de ale noastre, f r  s  ne 
identi  c m cu acestea. A a apare, între oameni, un fel de 
gândire colectiv  sau, dup  cum o numesc unii, „gândirea 
împreun ”.

Dialogul stabile te un nou tip de contact, aproa-
pe o leg tur , - apartenen  impersonal  - similar  cu 
prietenia i c ldura resim ite, în mul imea de sus in -
tori la jocurile de fotbal, dar în cazul nostru este mai 
profund  i mai durabil .

E impresionant s  consta i c  oamenii care au 
adoptat aceast  metod  de a vorbi i de a gândi împre-
un  nu sunt doar vag ideali ti sau romantici. În societa-
tea modern , expunerea de principii i nevoia de dialog 
sunt atât de puternice încât, dac  nu se creeaz  o con-
tiin  comun , se ajunge u or la r zboi sau la crearea 

unor condi ii similare.
La baza dialogului se a   un instrument simplu 

dar profund, c ruia îi acord m prea pu in  aten ie: capa-
citatea de a asculta. Fiind un proces care se extinde i in-
clude absolut tot, ascultarea nu folose te numai cuvinte, 
ci i t ceri i ceea ce se a   dincolo de cuvântul rostit. 
Ascult m sensuri mai profunde în intervalele dintre su-
nete, ne ascult m propria gândire dar i pe a celorlal i. 
Ascultarea n scut  din t cere, f r  un centru, creeaz  
simultan t cere interioar  i exterioar . A a se poate 
deschide poarta spre ansa de reconciliere a lucrurilor 
divizate, care pot redeveni un tot. Numai întregul poate 
vindeca diferen ele care distrug rela iile umane.

F r  ascultare un dialog este imposibil. Ascultarea, 
în eleas  în acest sens, nu include doar straturile profun-
de în care se ascund presupunerile, ci i modul în care 
r spundem la prezen a celorlal i i la contribu ia acestora 
fa  de grup. Pentru ca acest lucru s  se întâmple trebuie 
s  în elegem în ce m sur  ascult torul i observatorul fac 
parte din ceea ce vedem i ascult m. Gândurile noastre 
în dialog, ca  in ele umane, mai devreme sau mai târziu, 
vor prinde via , independent i impersonal, n scute din 
inteligen a care nu apar ine unei singure persoane.

Odat  ce se atinge acest nivel de subtilitate, per-
cep ia se deschide în cercuri tot mai largi spre exterior, 
incluzând întregul grup sau clas . Atunci exist  ansa ca, 
în colectiv, s  se rezolve o problem  care preocup  pe toa-
t  lumea. O astfel de solu ie nu implic  nici o minoritate 
nemul umit  i nici un vot. Solu iile problemelor, nu vor 
mai   i nici nu pot   cauza neîn elegerilor, ca pân  acum, 
deoarece nu mai exist  competitori i de in tori, ci doar 
gânditori colectivi i impersonali.

Pe m sur  ce ascultarea se adânce te, se nasc mici 
conversa ii, atât în interiorul individului, cât i în grupuri 
restrânse. Cuvintele se rostesc dup  re  exia sobr , ca o 
încercare, f r  a   revendicate; uneori, pauzele au o mare 
valoare revelatoare. Ele deschid urechile interioare spre o 
ascultare mai profund . 
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Hope Music School

Lansare de carte
În data de 27 februarie 2015 a avut loc, în Sala 

de edin e a Prim riei Marghita, lansarea c r ii „Cro-
nologia principalelor evenimente i scrieri biblice”, 
avându-i ca autori pe Pr. Cristian B l neanu i Pr. Ni-
colae Bodea. Evenimentul cultural la care au participat 
în jur de 50 de persoane a fost organizat de Parohia 
Greco-Catolic  Marghita împreun  cu Biblioteca Mu-
nicipal  „Ion Munteanu” din Marghita.

Prezentarea c r ii a fost f cut  de pr. paroh Li  
Demian Gheorghe i de doamna Carmen Potra, absol-
vent  a studiilor de licen  i de masterat ale Facult -
ii de Teologie Greco-Catolic  din cadrul Universit ii 

„Babe -Bolyai” Cluj-Napoca, iar în prezent doctoran-
d  în teologie a Universit ii din Bucure ti. Nu în ul-
timul rând, au luat cuvântul i cei doi autori, care au 
detaliat unele aspecte tematice din lucrarea publicat .

În esen , cartea constituie un îndrumar e  cient 
pentru studiul Bibliei i al istoriei biblice, încercând s  
realizeze o reconstituire sintetic  a tabloului general al 
evenimentelor sacre din istoria poporului ales i a pri-

milor cre tini, dar i o corelare a acestor date cu istoria 
antic  a omenirii. De asemenea, cartea prezint  o abor-
dare istoric  a manuscriselor biblice i a problematicii 
canonicit ii S  ntelor Scripturi.

Pr. Demian-Gheorghe  LI

În perioada 14-21 Februarie 2015 la Roma a avut 
loc un curs de formare intitulat “Hope Music Scho-
ol”, organizat de c tre Asocia ia Hope Music Italia i 
coordonat de c tre Dr. Prof. Marco Brusati. La acest 
curs intensiv au participat i doi tinerii di Eparhia de 
Oradea, Paula Marinescu i Ovidiu Lazar, având dou  
burse de studiu oferite de c tre asocia ie.

Cursurile seminarului au fost conduse în  ecare 
zi de c tre profesori diferi i, printre care nume foarte 
importante ale muzicii italiene dar i interna ionale. 
Prima zi a fost deschis  de c tre directorul asocia iei 
Dr. Prof. Marco Brusati i Mauro Labellarte, profe-
sor i responsabil pe partea de management a Hope 
Music. În a doua zi Fabio Liberatori, compozitor de 
muzic  u oar  i muzic  de  lm a oferit sfaturi i a 
împ rt it experien e din cariera sa. A treia zi, Fran-
cesco Morettini, pianist, compozitor i colaborator al 
postului de televiziune RAI a ascultat i a oferit sfaturi 
tuturor interpre ilor. În a patra zi Andrea Caretti, actor 
i prezentator i Fabrizio Giacomazzi actor, profesor i 

regizor au încercat s  ajute tinerii interpre i s  exprime 
mai mult i s  gestioneze mai bine spa iul scenic. În a 
cincea zi, Linda Valori, o cânt rea  de muzic  soul, 
jazz i blues excep ional  care a lansat de curând un 
album în America, a inut un seminar de tehnic  vocal  
la sfâr itul c ruia  ecare participant a cântat i a primit 
un feedback profesional. A asea zi, îl are ca i profesor 
pe Gatto Panceri, cantautor i chitarist cunoscut pentru 
colabor rile cu Mina, Giorgia i Andrea Bocelli pentru 
piesa “Vivo per lei”, care a vorbit despre experien a lui 
muzical  i a oferit sfaturi tinerilor. În a aptea zi Vin-

cenzo Incenzo, scriitor i autor de texte pentru muzica 
u oar , care a scris pentru Renato Zaro, Lucio Dalla, 
Albano i mul i al ii, a lucrat împreun  cu tinerii la in-
terpretarea pieselor i i-a ajutat s  transmit  mai mult  
emo ie. În urm toarea zi a avut loc înmânarea diplome-
lor de participare i salutul  nal.

Pe tot parcursul workshopului, a fost al turi de 
tineri p rintele Giuseppe Marano care a ajutat la dez-
voltarea spiritual  i personal  a cursan ilor. 

Hope Music School a fost o experien  frumoas  
care ne-a ajutat s  ne dezvolt m din punct de vedere 
profesional, personal cât i spiritual. Am întâlnit per-
soane extraordinare din toat  Italia, atât colegi cât i 
profesori, cu care am legat prietenii i al turi de care 
am avut o s pt mân  intens .

Ovidiu LAZ R
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Este spa iu pentru religie? România i Parlamentul European
P rin ii sau tutorii legali ai copiilor din România 

trebuiau s  depun  pân  la 6 martie cererea de înscriere a 
copiilor la ora de religie. Aceast  situa ie survine în urma 
deciziei Cur ii Constitu ionale de la 12 noiembrie 2014, 
prin care a fost declarat neconstitu ionale dou  articole 
din Legea Înv mântului i a Educa iei na ionale, potrivit 
c rora „elevul poate s  nu frecventeze orele de religie”. 
Judec torii Cur ii Constitu ionale din România au apreci-
at c  cei care trebuie decid  sunt p rin ii.

Orele de religie în România. Potrivit Agerpres, Li-
ana Stanciu, reprezentanta asocia iei «P rin i pentru ora 
de religie», sus ine „men inerea ro-
lului i importan ei acestei discipline 
în înv mântul din România. Edu-
ca ia f r  religie, a continuat mama, 
înseamn  coal  f r  su  et, neam 
f r  Dumnezeu i f r  identitate”.

P rintele Emil Moraru, prode-
can al Facult ii de Teologie Roma-
no-Catolic  din Bucure ti a precizat 
pentru aceea i surs  c  „tinerilor tre-
buie s  le  e garantat  posibilitatea 
de a- i dezvolta armonios propriile 
abilit i  zice, morale, intelectuale i 
spirituale”.

„Este spa iu pentru religie?”, a fost o întrebare 
pus  în aceste zile i la Bruxelles, în ultima reuniune a in-
ter-grupului parlamentar pentru «Libertatea religioas  i 
a convingerilor i toleran a religioas ». În cadrul acesteia 
au fost prezentate rezultatele unei cercet ri asupra rapor-
tului care exist  între euro-deputa i i sfera religioas .

Studiul a fost condus în perioada 2009-2014, de 
c tre Institutul de Studii Europene de la Bruxelles i a cu-
prins un e antion de 167 de parlamentari din 736 (22,7%) 
care au f cut parte Parlament în perioada de referin . 
Scopul proiectului a fost acela de a cerceta credin ele 
membrilor Parlamentului European, pentru a în elege 
care sunt consecin ele crezului  ec rui parlamentar asu-
pra ac iunilor sale i a felului în care confrunt  probleme 
cu tematic  religioas .

Întreba i care este in  uen a religiei asupra func io-
n rii Parlamentului European, 63,22% dintre intervieva i 
au r spuns c  aceasta joac  un rol important , iar cea mai 
mare parte dintre cei care au r spuns aceasta au fost par-
lamentarii care s-au declarat ne-religio i sau atei.

François Foret, director al departamentului de cer-
cetare politic  a Institutului de la Bruxelles a explicat în 
cadrul reuniunii c  „aceasta sugereaz  faptul c  religia 
este mai vizibil  pentru cei care sunt str ini argumentului 
sau ostili, în timp ce parlamentarii care se declar  credin-
cio i cred c  rolul Parlamentului European este inferior 
importan ei pe care o are via a individuale”.

Acela i cercet tor a speci  cat c  protestan ii (În 
special deputa ii germani i englezi) „resimt o in  uen  
catolic  în procesul decizional european, în timp ce orto-
doc ii (mai ales românii) cred c  religia este prea echivo-
c  i regret  c  nu se ia în considerare îndeajuns”.

Cu toate acestea, majoritatea parlamentarilor 
(66,7%) spune c  foarte rar (47,1%) sau niciodat  (19,6%) 
iau în considerare religia, în timp ce doar o treime din 
deputa i face aceasta deseori sau întotdeauna. Una dintre 
explica iile posibile ale acestui paradox, a mai spus cerce-
t torul Foret, ar   c  religia vine tratat  ca un «factor soci-
al», independent de preferin ele sau implicarea personal .

O alt  neconcordan  ale studiului a fost cea legat  
de cultura european  i leg tura pe care aceasta o are cu 
tradi ia cre tin : lipsa unei men iuni ale r d cinilor cre -
tine ale Europei în Tratatul de la Lisabona, este ceva sa-

tisf c tor pentru „50,3%” dintre de-
puta i. Cu toate acestea, 77% dintre 
parlamentarii intervieva i recunosc 
faptul c  factorul religios i cultural 
cânt re te diferit în func ie de dome-
niul politic implicat: în fruntea listei 
se a   sectoarele legate de drepturile 
fundamentale, politicile sociale, cul-
tura i educa ia, iar pe ultimul loc re-
la iile interna ionale.

În toate contextele, semnalea-
z  directorul cercet rii, „religia poa-
te suscita interes i polaritate pentru 

actorii politici i mass-media chiar 
f r  s  poat  in  uen a deciziile politice”. 21% dintre par-
lamentari au declarat c  sunt în mod regulat în contact cu 
actorii religio i, mai mult de 1 dat  pe lun .

Într-o lume „eterogen , pluralist  i atomizat ” 
a ONG-urilor, organiza ia citat  cel mai des de Parla-
ment Comisia Episcopatelor din Comunitatea European  
(22,2%) i Conferin a Bisericilor Europene (8,1%). Se 
pierde în panorama european  lumea protestant , cu o 
„  otil  de întreprinderi mici”, în timp ce ortodoc ii sau 
musulmanii sunt „aproape invizibili, în po  da procentu-
lui ridicat pe care îl au din punct de vedere demogra  c”.

Ultima parte a cercet rii, a f cut referin  la con-
vingerile, practicile i atitudinea fa  de religie a parla-
mentarilor europeni: 72% dintre cei care au r spuns a de-
clarat c  apar ine unei confesiuni, dar numai 62% dintre 
ace tia a spus c  se poate declara „o persoan  religioas ”, 
în timp ce 55% crede în Dumnezeu sau în vreo form  
Superioar  sau «for  vital ».

A adar, potrivit statisticilor europene, parlamenta-
rii sunt un grup de persoane care are au apartenen , dar 
nu cred sau, mai mult de atât, cred, dar nu practic .

Legea înv mântului nr. 84/1995, art.9 alin.(2) 
teza întâi: „La solicitarea scris  a p rin ilor sau a tutore-
lui legal instituit, elevul poate s  nu frecventeze orele de 
religie”

Legea Educa iei na ionale nr. 1/2011, art. 18 alin. 2 
teza întâi: „La solicitarea scris  a elevului major, respec-
tiv a p rin ilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul 
minor, elevul poate sa nu frecventeze orele de religie”.

Mihaela CABA
www.ro.radiovaticana.va
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PASTILA CREDIN EI 

(VII)

(continuare în pag. 11)

7. ÎN ELEGÂND I TR IND SCRIPTURILE 
 „Acolo, în Scripturi, se a   m rturia ta, care le 

d ruie ti în în elepciunea celor mici i neînsemna i” 
ne spune Sf. Augustin în Confesiuni. i mai spune, 
îndemnându-ne i pe noi, cei de ast zi la o astfel de 
rostire: „Des vâr it  este, Dumnezeul meu, slova ta”. 
Des vâr irea slavei scripturilor înseamn  a crede, a 
în elege i mai ales a înf ptui, copiind modelele scrip-
turice. În cele ce urmeaz  vom încerca s  v  prezent m 
câteva atitudini, comportamente umane, raportate la 
modelele prezentate în Sf. Scriptur .

1. Parabola cu „Zacheu” din Luca cap.19, ne 
ofer  un bun prilej de a discerne, de „a ilumina i jude-
ca via a la lumina Cuvântului” (Lectio divina pasul al 
cincilea). Zacheu, mai marele vame ilor din Ierichon, a 
dorit s -l vad  pe Isus care vorbea mul imii. Fiind mai 
m runt de statur  s-a urcat într-un dud. Isus l-a v zut i 
a dialogat cu el, promi ându-i vizita în casa lui, f r  s  
in  cont c  în opinia public  a Ierihonului, acesta era 

socotit un p c tos. 
Din acest punct al evangheliei, poate s  înceap  

încercarea noastr  de a discerne momentele biblice i 
actualizarea lor în via a public  a zilelor noastre.

i ast zi avem în jurul nostru zachei. Îi vedem 
( i pe sticla televizoarelor) cum se „urc ” în dudul vir-
tual, dar, spre deosebire de Zacheu cel din Sf. Scriptu-
r , ei nu urm resc s -l vad  pe Isus. Ei se „urc  în dud” 
ca s   e v zu i de Isus, s -i atrag  aten ia, f când cruci 
largi (în l toare, de altfel când sunt f cute în genunchi 
pe prispele bisericilor). De pe crengile duhului virtual, 
strig  r gu it s   e auzit, anun ând c  a ridicat biserici 
i case pentru s raci, dar uit  s  promit  „dac  am n -

p stuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împ trit”. Toa-
te cele anun ate de pe „crengile” audio-vizualului au 
menirea s  ascund  i s  scuze „n p stuirea” periodic  
sau continu  a împrejurului. Doar renun ând la „n p s-
tuirea” de orice fel, ace ti zachei ai zilelor noastre, pot 
s  a tepte ca Isus s  zic  „Ast zi a intrat mântuirea în 
casa aceasta” (Lc 19:9) .

2. Fiul risipitor (Lc. 15, 11 - 32).
Vorbindu-le c rturarilor i fariseilor, Isus le-a 

spus cum un  u risipitor care a pr p dit, partea lui 
de avere ducând o via  desfrânat  i risipitoare, s-a 
reîntors la tat l lui care l-a iertat i s-a bucurat de re-
întoarcerea lui din p cat, atât de mult încât a sacri  -
cat „vi elul cel mai gras”, l-a îmbr cat în „haina cea 
mai bun ” „înc l minte în picioare” i „inel în de-
get”. O reabilitare total  i fastuoas , spre mirarea i 
nemul umirea harnicului  u mai în vârst . Explica ia 
tat lui este clar , conving toare, demn  de urmat de 
to i ta ii biologici sau spirituali ai zilelor noastre: „s  
ne bucur m pentru c  acest frate era mort i a înviat, 
era pierdut i a fost g sit”.

Dincolo de aceast  înv tur  biblic  medita ia 
noastr  se îndreapt  c tre o situa ie destul de frecven-
t , în zilele noastre, în rela ia p rinte-copil. Din p cate 
cei mai mul i  i risipitori nu se mai reîntorc la p rin i, 
pierind în canale sau an uri. Ace tia nu au credin , în-
credere în tat l lor p mântean, pentru c  nu-l cunosc pe 
tat l lor cel ceresc. Oricare copil r t cit în aceast  lume 
dezorientat , secularizat  f r  discern mânt i limite, ar 
trebui s  tie c  iubirea p rintelui, în marea majoritate 
a cazurilor, este singura salvatoare. Oferim spre exem-
pli  care o povestioar , spus  de un p rinte pruncilor 
s i. Se spune c  un tat  avea un  u risipitor, trecut de 
vârsta adolescen ei care risipea averea p rinteasc , du-
când o via  u uratic .: chefuri, jocuri de noroc, be ii, 
desfrân ri trupe ti, înconjurat de un anturaj pro  tor i 
aplaudac. Când tat l s u a ajuns pe patul de moarte i-a 
chemat  ul i i-a spus: „Fiule, eu am s  mor. Tu ai s  
risipe ti repede toat  averea. Când vei r mâne s rac, 
to i ace ti fal i prieteni te vor p r si. R mânând singur, 
necredincios cum e ti, o s - i dore ti s - i curmi zile-
le. Când va veni acel moment ascult -l m car odat  pe 
tat l t u. Du-te în podul casei (ipotecat  de tine) i vei 
g si acolo o frânghie  xat  de o grind  a acoperi ului. 
Spânzur -te cu aceast  funie”. Tat l a murit, a ajuns 
probabil la cimitirul s racilor i dup  un timp  ul cel ri-
sipitor ajungând la marginea pr pastiei existen iale i-a 
adus aminte de vorbele tat lui s u. Pentru prima dat , 
dup  foarte mul i ani i-a ascultat p rintele. S-a dus în 
podul casei, i-a pus funia în gât i când s-a l sat cu 
greutatea corpului pe ea, cuiul de care era legat  funia 
a tras cu putere o u i  mascat  din grind . Din acea 
ascunz toare au curs o mul ime de monede de aur. Era 
ultimul ajutor al tat lui iubitor, oferit  ului sau risipi-
tor. Povestioara se opre te aici l sându-ne s  credem, 
cre tine te, c  acest ultim gest de dragoste p rinteasc  
l-a determinat pe  ul risipitor s - i refac  via a.

Tat l nostru cel ceresc ne ofer  tuturor ajutorul 
s u necondi ionat acum când suntem în via  i de cele 
mai multe ori i dup  ce murim sub o form  sau alta, 
mai evident  sau mai pu in vizibil . În zilele noastre 
(1914) un tân r profesor a încercat s  se spânzure. A 
fost salvat de câteva ori. A ajuns în com  la un spital 
i apoi a murit. Câteva organe din trupul s u au fost 

prelevate (se aude c  prin hot rârea lui prealabil ) i au 
salvat alte 2 - 3 vie i. Dou  încerc ri salvatoare, într-o 
oarecare m sur , ale Tat lui Ceresc. S  moar  din cau-
za unui stop cardiac i nu de p catul spânzur rii i apoi 
s  participe postmortem la salvarea unor vie i.

3. Pilda celor pofti i la cin  (Lc 14: 15-24)
Sf. Augustin în „Confesiuni” a  rma: „poate c  

to i oamenii voiesc s   e ferici i dar deoarece dorin ele 
trupului i dorin ele spirituale se împotrivesc unele 
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(urmare din pag. 10)

Episcopii belgieni explic  oroarea extinderii eutanasiei

altora, astfel încât nu pot face ceea ce doresc, ci se 
pr bu esc în ceea ce sunt în stare s  fac  ...”.

Referitor la „pilda celor pofti i la cin ” am putea 
spune i noi c  poate to i cre tinii voiesc a „prânzi în 
împ r ia lui Dumnezeu”, dar nu reu esc, nu au destul  
voin  s  echilibreze, aici pe p mânt, dorin ele sau hai 
s  zicem, nevoile trupului (nevoile materiale) cu nevo-
ile spiritului. R mân pr bu i i în ceea ce sunt în stare s  
fac : truda pentru nevoile materiale imediate, uitând de 
prânzul cel ve nic din împ r ia lui Dumnezeu.

Pilda celor pofti i la cin , este din p cate destul 
de actual . Pofti i în zilele de s rb toare cre tin  ori du-
minic  la masa Domnului, s  ne hr nim cu înv turile 
S  ntelor Scripturi, g sim i noi tot felul de scuze pentru 
a refuza, aceast  mântuitoare fapt . Unii refuz  pentru 
c  au cump rat vile, case de odihn  în care, tocmai în 
acele zile în care sunt pofti i, ofer  invita ilor sindro  i, 
inaugur ri festive, petreceri.

Pofti ii de ast zi - din ce în ce mai mul i, nu i-au 
cump rat „cinci boi” pe care trebuie s -i încerce. Au 
cump rat prima, a dou  sau a cincea ma in  de mare 
lux, poate chiar unicat i iar i, tocmai în acele zile în 
care sunt pofti i - duminica sau în s rb tori cre tine - 
trebuie s  le încerce „caii putere”, dar mai ales s - i 

hr neasc  orgoliile s  provoace admira ia semenilor. 
Sunt i unii care tocmai s-au însurat. Ace tia de cele 
mai multe ori gr iesc astfel: „M-am însurat, s  mearg  
la cina Domnului, nevestele noastre”. 

Cine sunt „robii”, slujitorii de ast zi trimi i s  
aduc  oamenii la cina cea mare, unde „toate sunt gata”?. 
Sunt desigur, în primul rând preo ii, slujitorii st pânu-
lui lumii, atotputernicul Dumnezeu. Suntem desigur 
noi, credincio ii practican i, misionari ai credin ei care 
accept m i a tept m cu bucurie i ner bdare spiritual  
participarea la prânzul Domnului. Nu este deloc u or, 
pentru c  în pie ele i uli ele acestui secol bolnav de 
secularizare excesiv , tr iesc pe lâng  „s raci, ciungi, 
orbi chiopi”, mul i, mai mul i îmbuiba i din bog iile 
materiale, ame i i de pl cerile sau chiar desfrân rile 
clipei, ascun i sub masca indiferentismului, înrola i 
frenetic în comandourile antireligioase, ori ateiste. 
Pentru slujitorii Domnului, din zilele noastre invita ia 
 nal  a st pânului ar trebui rostit  astfel: „Ie i la dru-

muri i la garduri” în spa iul real i virtual, g se te cât 
mai mul i i îndeamn -i s  între, „ca s  mi se umple 
casa”. Slujitorii de ast zi, nu poate sa-i sileasc  s  in-
tre, dar pot i trebuie s -i îndemne i s -i conving  c  
„tot mai este loc” în casa Domnului.

Conferin a Episcopal  din Belgia i-a exprimat, 
în mod clar i net, opozi ia privind extinderea eutanasi-
ei la persoanele afectate de demen . Pozi ia episcopa-
tului belgian a fost exprimat  într-o declara ie publica-
t  luni, 2 martie, de principalele cotidiene din ar . În 
document, prela ii fac referire la propunerea de lege de 
extindere a eutanasiei la persoanele afectate de demen-

 care, în preceden , au indicat aceast  voin  într-o 
declara ie anticipat .

O  in  uman  r mâne o persoan  chiar i în caz 
de demen

Contextul actual este foarte complex, explic  
prela ii în document: învechirea popula iei are drept 
consecin  o cre tere a num rului de cazuri de pacien i 
cu demen , cu handicap mintal profund i, de aseme-
nea, a pacien ilor în com  sau în faz  terminal . Îngriji-
rea acestor persoane „r spunde unei exigen e exclusiv 
etice” i nu economice, întrucât o  in  uman , chiar 
dac  este lovit  de demen , r mâne o persoan  pân  
la moartea sa natural ”. De aceea, continu  declara ia, 
„demnitatea uman  nu poate depinde de posedarea sau 
de lipsa anumitor capacit i, aceasta  ind legat , în 
mod inalienabil, de simpla apartenen  la specia uma-
n , a adar orice persoan , chiar i în stare de demen , 
merit  respect i trebuie s  primeasc , în consecin , 
îngrijirile adecvate.”

Nivelul moral al societ ii m surat în gradul de 
aten ie fa  de cei mai slabi

Oprindu-se asupra 
concep iei de autonomie a 
persoanei, Conferin a Episco-
pal  din Belgia atrage aten ia 
asupra di  cult ii de a da o 
de  ni ie obiectiv  aspectului 
privind calitatea vie ii, situa-
ie din care deriv  „riscul de a 

proiecta asupra pacientului pre-
ocup rile i angoasele” persoanelor care le stau al turi.

Episcopii belgieni au denun at „climatul de eu-
tanasiere” care se extinde din ce în ce mai mult în ara 
care, începând din 2002, a legalizat eutanasia pentru 
adul i. Episcopatul belgian subliniaz  c  de atunci „li-
mitele normative au fost violate în mod sistematic, iar 
evantaiul de categorii de persoane care ar putea intra 
sub inciden a acestei legi nu înceteaz  s  se ampli  ce, 
într-atât încât se vorbe te pân  i de dreptul la eutana-
sie pentru persoanele care se plâng de „suferin a exis-
ten ial  i oboseala de a tr i”.

Pornind de la aceste considera ii, membrii Con-
ferin ei Episcopale din Belgia insist  asupra necesit ii 
ca societatea s  continue s  se îngrijeasc  de cei mai 
slabi prin tehnici de diagnosticare precise i prin îngri-
jiri paliative adecvate etapei terminale, întrucât „nive-
lul moral al societ ii se m soar  în baza tratamentului 
rezervat membrilor s i cei mai lipsi i de ap rare”.

ro.radiovaticana.va
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Duminica dreptei credin e în Parohia Cizer

Pace între evrei i musulmani
în Fran a

Prima Duminic  din post, numit  i a dreptei credin e, pentru cre-
dincio i din parohia Cizer, jud. S laj, a fost un prilej de înt rire spiritual , 
avându-le al turi pentru a doua oar  pe surorile care apar in ordinului 
„Preas  ntei Inimi a lui Isus” din Zal u.

Pe lâng  cuvântul de înv tur  a p rintelui paroh, Ioan Grad, sora 
Cornelia le-a vorbit credincio ilor despre cele 9 prime vineri din lun  i 
despre „Marea promisiune” f cut  de Isus Cristos celor care vor ine bine 
aceste 9 prime vineri din lun . Aceast  form  de rug ciune, nu le era cu-
noscut  credincio ilor, îns  a avut un efect pozitiv asupra lor, unii credin-
cio i i-au propus s  in  aceste 9 prime vineri, sper m s  li se al ture câ i 
mai mul i.

Cu siguran  Mântuitorul, îi va r spl ti  ec ruia în parte care împli-
ne te aceast  form  de rug ciune.

Grad Gabriela BOGDANA

Pacea f cut  între pre edin ii celor dou  orga-
nisme reprezentative în Fran a ai cultelor ebraice i 
musulmane: Consiliul reprezentativ ale institu iilor 
ebraice din Fran a (Crif) i Consiliul francez al cul-
tului musulman (Cfcm). Ieri pre edintele Republicii, 
François Hollande a convocat pe cei doi pre edin i, 
Roger Cukierman i Dalil Boubakeur, dup  ce acesta 
din urm  a boicotat cu o sear  înainte participarea la 
o cin  a Consiliul reprezentativ ale institu iilor ebrai-
ce din Fran a din cauza declara iilor f cute de Roger 
Cukierman la un post de televiziune, despre violen ele 
antisemite comise “de tinerii musulmani”.

La sfâr itul întâlnirii cu Hollande, Cukierman 
i Boubakeur i-au strâns mâna. Boubakeur a dorit s  

mul umeasc  Pre edintelui rii pentru “în elepciunea i 
simpatia” pentru cultul musulman i ebraic. “Am vrut s  
contribuim la acest act de pace , care este mai mult decât 
necesar pentru cele dou  comunit i ale noastre”. 

Cukeirman a asigurat c  “raportul” cu Consiliul 
cultului musulman “nu s-a rupt”, amintind faptul c  
Boubakeur a creat prietenia ebraico-musulman . “Sun-
tem în aceea i barc  i conducem aceea i b t lie îm-
potriva acelora i rele care sunt rasismul i antisemitis-
mul i continu m s  o conducem împreun ” a declarat 
Boubakeur.

www.agensir.it

Asocia ia Caritas Eparhial Oradea
caut  VOLUNTARI pentru sprijinirea activit i-

lor Centrului Social Maria Rosa:
Cantin  social
Serviciul du uri pentru persoanele f r  ad post
Centru de zi pentru copii

Atribu iile voluntarilor:
preg tire, servire i distribuire mas  cald  pen-

tru 50 de bene  ciari (zilnic, la cantina social )
asigurarea func ionalit ii serviciului du uri 

pentru persoanele f r  ad post (s pt mânal, la can-
tina social )

aranjarea/distribuirea de îmbr c minte, s pt -
mânal, la cantina social

activit i educative i recreative cu copii de di-
ferite vârste în centrul de zi, s pt mânal

Pentru a deveni voluntar, po i s  ne contactezi în 
 ecare zi între orele 09.00-15.00 la

Asocia ia Caritas Eparhial Oradea
Str. Ep. M. Pavel, nr. 3 
Tel./ fax: 0359/ 412 211

e-mail: voluntariatcaritas@yahoo.com
caritaseparhial@yahoo.it
www.caritaseparhial.ro

Persoan  de contact
Bianca Ghe e
Coordonator Departament de Voluntariat
Tel. 0747/ 114 755

Caritas Eparhial Oradea
caut  … voluntari!
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Inten iile apostolatului rug ciunii pentru anul 2015
APRILIE

Universal : Pentru ca oamenii s  înve e s  respecte crea ia i s-o p streze ca dar al lui Dumnezeu. 
Pentru evanghelizare: Pentru ca cre tinii persecuta i s  simt  prezen a înt ritoare a Domnului Înviat i solida-

ritatea întregii Biserici.

Moned  din argint

Un comunicat cu data de 27 februarie, anun-
 c , „în conformitate cu prevederile Legii nr. 

312/2004 privind Statutul B ncii Na ionale a Ro-
mâniei, începând cu data de 2 martie 2015, Banca 
Na ional  a României va lansa în circuitul numis-
matic o moned  din argint dedicat  anivers rii a 
130 de ani de la na terea lui Iuliu Hossu”.

Moneda va avea valoarea nominal  de 10 
lei, va fi din argint, fiindu-i indicate în comunicat 
urm toarele caracteristici: titlu – 999‰; form  – 
rotund ; diametru – 37 mm; greutate – 31,103 g; 
calitate – prof; cant – zim at. Aversul monedei red  
Catedrala greco-catolic  „Schimbarea la Fa ” din 
Cluj-Napoca, valoarea nominal  „10 LEI”, stema 
României, anul de emisiune „2015” i inscrip iile 
„ROMANIA” i «CATEDRALA „SCHIMBAREA 
LA FATA” – CLUJ-NAPOCA». Reversul mone-
dei prezint  portretul Cardinalului Iuliu Hossu, 
anii între care a tr it „1885”, „1970” i, la exterior, 
inscrip ia în arc de cerc „CARDINALUL IULIU 
HOSSU”.

Monedele din argint, ambalate în capsule de 
metacrilat transparent, vor fi înso ite de bro uri de 
prezentare a emisiunii numismatice, redactate în 
limbile român , englez  i francez . Bro urile in-
clud certificatul de autenticitate, pe care se g sesc 
semn turile guvernatorului B ncii Na ionale a Ro-
mâniei i casierului central. Tirajul acestei emisiuni 

numismatice este de 250 monede. Pre ul de vânza-
re, exclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclu-
siv bro ura de prezentare, este de 350,00 lei/buc. 
Monedele din argint dedicate anivers rii a 130 de 
ani de la na terea lui Iuliu Hossu au putere circula-
torie pe teritoriul României. Punerea în circula ie, 
în scop numismatic, a acestor monede din argint 
se realizeaz  prin sucursalele regionale Bucure ti, 
Cluj, Ia i i Timi  ale B ncii Na ionale a României.

Cardinalul Iuliu Hossu a fost  u de preot gre-
co-catolic, ajungând în 1917 Episcopul Eparhiei gre-
co-catolice de Cluj, mai apoi de Cluj-Gherla, prin 
mutarea scaunului episcopal în 1930 de la Gherla la 
Cluj. În 1969 a fost creat Cardinal in pectore de Papa 
Paul al VI-lea, în contextul în care Biserica Greco-
Catolic  fusese des  in at  juridic iar to i Episcopii, 
o parte din cler i din credincio i, arunca i în închi-
soare. A  at în domiciliu for at, Episcopul Iuliu Hos-
su a refuzat s  mearg  la Vatican pentru a primi în-
semnele, c ci ar   însemnat s  î i p r seasc  ara. A 
preferat s  r mân  la C ld ru ani, în arest la domici-
liu, de unde în chip spiritual i-a continuat vizita iile 
canonice prin parohiile Eparhiei de la cârma c rora 
fusese înl turat prin arestare. A murit în 1970, numi-
rea lui în Colegiul Cardinalilor  ind f cut  public  
dup  3 ani, în 1973.

http://www.bnro.ro
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Lansare de carte
Libr ria Gu-

tenberg din Oradea a 
g zduit joi, 26 februa-
rie, de la ora 17.00, o 
sear  dedicat  fostului 
mitropolit al Banatu-
lui, Nicolae Cornea-
nu. Cu aceast  ocazie 
a fost lansat  i cartea 
Ramonei B lu escu 
– „Cazul Corneanu”, 

Banatul lui, Ecume-
nism ratat? De i evenimentul a fost dedicat unei fe e 
biserice ti ortodoxe, printre cei prezen i s-au num rat 
episcopul romano-catolic Böcskei László i cel greco-
catolic Virgil Bercea.

Lucrarea adun  mai multe articole de pres , scri-
se pe portalul Oradea Press care fac referire la întâm-
pl ri din via a fostului mitropolit al Banatului, printre 
care i episodul din 2008 când Nicolae Corneanu a fost 
la un pas de a   dat afar  din biseric  pentru c  se îm-
p rt ise al turi de reprezentan i ai bisericilor din alte 
culte.

„Povestea din aceast  carte este cea a jurnalistu-
lui care pune mâna pe lucruri. Noi nu avem pagini pe 
wikipedia, dar cei care au pagini acolo au linkuri spre 
materialele noastre i tocmai de aceea cred c  este im-
portant ca cineva s  consemneze istoria.

Mi s-a repro at c  pentru a publica aceast  carte 
nu am cerut binecuvântarea Bisericii ortodoxe. Vreau 
s  v  spun c  n-o s  cer niciodat  binecuvântarea vreu-
nei biserici pentru a publica o carte” a spus Ramona 
B lu escu.

Printre cei care au vorbit despre carte s-a num -
rat i Ioan Moldovan, directorul Revistei Familia.

„Citind cartea, ne vom da seama c  ne întâlnim 
cu o con tiin  treaz . Dincolo de calit ile de publicist, 
Ramona are o anumit  verticalitate a con tiin ei i un 
important spirit justi iar. Are curajul de a spune unor 
lucruri pe nume” a spus Moldovan, care a fost apoi 
completat de Böcskei László.

Episcopul romano-catolic a vorbit despre ceea 
ce e perceput ca anormalitate de unii, dar care ar trebui 
s  devin  normalitate.

„Suntem aici, catolici, reforma i, i nu numai, s  
îl cinstim pe un ortodox. Mul i ar spune c  asta e o 
anormalitate, dar cred c  aceast  anormalitate este de 
fapt normalitatea care trebuie dus  mai departe” a spus 
Böcskei László.

Episcopul greco-catolic Virgil Bercea, cel care a 
scris cuvântul înainte al c r ii, a povestit un episod pe 
care l-a tr it în 2008, când Nicolae Corneanu a fost pus 
la zid pentru c  „s-a împ rt it cu ereticii”.

„Bartolomeu Anania se întreba într-un materi-
al ap rut în pres , „Cu ce s-a împ rt it Corneanu, cu 
bor  de urzici?”. Eu m  împ rt isem cu Bartolomeu 
Anania chiar dac  eram greco-catolic i pentru c  îl cu-
no team bine i-am pus aceea i întrebare. „ i eu m-am 
împ rt it cu bor  de urzici?”. A spus îns  c  a fost doar 
o metafor ” a povestit Virgil Bercea.

Cartea poate   cump rat  de la Biserica Francis-
can  Greco-Catolic  din Oradea.

Evenimentul a fost organizat de Episcopia Ro-
mân  Unit  cu Roma, Greco – Catolic , Oradea, publi-
ca ia Oradea Press i Asocia ia Caritas Eparhial Ora-
dea.

Ichim VASILIC

www.oradeapress.ro
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Circulara PF Lucian referitoare la orele de religie din coli
Iubi i Confra i întru Preo ie! 
Iubi i Fra i i Surori în Cristos!
Europa zilelor noastre se confrunt  cu o criz  

acut  a valorilor, îns  lucrarea lui Cristos în Biserica 
este i ast zi izvor de speran  i de încredere pentru 
lumea în care tr im. În acest proces complex i, tot-
odat , tainic, care este educa ia tinerilor, Biserica nu 
face decât s  pun  în practic  ceea ce Dumnezeiescul 
Ei Întemeietor i-a cerut: Mergând, înv a i toate nea-
murile (Mt. 28, 19). Biserica supline te, îns  nu poate 
s  substituie educa ia pe care cuvine-se a o oferi familia 
tinerelor vl stare, i, totodat , în acest proces educativ 
colaboreaz  cu autoritatea civil , cu care împreun  n -
zuie te pentru des vâr irea binelui comun.

În felul acesta, consider m c  Statul are datoria, 
în virtutea libert ii religioase pe care  ecare cet ean o 
are, s  creeze i s  garanteze condi iile propice pentru 
ca cet enilor români care nutresc o anumit  convinge-
re religioas  s  poat  s  li se asigure o adecvat  edu-
ca ie, în coeren  cu propriile convingeri de con tiin .

Conform noii Legi privind Educa ia Na ional , 
începând cu anul colar 2015-2016 acest lucru va   
posibil doar dac  p rin ii sau între in torii legali vor 
solicita în scris conducerii colii ora de religie pentru 
copilul lor. Pentru viitorul anul colar 2015-2016 soli-
cit rile pentru ora de religie pot   depuse la direc iunea 
colilor doar pana la 6 martie 2015. De aceea rug m 

cu insisten  ca to i p rin ii sau între in torii legali s  
respecte aceast  cerin  a Statului Român i s  depun  
în timp util solicitarea pentru ora de religie. În caz con-

trar copiii no tri nu vor mai 
primi educa ie religioas  în 
coal .

Preaonora i i Preacucer-
nici confra i în Preo ie!

Consider m c  li-
bertatea de religie trebuie 
perceput  ca o posibilitate 
de a lua decizii în lumina 
adev rului. Prin urmare, 
Va îndemn pe  ecare s  
face i cunoscut  credincio-
ilor no tri situa ia în care 

ne a  m i s  le explica i 
clar aceast  problem . Totodat , în discu iile private pe 
care le ave i, informa i-i cât mai bine pe credincio i 
asupra acestor aspecte i a riscurilor care le presupun.

Cerând bunului Dumnezeu, prin mijlocirea Mai-
cii Preacurate, darul în elepciunii peste to i tinerii i 
peste toate familiile cre tine pentru a r spunde cu în-
credere i umilin  la provoc rile lumii de ast zi, r mâ-
nem uni i în rug ciune i în comuniune de slujire.

Blaj, 28 februarie 2015

Cu arhiereasc  binecuvântare,
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma

Arhiepiscop i Mitropolit de Alba-Iulia i F g ra

+ Lucian Cardinal MURE AN

În Mesajul ponti  cal pentru Postul Mare (2015) adresat cre tinilor din în-
treaga lume, papa Francisc a cerut s  consacr m în zilele de 13-14 martie ”24 de 
ore pentru Domnul”. Sfântul P rinte subliniaz  necesitatea acestei rug ciuni ”în 
comuniune cu Biserica p mânteasc  i cereasc ”. Tematica acestui eveniment 
”Dumnezeu este bogat în milostivire” (Ef. 2, 4), este perfect adaptat  perioadei 
Postului Mare, precum i a situa ilor di  cile din unele p r i ale lumii. 

Eparhia Greco-Catolic  din Oradea a r spuns ini iativei papei, organizând 
la Catedrala ”Sfântul Nicolae” acest moment deosebit. Programul de rug ciune 
a început i s-a încheiat prin celebrarea s  ntei Liturghii de la ora 8.00. S-au 
o  ciat, de asemenea, rug ciunea Rozariului, Paraclisul Maicii Domnului, Calea 
Crucii, rug ciunea Orei a 6-a, utrenia, s  ntele taine a Maslului i a Spovezii, dar 
a fost consacrat i un timp special medita iei i a adora iei. 

Organizarea acestei zile de rug ciune s-a realizat sub îndrumarea p rinte-
lui paroh Ovidiu Duma, i în colaborare cu diferi i preo i. La buna desf urare a 
acestui eveniment au mai participat copii i tineri, cum a fost cazul studen ilor te-
ologi ai Seminarului Greco-Catolic ”Trei Ierarhi”, a tinerilor din Colegiul ”Sfânta 
Familie”, i a copiilor de la Step din cadrul Liceului Greco-Catolic ”Iuliu Maniu”. 

Îi mul umim lui Dumnezeu pentru acest moment de rug ciune, i-l implo-
r m ca îndurarea Sa s  înso easc  via a noastr  i lumea întreag .

Pr. Cristian TISELI

24 de ore de rug ciune i adora ie
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„Este momentul ca ierarhii ortodoc i i responsa-
bilii laici s  proclame în manier  general  c  a recurge 
la P rin ii Bisericii nu înseamn  a adera în mod servil la 
un ansamblul de propozi ii fosilizate, folosite pentru a 
autopromovare. Importan a P rin ilor se a   în atitudi-
nea lor sincer  i profund  de c utare a lui Dumnezeu i 
în voin a lor de a o împ rt i cu lumea. Lectura funda-
mentalist  a P rin ilor i a Bibliei nu conduce la Dum-
nezeu, ci la idolatrie”. Într-un articol publicat în urm  
cu câteva zile pe „Parlons d’orthodoxie” (blog colectiv 
i platform  liber  de discu ie a Bisericii ortodoxe ruse 

din Fran a), George Demacopoulos, profesor de teolo-
gie istoric  i director co-fondator al Centrului de studii 
cre tin ortodox la Fordham University din New York, 
lanseaz  un strig  de alarm : „În ace ti ultimi ani  e cle-
rici,  e monahi ortodoc i fac declara ii care re  ect  o 
apropiere «fundamentalist » de P rin ii Bisericii. Dac  
conduc torii Bisericii ortodoxe nu se unesc pentru a de-
nun a aceast  tendin , întreaga Biseric  ortodox  risc  
s   e târât  de ace ti extremi ti”. 

Teza lui Demacopoulos - care de c tre patriarhia de 
Constantinopol a fost onorat cu demnitatea cea mai înalt , 
aceea de arhonte - este pe larg împ rt it  de Vladimir 
Golovanow, cunoscut analist al blogului (legat de dieceza 
de Chersoneso i apoi de patriarhia de Moscova): dac  
nu se împiedic  radicalizarea curentului fundamentalist, 
ortodoxia „risc  s  mearg  spre o nou  importat  schism  
ca aceea a Vechilor credincio i care în urm  cu trei sute 
cincizeci de ani s-au desp r it de Biserica rus ”, ca semn 
de protest împotriva reformelor ecleziastice introduse de 
patriarhul Nikon. A adar, teama este „complet justi  cat ” 
i se re  ect  i în rezultatele unui sondaj lansat pe „Par-

lons d’orthodoxie”: numai apte la sut  dintre cititori con-
sider  c  unitatea Bisericii ortodoxe este su  cient vizibil  
i clar a  rmat  ast zi; to i ceilal i au r spuns „nu”, expli-

când c  Biserica ortodox  are di  cult i de a o manifesta 
i c  unitatea este ascuns  de un autocefalism exacerbat. 

Nimeni nu pune în discu ie c  respectul fa  de 
P rin ii Bisericii (de la sfântul Vasile cel Mare la sfân-
tul Grigore Teologul, la sfântul Maxim M rturisitorul) 
este una dintre pietrele unghiulare ale ortodoxiei i c  
gândirea lor r mâne c l uza esen ial  pentru via a i 
credin a cre tinilor ortodoc i, dar a reduce - a  rm  De-
macopoulos - „toat  înv tura la un sub-ansamblu de 
axiome teologice i a m sura acceptarea altora conform 
acelor criterii” este profund gre it. Egumenul Pierre 
Meschtcherinov de la m n stirea „Sfântul Daniel” din 
Moscova, citate de Golovanow, este pe aceea i lungime 
de und  când vorbe te despre „subcultur  normativ ”, 
despre ecleziologie super  cial , despre pietate liturgic  
rigid , despre practici de direc iune spiritual  autoritare. 
În schimb ar   necesar „s  se analizeze în mod critic 
formul rile P rin ilor, s  se separeu esen a Bisericilor 
de contingen ele politice-economice-ideologice actuale 
i s  se elibereze de povara istoriei pentru a în elege Bi-

serica în manier  mai personal . În sintez  extrem , se 
vrea o lectur  a P rin ilor Bisericii deschis  la re  ec ie 

i în c utarea de r spunsuri la provoc rile lumii actuale. 
Conform lui Demacopoulos, eroarea intelectual  

cea mai mare a fundamentalismului ortodox se a   în ide-
ea c  P rin ii Bisericii ar   de acord cu privire la toate 
chestiunile teologice i etice. Eroare legat  de ipoteza c , 
în timp, teologia ortodox  nu s-a schimbat niciodat . Ex-
pertul semnaleaz  alte argument ri false: c  întotdeauna 
comunitatea monastic  a fost gardianul înv turii orto-
doxe; c  P rin ii Bisericii ar   anti-intelectuali; c  adezi-
unea la înv turile lor implic  în mod necesar tot ceea ce 
provine de la Occident. Iat , a adar, c  preten ia (corec-
t ) de a ocroti credin a ortodox  de corup ia modernit ii 
se extinde, ajungând s  se n pusteasc  împotriva oricui 
(persoane, institu ii, întregi ramuri ale Bisericii ortodoxe) 
care „nu satisface normele autoproclamate ale înv turii 
ortodoxe”. Face parte din aceste manifest ri fundamen-
taliste „nelini tea” comunit ii monastice de pe Muntele 
Athos provocat  de vizita papei Francisc la Phanar la 29-
30 noiembrie 2014 i de îmbr i area sa cu patriarhul de 
Constantinopol, exprimat  recent într-o scrisoare adresat  
lui Bartolomeu însu i. Pozi ii care in  uen eaz  negativ  
i asupra dialogului ecumenic, nutrite cum sunt - a  rm  

p rintele Vladimir Zelinskij, din arhiepiscopia pentru Bi-
sericile ortodoxe ruse din Europa occidental  (exarhat al 
patriarhiei ecumenice) - de „obsesia purit ii confesio-
nale, mereu unit  cu ideologia ap s toare a vechilor ne-
încrederi, r ni, ofense, sup r ri, ostilit i”. Atunci când, 
scrie Papa Francisc în Evangelii gaudium „suntem noi cei 
care pretindem diversitatea i ne închidem în particularis-
mele noastre, în exclusivismele noastre, provoc m divizi-
unea i, pe de alt  parte, atunci când suntem noi cei care 
vrem s  construim unitatea cu planurile noastre umane, 
ajungem s  impunem uniformitatea, omologarea. Acest 
lucru nu ajut  misiunea Bisericii” (nr. 131). 

Într-o epoc  în care atâ ia tineri sunt total dez-
interesa i de apartenen a lor religioas  - conclude De-
macopoulos - „progresele ideologiei fundamentaliste 
în parohii conduc la o situa ie în care tinerii no tri sunt 
determina i s  aleag  între extremismul religios i lipsa 
total  a religiei”. 

Alexandre Schmemann, unul dintre cei mai im-
portan i teologi ortodoc i din secolul al XX-lea, scria c  
„teologia ortodox  trebuie s  p streze fundamentele sale 
patristice, dar i s  mearg  dincolo de P rin i, dac  vrea 
s  r spund  la o nou  situa ie creat  de secole de dezvol-
tare  lozo  c . i în aceast  nou  sintez  de reconstruc ie, 
tradi ia  lozo  c  occidental  (izvor i mam  a  lozo  ei 
religioase ruse din secolele al XIX-lea i al XX-lea), mai 
mult decât cea elenic , trebuie s  furnizeze teologiei un 
cadru conceptual”. Este vorba de „«a transpune» teologia 
într-o alt  «cheie» i aceast  transpunere este considerat  
ca misiune speci  c  i voca ie a teologiei ruse ti”. 

De Giovanni Zavatta 
(Dup  L’Osservatore Romano, 28 februarie 2015) 

Traducere de pr. Mihai P TRA CU
www.ercis.ro

Extremismele care r nesc Biserica
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Întâlnirea Eparhial  a Familiilor
Duminic  22 martie 2015, la M n stirea Fran-

ciscan  Maica Domnului din Oradea a avut loc Întâl-
nirea Eparhial  a Familiilor din Eparhia de Oradea. Au 
r spuns invita iei PSS Virgil Bercea numeroase familii 
din aproape întreaga eparhie: Oradea, Zal u, imleu 
Silvaniei, Carei, Beiu , Marghita, Beliu, Bobota, Sîn-
tandrei, Sînlaz r, Ardud, Cosnici. Tema acestei prime 
întâlniri la nivel eparhial surprinde o permanent  pre-
ocupare a Bisericii Catolice dup  Conciliul Vatican II: 
Familia i Evanghelizarea. 

Programul zilei a început cu primirea partici-
pan ilor, spre a se uni apoi cu to ii în rug ciune prin 
participarea la Sfânta Liturghie Arhiereasc , celebrat  
de PSS Virgil Bercea, episcop greco-catolic al Eparhiei 
de Oradea, al turi de preo ii care au înso it familiile 
prezente. La  nalul liturghiei toate familiile au rostit 
împreun  Rug ciunea Papei Francisc pentru familii, 
încredin ându-se ocrotirii S  ntei Familii din Nazaret.

Dup  liturghie a avut loc prima conferin  a zi-
lei, în cadrul c reia pr. Mihai V t m nelu a prezentat 
tema „Familia i evanghelizarea”, subliniind c  în zi-
lele noastre a evangheliza echivaleaz  cu a sem na în 
inima fratelui aceste cuvinte ale lui Isus: „Eu te iubesc 
in  nit de mult; mi-am dat întreaga mea via  pentru 
tine, am murit pentru tine i apoi am înviat pentru c  
te a tept în Casa mea, care vreau s  devin  i a ta!”, 
iar în lumina acestor cuvinte parohiile noastre trebuie 
s  treac  la ac iune, s  treac  de la „veni i” la „mer-
ge i”. Pentru a surprinde ecoul mesajului transmis, a 
urmat un moment de împ rt ire, prin care am în e-
les din m rturiile celor prezen i c  suntem chema i 
s  alc tuim „poporul trimi ilor” pentru a   lumina i 
fermentul lumii, deoarece este mandatul lui Isus în-
credin at nou  prin cuvintele: „Merge i în toat  lumea 
i predica i Evanghelia la toat  f ptura” (Mc. 16,15). 

„A adar, merge i, face i ucenici din toa-
te na iunile” (Mt. 28,19). S-a subliniat 
în mod special caracterul de misiune al 
Sacramentului C s toriei, care prin ha-
rul s u cheam  so ii cre tini s  „produ-
c ” pun i între Cristos i persoanele pe 
care so ii le întâlnesc. „Familia cre tin  
este inclus  în a a m sur  în misterul 
Bisericii încât ia parte, în felul ei, la 
misiunea de mântuire proprie Bisericii, 
anume: so ii i p rin ii cre tini, în pute-
rea sacramentului, „au – în starea lor de 
via  i în func ia lor – darul propriu în 
mijlocul poporului lui Dumnezeu”. De 
aceea, nu numai c  „primesc” iubirea 
lui Cristos, devenind comunitate „mân-
tuit ”, ci sunt chema i, de asemenea, s  
„transmit ” fra ilor aceea i dragoste a 
lui Cristos, devenind în felul acesta o 

comunitate „care mântuie te” (Familiaris Consortio). 
Ora prânzului i agapa fr easc  preg tit  au fost 

moment i prilej de comuniune, mai bun  cunoa tere i 
împ rt ire între to i cei prezen i. 

A doua conferin  a întâlnirii a fost sus inut  de 
pr. Mihai Tegze  i a avut ca tem  „Trimiterea celor 
72 de ucenici”. Momentul de împ rt ire ne-a înt rit 
i ne-a con  rmat credin a c  prin iubirea i slujirea 

în familie i în ambientul de via  avem misiunea de 
a-L face cunoscut pe Isus, de a duce Vestea cea Bun  
tuturor, mergând asemeni unui miel blând în mijlocul 
lupilor. Credin a se înt re te d ruind-o. P rintele a mai 
spus: Misiunea nu este atât a merge s  spui altora multe 
lucruri… ci a m rturisi c  Isus e Fiul i c  to i sun-
tem fra i,  ii aceluia i Tat . i m rturisim prin via a 
noastr  care se deschide, iube te, se d ruie te i intr  
în comuniune cu al ii neexcluzând pe nimeni… dac  
excludem pe unul Îl excludem pe Dumnezeu care s-a 
f cut ultimul. 

Misiunea nu e rezervat  doar preo ilor, ci este 
o datorie a  ec rui om… Dac  eu tiu c  un om este 
fratele meu pentru c  avem acela i tat , iar el nu tie, 
atunci eu îi vestesc c  avem acela i tat … Mai întâi 
prin comportamentul meu fratern fa  de el, iar apoi 
dac -mi cere, îi vestesc i cu cuvintele. 

Întâlnirea s-a încheiat printr-un moment de rug -
ciune comun  pentru familii, rugându-l pe Dumnezeu 
care ascult  toate rug ciunile s -l trimit  pe Spiritul 
Sfânt s  lumineze Biserica la începutul drumului sino-
dal, pentru ca, având în fa  splendoarea iubirii adev -
rate care transpare din Sfânta Familie de la Nazaret, s  
înve e de la ea libertatea i ascultarea, pentru a r spunde 
cu încredere i umilin  la provoc rile lumii de ast zi.

Simona COBE
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Instalarea noului protopop al Beiu ului

Cadou spiritual de 8 Martie

În Duminica a 32-a dup  Rusalii, la Beiu  a fost un 
moment de s rb toare, având loc instalarea noului paroh 
i totodat  a protopopului Beiu ului în persoana P rinte-

lui Zorel Zima.
Decretele de numire au fost citite de c tre p rintele 

vicar pentru preo i, Antoniu Chifor. La Sfânta Liturghie 
concelebrând: pr. Chifor, vice parohul Slobotnic Iosif i 
p rintele Zima Gheorghe Zorel. La eveniment au luat 
parte câ iva enoria i atât din protopopiat, cât i din fosta 
parohie Valea lui Mihai.

În cuvântul de înv tur  p rintele protopop a sub-
liniat faptul c  este prezent în mijlocul credincio ilor pen-
tru a-L împ rt i tuturor pe Cristos, subliniind totodat  i 
importan a ora ului Beiu : „Ave i în urm  un trecut istoric 
bogat. Cine nu cunoa te Beiu ul ca cetate româneasc , ca 
perl  a culturii? Cât a d ruit acest ora  Bisericii noastre, 

rii noastre. Înv a i ai colii române ti, în  in ate de aproa-
pe dou  veacuri de marele episcop Samuil Vulcan au pus 
um rul i inima pentru emanciparea poporului, ob inerea 
unit ii i independen ei sale i p strarea identit ii ei. Aici 
Biserica Greco-Catolic  a scris istorie. Având un trecut, 
avem îns  i o datorie, aceea de a ne p stra identitatea i de 
a scrie i noi istorie. Cum putem s  facem aceasta? Desco-
perindu-ne ca  i ai lui Dumnezeu, uni i  ind aici în rug -
ciune, hr nindu-ne cu Euharistie, privindu-ne cu iubire i 
f când totul,  e ca cet ean  e ca i cre tin greco-catolic cu 
mult  responsabilitate, respect i d ruire”.

Mai târziu p rintele protopop a participat la Sfânta 
Liturghia celebrat  de p rintele Iosif pentru copiii din ora-
toriul „Episcop Ioan Suciu” i a fost primit de c tre copiii, 
anima i de surorile Antonella i Maria, cu un frumos desen 
care îi întruchipa ca pe ni te mielu ei în jurul unui p stor 
oferindu-i i un buchet de  ori, p rintele exprimându- i bu-
curia c  poate   al turi de ei. 

Dorim noului p rinte protopop multe haruri i 
binecuvânt ri cere ti în misiunea sa de a conduce spre 
Domnul tot mai multe su  ete.

Biroul de pres

Duminic , 8 Martie, doamnele i domni oarele au 
primit  ori i un cadou spiritual artistic din partea copiilor 
de la Biserica Greco-Catolic  din Beiu .

Un grup de copii i tineri participan i la activit i-
le cre tine, recreative i spirituale, organizate s pt mânal 
de Oratoriul „Episcop Ioan Suciu” de pe lâng  Biserica 
Greco-Catolic  din Beiu , au sus inut un program artistic 
spiritual cu ocazia Zilei de 8 Martie – Ziua Interna ional  
a Femeii, consacrate tradi ional i mamelor. Motiva i de 
respectul fa  de femei, dar, mai ales, aprin i de iubirea 
fa  de cele care sunt deja mame, copiii i-au ar tat dispo-
nibilitatea de a le oferi acestora un mic „cadou”. 

Maicile din Congrega ia Surorilor Minime ale 
Reginei Purgatoriului, al turi de profesorul Boldi  Z. au 
regizat un program care îmbina armonios poezii i cân-
tece acompaniate instrumental. Cadoul „împachetat” cu 
d ruirea copiilor i sigilat cu „leg tura dragostei” a fost 
oferit, dup  s vâr irea S  ntei Liturghii, tuturor femeilor 
prezente în Biserica Greco-Catolic  „S  n ii Trei Ierarhi” 
din Beiu . Acest dar se înscrie în rândul celor oferite, cu 
siguran , i de al i admiratori ai „femeii” (gr dini e, coli 
i alte institu ii), precum micul spectacol oferit de c tre 

copiii bene  ciari ai asisten ei social-cre tine oferite la C -
minul Francesco al Funda iei Surorilor Minime, respectiv 
remarcabilului spectacol artistic-muzical sus inut la Casa 
de Cultur  al ora ului, prin bun voin a Prim riei Beiu .

P rintele paroh i protopop Zima Gheorghe-Zorel 
împreun  cu viceparohul Slobodnic Iosif au d ruit  ori i 

au adresat cu aceast  ocazie o cald  urare tuturor enoria-
elor prezente. În cuvântul s u, p rintele Zima a subliniat 

rolul femeii în societatea i Biserica de azi, acea infuziu-
ne vital  de profund sentiment i spiritualitate speci  c  
su  etului feminin. Ele au fost îndemnate de a se inspira 
din iubirea, în elepciunea i r bdarea modelului feminin 
cre tin al Maicii Domnului. „Dincolo de via a trupeasc , 
femeia este chemat  de a colabora cu Biserica oferind co-
piilor via a su  eteasc , care izvor te din cunoa terea lui 
Isus Cristos. În fa a dumneavoastr , nu-mi r mâne decât 
s  repet, cuvintele Fericitului Papa Ioan Paul al II-lea: 
Mul umiri ie, femeie, pentru însu i faptul c  e ti femeie! 
La mul i i binecuvânta i ani!”.

Parohia Beiu
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 O raz  de lumin  pentru su  etul t u!

ORADEA 102,2 FM
BAC U 89,6 FM   BAIA MARE 95,4 FM
BLAJ 94,4  FM        ZAL U 92,5 FM
TÂRN VENI 87,4 FM    ROMAN 1485 AM

ASCULT  !!!

SATELIT - 
www.radiomaria.ro

Informatii suplimentare, la tel. 0359-191291
email: contact@radiomaria.ro

 - CABLU TV
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1,5 Lei

Fi i genero i f r  s  pierde i nimic!
Contribui i la  nalizarea Casei Fren iu direc ionând 2% din impozitul pe venitul din 2014!

ASOCIA IA CARITAS EPARHIAL ORADEA
str. Episcop Mihai Pavel, 3; tel. 0359/418.212; fax. 0359/418.211;

e-mail: caritaseparhial@yahoo.it
www.caritaseparhial.ro

Implic -te!

Cu ajutorul t u, în 2015, lucr rile la Casa Fren iu 
pot    nalizate!

Împreun  cu 2%

Denumire entitate non pro  t
ASOCIA IA

CARITAS EPARHIAL ORADEA

Cod Fiscal
RO 17085486

Cont bancar
RO 27 BTRL 0050 1205 7261 6902

BANCA TRANSILVANIA

Fi a completat  se depune la Administra ia Financiar  sau poate aduce la sediul asocia iei.
Le vom depune noi la Administra ia Financiar .

DATE DE IDENTIFICARE


