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 „Un ateu. Psihiatrul care mă asistă adesea la 
exorcismele pe care le fac este un ateu” – mi-a destăi-
nuit odată Don Amorth. Mi-am exprimat surprinderea, 
întrucât, tot din spusele lui, știam că „oricine asistă cel 
puțin o dată la un exorcism nu poate rămâne indiferent. 
Nu poate să nu mai creadă”. Don Amorth mi-a răs-
puns abia după o mică pauză. Mi-a urmărit cu atenție 
reacția de nedumerire și, într-un târziu, zâmbind, mi-a 
spus că psihiatrul se declară el ateu, dar ‒ de fapt ‒ este 
un foarte bun creștin. În lumea psihiatri-
lor sună mai bine să te declari ateu, însă 
‒ în cele din urmă ‒ crezul tău profund 
este cel care te mână să acționezi într-o 
direcție sau alta.
 Relația dintre exorcist și psihia-
tru, sublinierea importanței pe care o are 
colaborarea dintre cele două personaje, 
este una dintre temele predilecte ale lui 
Don Amorth. Nepropunându-și să ela-
boreze un tratat cu pretenții academice, 
cartea de față se bazează pe îndelungata 
și prodigioasa experiență acumulată în 
practica exorcismului, preotul acompa-
niat fiind în toți acești ani de psihiatrul lui de nădej-
de, care asista la cazurile cele mai dificile pe care don 
Amorth le întâmpina. Și nu au fost puține!
 În zilele noastre, din păcate, exorcistul este ‒ 
pentru lumea de rând, ba chiar şi pentru unii clerici  
‒ un personaj de ev mediu care provoacă neîncredere, 
perplexitate, dacă nu chiar o teamă superstițioasă. Re-
alitatea însă este cu totul alta. Exorcistul este cel care 
se roagă pentru binele oamenilor, dezleagă de cel rău, 
aduce pacea, liniştea, împacă pe om cu Dumnezeu, în-
depărtând frica. El acţionează întotdeauna în numele 

„Chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, 
le-a dat lor putere asupra duhurilor necurate ca să le scoată afară şi să tămăduiască 

orice boală şi orice slăbiciune. (…) Tămăduiţi pe cei neputincioşi,înviaţi pe cei morţi, 
curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i afară!”(Mt. 10, 1.8)

Domnului, fiind mânat de iubirea pentru aproapele. 
Aşadar toate concepţiile greşite despre acest „perso-
naj” enigmatic trebuie îndepărtate pentru ca el să poa-
tă avea din nou rolul şi locul important ce le-a avut 
odată în viaţa creştinilor, în viaţa Bisericii. 
 Pentru a putea realiza un discernământ rele-
vant, exorcistul trebuie să fie în posesia unor cunoștințe 
esenţiale din domeniul psihologiei dar şi al medicinii, 
pentru a ști când este nu numai utilă ci și vitală colabo-

rarea exorcistului cu specialiştii psihologi 
şi psihiatri. 
 Pe de altă parte, psihologul şi psihia-
trul, figuri deosebit de importante în abor-
darea problemelor tot mai des întâlnite în 
zilele noastre, trebuie să-şi recunoască li-
mitele şi, atunci când nu sunt în stare să de-
finească o anumită boală sau sunt depăşiţi 
în anumite cazuri care comportă dubii de 
natură spirituală, să nu prescrie tratamente 
„degeaba” pentru că înrăutăţesc starea pa-
cienţilor. Cu smerenie şi seriozitate trebuie 
să-i îndrepte către preot (exorcist). 
 Fiecare domeniu își are limitele sale, 

iar nerecunoaşterea acestor limite a dus și duce multe 
persoane la adevărate boli mentale sau, chiar le-a dis-
trus viaţa lor şi a celor din jurul lor. Trebuie luat exem-
plul exorciştilor şi al psihologilor/psihiatrilor care co-
laborează între ei. Roadele s-au dovedit întotdeauna 
pozitive. Dacă pe vremea Sfinţilor Părinţi mulţi pă-
gâni erau atraşi de creştinism datorită exorcismelor 
de care ei simţeau că au nevoie, astăzi asistăm la un 
proces invers. (continuare în pag. 2) 
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Mulţi creştini se adresează magilor, vrăjitorilor 
sau sectarilor şi altor şarlatani care practică diferite 
forme de religiozitate ocultă, datorită unor nevoi spi-
rituale pe care, se pare că datorită indiferenţei şi igno-
ranţei slujitorilor sacri, Biserica nu le mai poate/ştie 
sau nu mai doreşte a le satisface. 

Ceea ce se opune cel mai mult adevăratei religii 
şi Adevăratului Dumnezeu este ocultismul, care repre-
zintă religia de bază a satanei. Aceasta se datorează 
slăbirii credinţei. Ca urmare creşte superstiţia şi ocul-
tismul, iar până la idolatrie mai este doar un mic pas. 

O altă provocare tot mai des întâlnită 
în acest areal o reprezintă satanismul în rân-
dul tinerilor. Acesta are o priză tot mai mare 
pentru că le permite acestora satisfacerea a 
trei mari patimi: puterea, bogăţia şi plăce-
rea. În schimbul a ce? În schimbul sufletului 
lor, în schimbul familiei, în schimbul prie-
tenilor pe care îi vor pierde, de care se vor 
despărţi. Diavolul, prin definiţie, desparte, 
rupe, separă; astfel este vorba de unele bu-
curii superficiale, care durează puţin timp şi 
costă foarte mult: tot ceea ce au! După ace-
ea nu le mai rămâne decât să-și pună capăt 
zilelor, deoarece „viaţa nu mai are nici un rost”: acţi-
une prin care se satisface dorinţa malefică a satanei. 
De ce satanismul este mai frecvent în rândul tinerilor? 
Pentru că ei sunt mai predispuşi  acestui pericol. De 
multe ori sunt singuri, neînţeleşi, neascultaţi, fără răs-
punsuri la întrebările şi la problemele lor.

 Se ştie bine că omul are nevoie de spiritualita-
te. Credincioşii noştri trebuie educați să stea departe 
de aceste manifestări; trebuie ascultaţi şi îndrumaţi; 
trebuie învăţaţi şi însoţiţi pe drumul lor de credinţă în 

Christos şi în învăţăturile Sale și nu în practici oculte 
şi dăunătoare.

Cartea „Exorcişti şi Psihiatri” a lui Don 
Amorth prezintă mult mai multe aspecte, pe lângă 
cele amintite mai sus, care trebuie cunoscute de către 
toată lumea, evident fără a se cădea în cealalată extre-
mă şi a vedea în tot şi în toate lucrarea celui rău. Expe-
rienţa exorcistului Romei merită împărtăşită în primul 
rând lucrătorilor la Sfântul Altar și apoi lumii întregi, 
iar acest lucru este dovedit de numeroasele ediţii ale 
cărţilor sale în limba italiană dar şi de faptul că nu 

puţine au fost traduse în foarte multe limbi. 
Există multe tratate de angelologie şi demo-
nologie, dar majoritatea acestora sunt doar 
la nivel teoretic. Avantajul cărţilor de genul 
celor scrise de Don Amorth este că îmbină 
teoria cu exemple practice din activitatea sa 
de exorcist. Nu trebuie marginalizată rela-
ţia sa cu Sfânta Fecioară Maria care este su-
pranumită „cel mai puternic exorcist”, după 
Isus Cristos. Don Amorth este un devotat 
al Sfintei Fecioare, fapt dovedit şi de nume-
roasele sale articole şi studii sau emisiuni la 
Radio Maria, cu caracter marian.

Salutăm aşadar ediţia în limba română a cărţii 
„Exorcişti şi Psihiatri” care, pe lângă celelalte patru 
cărţi ale sale: „Exorcistul Romei se destăinuie”, „No-
ile destăinuiri ale exorcistului Romei”, „Padre Pio 
‒ Părintele meu spiritual” şi „Mântuieşte-ne de cel 
rău”, traduse în limba română, constituie un ajutor 
util în primul rând preoţilor dar şi creştinilor de rând 
în vederea cunoaşterii adversarului nostru –  diavolul, 
dar şi a acţiunilor sale necurate prin care încearcă să 
înșele poporul lui Dumnezeu. 

(urmare din pag. 1)

PESTE UN MILION DE ANI… (III)
O dată ce oamenii de știință vor perfecționa 

nanotehnologia, terapia genetică și upload-ul minții 
vom trăi mult mai mult. Dar cum omul modern stă 
destul de prost cu răbdarea, întrebarea care apare 
frecvent este ce putem face acum dacă vrem să ve-
dem viitorul? Există doar o soluție care s-ar putea să 
ne ofere șansa la nemurire. E o șansă slabă, costisi-
toare și nimeni nu știe dacă va funcționa; este vorba 
de conservarea crionică. 

Crionica se referă la ideea că poți lua o persoa-
nă care se află pe moarte și să o îngheți, în speranța 
că medicina va fi destul de avansată în viitor pentru 
a trata atât acea boală căreia în prezent nu i s-a găsit 
leacul, cât și daunele suferite din cauza conservării 
crionice. Poate că șansele sunt între 1% și 50% dar 
oricum e mai bine decât șansa morții de 100%. 

Pare o nebunie și mulți oameni cred astfel, dar 
e ca și cum ai juca la loterie: victoria ar fi uriașă. E o 
cale de a călători în timp. Să fim adormiți când suntem 

tineri și frumoși, iar apoi să ne trezim peste o sută sau 
o mie de ani de acum și să vedem cum va fi lumea 
atunci: mai e localul meu preferat deschis? Mai recu-
nosc pământul sau oamenii?

Desigur, aceasta nu înseamnă că nu vom în-
tâmpina probleme majore chiar dacă vom reuși. Una 
dintre ele, în trezirea de peste sute de ani, indiferent 
de cât de intact va fi corpul tău, este că lucrurile vor 
fi atât de diferite, încât îți va fi foarte greu să te acli-
matizezi. Ai fi dezmorțit într-o lume complet străină. 
Întrebarea este ce vor face cu tine? Te duc la gră-
dina zoologică? Vor avea grijă de tine? Tu cum te-
ai simți într-o astfel de lume? Mulți vor spune: Nu, 
mulțumesc! Nu e pentru mine. Nu plănuiesc să ajung 
în spectacolul unei grădini zoologice. Dar adevă-
rul este că nu știm cum va fi viața, cât mai avem de 
trăit iar pentru unii oameni, crionica oferă singura 
speranță, chiar dacă una destul de slabă, pentru conti-
nuarea vieții în viitor. 



3Seminarium Varadiensis

 Scrisoarea către un judecător britanic, a unei 
tinere suferind de cancer, este sfâșietoare: „Am doar 
14 ani și nu vreau să mor dar știu că am să mor. Cred 
că fiind crioprezervată îmi dă șansa de a mă vindeca 
și trezi chiar dacă peste sute de ani…”. După ce s-a 
consultat cu părinții ei, judecătorul a fost de acord 
cu aceasta. În acest caz, o fată tânără și-a dorit să fie 
prezervată crionic pentru că avea 14 ani și murea din 
cauza cancerului. Din păcate, tatăl ei nu a fost în fi-
nal de acord așa că au ajuns la 
Curte, stârnind atenția opiniei 
publice atunci când verdictul a 
fost pozitiv. Fetița a fost foar-
te fericită când a aflat decizia 
Curții de a putea fi crioprezer-
vată, ceea ce i-a oferit alinare 
în ultimele clipe ale vieții ei. 
Cine o poate învinovăți pe bia-
ta fată pentru că și-a mai dorit 
o șansă la viață? 
 Desigur, crionica are mulți sceptici, dar 
aceasta nu i-a împiedicat pe oameni să se pregă-
tească pentru pașii ulteriori. De exemplu, câțiva oa-
meni din Sheffield, Anglia, au înființat o organizație 
non-profit numită Cryonics UK, dedicată pregăti-
rii decedaților recenți. Iată câteva dintre mărturiile 
lor: „Milioane de lucruri vin de la decedați: inimi, 
ficați, rinichi, cornee etc. Adevărul este că ei nu sunt 
morți”. „Nu am fost niciodată împăcat cu faptul că 
trebuie să murim. Am auzit că sunt oameni interesați 
de crionică, așa că m-am dus cu familia mea să mă 
interesez mai în profunzime. A fost un moment de 
inspirație: există deci o posibilitate!”. Acești oameni 
nu speculează. Iată cum se 
desfășoară operațiunea: o dată 
trecut de stadiul răcirii, mergi 
la operație unde ți se spală 
sângele, fiind înlocuit cu anti-
congelant. După aceea merge 
în sacul pentru corp iar apoi 
într-un frigider. Unii oameni 
vor să-și congeleze întregul 
corp, pe când alții doar capul 
deoarece acolo se află aminti-
rile noastre, acolo te afli ca persoană. Totuși, chiar 
dacă vei fi dezmorțit, asta nu înseamnă că automat și 
amintirile vor fi dezmorțite. Vei mai fi atunci aceeași 
persoană? Poate că, într-un anumit timp, tehnologia 
va putea citi creierul sau va putea reatașa capul de alt 
corp, ori îl va putea încărca într-un computer; acestea 
sunt speranțele. E puțin entuziasmant și puțin teri-
fiant. Poți să renunți sau să înfrunți frica ca să treci 
mai departe. E ca în orice alt domeniu. 
 Mărirea radicală a duratei vieții poate veni 
prea târziu pentru noi, dar e pe drum. Și o dată ce va 
ajunge vom avea o grămadă de timp la dispoziție. Poa-

te însemna libertate totală sau stagnare nesfârșită. 
Așadar, în viitorul îndepărtat durata ta de viață va 
fi exponențial mai lungă decât este acum. Dar ce în-
seamnă aceasta în viața ta de zi cu zi? Să luăm cel 
mai bun caz. În viitor vei avea tot timpul din lume să 
faci acele lucruri pe care ți le-ai dorit dintotdeauna: 
să înveți o nouă limbă, să cânți la pian, să înveți să 
pictezi. Aceasta va schimba felul în care ne abordăm 
viețile. Recunoaștem sau nu, ne gândim la ziua în 

care vom muri când facem ori-
ce: mergi la facultate, îți iei o 
slujbă, ieși la pensie. Toate aces-
te lucruri sunt condiționate și li-
mitate de ziua în care vei muri. 
O dată ce atingem această ex-
tensie radicală a vieții, ceea ce 
unii futuriști numesc senescență 
neglijabilă, unde am încetat să 
îmbătrânim, societatea pe care 
o știm se va schimba destul de 

dramatic. Vom continua să evoluăm ca indivizi gă-
sind noi feluri de a interacționa cu lumea, ne vom 
dezvolta noi abilități, noi relații.    
            În prezent relațiile noastre sunt bazate pe ideea 
că trebuie să rămânem împreună până când moartea 
ne va despărți. Dar dacă viața este nelimitată, proba-
bil că nu vor dura atât de mult. Poate ne-ar plăcea să 
credem că există mariaje care ar rezista peste cinci 
secole și toți ar fi fericiți. Dar ne dăm seama că până 
și un mariaj de cinci decenii pare să tensioneze re-
sursele emoționale ale multor oameni. Oamenii vor 
avea o abordare mai individuală în relații, vor avea 
tipurile de relații dorite, vor avea tipul de familie pe 

care și-l dorește fiecare.
 Dar acum să ne uităm și 
la partea mai puțin plăcută  a 
acestei extensii. Pericolul pe 
care va trebui să-l înfrunte so-
cietatea care va trăi veșnic este 
stagnarea. Fără moarte, putem 
să avem dorința de a face… ni-
mic. Ideea că va trebui să mori 
te urgentează oarecum în ceea 
ce faci cu viața ta: îți vei atinge 

obiectivele? Vei reuși să călătorești spre destinațiile 
exotice? Vei reuși să-ți vezi copiii realizați? Pe de 
altă parte, mulți futuriști desconsideră ideea că 
moartea e cea care ne ridică din pat dimineața. Indi-
ferent dacă suntem de acord cu aceștia sau nu, există 
unele consecințe practice ale vieții extinse radical. 
Fără moarte, lumea va avea de înfruntat problemele 
populației mărite. Atunci longevitatea ne-ar sta pe 
cap și va trebui să regândim întreaga gestionare a 
persoanelor bătrâne. (continuare în pag. 4) 

Florin BODE
Vicerector
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Dacă avem dintr-o dată șase miliarde de oa-
meni care nu se mișcă niciunde, de ce să avem mai 
mulți copii? Poate planeta susține un număr crescut 
de oameni, pe măsură ce apar tot mai mulți copii? 
Ce vom face dacă vom fi doar adulți pe Terra? Vor 
exista multe provocări precum suprapopularea dar, 
în viitor, vom fi în posesia unor unelte care ne vor 
permite să reparăm aceste probleme, susțin adepții 
extensiei vieții. Totuși, acele soluții viitoare pot fi la 
fel de înspăimântătoare ca și ideea trecută a morții. 

În 500 de ani îți poți imagina o cultură unde o 
agenție de reglementare se va ocupa cu cine are drep-
tul să facă un copil pentru că trebuie să menținem 
populația scăzută pentru a permite oamenilor să 
trăiască mult. Ar putea fi și mai rău. Oamenii sunt 
îngrijorați de inegalitatea tehnologiei, că aceasta va 
ajunge mai întâi la cei bogați. Vrei să-ți mărești du-
rata vieții dar nu ai destui bani. Ce vei face? Cu ce 
te alegi? Va fi la fel ca și în prezent. De fapt, avem 
o prelungire a vieții și acum: se numește a fi alb. 
Posibilitatea vizitelor regulate la doctor este o for-
mă de prelungire a vieții. Sănătatea este o prelun-

Ni se întâmplă uneori să citim un pasaj din Sfân-
ta Scriptură care să nu ne atragă de la început pentru 
că nu-i înțelegem sensul. La fel poate fi și în cazul pa-
sajului evanghelic pe care obişnuim să îl definim „Al 
Fiului risipitor” dar, chiar dacă nu înțelegem, suntem 
chemați să pătrundem acest sens, cerând Domnului să 
ne lumineze și astfel vom reuși să înțelegem ceea ce El 
vrea să ne transmită, după cum ne spune psalmistul: 
Deslușirea cuvântului Tău aduce lumină! (119,130). 
Mai știm apoi că, pentru a înțelege Cuvântul lui Dum-
nezeu, nu trebuie să avem doar inteligență, ci mai întâi 
simplitate și umilință și să cerem ajutorul Spiritului 
Sfânt, pentru că doar El ne poate descoperi adevăra-
tul sens al Cuvântului lui Dumnezeu. Nu în ultimul 
rând, în momentul în care citim și medităm un pasaj 
din Sfânta Scriptură trebuie să fim conștienți că ne în-
tâlnim cu o Persoană, cu o Prezență, ne întâlnim cu 
însuși Domnul. 

În pasajul „Fiului risipitor”, sau cum i se mai 
spune a „Tatălui milostiv” (Lc 15,11-32), Domnul ne 
oferă o învățătură magistrală. Evanghelia aceasta sub-
liniază tema iertării, apropiind-o chiar de limitele ei. 
Cu greu am putea să ne imaginăm că, plecând din casa 
Tatălui trântind ușa, cheltuind prostește toată averea și 
întorcându-ne într-un final doar suferind de foame, am 
putea auzi altceva decât aceeași ușă trântită de această 
dată de către Tatăl, care să ne lase afară pentru tot-
deauna, cu buzele umflate și acoperite de gustul amar 
al falimentului, numit iad. O evanghelie ca aceasta tre-

gire a vieții. Suntem în fața acelorași probleme cu 
care ne confruntăm azi; dacă azi nu găsim soluții 
la problemele prezente, trebuie să fim conștienți că 
lucrurile se vor înrăutăți. Primul lucru de care are 
nevoie umanitatea este dreptatea, ca toți oamenii să 
trăiască bine. Dar uite un adevăr: ne îndreptăm către 
o lume a abundenței extraordinare, avem acces la 
informațiile lumii pe Google iar în zece ani cei mai 
săraci oameni de pe planetă, din totalul de aproxi-
mativ 8 miliarde, vor avea acces la toate acestea. 
Aceasta este speranța: ca pe măsură ce ne extindem 
tot mai mult în viitor, poate până la eternitate, să ne 
asigurăm și că societatea avansează în același ritm. 
Altfel, vom intra în niște probleme serioase.

 Problema imortalității ridică, așadar, tot felul 
de întrebări sufocante și ne forțează să înfruntăm 
întrebări fundamentale despre noi, la care fiecare 
dintre noi va trebui să răspundă personal: care este 
scopul nostru aici pe pământ sau dincolo de această 
lume? Dorința noastră pentru viața veșnică ne va 
elibera sau ne va distruge? Când vom fi nemuritori, 
ce ai de gând să faci? 

buie păstrată cu sfințenie în inimă până la ultima su-
flare ca un tezaur de preț, pentru momentele negre în 
care încrederea în nesfârșita îndurare a lui Dumnezeu 
ne va fi pusă la grea încercare.

Dacă medităm mai cu atenție, acest pasaj evan-
ghelic și la cei doi fii, vedem că suntem chemați să 
alegem atât îndurarea, cât și dreptatea lui Dumnezeu. 
Este important să ne aducem aminte acest lucru mai 
ales în zile precum cele pe care le trăim, tentați fiind 
să gândim: „Dumnezeu este îndelung răbdător, mi-
lostiv, iubitor și deci noi putem să ne continuăm viața 
așa cum vrem, chiar dacă aceasta este departe de ide-
alul creștin, fiindcă la fel ca fiul risipitor și noi vom fi 
primiți într-un final”. O astfel de gândire este greșită, 
deoarece pericopa ne spune că Tatăl iese în întâm-
pinarea fiului, însă nu merge să-l scoată cu forța din 
alegerea lui. Îl primește cu iubire, dându-i haine noi, 
inel nou și încălțăminte nouă, însă doar în momentul 
în care fiul își vine în fire și abandonează viața dezor-
donată și țara păcatului în care emigrase. Doar atunci, 
vițelul cel gras este sacrificat. Iubirea și îndurarea Ta-
tălui erau tot timpul prezente, însă ușa sufletului fiului 
cel mic era închisă pe dinăuntru.

O altă învățătură importantă pe care această 
Evanghelie ne-o transmite este aceea că faptele bune, 
credincioșia și respectarea poruncilor, au o mare valoa-
re în fața lui Dumnezeu și de aceea Tatăl îi spune fiu-
lui cel mare un lucru extraordinar: „Totdeauna ești cu 
mine și toate ale mele ale tale sunt”. 

(urmare din pag. 3)

EVANGHELIA „FIULUI RISIPITOR” 
PARADIGMĂ PENTRU CONVERTIREA NOASTRĂ ÎN 

POSTUL MARE 
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PROGRAM CATEHETIC ÎN POSTUL MARE:
EUHARISTIA ÎN SFÂNTA SCRIPTURĂ

Isus a spus: „Acesta este Trupul Meu” și „Aces-
ta este Sângele Meu”. Unii spun că este vorba despre 
simboluri spre amintire. Alții spun că sunt cu adevă-
rat Trupul și Sângele lui Isus Cristos, dar nu pot ex-
plica cum e posibil așa ceva. Euharistia este punctul 
central al Liturghiei – dar de ce?

Când ne gândim la modul în care Liturghia sau 
Euharistia sunt prezentate în Biblie, probabil că pri-
mele pasaje care ne vin în minte sunt relatările din 
Evanghelii ale Cinei celei de Taină, când Isus a ce-
lebrat Paștele evreiesc și a frânt pâinea împreună cu 
Apostolii Săi. Nu trebuie să ne mire acest lucru, dat 
fiind că în aceste relatări găsim cuvintele lui Isus pe 

Adevărata problemă este următoarea: binele pe 
care noi îl facem nu trebuie să ne separe de ceilalți. Fiind-
că dacă așa este, ne înecăm la mal. Imaginea cu care se 
termină Evanghelia este grăitoare: fiul cel mare refuză să 
intre la banchet. Dacă ar fi să exagerăm puțin, am putea 
traduce acest gest spunând: „refuz să mă mântuiesc, dacă 
și fratele meu păcătos este admis la mântuire”. Din acest 
punct de vedere, Tatăl are de așteptat doi fii: pe unul la 
drumul mare, în fiecare zi, până îl vede venind; pe celălalt 
la ușa banchetului, pentru a-l convinge să-l ierte și el pe 
fratele risipitor care se întoarce căit, și să intre la ospățul 
vițelului gras.

Ne dăm seama că de multe ori e greu să iertăm și la 
fel de greu este să ne iertăm, de aceea Isus, Fiul lui Dum-
nezeu, ne este pildă. El, Fiul cel mare, 
care este tot timpul lângă Tatăl, toate 
ale Tatălui fiind și ale Lui, se despoaie 
de avuția Sa și vine în întâmpinarea fi-
ilor risipitori care suntem. Nu vrea să 
ne excludă de la banchet, ba dimpotri-
vă: pentru a ne vedea părtași la ospățul 
veșnic se jertfește pentru noi ca Miel 
nevinovat, ca Pâine dătătoare de viață, 
ca Băutură spirituală. Că ne simțim 
fii mari sau mici, risipitori sau drepți, suntem chemați cu 
toții la convertire! Iubirea de Dumnezeu și de aproapele ne 
cheamă să descoperim tot timpul căi noi și modalităţi noi 
de-a le trăi. Devenind frați, ne descoperim tot mai mult fii, 
iar devenind fii ne vom simți tot mai mult frați.

Dacă vom medita cu atenție, vom vedea că adevăra-
tul personaj principal al acestei parabole nu este fiul risipi-
tor, ci fiul cel mare. Cel mic, cu toate că face alegeri greșite 
îndepărtându-se astfel de casa Tatălui, sfârșește prin a-și 
veni în fire și se reîntoarce spre bucuria Părintelui său, ca-
re-l aștepta în fiecare dimineață cu ochii pierduți în zare. 
Bucuria imensă și banchetul pe măsură sunt exprimate 
prin tăierea vițelului gras. Adevărata problemă apare în 

care preotul le repetă la fiecare Sfântă Liturghie. Dar 
ce alt pasaj biblic despre Euharistie ați mai ști indica? 
Pentru mulți dintre noi, găsirea unui alt pasaj despre 
Euharistie se poate dovedi dificilă. S-ar putea chiar 
să ne întrebăm dacă mai există vreun alt pasaj despre 
Euharistie în Biblie.

Ca pregătire pentru a celebra cât mai bine 
Praznicul Învierii Domnului, vă propunem o serie de 
cateheze bazate pe cunoștințele biblice profunde, ale 
dr. Brant Pitre, care oferă o perspectivă nouă pentru 
înțelegerea misterului Euharistiei. 
(continuare în pag. 6)

cazul fiului cel mare. Acesta refuză să participe la bucuria 
Tatălui, fiindcă nu înțelege iubirea prin categoria îndură-
rii, ci prin cea a împlinirii Legii. Deși împlinirea Legii îi 
asigura comuniunea continuă cu Tatăl și siguranța casei 
Lui, pierde din vedere esențialul. Cu toate că are totul la 
dispoziție, el refuză totul. Tatăl iese în calea lui precum 
o făcuse în cazul fiului cel mic și îl cheamă la bucuria 
banchetului, dar se lovește de un refuz categoric: ca și cel 
de-al treilea slujitor din pilda talanților, fiul cel mare îl 
consideră pe Tatăl nedrept.

Calea creștinului este una strâmtă, dificilă, dar care 
îl ferește de extreme. Nu suntem chemați să alegem în-
tre fiul mare și cel mic, ci să ne recunoaștem și în unul 
și în celălalt. Ar fi bineînțeles o greșeală să credem că 

această pericopă evanghelică dă drep-
tate păcătoșilor, în defavoarea fariseilor: 
Tatăl se bucură nu de fiul risipitor, ci de 
momentul în care acesta se reîntoarce 
acasă. Nu îl invită pe fiul cel mare să-l 
accepte pe fratele lui “așa cum este”, ci 
să-i dea fratelui său o a doua șansă, să 
nu-i închidă ușa definitiv și deci să se bu-
cure de întoarcerea lui: era mort din cau-
za păcatului, dar întorcându-se la Tatăl a 

înviat: Mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat!
Evanghelia „Fiului risipitor” ne aduce aminte de 

păcatul nostru, dar și de îndurarea primită de la Dum-
nezeu și de Împărăția Cerurilor ce se naște în noi de fi-
ecare dată când imităm și noi iubirea și îndurarea Tată-
lui Ceresc. În dar am primit, în dar să dăm și noi fraților 
noștri, răspândind fărâme ale Împărăției în jurul nostru. 
Să mulțumim Domnului pentru îndurarea Sa, dăruind și 
fraților ceea ce noi am primit, însă niciodată să nu uităm 
cu ce iubire suntem iubiți de Dumnezeu și cu ce preț am 
fost răscumpărați de El!

Pr. Răzvan VASILE
Profesor de Drept Canonic

Redacția

„Trebuie să cunoașteți ceea ce credeți; trebuie să cunoașteți credința voastră cu aceeași 
precizie cu care un specialist în informatică știe sistemul de operare al calculatorului; 

trebuie să o cunoașteți așa cum un muzician își cunoaște compoziția proprie.” 
(Papa Benedict al XVI-lea).
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 De-a lungul sesiunilor acestui program, dr. 
Brant Pitre ne va arăta că prefigurări ale acestui Sa-
crament și învățături despre el se găsesc în numeroa-
se cărți atât din Vechiul cât și din Noul Testament. 
Euharistia nu a fost o revelație bruscă a lui Isus, la 
Cina cea de Taină, ci a fost pregătită treptat, de că-
tre Isus, fapt ce se reflectă în învățătura și miracolele 
Sale; a fost prefigurată în numeroase evenimente de-a 
lungul Vechiului Legământ; a participat la ea Bise-
rica primară în zilele imediat următoare Învierii și 
Înălțării lui Isus; și a fost parte a învățăturii constante 
a Bisericii începând cu apostoli de primă importanță 
precum Sf. Pavel.
 Cateheza va urma modelul Lectio divina. 
Lectio divina este o practică străveche de îmbogățire 
a vieții de rugăciune a credinciosului cu puterea Cu-
vântului lui Dumnezeu. Termenul în sine înseamnă 
”lectura divină” a Sfintei Scripturi. Ceea ce se pro-
pune folosind acești pași simpli ai programului ca-
tehetic, este acela ca fiecare participant să dezvolte 
un mod eficient de a studia și a se ruga Cuvântul lui 
Dumnezeu, acesta devenind prezent în viața de zi 
cu zi.  Prin lecturarea și interpretarea în rugăciune 
a textelor din Sfânta Scriptură și a învățăturilor Sfin-
tei Tradiții, putem să descoperim istoria mântuirii la 
care ne-a unit Botezul nostru, istoria poporului lui 
Dumnezeu de-a lungul secolelor, și iubirea pe care 
Dumnezeu o are pentru fiecare dintre noi. 
 Programul catehetic este împărțit în sesi-
uni, pe parcursul cărora vom putea observa care este 
învățătura despre Euharistie pe care Sfânta Scriptu-
ră și Sfânta Tradiție o oferă. Se atinge o paletă largă 
de teme, precum cărți ale Bibliei, vieți și scrieri ale 
Sfinților Părinți, învățătura Bisericii și alte elemente 
care pot ajuta la pregătirea pentru a răspunde chemă-
rii la noua evanghelizare. 
 Fiecare sesiune începe cu o Rugăciune de 
deschidere; pentru acest program dedicat Euharistiei, 
au fost alese rugăciuni și imnuri euharistice, ca mod 
de a ne ruga cu sfinții și cu Biserica. Unele sunt scrise 
de exemplu de Sf. Toma de Aquino, care a primit sar-
cina de a scrie Liturghia și Oficiul pentru sărbătoarea 
Corpus Christi, la instituirea sărbătorii în 1264. În 
partea introductivă se propune o scurtă descriere a 
temei care urmează să fie abordată în sesiunea cu-
rentă. După aceasta urmează materialul video, care 
aprofundează și evidențiază relevanța Scripturii și 
a Tradiției Bisericii Catolice. În cadrul materialu-
lui video, cel care prezintă tema este dr. Brant Pitre, 
profesor de biblic la Seminarul Notre Dame din Or-
leans, Louisiana.  Fiecare segment video permite in-
teriorizarea temelor sesiunii respective. Umează mai 
apoi sesiunea de discuții cu publicul, în care cei care 
doresc, pot să adreseze întrebări, să facă observații, 
încercând în acest mod să se pătrundă tema în pro-

funzime. Fiecare sesiune este concluzionată cu Ru-
găciunea de încheiere, aleasă pentru a-i da lui Dum-
nezeu un răspuns potrivit acțiunii Sale de iubire 
expusă în sesiune. Fiecare zi de cateheză cuprinde 
două sesiuni după modelul prezentat anterior. 
 La Oradea, acest program catehetic se 
desfășoară în următoarele sâmbete: 2, 9, 30 martie, 
6 și 13 aprilie în Aula Magna a Seminarului Greco-
Catolic ”Sfinții Trei Ierarhi” (B-dul Gen. Magheru, 
25) în intervalul orar 11.00 – 15.30, cu posibilita-
tea de a lua prânzul la Seminar. Este destinat tutu-
ror: tineri, adulți, preoți și laici. Ne putem bucura 
de prezența în mijlocul nostru a invitaților: Radu și 
Oana Capan, de la Departamentul de Cateheză al 
Eparhiei de Cluj-Gherla,  cu ajutorul cărora benefici-
em de acest program.
 Dr. Brant Pitre este profesor la Seminarul No-
tre Dame din New Orleans, Louisiana, unde predă un 
curs despre Sfintele Scripturi. Şi-a luat doctoratul la 
Universitatea Notre Dame din Indiana, cu o temă pri-
vitoare la legăturile dintre Noul Testament şi iudais-
mul antic. Această universitate l-a păstrat ca profesor 
asociat. Face frecvente turnee de conferinţe având ca 
temă principală Euharistia şi rădăcinile ei în tradi-
ţia iudaică antică. Este autorul mai multor cărţi, între 
care Jesus, the Tribulation and the End of the Exile 
(2005), Jesus and the Jewish Roots of the Eucharist 
(2011, trad. rom. Misterul Cinei de pe urmă. Isus şi 
rădăcinile iudaice ale Euharistiei, Humanitas, 2016), 
Jesus the Bridegroom (2014, trad.rom. Isus Mirele, 
Humanitas, 2018), Jesus and the Last Supper (2015), 
The Case for Jesus: The Biblical and Historical Evi-
dence for Christ (2016, trad. rom. Fiul lui Dumnezeu- 
Pledoarie pentru Isus, Humanitas, 2017).  

(urmare din pag. 5)
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TRIODUL
Odată cu Duminica Vameșului și a Fariseului, 

în Biserica Răsăriteană începe Perioada Triodului. 
Cuvântul triod provine din grecescul triodion, format 
din cuvintele „tria” - trei, și „odi” - odă, adică cântare 
în trei ode sau strofe. Denumirea aceasta este dată de 
Sfântul Teodor Studitul pentru că în perioada Sfântului 
și Marelui Post, până la Săptămâna Mare, acesta a alcă-
tuit un set complet de tropare, de condace și de icoase 
numite triode.

Numită și perioada prepascală, Triodul precede 
perioada Penticostarului (opt săptămâni de la Paști) și 
urmează perioadei celei mai lungi, Octoihul. Triodul 
durează din Duminica Vameșului și Fariseului și până 
în Sâmbăta Mare, în total 10 săptămâni.

Aceste trei perioade ale anului liturgic simboli-
zează întreita slujire a Mântuitorului nostru Isus Hris-
tos. Astfel perioada Octoihului scoate în evidență mai 
ales activitatea profetică, didactică sau învățătorească 
a Mântuitorului Isus Hristos, pe când perioada Trio-
dului se concentrează mai ales pe slujirea arhierească 
a lui Isus Hristos centrată pe pătimirea, moartea și 
jertfirea Sa pentru întreg neamul 
omenesc. Iar perioada Penticos-
tarului rememorează demnitatea 
împărătească a Mântuitorului, de 
biruitor al morții și deschizător 
al Împărăției celei Veșnice. 

Triodul nu este numai 
perioadă liturgică a anului bise-
ricesc, ci este și o carte de cult, 
care cuprinde cântările, citirile și 
regulile tipiconale din perioada 
liturgică a Triodului.

Perioada Triodului cuprinde 3 săptămâni și 4 du-
minici de pregătire pentru Postul Sfintelor Paști: Du-
minica Vameșului și a Fariseului; a Fiului Risipitor; a 
Înfricoșătoarei Judecați – numită și Duminica lăsatului 
sec de carne; Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, nu-
mită și Duminica iertării sau Duminica lăsatului sec 
de brânză; și 7 săptămâni cu 6 duminici ale Postului 
Mare: Duminica Ortodoxiei sau a Dreptei Credințe; a 
Sf. Grigorie Palama; a Sf. Cruci; a Sf. Ioan Scărarul; 
Duminica Sf. Maria Egipteanca și Duminica Floriilor.

Perioada Triodului s-a dezvoltat în jurul Postului 
pregătitor pentru Sfintele Paști. În secolul al IV-lea, o 
dată cu uniformizarea datei Paștilor, prin hotărârea pri-
mului Sinod Ecumenic de la Niceea din 325, s-a trecut 
la organizarea unitară a acestor perioade de post pre-
pascal (postul celor 40 de zile, postul catehumenilor și 
postul Săptămânii Patimilor), ajungându-se la actualul 
Post al Paștilor, de șapte săptămâni.

În această perioadă premergătoare, Biserica ne 
introduce treptat în atmosfera Postului Mare, dar ne 
pregătește și pentru postire: săptămâna care urmează 

Duminicii Vameșului și Fariseului este una de dez-
legare la toate - miercurea și vinerea nu se postește 
în această săptămână. Săptămâna de după Duminica 
Fiului Risipitor este una obișnuită, adică se postește 
miercurea și vinerea. După Duminica Înfricoșătoarei 
Judecăți, credinciosul renunță total la carne.

De asemenea, Perioada Triodului este singu-
ra perioadă a anului liturgic în care se oficiază toate 
cele trei Sfinte Liturghii ale Bisericii. Cântările Trio-
dului au fost compuse, în cea mai mare parte, după 
dispariția catehumenatului și ele se concentrează asu-
pra pocăinței. Autorii Triodului, asemenea Sfinților 
Părinți, ne arată consecința căderii lui Adam și a iz-
gonirii sale din rai, și anume moartea, iar stricăciunea 
și caracterul pătimaș sunt de acum legate de natura 
umană. „De veșmântul cel de Dumnezeu țesut m-am 
dezbrăcat eu, ticălosul, prin sfatul vrăjmașului, neas-
cultând porunca Ta cea dumnezeiască, Doamne; și 
acum m-am îmbrăcat cu frunze de smochin și cu haine 
de piele”.

Postul Mare se deschide în Duminica Lasatului 
de brânză cu imaginea lui Adam 
șezând în lacrimi în fața porților 
raiului: „Șezut-a odinioară Adam 
în preajma desfătării și a plâns, iar 
cu mâinile bătându-și fața zicea: 
„Îndură-te miluiește-mă pe mine, 
cel căzut!” Dacă în trecut porțile 
raiului au fost închise din cauza 
neînfrânării, dar deschise prin 
Cruce și Înviere, ele se deschid 
pentru fiecare din cei ce intră pe 
calea căinței și a întoarcerii în rai 

cântând în toate duminicile Triodului: „Ușile pocăinței 
deschide-mi-le mie, Dătătorule de viață, că zorește spi-
ritul meu la templul Tău cel sfânt, purtând un templu 
al trupului cu totul spurcat, ci ca un Îndurat curățește-l 
cu mila milostivirii Tale!”

Triodul este calea pe care trebuie să o parcurgă 
omul pentru a se învrednici să participe la marea taină 
a Răstignirii şi Învierii Domnului. Înainte ca „sărbă-
toarea vieții” să se sfârșească și ușile cămării de nuntă 
să se închidă, creștinul trebuie să se grăbească pe sin-
gura cale cu putință pentru întoarcerea în rai: asceza, 
însoțită de căință, de lacrimi și de faptele milosteniei.  
 În perioada Triodului, Biserica noastră Orien-
tală ne învaţă că, pentru a ne pregăti cum se cuvine, 
trebuie să urmăm un drum greu, în trepte, un urcuş 
spiritual al fiecăruia dintre noi, la capătul căruia ne 
aşteaptă bucuria Învierii. Așadar în această perioadă 
putem regăsi, nu numai spiritul Postului, ci și spiritul 
viziunii pascale asupra vieții, morții și veșniciei.

Cristian HODUȚ
Anul IV
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 „Lumea nu-ți poate dărui ceea ce nu primește 
de la tine”, afirmă Friedrich von Schiller. Pornind de 
la acest motto, Asociația Studenților „Coriolan Tă-
mâian a Facultății de Teologie Greco-Catolică din 
cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 
departamentul Oradea vă invită la a XX-a ediție a 
Simpozionului studențesc, având ca temă anul aces-
ta: Probleme ale societății contemporane pentru etica 
creștină. Sesiunea de comunicări științifice va avea 
loc în Aula Magna a Seminarului Teologic Greco-Ca-
tolic Sfinții „Vasile, Grigore și Ioan”, Oradea. Lucră-
rile vor începe vineri, 5 aprilie 2019 ora 9:00 și se vor 
desfășura până sâmbătă, 6 aprilie 2019.
 Simpozionul studențesc este deja o tradiție a 
Departamentului nostru, fiind organizat anual. Sco-
pul simpozionului este acela de a aduna la un loc cât 
mai mulți studenți ai diferitelor facultăți de teologie și 
nu doar, pentru a dezbate tema propusă din mai mul-
te perspective, dar și pentru a oferi posibile răspun-
suri/soluții la problemele propuse. Acest eveniment 
dorește unirea tinerilor zilelor noastre, aparținând di-
feritele culte, în scopul unui țel comun. După motto-
ul promulgat de Sfântul Ioan Paul al II lea, „Unitate în 
diversitate”, simpozionul propune descoperirea a ceea 
ce ne unește.
 Tema din acest an: „Probleme ale societății 
contemporane pentru etica creștină” dorește să ne 
pună în fața problemelor actuale ale societății și cel 
mai important, caută o soluție pentru rezolvarea aces-
tora. Privind puțin istoria, dar mai ales istoria biseri-
cească, putem observa că Biserica s-a confruntat de-a 
lungul timpului cu diferite probleme, care au marcat-o 
într-un fel sau altul. Propovăduind învățătura lui Isus 
Hristos, Biserica nu poate rămâne pasivă la probleme-
le societății, fiind nevoită să găsească soluții pentru 
a menține societatea pe o linie dreaptă care conduce 
spre Împărăția lui Dumnezeu. 
Dacă de-a lungul istoriei au existat diferite personaje 
care au marcat viața Bisericii dar și a societății, unii 
apărând actualmente chiar și în calendare, astăzi, 
este de datoria noastră, ca membrii ai Bisericii lui 

Hristos, să găsim soluții pentru problemele contem-
porane. Schimbarea vine de la fiecare, astfel că, în 
discursul nostru teologic avem datoria de a depăși 
diferențele de ordin doctrinar și ritual pentru a deve-
ni una în scopul nostru comun. Aceasta nu înseamnă 
să renunțăm la doctrinele noastre, nici să cădem într-
o diluare a practicilor liturgice sau a credinței pe care 
o împărtășim, ci este important să vedem actualele 
probleme ale societății prin prisma credinței și a va-
lorilor noastre comune. 
 Cu aceste gânduri și cu speranța că ne vom 
întâlni și în acest an într-un număr cât mai mare vă 
transmitem cele mai calde urări de bine și sănătate, 
rugându-vă să  confirmați prezența și să trimiteți lu-
crările la adresa claudiubaidoc@gmail.com până în 
data de 25.03.2019.

SIMPOZIONUL STUDENȚESC 
- EDIȚIA XX -

Claudiu BAIDOC
Anul IV


