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Ieslea Na�terii din Seminar
În � ecare an în Seminar, înainte de Cr�ciun, chiar 

la intrare, alc�tuim cu seminari�tii o iesle. �i chiar dac� 
sunt mereu acelea�i personaje, iese de � ecare dat� ceva 
diferit, întrucât totul depinde de imagina�ia grupului 
care construie�te �i, � re�te, de materialele pe care le 
avem la dispozi�ie. 

 Statuetele care compun scena Na�terii sunt 
f�cute aici în Seminar. Folosind matri�e pentru � guri 
de ghips, au fost turnate de-a lungul anilor prin munca 
unor seminari�ti iscusi�i. 
M-am gândit întotdeauna 
c� sunt mai pre�ioase 
a�a, n�scute aici în cas�, 
pentru c� le putem sim�i 
mai ale noastre decât am 
face-o cu ni�te obiecte 
confec�ionate în serie 
de c�tre altcineva, în 
schimbul unor bani. În 
� ecare an s-au mai rupt 
dintre ele, �i imediat câte-
un mic me�ter substituia 
lipsa folosindu-se de 
acelea�i forme. Tot în 
cas�...

 Anul acesta, alc�tuind scena Na�terii, ne-am 
dat seama c� din toate � gurinele, una lipsea la apel, �i 
era chiar cea mai important�: aceea care confer� sens 
întregii scene, aceea în lipsa c�reia toate personajele 
adunate în compania unor vite �i a unor oi nu-�i mai 
a� � noima. - Pruncul Isus! Zilele trecute, mai multe 
persoane m-au avertizat cu o oarecare surprindere: 
«Lipse�te chiar Isus!» M-am bucurat c� absen�a nu a 
trecut pe neobservate… Era vorba doar de lipsa unei 
� guri de ghips care va �  fost strecurat� pe undeva, 
printre numeroasele unghere ale casei noastre. �i m-am 
gândit atunci c� totul poate �  ca o alegorie a vie�ii, în 
care Isus, nu o statuie ci acela real, poate �  r�t�cit cu 
adev�rat. �i atunci este binevenit un Cr�ciun, în care 
complexitatea lucrurilor pe care le tr�im s� ne pun� în 

fa�a ochilor c� f�r� El totul nu este decât scen� goal�, 
adun�tur� �i aglomerare f�r� de sens. Dar cineva dintre 
seminari�ti s-a ocupat iar��i, �i un „nou” Isus st� acum 
pe acelea�i paie, sub privirea contemplativ� a mamei, 
a lui Iosif, a p�storilor �i a magilor care �i-au g�sit din 
nou sensul întrunirii anuale în aceast� formul�.

Statuile acestea ale noastre sunt albe. De ani 
de zile ne-am propus s� le pict�m, dar ne g�seam 
mereu în ajunul s�rb�torilor, când nu mai era timp. 

Îns� în peisajul alc�tuit 
din mu�chi, pietre �i 
paie, înl�untrul staulului 
iluminat de becule�e, 
chipurile acestea deloc 
cernite î�i caut� o 
� zionomie în mintea �i 
în inima privitorului care 
poate proiecta în albul 
lor culorile �i tr�s�turile 
pe care le consider� a �  
acelea ideale. Na�terea 
este un eveniment în 
care încape nu doar 
imagina�ia noastr� în a 

a�eza staulul �i personajele, ci �i întregul nostru su� et 
dornic s�-�i reverse �i s� primeasc� un mod propriu 
de a sim�i aceast� episod unic al istoriei omenirii. În 
nici un an nu putem epuiza acea întâmplare de atunci, 
întâmplare care acum poate redeveni vie, tangibil�, 
concret�. 

V� doresc un Cr�ciun care s� vi-l readuc� pe Isus 
înapoi, în m�sura în care via�a de credin�� a � ec�ruia 
dintre noi altceva nu e decât un �ir continuu de întâlniri 
�i reg�siri ale Domnului. Un Cr�ciun care s� poat� s� 
g�zduiasc� imaginile, gândurile �i sc�p�r�rile noastre 
umane, pe care Domnul f�cut om, s� ni le restituie 
înd�r�t re� ectate cu o aur� divin�. 

Cr�ciun fericit!
Pr. Cristian SAB�U

rector
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A-i preg�ti lui Isus o iesle în care s� se nasc� �i un 
slujitor � del �i prudent care s� vegheze asupra Lui nu a 
fost nici unicul �i nici cel mai important lucru pe care l-a 
f�cut Tat�l divin.

Nici ieslea, nici Sfântul Iosif, nici Ingerii �i p�storii, 
nici Magii nu i-ar �  fost de ajuns lui Isus. Avea nevoie, 
înainte de toate �i mai presus de toate, de Preasfânta 
Fecioar� Maria. A� spune, pentru a explica lucrurile în 
felul nostru, c� Isus avea nevoie de un pântece matern 
pentru a nu sim�i prea mult nostalgia dup� sânul Tat�lui. 

Nici o inim� nu în�elege ca 
o inim� de mam�. Nici o inim� nu 
l-a putut în�elege pe Isus ca Inima 
Preas� ntei Fecioare. Isus, care 
purta în Inima Sa mistere atât de 
mari, secrete atât de profunde, 
avea nevoie de o inim� f�cut� 
special pentru a bate la unison 
cu Inima Sa divin�, �i aceast� 
inim� nu putea �  decât o inim� de 
mam�, cea a S� ntei Fecioare.

De aceea, mai mult decât 
ieslea din care putea da lumii cea 
mai elocvent� lec�ie de umilin��, 
mai mult decât slujitorul � del �i 
prudent, Tat�l se va îngriji s�-i 
preg�teasc� lui Isus Inima Mariei, 
acest� Inim� tandr� care se uit� pe 
sine, dispus� la toate sacri� ciile, 
singura capabil� s� în�eleag� 
durerile cumplite �i bucuriile 
intime ale Inimii lui Isus.

Totul s-ar �  putut întâmpla 
f�r� iesle �i aproape chiar �i f�r� 
Sfântul Iosif, dar în nici un caz 
f�r� Preasfânta Fecioar� Maria. 
Venind pe p�mânt, Isus avea nevoie de o Mam�.

De � ecare dat� când Isus se na�te are nevoie de 
o inim�, de un pântece matern. Nu e limpede c�, venind 
în inimile noastre, ar avea nevoie s� g�seasc� ceva din 
tandre�ea �i iubirea Preas� ntei Fecioare? Pentru a-L 
primi pe Isus, este necesar ca inima noastr� s� � e un 
Bethleem complet, în care s� existe o iesle, un Sfânt Iosif 
�i o Preasfânt� Fecioar� Maria. 

Ce-ar face Isus dac� n-ar g�si toate acestea în 
inimile noastre? Un copil are în primul rând nevoie de 
afec�iunea �i tandre�ea matern�; de aceea este important 
ca Isus, venind în inimile noastre în aceast� Noapte 
de Cr�ciun, s� reg�seasc�, oglindit� în ele, ceva din 
imaginea tandre�ei Mariei, altfel nu va �  mul�umit. 
Pentru Isus nu conta c� ieslea era tare, c� frigul era 
p�trunz�tor, c� oamenii nu i-au fost al�turi, El avea 
îmbr��i�area Preas� ntei sale Mame �i asta îi era de ajuns. 
Bra�ele Mariei erau pentru Isus tandre �i iubitoare, nu 
c�uta s� vad� ce lipsea în grot�. Sânul Mariei era pentru 
El o copie a sânului Tat�lui Ceresc �i, am putea spune c�, 

MAM� PENTRU DOMNUL
într-un anumit sens, Isus a reg�sit Cerul. 

Pu�in conteaz� c� în su� etele noastre nu exist� 
virtu�i sau c� exist� mizerii; pu�in conteaz� c� ele sunt 
s�race �i lipsite de podoabe asemenea staulului atâta 
timp cât în ele se reg�se�te re� exia Mariei, parfumul 
s�u, c�ldura �i pântecul s�u, tandre�ea sa, într-un cuvânt, 
Inima sa. Cel mai bun mod de a-L a�tepta pe Isus este de 
a-i preg�ti în su� etele noastre un pântec matern; astfel, 
Domnul se va sim�i ca în pântecul Mariei �i va �  fericit. 

Este necesar ca iubirea care exist� în inimile 
noastre s� aib� o caracteristic� 
matern�. Sim�im în inimile 
noastre o tandre�e matern� fa�� 
de Isus? Iubirea matern� e cea 
mai des�vâr�it� dintre toate 
iubirile, cea mai puternic� �i 
� del�, dar �i cea mai tandr� 
�i afectuoas�; e iubirea 
nest�vilit� �i tandr� care îl 
caracterizeaz� pe Tat�l ceresc. 
Mama nu cere �i nu a�teapt� 
nimic de la � ii s�i,  gloria sa 
este aceea de a da. 

Iubirea matern� este 
foarte delicat�. Cine are fa�� de 
noi tandre�e ca aceea a mamei 
noastre? Iubirea matern� este 
o iubire dezinteresat�; mama 
nu dore�te binele propriu, ci 
binele � ilor s�i. Ac�ioneaz� 
întotdeauna pentru binele �i 
în interesul lor. Mama este 
fericit� v�zând bucuria � ilor 
s�i.

Îl putem iubi pe Isus 
cu tandre�e, cu dezinteres �i 

abnega�ie, în a�a fel încât inima noastr� s� � e o imagine 
a Inimii Preas� ntei Fecioare Maria. A�a Isus va �  
mul�umit.

Dup� Sânul Tat�lui, Isus n-ar putea �  mul�umit 
decât în pântecele Preas� ntei Fecioare. De aceea este 
necesar s�-L iubim în a�a fel încât Isus, n�scând-se în 
inima noastr�, s� cread� c� se a� � la sânul Preas� ntei 
Sale Mame.

S�-i preg�tim a�adar lui Isus o iubire matern�, 
iubindu-L cu acea delicate�e, tandre�e �i dezinteres 
propriu inimii unei mame: vom vedea cum Isus va 
�  mul�umit  s� se nasc� �i s� se odihneasc� în inimile 
noastre. 

Inima noastr� s� � e un Bethleem complet: 
umilin�a s�-i preg�teasc� staulul, � delitatea s�-l fac� 
pe Sfântul Iosif prezent în inimile noastre, iar iubirea, 
tandre�ea, delicate�ea, abnega�ia s� formeze un pântece 
matern �i astfel, su� etul nostru s� devin� o mam� pentru 
a-L primi pe Isus.

Pr. Raneiro Cantalamessa
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RUG�CIUNEA  (III)
Dup� cum am ar�tat anterior, când am vorbit 

despre felul în care percepem absen�a lui Dumnezeu, 
dac� nu suntem con�tien�i c� trebuie s� batem la u�� 
pentru a �  l�sa�i s� intr�m în Împ�r��ia Sa, vom petrece 
o mare parte imaginându-ne c� suntem înl�untrul ei.

Trebuie s� tânjim dup� adev�ratele bog��ii ale 
Împ�r��iei, � ind aten�i ca nu cumva s� ne l�s�m în�ela�i 
c� le-am dobândit deja �i astfel s� ne întoarcem de la 
ceea ce se a� � înaintea noastr�.

Suntem obliga�i  s� amintim c� to�i avem un 
dar.... Prima fericire este cea a s�r�ciei; �i numai 
dac� tr�im potrivit acesteia, putem intra în Împ�r��ia 
lui Dumnezeu. Aceast� fericire are un dublu aspect. 
Mai întâi este vorba de faptul evident c� nu posed�m 
nici un lucru pe care l-am putea p�stra, iar aceasta 
presupune descoperirea adev�rului c� suntem 
„nimic” �i c� nu avem nimic – o s�r�cie total�, f�r� 
leac �i f�r� speran��.

Noi exist�m pentru c� existen�a noastr� a fost 
voit� �i pentru c� am fost adu�i la via��. Nu am avut 
nici o contribu�ie la asta, ne� ind vorba deci de un act 
liber al voin�ei noastre. Avem un trup care va muri. 
Avem o minte, dar este su� cient ca un vas de sânge s� 
se sparg� pe creier, ca cea mai prestigioas� inteligen�� 
s� � e anulat� ca �i cum n-ar �  existat. Avem o inim� 
sensibil� �i vie, �i totu�i, de multe ori, când am vrea s� 
ne rev�rs�m toat� comp�timirea �i în�elegerea pentru 
cineva a� at în nevoie, sim�im c� în piept avem o inim� 
de piatr�. A�a c� într-un fel putem spune c� nu avem 
nimic, pentru c� nimic nu este în posesia noastr�, iar 
noi suntem st�pâni pe acest „nimic”. 

Cel de-al doilea aspect al primei fericiri este 
acela c� suntem boga�i �i c� tot ceea ce avem este 
un dar �i un semn al iubirii divine... �i atâta vreme 
cât nu avem nimic (cât suntem s�raci), iubirea divin� 
este manifestat� întreag� �i f�r� încetare. Dar orice 
am cuprinde în mâinile noastre pentru a poseda este 
desprins de domeniul iubirii. Negre�it, lucrul acela 
devine al nostru, dar iubirea este pierdut� (aten�ie la 
ata�area fa�� de lucruri).

Unul dintre teologii contemporani a zis: 
„toat� hrana acestei lumi nu este altceva decât iubire 
dumnezeiasc� pref�cut� în bucate”. În momentul în 
care încerc�m s� � m boga�i prin agonisirea grijulie 
a lucrurilor, noi ne pr�bu�im, deoarece adev�rata 
bog��ie se strânge în inim�. Bog��ia aceasta a inimii 
este puterea de a �  liberi de posesie. Aceast� libertate 
ne situeaz� într-o rela�ie în care totul este iubire – 
iubire dumnezeiasc� �i iubire omeneasc�. Îns�, dac� 
strângem bog��iile acestei lumi �i ne ocup�m mintea 
cu înmul�irea acestora �i dac�  inima ne îndeamn�  a 

le p�stra în siguran��, atunci ne pervertim  �i uit�m de 
propriul nostru  su� et.

Îns�, dac� ne d�m seama cât de s�raci suntem 
în realitate, atunci ne a� �m la marginea Împ�r��iei 
lui Dumnezeu, aproape c� sim�i c� Dumnezeu este 
Iubire �i c� suntem sus�inuti prin iubirea Lui. În acest 
moment putem face dou� lucruri deodat�: ne putem 
ruga în mijlocul necazurilor �i a lipsurilor, a izol�rii �i 
s�r�ciei noastre ridicate �i totodat� ne putem bucura 
c� suntem  atât de boga�i în dragostea lui Dumnezeu. 
Nu putem duce o via�� de rug�ciune decât în m�sura 
în care ne eliber�m de st�pânire, pentru a avea astfel 
dou� mâini libere pentru a oferi o inim� cu totul 
deschis�. 

Acum, dac� dorim s� ne rug�m, trebuie s� 
batem la o u��. Necazul este c�, de obicei, nu �tim la 
ce u�� s� batem. Cât de des se întâmpl� s� ne întreb�m 
care este lucrul asupra c�ruia trebuie s� ne concentr�m 
în rug�ciunea noastr�? Dincolo de cunoa�terea 
acumulat� de noi, trebuie s� ne amintim c� tot ce �tim 
despre Dumnezeu �ine de trecutul nostru, se a� � în 
urma noastr� �i st�m fa�� c�tre fa�� cu Dumnezeu în 
toat� complexitatea �i simplitatea Lui. St�m înaintea 
unui Dumnezeu ce se a� � atât de aproape de noi, dar 
totodat� atât de necunoscut nou�. Numai dac� st�m 
complet deschi�i fa�� de Necunoscut, Necunoscutul 
ni se poate ar�ta El însu�i  a�a cum hot�r��te s� ni 
se reveleze nou�, celor de azi. Deci având aceast� 
sinceritate �i receptivitate deopotriv�, trebuie s� 
st�m înaintea lui Dumnezeu f�r� a încerca s�-I d�m 
o anumit� form� ori s�-L închidem în concepte �i 
imagini, �i s� batem la u�a milostivirii Sale. 

Unde se a� � aceast� u��? Evanghelia ne 
spune c� Împ�r��ia lui Dumnezeu se a� � mai întâi 
înl�untrul nostru. Dac� nu putem s�-L întâlnim pe 
Domnul în forul nostru interior, �ansele de a-L întâlni 
în exterior sunt foarte mici. Sfântul Ioan Gur� de Aur 
spunea: „A� � u�a inimii tale �i vei descoperi c� este 
poarta Împ�r��iei lui Dumnezeu !”. A�adar, poarta 
inimii noastre ne duce prin intermediul rug�ciunii la 
fa�a Dumnezeului celui viu. 

Practicând rug�ciunea în acest mod, treptat 
ajungem la con�tiin�a prezen�ei  lui Dumnezeu în 
noi; astfel gândul la El nu dispare din via�a noastr�, 
orice activitate am desf��ura. Aceast� con�tiin�� 
devine atât de puternic�, încât ne putem ruga în 
orice împrejurare.

Anton RUS,
p�rinte spiritual
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„ÎMPODOBE�TE , MAM�,  BRADUL...!”
Cu aceste cuvinte începe un cunoscut colind, 

cuvinte  pe care le-am ales �i eu ca �i titlu pentru aceast� 
medita�ie. Cuvintele amintite  trebuie în�elese dincolo 
de aparen��, trebuie p�truns pe „t�râmul” esen�ei lor. 
„A împodobi” înseamn� a pune podoabe, a orna, a 
înfrumuse�a. Termenul „brad”, chiar dac� nu este cu 
adev�rat un simbol al Na�terii Mântuitorului, bradul 
împodobit face trimitere, cel pu�in, la aceast� s�rb�toare, 
într-un mod laic. Asupra „mamei”, voi dori s� m� opresc 
în aceast� medita�ie. Nu voi insista asupra semni� ca�iei 
profunde pe care o are Na�terea Pruncului Isus, ci 
voi dori s� m� opresc mai mult asupra importan�ei pe 
care a avut-o Fecioara Maria la 
venirea Mântuitorului �i apoi asupra 
importan�ei mamei în via�a � ec�ruia 
dintre noi. 

Toat� aceast� istorie a 
r�scump�r�rii începe odat� cu 
izgonirea lui Adam �i a Evei din 
gr�dina Eden �i f�g�duirea unui 
R�scump�rator (cf. Gn 3, 15). 
Aceast� speran�� a venirii lui Mesia 
a fost men�inut� vie prin profe�i de-a 
lungul perioadei vetero-testamentare 
�i a fost materializat� prin na�terea 
lui Isus Cristos dintr-o fecioar� pe 
nume Maria, logodnica lui Iosif, 
descendent al casei lui David. În 
Evanghelia dup� Luca, 1, 26-38, ni se 
relateaz� vizita Îngerului Gabriel la 
aceast� fecioar� �i cum ea �i-a asumat 
sarcina de a aduce pe lume pe cel mai 
sfânt copila�, r�spunzând simplu: „Iat� roaba Domnului. 
Fie mie dup� cuvântul t�u!”(Lc. 1, 38). Acesta este 
un r�spuns care va schimba soarta întregii omeniri. O 
prim� persoan� care recunoa�te rolul important al Mariei 
în istoria r�scump�r�rii este însu�i Îngerul Gabriel, 
salutând-o cu „cea plin� de har” �i recunoscând-o ca pe o 
fecioar� „binecuvântat� între femei” (Lc. 1, 28). A doua 
persoan� care este con�tient� de misiunea Fecioarei 
Maria este Elisabeta, mama lui Ioan Botez�torul, care, 
conform evanghelistului Luca, „cu glas mare a strigat �i 
a zis: Binecuvântat� e�ti tu între femei �i binecuvântat 
este rodul pântecelui t�u. �i de unde mie aceasta, ca 
s� vin� la mine Maica Domnului meu?”(Lc. 1, 42-43). 
Probabil la momentul respectiv, Maria nu a con�tientizat 
foarte clar misiunea la care s-a angajat, dar avea s� o 
con�tientizeze pe parcursul vie�ii; ea este cea care avea 
s� devin� Mama Mântuitorului, Mama întregii omeniri, 
cu alte cuvinte, o mam� prin excelen��. De�i avea s� 
nasc� un Rege într-o iesle s�r�c�cioas� „împodobit�” 
cu oi �i vite �i în care singurele „globuri” erau darurile 
magilor, ea avea s� devin� o mam� exemplar�, o mam� 

care �tia de ce anume are nevoie Pruncul Isus �i care �tie 
s� mijloceasc� �i azi pentru copila�ii ei spirituali. Oare 
ce s-ar �   întâmplat cu Pruncul Isus dac� Mama Lui nu 
r�mânea lâng� El? Ce s-ar întâmpla cu pruncii de azi 
dac� mamele nu ar r�mâne lâng� ei?

Mama �i tat�l reprezint� „mâinile Domnului” prin 
care El creeaz� copila�ul; ei reprezint� „îngerii no�tri 
p�zitori” de pe p�mânt. Ei sunt cei care ne cresc, ne 
educ�, ne ridic� când c�dem, ne îndreapt� moral când 
gre�im. Ei reprezint� pentru noi ce a reprezentat Maria 
�i Iosif pentru Pruncul Isus �i  vor r�mâne ni�te p�rin�i 
exemplari pentru totdeauna. A�a cum Maria a avut grij� 

de Isus, � ind ajutat� de Iosif, care i-a 
ap�rat, spre exemplu, pe amândoi de 
pericolul pe care îl reprezenta atunci 
Irod pentru ei, plecând în Egipt. A�a 
�i în cazul nostru, mama este cea 
care ne „împodobe�te” precum pe 
un br�dule� de-a lungul vie�ii pentru 
a putea deveni cât mai frumo�i �i ne 
ajut� s� devenim buni administratori 
ai talan�ilor no�tri, ajutat� � ind de tat�, 
care reprezint� „suportul bradului”, 
dac� a� putea s� spun a�a, printr-un 
limbaj simbolic, adic� el este acela 
care asigur� protec�ia copilului �i cele 
necesare pentru buna lui educare.

Cum putem noi s� le mul�umim 
p�rin�ilor? Simplu!, dându-le ceea 
ce merit�, adic�, sprijinul nostru, 
respectul nostru �i mai ales dragostea 
noastr�. Precum Fecioara Maria L-a 

înv��at pe Pruncul Isus s� iubeasc� cu natura Sa uman�, 
ajungând ca prin aceast� iubire El s�-�i dea  via�a pentru 
r�scump�rarea noastr�, tot a�a �i p�rin�ii no�tri ne-au 
înv��at s� iubim prin iubirea lor �i se cuvine ca �i noi s�-i 
iubim la fel, avându-i ca exemple pe Maria �i Isus. 

În încheierea acestei medita�ii a� dori s� vorbesc 
pu�in despre adev�rata semni� ca�ie a Cr�ciunului. 
Aceast� s�rb�toare nu trebuie s� se rezume doar la a 
împodobi bradul, la a face cadouri �i de a ne petrece în 
familie. Cum ne-am sim�i dac� de ziua noastr� am invita 
la petrecere pe to�i prietenii �i nici unul nu ne-ar b�ga 
în seam�?! Ei, a�a se simte �i Isus, � indc� Cr�ciunul 
reprezint� ziua Lui de na�tere. Culmea este c� mul�i 
dintre noi petrecem �i ne facem cadouri unul altuia, dar 
uit�m pe adev�ratul s�rb�torit, care este Isus Cristos, 
copila�ul n�scut în iesle în urm� cu 2000 de ani. El nu 
ne cere cadouri, ci ne cere simplul fapt de a-L l�sa s� se 
nasc� în ieslea su� etului nostru ca s� ni-l lumineze.

Paul CERNUCAN, 
ANUL –III- 
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FILE  DE  ISTORIE  BIHOREAN� ( I)
Biserica din Bihor la începutul domina�iei 

habsburgice

Numirea înc� din anul 1681 a Episcopului 
�goston Benkovics în fruntea Diecezei de Oradea 
�i a comitatului Bihor l�sa s� se întrevad� politica 
Cur�ii de la Viena fa�� de acest teritoriu aflat sub 
st�pânire turceasc�. Cucerirea cet��ii Oradea de 
c�tre armatele austriece în anul 1692  marcheaz�, 
în istoria regiunii, trecerea la epoca modern�. 
Conform Diplomei Leopoldine din anul 1693, toate 
domeniile care au apar�inut Episcopiei �i Capitlului 
latin de Oradea pân� în anul 1557, îi sunt înapoiate 
din nou, restaurându-se astfel pe deplin statutul 
de care se bucura în Evul Mediu Episcopul latin 
de Oradea, acela de conduc�tor spiritual, politic �i 
administrativ al comitatului Bihor. (1)

Pentru a încuraja întoarcerea locuitorilor 
în sate, Episcopul reu�e�te s� ob�in�, prin patenta 
imperial� din 8 septembrie 1692, scutirea de orice 
dare �i impozit fa�� de stat �i domnii de p�mânt pe 
o perioad� de refacere de trei ani. (2)

Dac� restituirea vechilor domenii ale 
Episcopiei �i ale Capitlului or�dean s-au realizat 
într-un timp relativ scurt de la instaurarea domina�iei 
habsburgice în Bihor, r�mânea deschis� problema 
lipsei preo�ilor �i, mai ales, a credincio�ilor. Cum 
popula�ia maghiar�, tradi�ional romano-catolic� 
pân� în anul 1557, se ar�tase receptiv� la preceptele 
reformei calvine �i nu era dispus� s� renun�e la 
noua religie mai ieftin� �i mai pu�in dominant�, 
singura alternativ� era atragerea la Unirea cu 
Biserica Romei a românilor care, de�i erau cei mai 
numero�i în Bihor, erau lipsi�i de orice drepturi; 
mai mult, conform prevederilor din actul Aprobatae 
Constitutiones, nu erau recunoscu�i ca �i na�iune, 
ci ,,admi�i �i tolera�i” pe aceste teritorii, iar „secta 
valah�” , de�i nu era recunoscut� între cele patru 
religii recepte, avea obliga�ia de a se supune 
hot�rârilor Dietei dominate de calvini. (3)

Prozelitismul agresiv, cu care s-au propagat 
preceptele Reformei în secolul al XVI- lea printre 
maghiarii bihoreni, s-a extins treptat �i asupra 
românilor. Astfel, preo�ii români care acceptau 
calvinizarea, se bucurau de acelea�i drepturi �i 
scutiri ca �i pastorii calvini, aveau posibilitatea de 
a-�i numi ,,episcopi” subordona�i superintendentului 
calvin, de a participa la ,,sinoadele” calvine �i de 
a tip�ri c�r�i liturgice, dar cu influen�e calvine. 
Acceptarea reformei calvine de c�tre români 
însemna îns� renun�area la cultul sfintelor icoane, 
la rug�ciunile pentru mor�i, la posturi, la slujbele 
de botez, cununie �i înmormântare, ceea ce nu era 
deloc în conformitate cu spiritualitatea specific� 

românilor. Satele din comitatul Bihor, cele mai 
puternic calvinizate, au fost cele din �inutul Eriului 
�i al Barc�ului, unde tr�ia o popula�ie mixt�, în timp 
ce calvinizarea satelor din jurul Beiu�ului a fost mai 
pu�in intens�. Din aceast� regiune fiind numit îns�, 
în anul 1641, ,,episcopul” calvin Avram din Burda, 
care i-a trecut pe românii din comitatul Bihor sub 
jurisdic�ia sa.  ,,Sinoade” calvine s-au �inut în Bihor 
în anii 1671 la Diosig, 1675 la Cetariu, 1678 la 
Leta. (4)  

 Succesele ini�iale ale reformei protestante 
printre români s-au datorat în mare m�sur� 
privilegiilor oferite preo�ilor români iobagi, 
aderen�i la calvinism. În realitate, românii nu au 
putut renun�a niciodat� la adev�rurile de credin�� 
concentrate în Crez, la cultul sfin�ilor �i al icoanelor, 
la venerarea Sfintei Cruci, la rug�ciunile pentru 
mor�i, la slujbele de botez, cununie �i înmormântare, 
iar odat� cu noua conjunctur� istoric�, se vor elibera 
de sub jugul calvin f�r� nici o re�inere. (5)

În anul 1633, Mitropolitul Varlaam al 
Moldovei îl hirotone�te pe Vasilie Tarasovici 
Episcop al Muncaciului �i Maramure�ului, cu 
gândul de a restaura astfel vechea Episcopie a 
Vadului. Ajuns în eparhia sa, Episcopul Vasilie 
intuie�te, în acele vremuri tulburi pentru Biseric�, 
c� singura cale  prin care î�i putea p�stra cultul 
nealterat de dogmele calvine, este Unirea cu 
Biserica Romei, având în fa�� modelul ucrainienilor 
din Gali�ia polon�, care au acceptat ,,Unirea” înc� 
din anul 1596. 

Unirea cu Biserica Romei consta în acceptarea  
celor patru puncte dogmatice divergente, dezb�tute 
la Sinodul de la Floren�a-Ferrara din anul 1439, 
�i anume: primatul papal, validitatea celebr�rii 
Sfintei Euharistii cu pâine nedospit�, existen�a 
Purgatoriului �i purcederea Spiritului Sfânt de la 
Tat�l �i de la Fiul.     (va urma)

Liviu DAT,
MASTERAND

(1)  L. Borcea, G. Gorun, Istoria ora�ului Oradea, 

Editura Arca, Oradea, 2007, p. 180.

(2)  V. Bunyitay, O. Málnási, op. cit., p.171.

(3)  L Marcu, Constitu�iile aprobate ale 

Transilvaniei (1653), Cluj- Napoca, 1997, pp. 

58-59.

(4)  I. Radu, Istoria diecezei Române-Unite a 

Or�zii Mari, Oradea, 1932, p. 8.

(5)  A. Buzalic, Ekklesia, Blaj, 2005, pp.81-87.
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MEDITA�IE
„S� nu caute nimeni numai ale sale, ci � ecare �i 

ale altuia.  
Gândul acesta s� fie în voi care era �i în 

Cristos Isus,  
Care, Dumnezeu � ind în chip, n-a socotit o 

�tirbire a �  El întocmai cu Dumnezeu,  
Ci S-a de�ertat pe Sine, chip de rob luând, 

f�cându-Se asemenea oamenilor, �i la înf��i�are 
a� ându-Se ca un om,  

S-a smerit pe Sine, ascult�tor f�cându-Se pân� 
la moarte, �i înc� moarte pe cruce.  

Pentru aceea, �i Dumnezeu 
L-a preaîn�l�at �i I-a d�ruit Lui 
nume, care este mai presus de 
orice nume;  

Ca întru numele lui Isus tot 
genunchiul s� se plece, al celor 
cere�ti �i al celor p�mânte�ti �i al 
celor de dedesubt.  

�i s� m�rturiseasc� toat� 
limba c� Domn este Iisus Cristos, 
întru slava lui Dumnezeu-Tat�l.”  
(Fil. 2, 4-11) 

Sfântul Pavel scriind 
comunit��ii din Filippi 
(Macedonia), un ora� pe care l-a 
evanghelizat el însu�i, îi îndeamn� 
pe to�i credincio�ii s� caute 
interesele celorlal�i mai degrab� 
decât interesele proprii. Acest 
îndemn, citând un imn împrumutat 
din Liturghia primelor comunit��i 
cre�tine,este un puternic punct 
de reper în inspira�ia, dar �i în 
recitarea unei rug�ciuni personale.

Textul traseaz� itinerarul complet al lui Isus 
Cristos, de la Întrupare pân� la Înviere �i la În�l�area 
de-a dreapta Tat�lui. Astfel, Isus devine modelul de 
urmat în rug�, deoarece El a fost primul care a dat 
prioritate intereselor altora fa�� de cele ale Sale. Pentru 
aceasta El merit� s� � e urmat. Imnul din Epistola c�tre 
Filipeni ne plaseaz� în inima originalit��ii cre�tine. 
Prin Întrupare, Isus s-a lep�dat de toate privilegiile 
Sale, a luat trup omenesc, devenind unul dintre noi. 
F�cându-se om, Dumnezeu a intrat în mod des�vâr�it 
în istoria noastr�.

Numele este acel ceva ce contureaz�, determin� 
existen�a tuturor lucrurilor. Titlurile de Mesia, Fiul lui 
Dumnezeu, P�storul, Mântuitorul, sunt doar o parte din 
totalitatea de denumiri ce doresc a-I da contur identit��ii 
lui Cristos. Toate sunt importante în egal� m�sur�. Prin 
multitudinea de denumiri ce-I sunt atribuite, reiese 
importan�a, s� n�enia Sa. Totodat�, multitudinea de 
descrieri re� ect� faptul c� mul�i se reg�sesc, dac� nu 

în întregime, cel pu�in în parte în Cristos. În marea 
majoritate a cazurilor este vorba de acea parte care are 
nevoie de mângâiere, de alinare. 

Orice � in�� uman� este invitat� s� onoreze partea 
de divinitate pe care o de�ine în sine. De la noi pân� la 
Dumnezeu , distan�a care poate p�rea imens� nu este 
chiar atât de mare. Singura piedic� în p�strarea leg�turii 
sau a comunic�rii cu Dumnezeu este însu�i omul, care 
se complace condi�iei sale umane,f�r� a încerca s� 
evolueze în tr�irea spiritual�, f�r� s� n�d�jduiasc�, a�a 
cum spuneau S� n�ii P�rin�i orientali, în îndumnezeire. 

Pierdu�i în egoism, cu un 
egocentrism bine hr�nit de bani 
�i satisfaceri trupe�ti, uit�m de 
ceilal�i. Adev�rul e c� noi suntem 
îndatora�i fa�� de cei c�rora ar 
trebui s� le venim în ajutor, 
deoarece ei ne dau ocazia de a-L 
imita pe Isus. 

Isus a suferit acceptând 
moartea, �i înc� moartea pe cruce, 
într-un ambient în care crucea era 
supliciul sclavilor �i al oamenilor 
de condi�ie joas�. Astfel, prin 
moartea Sa, ne-a adus mântuirea  �i 
împ�carea noastr� cu Tat�l. Acum, 
Isus nu mai poate zice ”Iart�-i, 
Doamne, c� nu �tiu ce fac”. Lec�ia 
aceasta a fost predat� în urm� cu 
2000 de ani. A fost o lec�ie dur� 
în urma c�reia Înv���torul a fost 
omorât, dovedind astfel adev�rul 
�i perenitatea acestuia, care stau 
înd�r�tul acestei lec�ii. R�ul �i 

ignoran�a lumii contemporane ne fac s� r�mânem 
deseori corigen�i la lec�iile date de Mântuitorul.

Pentru ca umanitatea s� poat� redobândi 
încrederea în sine �i în Isus, trebuie sa se roage atât 
cu su� etul, cât �i cu gândul, pentru a putea hr�ni 
amândou� centrele ce de� nesc omul. Când mintea e 
indecis�, alegem cu su� etul. Aceast� coabitare a celor 
doua centre va face s� rena�tem odat� ce vom înv��a s� 
le punem de acord una cu cealalt�.

Prin Învierea Sa, Isus ne d� un semn incontestabil, 
acela c� omul, crea�ia Sa, va reu�i s� se redreseze doar 
prin harul S�u. Legea care este capabil� s� instaureze 
ordinea nu este legea pozitiv� sau civil�, ci este legea 
harului sau a iubirii, pe care Isus ne-o reveleaz� în 
întreg Noul Testament. Destinul ultim al lumii nu este 
haosul. Nu haosul va domina, ci însu�i lumina su� etului 
pur �i sclipirea gândului � del, care este  Isus Cristos, 
Mântuitorul nostru. 

Vlad B�LAN,
ANUL -I-
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TREI ANI DE ADORA�IE EUHARISTICA PERPETU�
 În urm� cu aproximativ o lun� am aflat o 

�tire care m-a bucurat foarte mult. Aproape zilnic, 
r�sfoind presa, te po�i „delecta” cu scandalurile 
religioase de toate felurile care �in capul de afi� 
al ziarelor. Curios este faptul c� atunci când se 
întâmpl� un lucru sau un eveniment religios m�re�, 
demn de luat în seam�, presa r�mâne mut�. O veste 
bun� de pe terenul religiei �i al credin�ei nu mai 
suscit� interes pentru redactori sau reporteri. Mânat 
de acest fel anormal de a fi al lucrurilor, am g�sit de 
cuviin�� s� scriu despre �tirea cea mai frumoas� pe 
care am aflat-o în ultimul timp. Este vorba despre 
împlinirea a trei ani de când s-a început Adora�ia  
Euharistic� Perpetu� într-o parohie 
din Eparhia de Lugoj.

 În urm� cu trei ani, mai precis 
în data de 15 septembrie 2006, Parohia 
III Timi�oara avea s� ini�ieze cultul 
de Adora�ie Perpetu� a Sfântului 
Sacrament, a c�rui d�inuire era în 
mâinile lui Dumnezeu. În aceast� 
ini�iativ�, peste dou� sute de adoratori 
î�i dedic� timp pentru a-L pream�ri 
pe Isus Euharisticul, dar �i pentru a 
coborî îndurarea Sa divin� pe p�mânt. 

 Trebuie precizat c� demararea 
acestei ini�iative nu a fost deloc 
u�oar�. Chiar dac� parohienii �i nu 
numai î�i manifestau disponibilitatea 
d�ruirii unui anumit timp în fa�a 
Sfântului Sacrament, organizarea trebuia s� fie 
perfect�, astfel ca în permanen�� s� fie cineva care 
s�-L adore pe Isus. Cel care a ajutat Parohia s� fac� 
primii pa�i pe acest teren al Adora�iei Euharistice 
Perpetue a fost Pr. Justo Lofeudo, care face parte 
din Societatea Doamnei noastre al Preasfântului 
Sacrament, �i care a mai ajutat �i alte parohii în 
începerea acestui cult deosebit. S-a n�scut deci 
întrebarea cum se poate înfiin�a o capel� de Adora�ie 
Euharistic�  Perpetu�.  Orice preot poate întemeia 
o astfel  de capel� , cu condi�ia binecuvânt�rii din 
partea Episcopului s�u �i a unui num�r suficient de 
credincio�i sau adoratori în zona Parohiei sale. Este 
nevoie de dou� lucruri: un ciclu de predici pe tema 
Adora�iei Euharistice �i o organizare pe m�sur�.

 În ceea ce prive�te organizarea, lucrurile 
erau pu�in complicate, deoarece era necesar� 
implicarea unui num�r mare de pesoane care aveau 
o sarcin� în vederea bunului mers al ini�iativei. 
Astfel,  primul pas în organizare este alegerea 
unei echipe de coordonatori structurat� ierarhic: 
un coordonator general (laic), patru coordonatori 
pentru cele patru intervale orare (orele 0-6, 6-12, 
12-18, 18-24), câte un coordonator pentru fiecare 

or� din cursul zilei (în total 24). Deci un astfel de 
coordonator va fi responsabil pentru acoperirea 
orei respective în toate zilele s�pt�mânii. Misiunea 
preotului paroh va fi aceea de a superviza toat� 
structura �i func�ionarea. 

În 15 septembrie 2009 Parohia Greco-
Catolic� Timi�oara III a s�rb�torit trei ani de 
Adora�ie Euharistic� Perpetu�. S�rb�toarea a fost 
precedat� de trei zile de Exerci�ii spirituale conduse 
de Pr. Mihai Tegze� din Oradea, pe tema: „Isus, ap� 
vie, pâinea vie�ii”, destinate în special adoratorilor. 
Ele au cuprins medita�ii,  Sf. Liturghii, ocazii de 

spovad�, Paraclisul Maicii Domnului, 
Acatistul Maicii Domnului, Adora�ia 
Crucii �i Adora�ia Euharistic� cu 
cântece, precum �i m�rturii legate de 
aceast� Adora�ie. În ziua anivers�rii, 
P�rintele Vicar Judec�toresc Coriolan 
Mure�an din partea Eparhiei de Lugoj 
a celebrat Sfânta Liturghie �i a adus 
încuraj�ri �i binecuvânt�ri din partea 
Episcopului locului, PSS Alexandru 
Mesian. În cuvântul de înv���tur�, 
acesta a vorbit despre trei miracole 
care se constat� în aceast� ini�iativ�. 
Primul miracol este faptul c� aceast� 
Adora�ie Euharistic� nu s-a întrerupt 
niciodat� în ace�ti trei ani. Al doilea 
miracol este c� aici nu particip� doar 
catolici, ci �i ortodoc�i �i cre�tini de 

alte confesiuni. �i mai particip� �i cei care nu au 
nici o confesiune precis�, dar simt nevoia prezen�ei 
lui Dumnezeu în vie�ile lor. Astfel, numele Parohiei 
a devenit realitate: „Sfânta Maria Regina P�cii �i a 
Unit��ii”. Al treilea miracol este ridicarea acestei 
biserici în jurul Adora�iei Euharistice.

În timpul acestor trei ani de Adora�ie, s-au 
schimbat atât de multe în sufletele credincio�ilor, 
iar aceasta s-a putut constata din m�rturiile 
emo�ionante ale acelora care stau în prezen�a lui Isus, 
a adoratorilor. Un caz semnificativ l-a constituit 
vindecarea de cancer mamar a credincioasei Genia 
B�lteanu, care i-a mul�umit lui Isus, pentru c� este 
Cel care vindec� �i red� via�a. În cazul Parohiei 
„Maria Regina P�cii”, coordonatorul general al 
Adora�iei Euharistice Perpetue este Domnul Florin 
Hulu��, c�ruia, cu ocazia acestei anivers�ri, i s-a 
n�scut primul copila�. La mul�i ani!

Un merit deosebit la aceast� aniversare îl are 
�i colectivul Radio Maria care a transmis în direct 
întregul eveniment.

Marcel AU�AN,
ANUL -III-
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 Mar�i, 8 decembrie 2009, cu începere de la ora 
20:30, a avut loc în Aula Magna a Facult��ii de Teologie 
Greco-Catolic� din Oradea o conferin�� captivant� pe 
tema: „Bolnavul sau persoana cu handicap �i familia”. 
Abordarea acestei comunic�ri a fost f�cut� din 
perspectiva medicului oncolog Silviu Marius Corbu.

 Boala sau handicapul pot ap�rea pe nea�teptate 
în via�a unei familii. În contextul social �i cultural 
actual, a avea o persoan� bolnav� în familie transform� 
�i perspectiva  vie�ii, adesea stigmatizându-i pe ceilal�i 
membri ai familiei. Familia modern� nu este str�in�  de 
izolarea de boal�, suferin�� sau handicap, încercând s� 
abandoneze aceste probleme institu�iilor specializate 
ale societ��ii. Acest mod simplist de a rezolva problema 
bolnavului nu aduce cea mai bun� solu�ie; institu�iile 
specializate în îngrijirea bolnavilor nu vor putea 
niciodat� s� substituie familia. 

 Întotdeauna cei care au o boal� incurabil� 
�i �tiu c� nu mai au mult de tr�it, pe lâng�   suferin�a 
� zic�, sunt ap�sa�i continuu  de de o adânc� durerea 
su� eteasc� la gândul c� se vor desp�r�i de cei drsgi. 
Aceast cople�itor chin doar familia îl poate alina. 
Nu conteaz� dac� îngrijirea din partea familiei este 
e� cient� sau stângace din punct de vedere medical, atâta 
timp cât aceasta exist�. Fiecare membru al familiei, 
unde este un bolnav incurabil, trebuie s�-�i g�seasc� 

CONFERIN��

motiva�ii care s�-l ajute s� poarte de grij� suferindului. 
Ele nici nu trebuie prea mult c�utate, pentru c� la baza 
tuturor trebuie s� � e dragostea, dragostea de p�rin�i, de 
fra�i, surori, de familie... Dar �i de semenul nostru...
S� nu uit�m de exemplul Maicii Tereza de Calcutta, 
de îngrijirea dat� de ea bolnavilor în stadiul terminal, 
ca � ecare muribund s� p�r�seasc� lumea aceasta  în 
demnitatea de om. Toate aceste motiva�ii se pot g�si 
doar în moralitatea cre�tin�, în care persoana uman� 
este invitat� de  Mântuitorul nostru s� îi iubeasc� 
aproapele ca pe sine însu�i.

REDAC�IA 

�TIA�I C�...?
 Cuvântul Amin a fost introdus în Liturghie pentru prima dat� de c�tre Sfântul Pap�  Clement al c�rui 
ponti� cat s-a desf��urat între anii 88-97?
 Cardinalatul a fost instituit de c�tre Sfântul Pap� Evaristo (97-105)?
 Postul Pa�tilor a fost stabilit de c�tre Sfântul Pap� Telesforo (125-136?)?
 Imnul Sfânt Sfânt… a fost introdus în Liturghie de c�tre Sfântul Pap� Sixt I (115-125)?
 Uzul Apei s� n�ite în cultul liturgic a fost ini�iat de c�tre Sfântul Pap�  Alexandru (105-115)?     
 C�s�toria devine sacrament, � ind binecuvântat� de c�tre preot, din timpul Sfântului Pap� Sotero 
(166-175)?
 Primul Pap� care s-a pronun�at asupra indisolubilit��ii c�s�toriei a fost Sfântul  Ze� rino (199-217)? 
 Pentru prima dat� potirul �i patena vor �  din sticl� �i nu din lemn ca înainte, din timpul Sfântului 
Pap�  Ze� rino(199-217)?
 Primul Pap� care a utilizat potir �i paten� de argint a fost Sfântul Pap� Urban (222-230)? El a 
prescris ca ceea ce au oamenii mai de pre� s� foloseasc� pentru Cultul lui Dumnezeu Creatorul. 

Pr. Anton CIOBA


