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PRECUM OI ÎN MIJLOCUL LUPILOR
Seminarul este un loc unde un grup de tineri
se pregtete în vederea primirii preoiei. În optica
Bisericii, acesta trebuie s e sucient de etan, pentru
a facilita formarea, studiul, introspecia i meditaia
profund, i sucient de deschis pentru a rmâne
ancorai în realitate i pentru a avea o msur corect a
perspectivei în vederea creia ne formm.
M întrebam în zilele acestea, nu fr o
oarecare nelinite, care este realitatea pentru care
tinerii viitori preoi se formeaz i ce mesaje primim
asupra aspectelor care vor solicita pe viitor aciunea i
intervenia lor ca preoi?
Probabil acesta este, pentru Biserica noastr,
un moment cu totul aparte de delicat: recentele
controverse legate de tentativa organelor Statului
de a emana o lege prin care s desproprietreasc în
mod arbitrar Biserica Greco-Catolic de bunurile deja
pângrite de ctre persecuia comunist au artat, acum
parc mai clar ca niciodat pe trâmul problemelor
confesionale, labilitatea ideii de ordine i de dreptate
în aceast ar. Cel mai trist este aportul adus de ctre
Biserica Ortodox în tot acest subiect, aceasta voind si asume din nou rolul lui Cain. E într-adevr trist jocul
dublu al acestei Surori, care mai nou repudiaz chiar
fi colaborarea, ecumenismul, rugciunea împreun,
alegând de a  prezent atât de mult în chestiuni ce
in de inuene politice, de campanii electorale i
de manevrare a opiniei publice. «Sora vitreg» este
autoare a vitregiilor noastre.
Pentru ara noastr este, de asemenea, un timp
nefericit. Când stau s-mi amintesc de decembrie ’89, de
vieile închinate atunci pe altarul libertii noastre i de
exuberana tuturor, punându-le fa-n fa cu panoplia
de fraud, mizerii, interese, imoralitate i lips de
perspective pe care ara noastr o etaleaz astzi, mi se
pare c trim un scenariu ireal. Ca popor, cum de a fost
posibil s generm atâia arlatani, vicleni i mecheri,
a cror lucrare se întoarce adesea ca un bumerang
împotriva noastr? i ca simplu exemplicativ, în
aceste sptmâni, Occidentul i Italia în special privesc

cu o tot mai mare reticen prezena româneasc pe
teritoriile lor, datorit comportamentului unor emigrai
din rândurile noastre (rete, problema este foarte
complex, i ar  sucient s pornim doar de la numele
deloc româneti ale multor astfel de infractori).
Bisericile din România, îndeosebi cea majoritar,
nu sunt strine de responsabilitatea pentru aceast stare
de lucruri: undeva în misiunea lor, acestea au euat i
continu s eueze… Iar ieirile în sfera public, cu
dorina de a încuraja legi precum cea mai sus amintit,
denot nu doar incontiena unei anumite Biserici
asupra propriei meniri, ci i pactul ei tocmai cu aceia
care ar avea nevoie de evanghelizare i de principii
morale solide. O Biseric ce din mam responsabil,
devine ortac-complice…
Aa arat spaiul pentru care tinerii din
Seminar se pregtesc s ias în calitate de preoi ce
vor vorbi despre valorile evanghelice, despre justeea
principiilor morale, despre corectitudine i via în
Domnul. Cam acestea sunt perspectivele, care ne arat
c, dincolo de imagini i pacte de aparen, trebuie s
aducem mereu mai mult societii un mesaj împotriva
curentului, un apel care ocheaz, deranjeaz, care
intrig. Tocmai pentru c în astfel de stri de lucruri,
Evanghelia însi ocheaz, deranjeaz i intrig.
i pentru noi, i pentru ei - seminaritii,
îndemnul Mântuitorului se repet astzi cu
nelinititoare actualitate: „Mergei, iat v trimit
precum oi în mijlocul lupilor!” (Lc 10,3) A  preot
înseamn tot mai mult a  gata s plteti cu propria
via crezul pe care-l proclami. Pentru a forma la aa
ceva, Seminarul nu are metode i reete, pentru c
reete gata fabricate pur i simplu nu exist. Reeta
poate consta doar în a ne drui toi talanii, cu iretenia
erpilor i blândeea porumbeilor, ancorându-ne mereu
în Domnul, promisiunea dincolo de orice certitudine
omeneasc.
Pr. Cristian SABU
rector

ÎNVA
I
„Înva de la ap s ai statornic drum,
Înva de la cri c toate-s numai scrum
Înva de la umbr s taci i s veghezi
Înva de la stânc cum neclintit s crezi.
Înva de la soare cum trebuie s spui,
Înva de la piatr cât trebuie s spui,
Înva de la vântul ce adie pe poteci
Cum trebuie prin lume de linitit s treci.
Înva de la toate cci toate-i sunt surori
S treci frumos prin via i tot frumos s mori.
II
Înva de la vierme c nimeni nu-i uitat
Înva de la nufr s i mereu curat.
Înva de la cri ce-avem de ars în noi
Înva de la ap s nu dai înapoi
Înva de la umbr s  smerit ca ea
Înva de la stânc s-nduri furtuna grea
Înva de la soare ca vremea s-i cunoti
Înva de la stele c-n cer sunt multe oti.
Înva de la toate cci toate-i sunt surori
S treci frumos prin via i tot frumos s mori.
III
Înva de la greier când singur eti s câni
Înva de la lun s nu te înspimâni
Înva de la vultur când umerii i-s grei
i du-te la furnic s vezi povara ei.
Înva de la oare s  ginga ca ea.
Înva de la oaie s ai blândeea sa.
Înva de la psri s  mai mult în zbor.
Înva de la toate ca totu-i trector
Ia seama u al Jertfei prin lumea-n care treci,
S-nvei din tot ce piere cum s trieti în veci!”
Rudyard Kipling

AM ÎNVAT C:
- ar trebui s m bucur c Dumnezeu nu-mi d tot
ceea ce îi cer;
- micile întâmplri zilnice fac viaa mai frumoas, mai
spectaculoas;
- sub scutul cu care ne acoperim, cineva vrea s e
apreciat i iubit;
- ignorând faptele, situaia nu se schimba, mai mult,
nici nu se rezolva;
- toi oamenii noi pe care îi întâlneti merit s e
salutai cu un zâmbet;
- pân nu te îndrgosteti nimeni nu-i pare perfect;
- ocaziile nu sunt niciodat pierdute, altcineva le va
lua pe cele pe care tu le-ai omis;
- a vrea s le  spus celor dragi c îi iubesc, înainte
de a  prea târziu;
- ar trebui s avem vorbe blânde i tandre cci mâine
s-ar putea s m nevoii s le înghiim;
- dragostea, nu timpul vindec toate rnile;
- viaa e uneori grea DAR EU SUNT MAI TARE
dac voina mea este i ea MARE! ADU-I AMINTE
I ÎNVA , c în toate Domnul este VIA , prin
noi El triete i pacea Sa ne-o împrtete.
Florin ILUA
Masterand

În luna ianuarie 2009, redacia revistei Seminarium Varadiensis a primit de la Florin Ilua acest articol pentru
a  dat spre publicare. Din nefericire, Florin a decedat în seara zilei de 4 februarie. El era liceniat al Facultii de
Teologie Greco-Catolic din Oradea i urma cursurile de masterat în cadrul aceleai faculti. Publicarea acestor
cugetri constituie un ultim omagiu adus de formatori, de colegii seminariti celui ce a fost Florin Ilua. Articolul este
cu adevrat un testament spiritual cu o valoare de necontestat, este un rezumat al lucrurilor pe care Florin le-a învat
atât în Seminar cât i acas. Am dori s-i mulumim pentru preioasa motenire pe care ne-a lsat-o, dar pentru c
acest lucru nu mai este posibil îl vom pomeni în rugciunile noastre, rugându-L pe Domnul s-l aib în paz.
Pe aceast cale dorim s transmitem sincere condoleane familiei îndurerate.
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„NU TE TEME TURM MIC”
„Acum a sosit ceasul eroismului pe pmânt
românesc. Bserica Român Unit cu Roma GrecoCatolic, expresie a culturii naionale i a tradiiei
catolice, reprezint prezena autentic a Mântuitorului
printre noi, i prin Cristos suntem persecutai i noi.
Cetatea lui Isus din România este atacat acum de ii
întunericului. S luptm pentru motenirea de adevr
i lumin care ne-a fost lsat de strmoi, s luptm
pentru singura cale de salvare a omului: Biserica Unit
cu capul ei, Isus Cristos.”(Episcop Ioan Suciu)
Am început prin a-l cita pe Preasnitul
Suciu, acum, când Biserica noastr, dup o scurt
perioad de libertate, este din nou persecutat subtil,
încercându-se a i se lua tot ceea ce deine. M întreb:
oare de ce? Probabil pentru c cei care au comandat
persecuia Bisericii Greco-Catolice din 1948 mai sunt
înc în via i încearc neîncetat s fac tot ce le st în
putin pentru a reduce la tcere, pentru a trece în nonexisten Biserica Român Unit cu Roma-- GrecoCatolic. Acetia dein funcii înalte în ara noastr,
începând de la preedinia diferitelor partide(cu
orientare comunist) i ajungând s contamineze i
ierarhia bisericeasc ortodox (episcopi, mitropolii)
care înc mai sufer de nostalgia comunismului... Oare
pân când vom  condui de puinii comuniti rmai
în via? Oare când vom mai avea i noi un cuvânt de
spus?
Multe scandaluri s-au abtut asupra Bisericii
de-a lungul istoriei, începând cu primele erezii i
ajungându-se pân la radicalismul curentului secular.
În România de azi am putea lesne arma c exist
un scandal al ipocriilor. E un lucru curios faptul c
dup cderea comunismului în 1989, la Biseric merg
mai puini oameni decât mergeau în timpul regimului
comunist. Motivul cel mai probabil este acela c
demnitarii nomenclaturiti care ieri erau atei convini,
marxiti înverunai, azi sunt conductori de elit ai
ortodoxiei româneti. Sunt înconjurai de soboruri de
preoi i vorbesc palid despre o Cruce a lui Cristos pe
care nici mcar nu au curajul s o priveasc datorit
contiinei splate în noroi pe care o au. Sunt buni
cretini fr s e botezai... Sunt cretini i democrai
fr s tie pân la capt rugciunea „Tatl nostru”...
Acesta este un scandal ireparabil mai ales pentru noi,
tinerii români. De aceea ipocriii sunt „împotriva
noastr”.
De multe ori auzim c unii spun: s-a stricat totul
în jurul nostru... vezi ce lucruri rele face democraia!
Asta nu este adevrat! Pentru crimele ce sunt fcute
azi, minile criminale au fost educate timp de 50 de ani
în coala comunist. Cu alte cuvinte, cine a fost sfânt
în decembrie 1989 nu poate s devin tâlhar i criminal
în ianuarie 1990. În fond nu numai comunismul este
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ru, ci mai ales minile comuniste îndoctrinate care au
supravieuit Revoluiei târându-se prin canale pentru a
nu  deconspirai.
Trind într-o familie cu profunde rdcini
greco-catolice, simt acum reiterându-se o vorb a
strbunicului meu: „Biserica asta mic sufer iar, dar
suferina asta îi va aduce mari bucurii”. Virtuile pe care
aceast Biseric prin preoii ei le-a sdit în mine m-a
fcut s o iubesc enorm. Bisericii Ortodoxe i-a lipsit
în anii comunismului puterea moral de a-i converti pe
Unii la ortodoxism, astfel c i-a subjugat, dar grecocatolicii au fcut întocmai precum zice Mântuitorul:
„Luai jugul Meu asupra voastr, i învai de la Mine,
cci Eu sunt blând i smerit cu inima; i vei gsi odihn
pentru suetele voastre” (Mt 11,29). Furioi probabil
pentru c nu le-a reuit tentativa de distrugere a B.R.U.,
ei nu se dau btui i încearc din nou.
Reprezentanii ortodoxiei româneti încearc
i azi s conving c ei sunt poziia cea adevrat,
tradiional, c religia strmoeasc a românilor
este ortodoxismul care dup ei este cel mai autentic
cretinism primit direct de la Cristos, i este cel mai
compatibil cu natura poporului român. Ei arm c
doar credina ortodox duce la mântuirea suetelor.
Totui... s nu împrim noi locurile Raiului, s lsm
asta în seama Dumnezeului Atotputernic. S nu
uitm c Dumnezeu nu poate  posedat, sechestrat de
anumite grupuri sau persoane, ci El este Posesorul.
Cretinul catolic trebuie s tie c dragostea trebuie s
rmân cu toi i pentru toi, fr ca credina noastr s
e obiectul negocierii. Noi putem convinge pe cineva
doar prin viaa noastr care este credina autentic i
nu prin sterile argumentri soste, deoarece noi urmm
îndemnul Domnului care ne-a spus: „lumea s vad
faptele voastre” (Mt 5, 16).
Ajut-ne, Doamne Isuse, prin mijlocirea
Maicii Snte s nu ne îndoim niciodat de credina
noastr. D-ne puterea s putem spune într-un glas
„CREDINA NOASTR ESTE VIAA NOASTR ”
i f s dispar dezbinarea dintre noi.
Suntem gata s renunm la orice, dar nu la
risipirea unui tezaur câtigat cu atâtea greuti pe care
martirii notri l-au zidit cu viaa lor. „Binecuvântat
eti tu, Biseric Greco-Catolic, curat prin focul
suferinelor. Tu ai trecut prin apa botezului, iar acum
treci prin focul suferinelor, dar într-o zi vei ajunge la
pace”.
Eugen IVU,
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MEDITAIE PERSONAL
Vin clipe în viaa noastr în care avem nevoie de
linite, de spaiu... Vin clipe în care ne descoperim atât
de împrtiai i de strini de noi înine, fragmentai în
mii de bucele, rnii în delicateea noastr, violai în
intimitatea noastr...
În aceste momente vedem cine ne iubete cu
adevrat i spre cine ar trebui s ne îndreptm... Atunci
simim nevoia de spaiu, de un loc propriu: o oaz de
pace, departe de lumea sufocant i glgia frenetic
a realitii exterioare. Atunci
începem s ne cufundm în mod
tainic în noi înine, tot mai adânc,
tot mai adânc înspre izvorul iubirii
divine, spre chipul lui Dumnezeu,
spre glasul Su mângâietor ce ne
vorbete în inimii.
Astfel ni se descoper noi
lumi, noi trâmuri ale propriei
noastre ine: întinse câmpii verzi
pline de ori pe care s ne plimbm
în voie, inându-ne de mân cu El,
cu Isus! Aici descoperim adevrata
realitate a rugciunii, a meditaiei,
a iubirii... Aici ne putem cufunda în
oceanul iubirii christice!
Închii în cmrua noastr,
dar liberi, atât de liberi...înlândune prin vzduh împreun cu Isus!
Aici simim i ungerea Spiritului
Sfânt, primim din abunden
darurile Sale, aici ne natem
din nou, devenim Fiine noi în Domnul. Tot, absolut
tot putem gsi într-un loc atât de aproape, atât de
bine ascuns în inima noastr... Aici redevenim copii,
redeschidem ochii... aici parc simurile se trezesc la
via, totul este atât de minunat, atât de luminos, de
perfect, de pur .
Drumul pân în strfundurile noastre nu este
întotdeauna uor, cere abandon complet în mâna
Domnului i o urmare del a voinei Lui . Odat ce
ne-am decis a urma acest drum, începe procesul de
puricare la toate nivelele: trupesc, mental i spiritual.
Ne eliberm de toate gunoaiele ce le-am primit, ce ni
le crem zilnic prin ignoran, prin pcat... Puricarea
mizeriei, a prostiei, a negativitii este un proces
dureros, dar aceast durere ne arat c suntem vii i c
Dumnezeu lucreaz în noi.
Trebuie s acceptm aceste dureri ind
încredinai c sunt spre bine i spre desvârirea
noastr. S mrturisim c Domnul are grij de noi i
c El ne va da cele trebuincioase atât vieii noastre
spirituale cât i celei materiale, cci „El este mântuirea
noastr i Dumnezeul nostru” (Ps 41, 5).
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S începem s credem în cuvintele: „cerei i vi
se va da, cutai i vei aa, batei i vi se va deschide”
(Lc 11, 8) i „deci, dac voi, care suntei ri tii s dai
daruri bune copiilor votri, cu atât mai mult Tatl vostru
care este în ceruri v va da Spiritul Sfânt celor care îl
cer” (Lc 11, 13).
Abia atunci vom începe s descoperim cine
suntem cu adevrat, vom descoperi ce ine minunate
suntem, aici, în spaiul sacru al inimii... aici vom
înva înelepciunea, compasiunea,
caritatea i sperana. Atâtea haruri
vom primi i smâna aceea mic
de mutar va crete într-o plant
frumoas.
Numai în intimitatea inimii
vom putea împlini porunca iubirii:
„s iubeti pe Domnul Dumnezeul
tu cu toat inima ta, cu tot suetul
tu [...] s iubeti pe aproapele tu
ca pe tine însui” (Mt 22, 37-39).
În încheiere nu pot s v
doresc altceva decât frumoasele
cuvinte ale lui Kahlil Gibran despre
iubire:
„Când Iubirea v face semn,
urmai-i îndemnul,
Chiar dac drumurile-i sunt
grele i prpstioase.
i când aripile-i v cuprind,
supunei-v ei,
Chiar dac sabia ascuns-n
penaju-i v-ar putea rni.
Iar dac vocea-i v vorbete, dai-i crezare,
Chiar dac vocea-i ar putea s v sfarme
visurile, asemenea vântului din miaznoapte care v
pustiete grdinile.
Fiindc, precum iubirea v încunun, ea trebuie
s v i crucice. Precum v face s cretei, ea trebuie
s v i reteze uscciunile.
Precum ea se ridic pân la înlimea voastr,
alintându v ramurile cele mai fragile care freamt în
lumina Soarelui,
Tot la fel va rzbate pân în adâncul rdcinilor
voastre, zdruncinând încletarea lor cu pmântul.
Asemeni snopilor de grâu, ea v secer.
V treier pentru a v descoji,
V vântur spre a v cura de pleav,
V macin pân la înlbirea finii,
V frmânt pân ajungei foarte supui,
Ca apoi s v hrzeasc focului su i s putei
deveni pâinea sfânt la ospul divin”.
Andrei DUMA
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PAPA IOAN PAUL I
Albino Luciani, Papa care zâmbea totdeauna,
s-a nscut la data de 17 octombrie 1912, în Forno de
Canale actualul ora Canale d’Agordo, în provincia
Belluno, regiunea Venetto, din nordul Italiei. A fost fiul
lui Giovanni Luciani i al soiei sale Bortola Tancon. A
avut o sor, pe nume Nina, i un frate, pe nume Edoardo.
Contribuiile la educaia acestuia le-au adus pe
rând Seminarul Minor i mai apoi cel Major al diecezei
de Belluno. Albino Luciani a fost sfinit ca preot
al Bisericii RomanoCatolice la data de 7
iulie 1935. Ulterior,
lui Luciani i-a fost
conferit titlul de Doctor
în Teologie Sacr al
Universitii Pontificale
Gregoriene din Roma.
El a slujit ca vice rector
al Seminarului Diecezan
din 1937 i pân în 1947,
totodat predând noiuni
de teologie dogmatic,
teologie moral, drept
canonic i art sacr.
În anul 1948 a
fost numit pro vicar
general, iar în 1958,
cu puin înainte de a fi
consacrat episcop, a fost
numit vicar general al
diecezei sale. Treapta
episcopatului a primit-o
de la Papa Ioan al XXIII-lea tot în anul 1958, iar
regiunea în care i-a desfurat activitatea ca ierarh
este Vittorio Veneto. Ca episcop, a participat la toate
sesiunile Conciliului II Vatican desfurate pe perioada
1962-1965.
La data de 15 decembrie 1969 a fost numit
Patriarh al Veneiei de ctre Papa Paul VI, dar a început s
conduc eparhia în mod efectiv de la data de 3 februarie
1970. În cadrul Consistoriului din 5 martie 1973, Papa
Paul al VI-lea l-a ridicat la rangul de Cardinal. Ioan
Paul I a fost primul Pontif care i-a ales dou nume,
prin aceasta realizând un act de onoare în cinstea celor
doi predecesori ai si direci, Papa Ioan al XIII-lea i
Papa Paul al VI-lea. Totodat, el a fost primul, i pân
în momentul de fa singurul, Pap care a utilizat
formula „întâi” în titulatura oficial a numelui su.
Era o persoan tcut, modest, cu un sim al umorului
extrem de amical. Întrucât a murit prea devreme pentru
a putea lsa în urma sa o motenire de substan în ceea
ce privete viaa i dezvoltarea Bisericii, Papa Ioan Paul
I este adesea comparat, datorit prieteniei sale cordiale
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i a smereniei de care ddea dovad, cu „Bunul Pap
Ioan”, popularul Pap Ioan al XXIII-lea.
Prin mesajul din cadrul slujbei Angelus („Îngerul
Domnului”) din 27 august 1978, rostit în prima sa
zi de pontificat, el a impresionat întreaga lume prin
prietenia sa natural. O alt trstur de caracter ce i-a
impresionat pe catolici a fost smerenia sa deosebit. Un
prim exemplu constând în jena pe care a simit-o atunci
când Papa Paul al VI-lea i-a luat stola i a aezat-o
pe umerii lui în vremea
când viitorul Pap era
Cardinal. Ioan Paul I îi
amintete acest moment
în primul su Angelus:
„Papa Paul al VI-lea m-a
fcut s înroesc pân
la rdcinile firelor de
pr, în prezena a 20.000
de oameni, pentru c
i-a dat jos stola i a
aezat-o pe umerii mei.
Niciodat nu am înroit
atât de mult”. Albino
Luciani impresiona prin
duioia, simplitatea i
umilina sa. Erau caliti
pe care credincioii le-au
remarcat i le-au apreciat
înc din perioada când
era Patriarh de Veneia.
De altfel, moto-ul su
episcopal, luat de la
Sfântul Carol Borromeul, era “Humilitas”.
Papa Ioan Paul I a fost cu adevrat un Pap
„paroh al lumii”, care uimea prin capacitatea lui de a le
vorbi tuturor, de a se face îneles de toi, chiar i de cei
mai mici. Un exemplu, în acest sens, sunt cuvintele pe
care le-a pronunat la rugciunea „Îngerul Domnului”
de duminic, 17 septembrie 1978. Pe 20 septembrie, a
scris o scrisoare episcopatelor din Chile i Argentina,
aflate la un pas de rzboi, Ioan Paul I devenind astfel un
constructor al pcii. Acest efort în favoarea pcii a fost
apoi reluat de Papa Ioan Paul al II-lea.
La doar 33 de zile dup alegere, Papa Ioan Paul I
a murit subit datorit unui infarct miocardic, diagnostic
care îns nu este bazat pe rezultatul unei autopsii.
Lipsa autopsiei a condus la apariia unor teorii ale
conspiraiei privind decesul Papei, în ciuda faptului c
neefectuarea acesteia este practica obinuit la Vatican
în cazul decesului unui Pap, i chiar legea Vaticanului
interzice efectuarea acestei operaiuni.
Daniel ITOAN
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ISTORIA MUZICII BIZANTINE (II)
Apariia colilor, denumite mai târziu “schola
cantorum”, i a psalilor va determina apariia
primelor documente scrise , momentul când muzica
începe s-i contureze personalitatea distinct.
Apariia psalilor i a colilor în care ei se pregtesc
este urmat de înregistrarea primelor colecii de texte
cultice, numite tropologhioane (colecii de tropare),
condacarii sau condacarioane (colecii de condace),
sau antologhioane, flosilegii. Ele sunt datate în
secolele V-VI.
Printre cele mai importante atestri ale muzicii
în primele secole ale cretinismului trebuie amintite
mcar cele aparinând proconsulului Pliniu cel Tânr,
apologetului Aristide, pelerinei Eucheria (Silvia)
i istoricilor Eusebiu de Cezareea i Tertulian.
De exemplu, conform mrturiei lui Caius Plinius
Secundus, în secolul al II-lea cretinii “cântau
alternativ un imn lui Cristos, ca unui Dumnezeu”
(carmenque Christo quasi deo dicare secum invicem).
Extinderea formelor cântate în serviciile
de cult este determinat de continua diversificare
a timpurilor liturgice, prin adugarea unor noi
srbtori, dar i de lupta contra ereziilor i pentru
pstrarea adevratei credine.
În primele veacuri ale cretinismului, se
contureaz i cele dintâi forme i genuri ale muzicii
noii doctrine. Vom începe aceast prim izbutire de
inventariere a formelor i genurilor cretine primare
cu cele motenite de la cultul mozaic.
Astfel, cultivarea psalmilor este expus,
dup documentele i investigaiile cunoscute, ca
fiind cuprins între cele dou extreme: meninerea
lor în perioada persecuiilor i desprirea lor de
acompaniamentul instrumental, pe de-o parte,
i elogierea cântrii lor, pe de alt parte. Sfântul
Vasile cel Mare afirm c psalmii cântai dau linite
sufletului, ei fiind aductori de pace, calmeaz
gândurile tulmutoase i turbulente, dau linite
sufletelor agitate, susin prieteniile, fiind calea
principal de reconciliere chiar a dumanilor.
Primele genuri, ce se cristalizeaz în cultul
cretin, se confund între ele, dar în timp ele cptând
trsturi specifice-unul dintre acestea având în vedere
evoluia melismatic, ornamental a melodiei, care
se desprinde tot din psalmi i anume din vocalizele
ce se cânt pe cuvântul de încheiere “aleluia”. Din
aceste începuturi ale melodiilor melismatice se vor
dezvolta cântecele spirituale, iar mai târziu vor
evolua spre noile forme numite “jubilaii”. O alt
form preluat din muzica ebraic, dar în care se vor
aduna i experiene orientale, este cea a recitativului,
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întâlnit în citirea Evangheliei i a Apostolului, dar
extins în rostirea ecteniilor.
Formele primare de psalmodii (psalmii i
cantilene), imnuri (cuprinzând versete, litanii)
i cântece spirituale, nedelimitate între ele,
sunt dublate de diversele tipuri de cântare : solo
psalmodic, cântarea responsorial (solo i cor),
cântarea coral antifonic. Evident c este vorba
de un sistem monodic vocal sau omofon, la care
particip dou grupuri corale. De exemplu, în
cântul responsorial, care provine i el din cel
mozaic, precentorul este înlocuit cu diaconul,
psaltul i comunitatea fiind similare, textele
devenind din ce în ce mai diferite.
Toate aceste tipuri de cântare vor constitui
cea dintâi form a cultului cretin, care este
Liturghia, una din cele mai vechi (cumulând toate
aceste elemente) rmânând, dup câte se pare, cea
a lui Ambrozie, episcopul Milanului i meninut
în practica apusean pân în zilele noastre. Etapa
urmtoare de dup acest moment înregistrat în jurul
anului 350 o constituie “Antifonarul gregorian”,
introdus la sfâritul secolului al V-lea.
Cele
apte
sinoade
(concilii)
ecumenice, chiar dac nu au abordat expres
problemele muzicale (sinodul al II-lea, de la
Constantinopol(381),combate
erezia
arian,
sinodul al III-lea, de la Efes (431),condamn
nestorianismul, cel de-al IV-lea sinod ecumenic,
de la Calcedon (451),condamn monofizismul
promovat de eutihieni, cel de-al V-lea, din
Constantinopol (553),impune definitiv, în cadrul
Liturghiei, cântarea “Unule nscut”, cel de-al
VI-lea, de la Constantinopol (680-681),respinge
monoteismul, iar cel de-al VII-lea, de la Niceea
(787),respinge iconoclasmul i hotrte ca
“Simbolul credinei” sau “Crezul” s fie rostit sau
cântat în cadrul Liturghiei) au acordat o importan
deosebit acestora, stabilind ca muzica practicat
în cultul liturgic s fie cuviincioas, s se fac cu
vrednicie, de oameni pricepui i iniiai, exemple
de trire spiritual. Prevederile canoanelor ajung
s precizeze cum trebuie s fie cântarea: natural,
nici gutural, nici nazal, nici alene. Tonurile
înalte sunt potrivite dar numai dac sunt adaptate
la posibilitile vocale ale cântreului.
În numrul viitor al revistei va fi prezentat o
scurt sintez cronologic a unor puncte de vedere
sau concepii privitoare la cântarea liturgic.
Paul CERNUCAN
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SFÂNTUL IOAN VIANNEY
-150 de ani de la moartePe Jean–Baptiste Marie Vianney îl cunoatem
mai ales sub numele de <Parohul din Ars>. S-a nscut
la Dardilly (1786), în apropiere de Lyon, într-o familie
modest de fermieri. A urmat doar câteva clase,
copilria i adolescena i-a petrecut-o lucrând alturi
de tatl su. La 17 ani a simit chemarea spre preoie.
Parohul din Ecully, de care aparinea ctunul natal, îl
ia pe lâng el i îl introduce în studiile seminariale. Dar,
cum peste Frana i Biserica sa trece valul de violene
al Revoluiei, violene care au lsat rni dureroase,
pregtirea viitorilor preoi se fcea cu mare dificultate.
Considerat dezertor din armat pentru c nu s-a
prezentat la recrutare, tânrul Vianney i-a continuat
studiile în secret pân la amnistia din 1810, când a intrat
în Seminarul din Verrieres, de la care s-a transferat în
cel de la Lyon. Nu a strlucit la studii, avea dificulti
mari la anumite discipline, mai ales la teologie i la
filozofie, prea a fi cel mai incult i a fost chiar eliminat
din institut. Acest fapt a determinat pe unul dintre
profesori s-i mrturiseasc Episcopului: ,,Pcat, omul
acesta este un model de pietate!” Episcopul a exclamat:
,,Atunci eu îl reprimesc i Dumnezeu va face restul”.
Vicarul General a subliniat o realitate a acelor timpuri,
dar, poate, a tuturor timpurilor: Biserica are nevoie ,,nu
doar de preoi erudii, ci i de unii sfini”. Încheindu-i
studiile, la 29 de ani a fost sfinit preot. Nu i s-a dat îns
dreptul s mrturiseasc, fiind considerat incapabil s
aprecieze contiinele penitenilor.
Trei ani a fost ajutor de preot pe lâng parohul
Balley din Ecully, care, de altfel, a fost primul care i-a
observat sfinenia. Dup aceast ucenicie a fost numit
preot la Ars, un sat mic, cu doar 230 de locuitori, din
regiunea Dombes. Sat srac, dar bogat în cârciumi...
Tânrul preot a reuit în 10 ani s transforme complet
localitatea, încât ,,cârciumile erau goale, dar biserica
plin”, iar despre buntatea i ingenozitatea parohului
se vorbea pân departe.
Timp de 42 de ani a dus o via sfânt. Îi
începea ziua cu rugciuni, oficia Sfânta Liturghie,
mrturisea, dac era cazul, pân noaptea târziu. Uneori
rmânea în confesional 16 ore. Avea darul de a sesiza
dificultile personale, de a citi tainele inimii, avea
i intuiia i profeia unor evenimente. Ducea o via
auster, druind, druindu-se, meditând, predicând
i studiind-considera c tiina împreun cu sfinenia
sunt ,,podoabele” preotului. Studiul i scrisul le fcea
în sacristie, la numai doi pai de altar, sub privirile
Mântuitorului. Întreaga lui for îi venea de la Sfânta
Euharistie. Iubirea lui pentru Sfânta Euharistie era atât
de puternic, încât se poate spune c Sfânta Euharistie
a format pe preotul, pe catehetul, pe apostolul i pe
predicatorul din Ars (au rmas 6 volume de predici
Seminarium Varadiensis

scrise de Sfântul din Ars). În timpul anilor de pastoraie
a deschis în Ars o coal i un orfelinat, având mereu în
faa ochilor suferinele i nevoile celor mai npstuii.
Mulimile îl cutau, oameni din toate treptele
sociale i de toate nivelele intelectuale de pe tot
cuprinsul Franei au ingenuncheat în faa lui. Un avocat
venit din Paris, la înapoiere fiind întrebat ce a vzut la
Ars, a rspuns:,, Pe Dumnezeu într-un om”.
Statul i-a acordat multe distincii, chiar i Ordinul
Imperial al Legiunii de Onoare, dar le-a refuzat pe
toate în afar de canonicatul oferit de Episcopul su.
S-a stins din via la 73 de ani, în ziua de 4 august
1859. Parohul din Ars a fost beatificat de Papa Pius al
X-lea, în 1905, i, în 1925, canonizat de Pius al XI-lea.
În 1929, Sf. Ioan Maria Vianney a fost declarat
Patron al tuturor parohiilor din lumea catolic (de orice
rit). Astzi, paroh în Ars este Pr. Philippe Perdrix, al
optulea succesor al Sfântului Ioan Vianney. Preotul
de acum ne mrturisete c a fost destul de nelinitit
la aceast numire simiind c nu va putea fi ,,Parohul
din Ars”. A alergat la confesorul su s-i destinuiasc
temerile. Acesta i-a spus: ,,Îngenuncheaz!...i las
toate s se fac...! Aceast mrturisire i-a schimbat viaa...
Ca i ,,bunicul” îi petrece mult timp mrturisind.
O face în sacristie , unde , pe unul din perei, a scris
cuvintele Sfântului Paroh:,,Când mergi la mrturisire,
se poate spune c-l dai jos de pe cruce pe Isus”.
Cunoate toate durerile oamenilor, pe ale
tinerilor care fac pactul cu diavolul pentru reuita la
bacalaureat, pe ale celor care au insulat-o pe Preacurata,
sau nelinitea femeilor care au recurs la avort i acum
nu le vine s cread c au fost iertate de Dumnezeu i-i
spun preotului: ,,V rog s repetai, am atâta nevoie s
mai aud !” Grei de pcate, cei ce se mrturisesc pleac
având pe buze surâsul luminos din dimineaa Învierii.
Pr. Perdrix amintete o realitate dureroas a
zilelor noastre, neîntâlnit în timpul Sfântului Paroh:
o criz profund a credinei, pgânismul: oamenii s-au
obinuit s triasc fr Dumnezeu. Mai uor accept
pe Isus-omul decât pe Dumnezeu - Mântuitorul, azi
aproape dispare contiina pcatului.
i totui, la Ars, continu s vin mereu
oamenii... Muli, foarte muli au sufletele rnite, aduc
cu ei suferine nemaiauzite. Confesorului, oamenii îi
mrturisesc, îngemnate, durerea i pcatul i nu e uor
discernmântul, nici micarea contiinei.
Taina Sfintei Euharistii, iubirea lui Dumnezeu
pentru oameni, aici, la Ars, îi arat puterea i buntatea.
i azi, ca i atunci când era paroh Pr.Vianney, cei care
vin s-l caute pe Dumnezeu se înapoiaz ,,cu mâinile
pline de daruri”.
REDACIA
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HRAMUL SEMINARULUI
Vineri, 30 ianuarie 2009, a fost o zi deosebit de
important pentru Seminarul ordean, dar nu numai.
Importana acestei zile s-a datorat srbtoririi hramului
Seminarului, odat cu srbtorirea celor „trei mari
dascli i Ierarhi, Vasile Grigore i Ioan”.
De fapt srbtoarea a început cu o sear înainte,
cu Vecernia Mare a hramului, iar în ziua urmtoare a
continuat cu Utrenia i cu Sfânta Liturghie Arhiereasc
celebrat de Prea Snia Sa, Virgil Bercea, la orele 11
i 30, la care au fost prezeni nu mai puin de treizeci
de preoi concelebrani. A fost o celebrare mai special
deoarece în cadrul acesteia, Preasnitul a hirotonit
întru lectorat trei seminariti din anul III, i anume:
Marius Chiriloaiei, Anton Rus i Emil Bandici.
Cuvântarea Preasnitului Virgil a fost marcat
atât de Evanghelia zilei, cât i de proiectul de lege
care vizeaz deposedarea Bisericii Greco-Catolice de
bunurile care i-au fost conscate în 1948. Discursul
a fost unul de factur încurajatoare. Preasnia Sa a
spus c pui în faa acestui proiect de lege care vrea
s readuc la tcere Biserica noastr, noi nu trebuie s
încetm s m lumina lumii. S avem grij ca lumina
noastr s nu e ascuns sub obroc, ci s o pstrm
la vedere. S urmm întotdeauna exemplul martirilor
prigoanei comuniste i, în ciuda tuturor vicisitudinilor,
s m întotdeauna gata s ne jertm viaa pentru Isus
Cristos i pentru Evanghelia Sa.
Ultimul eveniment din cadrul acestei srbtori
l-a constituit un îmbelugat prânz la care au fost invitai
s ia parte toi cei care au participat la Sfânta Liturghie.
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