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TIMP DE EVALUARE
Probabil c unul dintre evenimentele marcante
ale ultimelor sptmâni din viaa Seminarului nostru a
fost vizita Comisiei de evaluare a Semninariilor Teologice
instituit de ctre Sfântul Sinod al Bisericii noastre.
Probabil nu toi tiu, îns din anul 2005, de când Biserica
noastr a fost ridicat la rangul de Arhiepiscopie Major,
Episcopii greco-catolici s-au constituit într-un Sinod,
care la rândul su este ajutat de ctre câteva „comisii
sinodale” formate din clerici, consacrai i laici care se
ocup de analizarea feluritelor aspecte ale vieii Bisericii
noastre, oferind Ierarhilor prezentri i lecturi ale unor
situaii, precum i sugestii ori propuneri concrete. Astfel
de comisii exist pe diferite planuri: juridic, administrativ,
patrimonial, liturgic, teologic, etc. Firete c între
ateniile Bisericii Greco-Catolice se a i problema
învmântului i a formrii la toate nivelurile. În Comisia
de Educaie Catolic, exist o ramur care se ocup de
Seminariile teologice, iar episcopii au cerut acesteia s
fac o analiz amnunit i serioas a situaiei din cele
patru instituii pentru formarea viitorilor preoi, pe care
Biserica Român Unit le are la ora actual: Blaj, Oradea,
Cluj i Baia Mare.
Primul pas al acestui demers a avut loc anul
trecut, când ecare rector a primit un chestionar cu
diferite întrebri ce încercau s verice marea majoritate
a aspectelor vieii propriului seminar: de la modul în
care are loc formarea, la numrul de educatori implicai,
trecând prin prezentarea efectiv a situaiei cldirilor,
dormitoarelor, cantinei, capelei, administraiei i a tuturor
aspectelor concrete ale vieii viitorilor preoi. Aceasta
era deci o prim trecere în revist, pe care putem s o
denumim subiectiv.
Între 12 i 16 martie, a avut loc îns o evaluare
cu tent obiectiv a Seminariilor. Avându-l în frunte pe
PSS Florentin Crihlmeanu, episcop de Cluj-Gherla,
împreun cu rectorii tututor seminariilor am vizitat rând
pe rând instituiile noastre de pregtire a viitorilor preoi.
Joi, 12 martie, ne-am aat la Cluj, vineri 13 am fost
prezeni la Baia Mare, sâmbt 14 la Blaj, iar luni 16 s-au
încheiat vizitele la noi la Oradea. În ecare dintre aceste
centre, rectorul locului a început printr-o prezentare
global a propriei situaii, urmat de ctre formatori i de
prinii spirituali. S-a încercat în ecare situaie schiarea

tuturor aspectelor care compun formarea tinerilor notri,
programul pe care ei îl au, treptele pe care trebuie s le
treac precum i toate amnuntele vieii comunitare. Apoi
s-a fcut o vizit a ambientelor, a camerelor seminaritilor,
a birourilor formatorilor, a dependinelor, a spaiilor
pentru rugciune, studiu i timp liber. A fost important
în ecare caz întâlnirea cu un grup de seminariti: au
participat în toate cele 4 centrele seminaritii anilor III
i IV, i nici Oradea nu a fcut excepie. i pretutindeni,
atât PS Florentin cât i rectorii au pus studenilor
felurite întrebri, încercând s se conving de temeinicia
vocaiilor lor, de viaa real pe care acetia o duc, de
pregtirea teologic i nu în ultimul rând de viziunea
asupra Bisericii i de planurile lor pentru viitor. Ultimul
punct pe ordinea de zi, dar deloc ultimul în ordinea
importanei, a fost întâlnirea cu Episcopul respectivului
loc, invitat la rândul su s vorbeasc despre viziunea sa
asupra formrii la preoie i asupra chestiunilor concrete
ale clerului i a perspectivelor propriei sale eparhii.
Concluziile ultime ale vizitelor noastre vor reveni
Episcopilor la Sinod, îns aceasta a fost o experien cu
totul inedit. De la Revoluie încoace, ecare Eparhie a
încercat s lupte pentru formarea i consolidarea propriilor
structuri, i poate adesea munca de-a pune ceva minimal
pe roate ne-a privat de un timp resc al împrtirii cu
cei ce probabil treceau prin diculti similare. Avem
patru seminarii destul de diferite, i este interesant s vezi
specicul i bogia ecruia. Fiece seminar re-ncut
într-un context precis, a încercat s rspund provocrilor
specice ale respectivei realiti eparhiale, în funcie de
structurile i de baza material -i îndeosebi- uman care
se avea la dispoziie, devenind astfel un tablou-descriptiv
al unei viziuni teologice, administrative i ecleziale a
unei episcopii anume. i dac am adunat, fr îndoial,
bogie din vieile altora, precum i sugestii i idei
concrete asupra anumitor modaliti de formare, rmân
îndeosebi cu senzaia clar c cea mai mare achiziie
este însi colaborarea dintre noi, care trebuie s contiue
pentru a adeveri –oare a câta oar? – zicala c nimeni nu
e atât de srac pentru a nu avea ceva de împrtit, ori atât
de bogat pentru a nu putea s primeasc nimic.
Pr. Cristian SABU
rector

SESIUNE DE COMUNICRI TIINIFICE
În data de 13 martie a.c. a început, la Seminarul
Teologic Greco-Catolic din Oradea, a treia ediie a
Sesiunii de comunicri tiinice studeneti cu tema
„Apostolatul tinerilor în Biseric”.
Dup ce anul trecut s-au dezbtut lucrri
privind „provocrile tânrului cretin într-o Europ
secularizat”, iar acum doi ani s-a vorbit despre
„valorile familiei în contextul european”, anul acesta
studenii de la diferite faculti din ar au încercat
s ofere rezolvri la problemele cu care se confrunt
astzi Biserica cu privire la apostolat.
În ideea de a nu  indifereni fa de semenii
notri care înc nu îi cunosc Mântuitorul, s-a
desfurat la Oradea o sesiune de comunicri tiinice
studeneti organizat de ctre Asociaia Studeneasc
„Coriolan Tmâian” Oradea, ASCTO. Scopul acestei
întâlniri a fost acela de a aduna la Oradea tineri de la
alte faculti din ar, i nu
numai, care ar putea veni cu
propuneri de pastoraie prin
care fraii notri mai mici s
poat sa-L cunoasc pe Cel
care le ofer mântuirea.
Au
fost
invitai
studeni de la majoritatea
facultilor de teologie din
ar, îns i de la câteva
faculti laice. Au rspuns
invitaiei patru studeni de
la Facultatea de Teologie
Ortodox din Craiova,
ali patru studeni de la
Facultatea de Teologie Ortodox din Timioara, un
student de la Institutul Romano-Catolic „Incarnatiae
Sapientiae” din Alba Iulia, o student de la Facultatea
de Inginerie Electric i Tehnologia Informaiei, o
alta de la Facultatea de Construcii din Cluj-Napoca,
trei studeni care locuiesc în Institutul Pontical „Pio
Romeno” din Roma i cinci studeni de la Facultatea de
Teologie Greco-Catolic din Oradea.
Deschiderea lucrrilor a avut loc vineri, 13
martie, cu începere de la orele 9. Primul moment
din program a fost al Corului „L’annunciazione” al
Colegiului „Sfânta Familie”, dirijat de profesorul
Radu Murean, în prezena Preasnitului Virgil
Bercea, Episcop al Oradiei, a Domnului Ionu Popescu,
Directorul Departamentului de Oradea al Facultii
de Teologie Greco-Catolice i a altor distini preoi
i profesori ai facultii. Sesiunea s-a desfurat pe
durata a dou zile (13 i 14 martie). Lucrrile au pus
în discuie diferite metode i tehnici prin care tinerii ar
putea  atrai spre iubita Biseric a Domnului nostru.
Acest aspect a fost dezbtut din multe puncte
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de vedere, studenii încercând s -i pun în valoare
talanii pe care i-au primit i pe care, la rândul lor,
trebuie s-i multiplice, împrtindu-ne i nou, celor
prezeni, din manifestrile harului Spiritului Sfânt.
Astfel, pe parcursul a dou zile, s-a vorbit pe
marginea subiectelelor: misionariat, evanghelizare,
modaliti de catehez, pastoraie, apostolul autentic
în zilele de azi. Toate aceste subiecte au fost abordate
pentru a oferi o cât mai real cale prin care tinerii ar
putea  condui la Christos.
Doar dup o zi de lucru am sesizat c rezultatele
deja începeau s apar. Cei care au venit de la mare
deprtare se simeau acas, cei care aveau emoii la
început se simeau într-un ambient prietenesc, familiar,
nu mai simeau teama, cei care nu se iubeau înainte au
reuit s o fac, cei crora le era greu s împrteasc
idei cu ceilali o puteau face, pentru c exista cineva
lâng ei care s îi asculte.
Acestea sunt numai câteva
dintre lucrurile care s-au
întâmplat pe parcursul
acestei sesiuni de comunicri
tiinice, îns sunt i mai
multe care se ascund în
suetul participanilor i
pe care doar Domnul le
cunoate i care sunt ca o
tmâie bine mirositoare
înaintea Lui.
Împreun
cu
profesorii i preoii notri
am reuit s închegm un
ambient de munc prielnic pentru a dezbate aceast
problem delicat a tinerilor de azi, tineri care se
confrunt cu o societate care le ofer doar plceri
trectoare i îneltoare, încercând s-i îndeprteze
de la scopul pentru care au fost creai, i anume, acela
de a-L cunoate pe Domnul. Bucuria noastr de a sta
cu Dumnezeu va nate i în ei dorina de a-L cunoate
pe Cel care este izvorul iubirii, astfel c în programul
sesiunii au fost introduse momente de rugciune.
Vineri, la Catedrala Greco-Catolic „Sfântul Nicolae”
din Oradea, ne-am adunat cu toii i ne-am rugat
împreun în cadrul unei seri peniteniale animate de
Oratoriul „Maria Imaculata” din Oradea, condus de Pr.
Mihai Tegze. Si tot împreun am fost în rugciune la
Sfânta Liturghie a Darurilor Înainte Snite.
Au fost momente de har i binecuvântare din
partea Domnului i de cald asisten spiritual din
partea Maicii noastre Snte.
Iulian BOGLU,
ANUL -IISeminarium Varadiensis

IMPORTANA POSTULUI MARE PENTRU CRETINI
Muli cretini neacordând o prea mare importan
postului, îl in fr tragere de inim sau, cu atât mai
mult, nu îl in deloc. Postul trebuie s-1 primin cu
bucurie, nici defel cu fric sau prere de ru, cci nu
este înfricoator pentru noi, ci pentru diavoli. Nimeni
s nu cread c Domnul nu se bucur când postul
este inut, sau nu se intristeaz atunci când acesta este
dispreuit. Postul în sine este o renunare i, datorit
absenei acestei renunri, moartea a intrat în viaa
omului pentru c s-a nesocotit porunca abinerii de la
ceva anume cerut de ctre Dumnezeu. Postul nu poate 
separat de completarea lui care este rugciunea. Însui
Mântuitorul o spune, referindu-se la cei demonizai, c
acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugaciune
i cu post (Mt. 17,21).
Sfântul Evagrie Ponticul atrage atenia asupra
trei mari pcate: mrirea deart, pofta pântecului i
iubirea de argini. Îmbuibarea pântecului este maica
desfrânrii, iar postul i înfrânarea sunt bogia
suetului. S ne silim, aadar, s o câtigm cu
înelepciune i smerenie, fr a ne luda ca fariseul
cu împlinirea legii. Mrirea deart ne orbete ochii
ca s nu-1 mai vedem pe aproapele nostru, c i el îi
are valoarea sa putând înva i de la el lucruri bune
i folositoare. Trebuie s ne pzim de plcere i de
poftele trupeti, dar mai ales de mândrie, care este
maica tuturor rutilor.
Atunci când Dumnezeu 1-a creat pe om, i-a
dat porunc s posteasc. Dac Adam ar  împlinit
aceast porunc, nu ar  avut de suportat consecinele
neascultrii. Dei Dumnezeu i-a dat o porunc clar:
,,din toi pomii din rai poi s mnânci, iar din pomul
cunostinei binelui i rului s nu mnânci, cci, în ziua
în care vei mânca din el, vei muri negreit!” (Fap. 2,
16-17). Aceast dispoziie nu era alta decât porunca
de a posti. Vedem c i în Paradis era vorba de post,
cu atât mai mult este nevoie în afara lui. Înainte ca
omul s-i piard demnitatea la care a fost rânduit,
postul era pentru el o condiie vital în vederea fericirii
sale. Dup cderea sa, postul a devenit o necesitate,
un medicament, acum când suetul su este rnit de
pcate i cauta mereu vindecarea. Adam putea cu foarte
mult uurin s refuze propunerea fcut de diavol,
dar a preferat s se pun în locul lui Dumnezeu, a vrut
s cunoasc ce este binele i ce este rul. Vedem noi
cât de bine reuete omul greitor s discearn binele
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de ru. Dac ar  cu adevrat în stare de a judeca bine
lucrurile, nu ar grei, nu ar pctui, îns omul nu are
capacitile lui Dumnezeu, omul ind doar o creatur.
În rzboi cu diavolul, Adam ar  trebuit s se supun
acestei porunci, atunci nu ar mai  auzit cuvintele:
,,pmânt eti i în pmânt te vei întoarce” (Fa. 3, 19).
Din acel moment omul s-a fcut robul simurilor sale.
De ce trebuie ca s postim? Cum spune Sfântul
Efrem Sirul, în rugciunea pe care o rostim aproape la
toate slujbele din Postul Mare, s nu ni se dea spiritul
trândviei, care omoar viaa spiritual, grija de multe,
care distrage atenia de la rugciune, iubirea de domnie,
care nu este altceva decât comoditatea i vorbirea în
desert, pentru ca s nu atragem asupra noastr judecata
nimnui, dar mai ales a Domnului. Continua Efrem,
cerând darul virtuilor, printre care spiritul curiei, al
umilinei, al rbdrii i al dragostei, ca prin ele s ne
putem pregti cu adevarat pentru Srbtoarea Învierii.
Nu în ultimul rând, prin rugciunea Sfântului Efrem se
cere i darul autocunoaterii de sine, pentru a nu aduce
o smintire aproapelui nostru.
Adesea zicem c ne este fric de post pentru c
stric aspectul exterior i slbete trupul. Dar luând
din cele ale trupului, punem pentru cele ale spiritului,
mrturisind cu Sfântul Pavel ,,de aceea nu ne pierdem
curajul i chiar dac omul nostru cel din afar trece, cel
din luntru îns se înnoiete de zi cu zi” (2 Cor. 4. 16).
Asadar, s nu ne temen s postim, cci postul ne scoate
din multe rele, stpânindu-ne pornirile trupului.
Cretinul, când postete, nu trebuie s se abin
doar de la diferitele mâncruri, ci trebuie s posteasc
i suetete. inând doar posturile rândute de Biseric,
exista primejdia s le inem doar într-un mod formal,
fr nici un folos. Din ce cauz oare? Pentru c ne
inem departe doar de anumite mâncruri, îns nu ne
inem departe de pcat. Nu este sucient a ne îndeprta
doar de la mâncrurile din carne, trebuie s renuntam
i la a face ru aproapelui nostru. Nu are nici un folos
petrecerea unei zile întregi în post cât timp facem lucruri
pctoase. Unii dintre noi nu sunt neaprat sensibili
la mâncare, îns renunând la anumite plceri i vicii
zilnice, vom putea cu adevrat s spunem c am postit.
Numai astfel vom aduce jertf bine plcut Domnului
i vom avea mai mult folos de pe urma postului.
Bogdnel TIMO,
ANUL -IV3

CURSUL DE FORMARE PENTRU ANIMATORI
Între 6 i respectiv 8 martie, împreun cu ali
patru membrii ASTRU Oradea am avut ocazia s
particip la cursul formativ pentru animatori organizat
la nivel naional de ctre Asociaia Aciunea Catolic
din Romania.
Într-o diminea ploioas de vineri, în care
gândul îmi zbura la patul i perna pe care am lsat-o în
urm, am pornit însoii de Pr. Olimpiu Todorean spre
Luncani, o comun situat la 14 km de Bacu, unde
avea s se desfoare cursul de formare a animatorilor.
Drumul a fost unul foarte lung i obositor, având în
total de parcurs o distan de aproximativ 800 de km.
Datorit entuziasmului care ne mâna de la spate, acest
traseu aparent obositor a devenit unul plcut, de-a
lungul cruia am putut admira bogia i varietatea
formelor de relief ale rii noastre. Am început s
îneleg de ce strinii
care ne viziteaz ara
rmân impresionai de
minunia reliefului
foarte bine conservat,
pe care omul nu l-a
distrus. Cele 10 ore
de drum au trecut
foarte repede datorit
armonioasei îmbinri
între
rugciune,
peisaje mirice, glume
i cântece.
Pe la orele
dup-amiezii am ajuns
la Luncani. Am fost
primii la o mnstire
carmelitan unde am
aat linitea interioar i spiritul rugciunii, era practic
un loc rupt de aceast lume a vitezei.
Cursul de formare propriu-zis a început cu o
Liturghie a tinerilor celebrat în ritul latin. În timpul
Sntei Liturghii s-a simit universalitatea Bisericii,
tineri venii din toate colurile rii participau la aceeai
rugciune. Seara s-a încheiat cu jocuri de cunoatere
în care ne erau adresate întrebri referitoare la scopul
pentru care doream s participm la acest curs, ce
ateptri avem de la acesta, motivaiile intrinseci pentru
care dorim s desfurm activiti cu ali tineri, etc. La
sfâritul acestei seri de cunoatere, toi împreun i-am
mulumit lui Dumnezeu pentru oportunitatatea de a ne
întâlni i i-am cerut ajutorul pentru cele dou zile de
formare care aveau s urmeze.
A doua zi, sâmbt 7 martie 2009, toat lumea
era cu zâmbetul pe buze, puteai citi bucuria în ochii
ecruia, de asemenea i entuziasmul de a descoperi
lucruri noi. Dup ce am luat micul dejun, a avut loc
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o prezentare a asociaiei Aciunea Catolic, care am
aat c are atât lier ce corespunde ritului bizantin
(Asociaia ASTRU), cât i lier ce corespunde ritului
latin (Aciunea Catolic din Iai), iar acestea dou
conlucreaz pentru scopul snitor al Bisericii. În
continuare ni s-a vorbit despre importana animatorului
în organizarea unui grup i cum se raporteaz acesta
la grup. Am învat multe jocuri noi, pe care a trebuit
s le exemplicm ecare dintre noi. Acestea au fost
momente când îmi aduceam aminte de copilrie. Ce
frumos este s i copil! Atunci am realizat c, chiar
dac în faa oamenilor nu mai suntem copii, nu ne
pirdem atributul de a  copii în faa lui Dumnezeu.
În cursul dup-amiezii ne-am împrit pe grupuri
de discuie în care ecare a prezentat situaia grupului
de tineri pe care îl animeaz acas, precum i experiena
sa personal în a lucra
cu tinerii. Experiena
împrtirii
ideilor
în grupul de discuie
m-a îmbogit mult,
am avut o mulime
de lucruri de învat,
cum ar : metode
experimeantale care
au dat roade în privina
tinerilor, tehnici de a
intra în dialog cu tinerii
etc.
Seara
s-a
încheiat cu o serat
dansant cu ocazia
creia ecare regiune
trebuia s prezinte un
cântec, un dans sau o mâncare specic zonei lor de
provenien. Astfel am avut prilejul de a cunoate mai
îndeaproape specicul ecrei zone, s descopr noi
obiceiuri.
Duminic, 8 martie, avea s e ultima zi a
cursului de formare. Între timp se legaser prietenii i
se simea un sentiment de unitate pe care ecare aveam
s-l aducem celor de acas. Dup Sfânta Litughie,
ecare grup a pornit înspre meleagurile sale.
Drumul a fost unul lung, dar care a meritat din
plin s e fcut datorit experienei minunate pe care
am acumulat-o de-a lungul acelor trei zile. E încurajator
s tii c mai exist tineri care sunt dornici s-L fac pe
Isus cunoscut i altor tineri. În acel weekend am putut
tri realmente unitatea în diversitate pe care o prezint
Biserica Catolic.
Daniel ITOAN,
ANUL -IISeminarium Varadiensis

NECESITATEA LINITII
Isus le spune apostolilor Si: „Venii la o parte
într-un loc singuratic i odihnii-v puin... Atunci ei au
luat barca cu care au plecat într-un loc pustiu, departe
de lume, s-au dus acolo unde era linite”.
Azi trim într-o lume glgioas. Pretutindeni
avem parte de zgomote: pe strad, în blocuri, la locul
de munc. Zgomotul este tovarul nostru de drum, iar
de multe ori, când nu avem parte de zgomot, parc ceva
ne lipsete. Nu suportm linitea, nu suportm s stm
singuri cu eul nostru personal. Avem nevoie de zgomot.
De aceea tinerii frecventeaz cluburile, discotecile
în cutarea zgomotului i a fugii de ei înii. Ne-am
obinuit s trim într-o continu agitaie, nu mai tim
s trim linitii.
De cele mai multe ori gloata ne înspimânt.
Suntem înspimântai de miile de oameni din orae,
de pe stadioane sau chiar i din locurile de distracie.
Este un adevrat uragan,
un vârtej de oameni care
triesc i mor într-o spiral
fatal de bucurii i dureri,
speran i disperare, râs
i plâns. Oameni condui
de zgomot, care nu au
cunoscut pacea pe care o
poate aduce doar linitea.
În
majoritatea
cazurilor ne consolm
spunând c o s avem
parte de linite la sfârit
de sptmân. Acesta este
un alt mod de a ne mini.
Odat ce vine sfâritul de
sptmân, ne sunm cunotinele zgomotoase pentru
a ne întâlni i a petrece timpul împreun. Aceasta este
o linite iluzorie care nu are un efect benec asupra
noastr.
Putem spune c azi marea parte a omenirii triete
dup dictonul m agit, deci exist. Omul a început si caute chiar mai multe slujbe în disperarea sa de a-i
ocupa timpul. Muli spun c nu au timp liber, dar acest
lucru se datoreaz faptului c ei nu-i îngduie s aib
timp liber. Le e fric de libertate, de linite, de golul pe
care l-ar descoperi în ei prin linite. De viaa lipsit de
sens pe care o au odat ce este înlturat zgomotul. Într-o
astfel de situaie omul are nevoie de pace, de linite, de
tcere, de reecie. Dragostea pentru tcere aduce cu
sine linitea interioar, unirea într-o comunitate cum
este familia sau parohia, fraternitatea, prietenia etc.
Lipsa dragostei fa de tcere duce la delsare,
la plictiseal, la clcarea disciplinei, la pierderea pcii
interioare. De aceea trebuie ca acea cutare a linitii
s e o exigen a vieii noastre. S cutm linitea în
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familie. Familia trebuie s e un loc al linitii unde
s ne regsim, un colior al fericirii i al dragostei
i nicidecum un refugiu de noapte sau un fel de hotel
unde te speli, mnânci i dormi.
Muli oameni ajuni la vârsta senectuii arm
c dei au avut o familie, nu au avut un cmin, nu i-a
iubit nimeni. Trebuie s ne facem timp pentru ceilali.
Nu doar s vorbim cu ei, ci s comunicm cu adevrat
atât cu cei tineri, cât i cu cei maturi sau btrâni. S
ne odihnim în linitea prieteniei. Cine nu are prieteni
se a în cutri continue, este un rtcit care nu-i
gsete locul, nu are linite. Cine nu are timp pentru
prieteni nu are timp nici pentru el însui.
Biserica este o oaz a linitii accesibil tuturor.
Cel mai odihnitor lucru este rugciunea comun prin
care nimeni nu este singur, ci împreun cu cei care se
roag formeaz mdulare animate ale Trupului Mistic al
lui Christos. În Biseric,
linitea este o necesitare,
iar zgomotul un proscris.
Pentru a auzi oaptele
Spiritului Sfânt este
nevoie de linite. Muli
mistici, atât catolici cât
i ortodoci, arm faptul
c Dumnezeu vorbete
inimii în linite. Aadar,
vedem
cum
linitea
devine o condiie esenial
în a descoperi planul pe
care Dumnezeu îl are cu
ecare dintre noi. Pentru
un om necredincios,
duminica este o zi plictisitoare în care nu poate s se
ascund de el însui prin munc, dei ar trebui s e
pentru toi o zi a bucuriei. O zi în care linitea Raiului a
învins zgomotul Iadului prin Învierea lui Isus Christos.
Snirea duminicii este un principiu fundamental ce
contribuie la echilibrul nostru interior, dar i exterior.
Isus este cel care d odihn celor împovrai i necjii.
Cutarea pcii i a linitii în afara lui Christos este un
act destinat eecului.
Isus este izvorul linitii. Zilnic trebuie s venim
în faa Lui pentru a sorbi din linitea Sa divin. Acest
lucru ar trebui s devin o constant a vieii noastre.
Rugciunea este canalul prin care primim linitea. Cel
mai bun loc pentru rugciune este Biserica, deoarece ea
garanteaz prezena lui Isus prin Euharistie. Facei-v
timp, ca mcar în trecere, s intrai zilnic într-o biseric
pentru un scurt moment de rugciune aductoare de
linite.
Eugen IVU,
ANUL -II5

ISTORIA MUZICII BIZANTINE (III)
Datorit faptului c exist o strâns legtur
a vieii religioase în general i a evoluiei doctrinei
cretine, cu cea a muzicii de cult, vom încerca o
scurt sintez cronologic a unor puncte de vedere sau
concepii privitoare la cântarea liturgic.
Sfântul Clement Alexandrinul îi expune
prerile în cunoscuta lucrare, “Pedagogul”, în care
gsim i textul unei cântri de laud lui Christos.
Potrivit concepiei sale, copiii trebuie educai pentru
viaa cretin prin cântul religios i alte mijloace. Unul
dintre scopurile Întruprii Logosului const în dorina
acordrii simfoniei macrocosmosului (Universul) cu
cea a microcosmosului (Omul). Aceast grandioas
simfonie a orchestrei cosmice caut nu numai
armonia general a elementelor, ci i cântul mântuirii.
Asculttorii devin din mori, vii; Logosul este deschis
ochilor orbilor i melodiile sunt accesibile surzilor.
Tertulian (160-240 d.Cr.) este unul dintre cei
dintâi scriitori cretini care abordeaz problemele
complexe ale muzicii de cult, care se regsesc în cel
puin trei dintre lucrrile sale: “Despre spectacole”,
“Despre rugciune” i “Împotriva iudeilor”. În
concepia lui Tertulian, lui Dumnezeu Îi este plcut
dulceaa vocii, care este opera Sa. Diavolul schimb
aceast destinaie spre propriile plceri. Îndemnul lui
Tertulian este clar i ferm: “Noi cretini avem suficient
literatur, suficiente versuri, idei i cântri, suficiente
i nu legende, ci adevruri”. Rugciunea trebuie s fie
cuvânt, spirit i raiune i are în vedere i forma cântat
din predica liturgic.
Sfântul Atanasie (+374 d.Cr.) formuleaz
necesitatea unei armonii perfecte între text, melodie i
ritm-pe de o parte-, i suflet, i spirit-, pe de alt parte.
În concepia sa, cei ce cânt fac bine nu numai lor, dar
i celor care îi ascult.
i cei trei mari autori de liturghii, Vasile cel
Mare, Ioan Gur-de-Aur i Grigore Dialogul au referiri
interesante la cântarea liturgic. Sfântul Vasile cel
Mare afirm, în scrierile sale: “Cântarea reprezint
senintatea sufletelor, recompensa pcii, alinând
zgomotele i valurile cugetelor, cci îmblânzete mânia
sufletului i cuminete pe cel pctos. Muzica sprijin
împrietenirea, unete pe cei desprii i împac pe
vrjmai; cci cine poate s considere duman pe acela
alturi de care cânt, adresându-se lui Dumnezeu{…}
Cântarea este sigurana pruncilor, podoaba brbailor,
consolarea btrânilor, cea mai convenabil podoab a
femeilor, odihna ostenelilor, glasul Bisericii”.
Cu Iustinian, alctuitor de imnuri cretine,
depim deja grania primelor secole i intrm în
perioada înfloririi vieii monahale sprijinit de
eminentul împrat bizantin.
Cu aceasta ne-am apropiat de o alt problem
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important, i anume cea a creaiilor lansate în aceast
perioad. Specialitii în liturgic au reconstituit
principalele momente ale Sf. Liturghiei actuale, în
imne aprute disparat în primele secole, unele de
origine evanghelic sau biblic, altele fiind creaii
ale epocii, datorate unor autori mai bine cunoscui
sau necunoscui înc. Astfel, în prima categorie
pot fi amintite urmtoarele momente: Doxologia,
Fericirile, Imnul serafimilor, Tatl nostru .a.; iar din
cealalt categorie sunt citate: Antifoanele, Doxologia
mic, Trisaghionul (Sfinte Dumnezeule), Venii s ne
închinm, Heruvicul, Axionul etc.
Vorbind puin despre imnele care se cânt
la Sfânta Liturghie, am putea începe cu cel deal II-lea antifon-“Unule nscut”, care conine un
pronunat caracter doctrinar (christologic, trinitar,
antimonofizit etc.) i care aparine împratului
Iustinian (527-565) i a fost generalizat dup cel deal V-lea Sinod Ecumenic (533), devenind un imn de
mare importan al primei pri a Liturghiei.
Imnul trisaghion (Sfinte Dumnezeule…) pare
a fi de origine apostolic, dar este atestat în timpul
patriarhului Proclu (+447) i cântat la Sinodul al VIlea Ecumenic de la Calcedon (451).
Imnul serafimilor (Sfânt, Sfânt, Sfânt e
Domnul Savaot…) îi are fundamentul în texte din
Sfânta Scriptur, fiind atestat în Epistolele pauline
i de Constituiile apostolice, dar este prezentat, în
detaliile sale, în secolul al IV-lea, când este considerat
“un adevrat imn de biruin a cretinismului”.
Heruvicul pare s fi aprut în aceeai perioad
prin desprinderea de celelalte i conturarea unui
specific, aprofundat în timp. Este tiut faptul c acest
imn a fost cântat în cor, la marea intrare din anul 754,
confirmând deci prezena sa în cel mai important
loca de cult din Imperiu, Biserica
„Sfânta
Sofia’’
din
Constantinopol,
reconstruit în locul celei arse a lui Constantin cel
Mare.
Cu Axionul, imn închinat Maicii Domnului,
intrm deja în zona troparului, fiind vorba de o cântare
din “Canonul Utreniei”. Partea a II-a a imnului“Ceea ce eti mai cinstit decât heruvimii…” aparine
ilustrului melod al secolului al VIII-lea, Episcop de
Maiuma (Fenicia).
Aceast încercare de inventariere a
principalelor momente muzicale evideniaz
cristalizarea tiparelor arhitectonice de baz ale
cântrii bizantine.
Paul CERNUCAN,
ANUL -IISeminarium Varadiensis

HIROTONIRE DE DIACON
Sâmbt, 14 martie 2009 în cadrul Sntei
Liturghii ce a început de la orele 8 a avut loc în capela
Seminarului Greco-Catolic hirotonirea diaconal a
studentului Anton Cioba, absolvent al Facultii de
Teologie Greco-Catolic din Oradea, în prezent student
în anul I la Ponticia Universita Salesiana din Roma,
cu specializarea în pastoraia tinerilor.
La aceast ceremonie foarte important pentru
noul diacon au fost prezeni membrii familiei, fotii
colegi de facultate, muli prieteni i cunoscui. Pe
aceast cale îi urm i noi lui Anton mult har, dragoste
fa de Isus i fa de Biseric, pe calea pe care i-a ales-o.

CONFERIN DESPRE AVORT
În data de 27 februarie 2009 a avut loc în Aula Magna a Seminarului ordean o conferin despre avort,
intitulat „Impactul avortului asupra familiei”. Confereniar a fost doamna doctor Christa Todea-Gross care a
mrturisit: „concluzia la care am ajuns dup studiile efectuate este aceea c nu srcia material este motivul pentru
care mamele i tinerele recurg la avort, ci o mare srcie spiritual care a cuprins societatea noastr, dornic de o
via cât mai comod, fr copii muli, lipsit de grija educaiei lor, uitând c familia integr i cretin este singura
în msur s ne aduc fericirea atât în viaa aceasta, cât i în cea de dup moarte”.
Conferina doamnei Todea-Gross a fost una de bun augur, fcând puin lumin în acest subiect care pentru
societate pare a  unul tabu. Astfel ea a fcut referire la unele elemente legate de avort care sunt omise chiar i de
medicin. Astfel, doamna doctor a vorbit despre sindromul post-avort care are consecine grave atât pentru soie, so,
dar i pentru medicul ginecolog care a svârit avortul. În ceea ce privete remediul pentru aceast traum post-avort
este unul de natur exclusiv spiritual, i anume participarea la Sfânta Liturghie i Împrtania.

CONFERIN DESPRE EFECTELE CONTRACEPIEI
În data de 18 martie 2009, cu începere de la orele
20 a avut loc în Aula Magna a Facultii de Teologie
Greco-Catolic o conferin despre viaa de familie,
având ca tem „Contracepia – cauza dezordinii din
viaa de cuplu i alternativa metodelor naturale de
reglare a naterilor”. Conferina a fost susinut de ctre
domnul Emanuel Cosmovici, care împreun cu soia sa
au fondat în 1996 organizaia neguvernamental provita
Asociaia Programele Bunavestire din Bucureti, care
are ca scop promovarea familiei i a vieii.
Tot ceea ce a vorbit domnul Cosmovici a
fost de un real interes pentru tânrul auditoriu. El
spunea c predarea metodelor naturale de reglare a
naterilor trebuie s aib loc în cadrul Bisericii, ea
ind singura care poate asigura o educaie corect i
moral tinerelor familii. Altfel, aceste metode rmân
o metod contraceptiv neagresiv. De fapt, metodele
naturale nu pot  practicate decât în asociere cu virtutea
castitii conjugale. În sprijinul spuselor sale, l-a citat
foarte mult pe Ioan Paul al II-lea, care în cartea sa
„Iubire i responsabilitate” a schiat cel mai corect
portet al unei viei conjugale trite conform voinei
lui Dumnezeu. Dac metodele contraceptive distrug
femeia, metoda natural de programare a naterilor o
apr, meninând-o sntoas.
Seminarium Varadiensis

Domnul Cosmovici a recomandat metoda
natural descoperit de Josef Roetzer (metoda simptotermic), iar informaiile despre cum se poate aplica
aceast metod se gsesc pe internet la www.darulvieii.
ro. Practicarea metodelor naturale este singura cale
ctre o societate sntoas, spunea confereniarul
Emanuel Cosmovici.

REDACIA
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LITURGHIA DARURILOR ÎNAINTE SFINITE
În Biserica Român Unit cu Roma exist o
anumit reinere fa de Liturghia Înaintea Snitelor.
Aceasta se datoreaz faptului c nu sunt cunoscute nici
celebrarea acestei Liturghii, i nici motivaia teologic
din Biserica Oriental. Biserica cere s nu se celebreze
Dumnezeiasca Liturghie în zilele de post, bazat pe
o motivaie teologic, dar aceasta este puin tiut i
insucient aprofundat. Credincioii greco-catolici
trebuiesc învai, atât din punct de vedere al teologiei
liturgice orientale, cât i din punct de vedere practic,
ce înseamn aceast celebrare, pentru ca s îi îneleag
scopul i roadele ei.
Liturghia Darurilor Înainte Snite este
dependent de Dumnezeiasca Liturghie, deoarece
Sntele Taine cu care se împrtesc credincioii
sunt tocmai cele din duminica precedent. Chiar dac
în actualele prescrieri tipiconale slujirea Liturghiei
Darurilor Înainte Snite este prevzut doar pentru
zilele de miercuri i vineri din Postul Mare, totui,
pentru a nu-i lsa pe credincioi lipsii de Sntele Taine,
ea se poate sluji i în celelalte zile de peste sptmân
din Postul Mare. Cu alte cuvinte, Liturghia Darurilor
Înainte Snite nu este altceva decât o parte a Vecerniei
la care se adaug ritualul purtrii Sntelor Taine la Masa
Altarului, pregtirea pentru împrtanie, împrtania
propriu-zis, mulumirea i prile de încheiere, aa
precum se face la Dumnezeiasea Liturghie, de unde au
fost luate i introduse în aceast celebrare.
În cele ce urmeaz doresc s fac o scurt
prezentare a prilor componente Liturghiei Darurilor
Înainte Snite:
a) Pregtirea. Preotul, la începutul Veceniei,
scoate Sntele Taine din Chivot i le poart cu mult
evlavie la masa Proscomidiei, unde le va acoperi i le
va tmâia, ca la momentul potrivit s le duc la Masa
Altarului în cadrul unei procesiuni sobre i solemne;
b) Prima parte concret a Liturghiei Darurilor
Înainte Snite este în realitate prima jumtate a
Vecermiei, care se slujete pân dup cele doua
Paremii sau citiri din Vechiul Testament. Citirile alese
de Biseric pentru aceste seri din zilele Postului Mare

sunt texte din crile Genezei, Exodului i Proverbelor;
c) A doua parte este format din cdirea special a
celor patru laturi ale Mesei Altarului, în timp ce Preotul
cânt, la ecare latur, câte unul din primele patru
versete ale Psalmului 140, ecare verset ind urmat de
refrenul care este întocmai începutul Psalmului: „Sa
se îndrepteze rugciunea mea ... „, cei care particip
exprimându-i pocina prin metaniile pe care le fac;
d) A treia parte culmineaz cu procesiunea
purtrii Sntelor Taine la Masa Altarului. Dup
recitarea Ecteniei întreite i a Ecteniei mici cu
rugciunea credincioilor, se va face tmâierea mare
a Bisericii, cântându-se o cântare special: ,,Acum
puterile cereti...”. În cadrul cântrii respective, se va
face purtarea Sntelor Taine la Masa Altarului, în mare
tcere i cu aplecarea pân la pmânt a credincioilor
prezeni;
e) A patra parte const în pregtirea pentru
împrtania cu Sntele Taine, pregtire care se face
prin rugciunea Ecteniei cererilor, care culmineaz
cu recitarea rugaciunii Tatl nostru. Aceste pasaje din
cadrul Liturghiei Darurilor Înainte Snite sunt aproape
identice cu cele de la Dumnezeiasca Liturghie, cu
meniunea c anumite cântri sunt speciale;
f) Ultima parte component a Liturghiei
Darurilor Înainte Snite este mulumirea de dup
împrtirea cu Sntele Taine, asemenea celei de la
Dumnezeiasca Liturghie, doar c rugciunea
Amvonului este una special, cu trimitere la perioada
celor 40 de zile de post. Dup acestea urmeaz
Binecuvântarea i obinuita Dezlegare.
Importana acestui serviciu liturgic sporete
cu cât este mai cunoscut de ctre credincioi. Aceast
Liturghie poate  cu adevrat trit atunci când
ecare credincios înelege sensul ritualurilor ce au
loc. Încredinat ind c acest articol va spulbera puin
din negura ce plutete deasupra acestui act liturgic v
doresc un post binecuvântat în continuare.
Bogdnel TIMO,
ANUL -IV-
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