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RUGCIUNEA ( I )
În zilele noastre, lumea postmodern consider
raiunea a  mult superioar intuiiei i de aceea preferina
se îndreapt mai mult ctre inteligen decât spre
sentiment.
tiina înorete în timp ce religia stagneaz. În
acest sens, se caut, prin mijloacele specice dezvoltarea
inteligenei. Cât despre activitile spirituale, morale,
etice, acestea sunt neglijate aproape complet. Slbirea
acestor activiti fundamentale face din omul modern o
in oarb din punct de vedere spiritual, ceea ce nu-i
permite s e un bun element constitutiv al
societii. Putem chair întrezri prbuirea
civilizaiei noastre datorit slabei caliti a
individului.
De fapt, domeniul spiritual este
tot atât de necesar reuitei vieii ca i cel
intelectual i moral. Cel mai ignorat este
simul spiritual care se exprim mai cu seam
prin rugciune. În esen, rugciunea este o
orientare a spiritului uman ctre substratul
existenial nematerial al lumii. Ea este o
înlare a suetului ctre Dumnezeu, asemenea unui act
de dragoste spre a-L adora, a-I mulumi, a ispi i a cere.
Rugciunea reprezint efortul omului de intra
în comuniune cu o in nevzut, creatoare a tot ceea
ce exist, înelepciune suprem, putere i frumusee
neasemuit, Tat, Mântuitor i Spirit dttor de via
ecruia dintre noi. Rugciunea adevrat nu este o simpl
recitare de formule în mod mecanic, ci este o stare mistic
în care contiina noastr este absorbit în Dumnezeu.
Aceast stare nu este de natur mental, intelectual.
Dumnezeu este accesibil celui ce tie s iubeasc i
rmâne ascuns celui care nu reuete s-L simt i s-L
iubeasc.
Pentru a ne ruga trebuie s facem efortul de a
tinde spre Dumnezeu. Acest efort trebuie s e efectiv
emoional, suetesc, nu doar mental. De exemplu o
meditaie asupra mreiei lui Dumnezeu este o rugciune
numai dac ea este în acelai timp o expresie a dragostei
i a credinei. Rugciunea, e ea scurt sau lung, rostit

sau doar gândit, trebuie s se asemene unei conversaii
a unui copil cu tatl su. Prin rugciune ne prezentm în
faa Tatlui aa cum suntem.
Formele rugciunii sunt diverse. Ea poate porni de
la simpla aspiraie ctre Dumnezeu pân la contemplaie,
sau de la cuvintele cele mai simple rostite în faa troiei
de ctre trectorul grbit pân la mreia i solemnitatea
rugciunilor i a imnurilor ce rsun sub bolile Bisericii.
Stpânul tuturor inelor primete deopotriv cele mai
umile cuvinte de cerere i de preamrire
precum i cele mai frumoase învocri.
O alt form a rugciunii o pot constitui
aciunile noastre. Îndeplinirea corect, cu
contiinciozitate a datoriei pe care ecare o
avem conform statutului nostru echivaleaz
cu o rugciune. A face voia lui Dumnezeu
const în a asculta de legile vieii aa cum au
fost ele înscrise în ina i în suetul nostru.
Bineîneles c primul loc în
dimensiunea evlavioas a noastr trebuie s-l
ocupe rugciunea de adoraie, de mulumire
i de ispire, dar nu trebuie s excludem nici rugciunea
de cerere. Cu toate acestea, este greit s-I cerem
Domnului satisfacerea unor simple capricii sau obinerea
unor lucruri care pot  dobândite prin efort propriu.
Temeiul rugciunii de cerere este iubirea nemrginit a
lui Dumnezeu pentru noi, dar i nevoia permanent i
urgent pe care o avem fa de ajutorul Su.
Dumnezeu ne druiete din generozitate, multe
lucruri pe care nici mcar nu le cerem, dar unele nu le
acord decât prin rugciune. El face acest lucru pentru
ca omul s-L recunoasc ca i Autor i Stpân al tuturor
lucrurilor. Iat de ce pctuiesc grav cei care nu se roag i
îi aduc aminte de Dumnezeu doar în încercri i greuti.
Practicat cu regularitate, rugciunea devine
obinuin i astfel educ caracterul. Tot comportamentul
va  în acest caz inspirat de rugciune. Îneleas în felul
acesta, rugciunea devine un mod de a tri.
Anton RUS,
printe spiritual

LUMINA DE LA MARGINILE ABISULUI
Cu toii trim într-o lume plin de
neprevzut, o lume fantastic, o lume a
oportunitilor i a viselor. Prin planul bine stabilit
dinainte de Bunul Dumnezeu, umilul meu ego a
ajuns s vieuiasc în acest peisaj contemporan,
un tablou ce abund în culori stridente i vioaie,
culori care la o privire mai atent devin din ce
în ce mai terse i mai iluzorii precum o „fat
morgan” ce face cu ochiul i îneal privirile
cltorului debusolat în inima deertului. E o
lume a oportunitilor, dar i a capcanelor de tot
felul. Tot mai multi semeni ai notri cad prad
tentaiilor doar datorit faptului c îi ignor Tatl
ori, poate, fiindc nu au ajuns înc s cunoasc
iubirea nemrginit ce ne-o poart El fiecruia
în parte. El ne-a creat din iubire pe fiecare dintre
noi, înzestrându-ne cu atâtea caliti nebnuite,
caliti pe care le descoperim doar crezând,
iubind i sperând cu toat inima noastr i cu tot
cugetul nostru. S încercm deci, fiecare în parte,
s ne iubim semenii i s-i apreciem în primul
rând pentru c sunt creai de Bunul nostru Tat.
S încercm s-L imitm, ce-i drept, nefcând
abstracie de imperfeciunile noastre, pe Cel ce
reprezint prin excelen perfeciunea etern. E
un drum anevoios dar plin de satisfacii.
Îmi place s cred c tot în aceste linii ale
imitrii Domnului se încadreaz i experiena mea
„spitaliceasc” californian, de aproximativ un
an, experien avut dup terminarea studiilor de
master fcute în apropierea Vienei. În California
am activat ca i capelan voluntar în camera
de urgen a Spitalului „Saint John Regional
Medical Center” din oraul Oxnard, ghidat fiind
de ctre Pr. Clin Tmâian, un om de o calitate
uman i moral cu totul aparte. Capelanii sunt de
fapt persoanele ce-L reprezint pe Dumnezeu în
spitalele din rile dezvoltate i nu numai. Ei sunt
datori s aduc în primul rând iubirea Domnului
oamenilor mcinai de boli cumplite, oamenilor
btrâni, copiilor suferinzi i, nu în ultimul rând,
familiilor acestora. Capelanul triete împreun
cu muribundul i familia sa ultimele ore sau
minute de via, aduce bolnavului depresiv
vestea bun a vindecrii,
ascult strigtele
disperate ale bolnavului de cancer sau de SIDA,
consoleaz mama ce-i pierde copilul, în durerea
sa sfâietoare, ascult i vegheaz asupra revoltei
i nelinitilor ateilor, îmbrbteaz persoanele
fr adpost, se empatizeaz în spiritul inocent
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al copilaului bântuit de fric i de durere,
triete împreun cu familia miracolul aducerii
pe lune a unui îngera. Capelanul are o mulime
de îndatoriri, toate fiind de natur spiritual.
Singurele arme ale sale sunt rugciunea,
ascultarea i umilina. Pentru a dobândi
încrederea oamenilor aflai în stadiile cele mai
avansate de degradare fizic i moral, capelanul
trebuie s arate buntate, disponibilitate spre
ascultare, ghidare i, nu în ultimul rând, umilina
nimicniciei sale. Doar recunoscându-i neputina,
el, neputinciosul, face loc puritii, forei i
mizericordiei Bunului Dumnezeu de a penetra
întunecimea i putreziciunea bolii. Capelanul,
înainte de toate, trebuie s cread cu ardoare c
Dumnezeu poate face miracole în vieile fiecruia
dintre noi. Ce însemntate ar avea aceast munc
fr fundamentul credinei? În aceast privin
Sf. Francisc de Sales zicea: „S nu fim deloc
neîncreztori, cci, oricât de nenorocii am fi, nu
suntem într-atât pe cât e Dumnezeu de milostiv
fa de cei care au voin s-L iubeasc i care
i-au întemeiat speranele pe El.”
Cu toii cunoatem pilda bunului Samarinean,
omul milos ce panseaz cu duioie rnile strinului
czut la marginea drumului. El face acest gest în
mod gratuit, din iubire autentic fa de aproapele.
Oare bunul Samarinean a fost interesat de etnia,
credina ori de statutul socio-cultural al rnitului?
Dac atunci, în acele timpuri îndeprtate, în care
conflictele interetnice i interreligioase erau
mult mai acerbe, existau oameni care iubeau i
îndeplineau binele fiind ghidai de legea natural
i implicit de Bunul Dumnezeu, de ce acum, când
pacea e mult mai rspândit, nu am face acelai
lucru îns într-un numr mult mai mare? Exist
atâia oameni în jurul nostru care au nevoie de
un sprijin moral! Oare cum ar arta lumea dac
fiecare dintre noi, în limita timpului disponibil,
am aciona ca i capelani ai lui Cristos nu doar
pentru persoanele dragi nou, ci i pentru strinul
debusolat i amrât pe care îl întâlnim zilnic pe
strzile rii noastre?
Exemplul personal însoit de graia divin
poate schimba pân i sufletul cel mai întunecat
i rzvrtit. De dragul lui Cristos, s fim cu
toii lumini la marginea abisului reprezentat de
societatea zilelor noastre!
Drago PACALU,
ANUL -IIISeminarium Varadiensis

VOLUNTAR LA INTC 2009
Anul acesta, în perioada 22-26 iulie, a avut
loc în Baia Mare Întâlnirea Naional a Tineretului
Catolic. La aceasta au participat peste 2000 de tineri
venii din toate regiunile rii, iar în organizarea
acestui eveniment, care are loc la fiecare 3 ani, cei
din Baia Mare au fost ajutai de voluntari francezi
care au colaborat cu voluntarii români.
Într-o dup-amiaz însorit a lunii lui cuptor
a avut loc o întâlnire a tinerilor, care doreau s fie
voluntari la acest eveniment, cu Printele Vicar
Simion Ilie i cu Printele Angel Zareschi, pentru
a se stabili atribuiile fiecruia pe întreaga durat
a INTC 2009. Toi
cei care eram acolo
pentru a ne oferi
serviciile spre o cât
mai bun desfurare
a lucrurilor, radiam
de
bucurie
i
de
entuziasmul
tinereii, chiar dac
cei din Comitetul
de Organizare ne-au
spus c nu ne va fi
uor. Elanul dat de
faptul c tiam c
avem ocazia s facem
un lucru pentru Isus,
dar nu oricum, ci cu druire, ne-a unit pe toi cei
prezeni.
Tema Întâlnirii Naionale a Tineretului
Catolic a fost „Un foc ce aprinde alte focuri. Pentru
mine a tri este Cristos”(Fil 1, 21). Pe parcursul
celor patru zile, meditaiile au fost inute de
Printele iezuit Olivo. Programul acestei întâlniri
a oferit tinerilor posibiliti nenumrate de a-i
petrece timpul liber: existau mai multe conferine
simultane cu subiecte variate, existau ateliere de
lucru, grupuri de discuii, vizite în ora împreun
cu un ghid, vizite pe la diferitele muzee. Acest
program dinamic a permis paticipanilor s fie mai
mult timp împreun i a avut ca urmare înfiriparea
de noi prietenii. Cât e de frumos ca cineva s-i
fac noi prieteni iubindu-l pe Cristos!
În fiecare diminea, dup micul dejun de la
ora 7:30, era celebrat Sfânta Liturghie la ora 9:30,
mai apoi avea loc cateheza Printelui Olivo, dup
care tinerii, pe grupuri, erau invitai la discuii pe
marginea catehezei i a învturilor pe care ei leau extras din aceasta. Fiecare grup era coordonat de
Seminarium Varadiensis

câte un animator. În continuare avea loc prânzul i
programele alternative din care fiecare participant
putea s le aleag pe acelea care îl interesau. La
orele 19 era rugciunea de sear iar dup aceea
diferite programe artistice sau spirituale. Astfel,
într-o sear, a avut loc un concurs de imnuri, la
care fiecare Eparhie prezent la întâlnire trebuia
s creeze un imn pe care s-l propun i celorlali,
cântându-l pe scen; într-o alt sear s-a fcut o
procesiune pân la Mnstirea Surorilor Baziliene
de pe Dealul Florilor, moment ce m-a impresionat
în mod deosebit. E frumos s vezi un grup de 2000
de tineri cântând
imnuri mariane prin
ora. În cea de-a treia
sear, tinerii fiecrei
Eparhii
au
fost
invitai s prezinte
un program artistic
în cadrul cruia au
fost testate din plin
intuiia, vitalitatea i
imaginaia lor.
De-a lungul
acestor zile minunate
am întâlnit muli
tineri cu care am
împrtit gânduri,
principii de via i m-am bucurat s constat c, în
pofida faptului c trim la sute de kilometri distan,
avem aceleai scopuri. Tot în cadrul acestei ediii
a INTC am avut ocazia s contientizez principiul
unitii în diversitate. Chiar dac noi, tinerii,
veneam din diferite medii, fiecare cu o tradiie
proprie, eram toi unii de iubirea lui Dumnezeu, iar
spiritul unitii s-a simit în tot cursul celor patru
zile.
Experiena voluntariatului la o ediie a
INTC-ului a fost pentru mine una foarte bogat.
Am învat o mulime de lucruri noi i am avut
ocazia s-mi pun în practic unele cunotine i
practici pastorale pe care le-am învat de-a lungul
anilor de Seminar. Întâlnirile de tip INTC sunt
foarte benefice deoarece îi fac pe tineri contieni
de existena altor tineri care, ca i ei, merg înspre
Domnul. Astfel ei afl c nu sunt singurii care au
ales s triasc într-o relaie vie cu Mântuitorul lor.
Daniel ITOAN,
ANUL -III3

VAR PETRECUT LA MNSTIRE
Începutul a ceva nou este întotdeauna strâns legat
de evenimentele care îl preced, acestea regsindu-se în
atitudinea cu care pornim în confruntarea cu „noul”. În
aceast perspectiv i felul în care începem un an nou
universitar, an nou colar sau orice alt activitate uman,
sunt strâns legate tririle pe care noi, ca persoane umane,
le-am „înmagazinat” de-a lungul timpului.
Pentru a înelege atitudinea cu care eu am
început acest nou an universitar, se cade s dezvlui
mai întâi evenimetele care au precedat acest început.
Înainte de a se sfâri anul universitar 2008-2009
îmi propusesem ca pe timpul vacanei de var s acord
mai mult atenie suetului, dorinelor acestuia cât i
vocaiei la care am fost chemat din partea Domnului.
Asta nu înseamn c pân acum a  neglijat acest
aspect al vieii mele interioare, îns simeam nevoia
unui „cadou” special pentru el i un timp pentru o mai
bun discernere a felului în care a dori s se manifeste
vocaia mea în cadrul Bisericii. M-am hotrât astfel s
petrec o perioad de timp în compania a doi clugari
din Ordinul „Sntei Cruci”, care slujesc într-o modest
mnstire din localitatea Giroc, la 9 km de Timisoara.
Programul mnstirii a fost foarte încrcat, la
prezentare, îns, odat cu asumarea i respectarea lui,
gseam sensul i hrana spiritual necesar unei noi
viei trite mai aproape de Domnul.
Viaa la mnstirea se inspir din ciclul naturii.
Clugrii se trezesc înainte ca soarele s
rsar pentru a întâmpina acest eveniment din dubl
perspectiv: în primul rând ca simbol al ateptrii
Domnului în stare de veghe i în al doilea rând pentru a
tri alturi de natur bucuria venirii noii zile.
Pentru faptul c mnstirea se a la marginea
pdurii, acest eveniment este frumos srbtorit de ctre
natur. Cântecul psrilor trezite din somnul nocturn
i razele calde ale soarelui aveau un bogat îneles
descoperit în timpul sntelor celebrri mnstireti.
La ora 5:30 celebram sfânta slujb a Utreniei, urma
apoi o or de „Lectio Divina”. Aceasta din urm este o
metod de rugciune fcut cu ajutorul Sntei Scripturi,
ea conine patru momente importante strâns legate între
ele: citirea, meditarea, rugciunea i contemplaia unui
anumit text biblic, care corespundea cu textul citit în
urmtoarea zi, în timpul Sntei Liturghii. La ora 8:00
continuam programul cu celebrarea Sntei Liturghii,
dup care gustam ceva, urmând s ne începem activitatea
gospodreasc a zilei respective.
Prânzul îl serveam la ora 11:30; în acest timp unul
dintre clugri, sau chiar eu, citeam un anumit pasaj din
diferite cri cu învtur cretin. La ora 15:00 urma s
intrm din nou în capel pentru a face a doua or de „Lectio
Divina”, iar de la ora 17:00 începeam Sfânta Vecernie
urmat de un Acatist închinat Sntei Fecioare Maria sau
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diferiilor sni srbtorii. Dup o zi atât de încrcat se
cuvenea ca seara s mergem la culcare odat cu apusul
soarelui, pentru ca a doua zi s o putem lua de la capt.
Acest ciclu de rugciuni se repeta i suferea
diferite modicri pe parcursul unei sptmâni, de
exemplu, când celebram miezonopterul la miezul
nopii, ne trezeam dimineaa doar pentru „Lectio
Divina”, srind peste slujba Utreniei, sau, în alte zile, în
loc de slujba Utreniei ori a Vecerniei, ne rugam fcând
Orele Canonice.
Acest ritm alert de rugciune, vrând- nevrând,
producea în suetul meu schimbri i stri spirituale
nemaiîntâlnite pân atunci.
Poate nu întotdeauna puteam  atent la toate
slujbele, îns pentru simplul motiv c m aam acolo,
în faa iconostasului, în faa Domnului, se trezea în mine
sentimentul prieteniei pe care El ne-o poart tuturor i
dorina de a rspunde acestei prietenii, creia, poate, nu
tim cum s-i rspundem în graba cotidian, sau, chiar
dac rspundem, este prea greu s-I m deli. Ins în
acele momente, aându-m acolo doar pentru asta, nu
puteam rezista invitaiei i m lsam rsfat de aceasta.
Într-o relaie, delitatea se demonstreaz prin
capacitatea de a sta cât mai mult timp cu persoana iubit,
i nu conteaz neaparat dac nu tot timpul te simi în
form s-i faci declaraii de dragoste, ci important este
ca tu, ca persoan, s i acolo i astfel cel iubit se simte
cel putin mulumit de relaia dintre voi.
Acelai lucru se întâmpl i în relaia cu Domnul,
ea se cldete i se fortic odat cu acordarea de timp.
El vine primul la întâlnire i pleac ultimul. Noi suntem
cei care restricionm aceste întâlniri cu El, iar dac la
un moment dat simim c am pierdut aceast relaie,
este datorit neacordrii de timp relaiei dintre noi i El.
Chiar dac la un moment dat Domnul a reuit
s m cucereasc, simt adeseori nevoia unei reîntâlniri
cu El. Particip zilnic la Sf.Liturghie, la Sfânta Jertf,
particip cu rugciunea interioar a inimii i unesc
rugciunea mea cu a milioanelor de preoi care în acelai
timp pronun cuvintele consacrrii. Atunci Isus îmi
umple suetul de bucurie, îi simt prezena i dragostea,
ziua întreag o triesc în intimitatea Lui i El m face
s îneleg cum trebuie s privesc problemele vieii, dar
i responsabilitatea mea fa de ele.
Consider c sacricându-ne timpul într-un mod
special pentru o relaie mai bun cu Domnul, începutul
oricrei activitii pe care o întreinem, e la coal, e
la serviciu, va  puternic inuenat tocmai de acesast
prietenie, în virtutea creia faptele vieii noastre pimesc
o alt semnicaie în plan uman i spiritual.
Iulian BOGLU,
ANUL -IIISeminarium Varadiensis

EXPERIEN ESTIV
În timpul verii care tocmai a trecut, Dumnezeu a
permis s triesc o experien de care, cred eu, aveam
atâta nevoie. Timp de dou luni am fost plecat în Italia
pentru a face asisten unui preot deosebit, cruia, în
urma unui diabet acut, i-a fost amputat un picior.
Printele Fenu Leonardo are
61 de ani, locuiete în Sardinia, în
staiunea Alghero într-o cas la malul
mrii. Este preot de 35 de ani. De
peste douzeci de ani el se a în lupt
crâncen cu diabetul care i-a provocat
amputarea piciorului. Printele este
o re foarte deschis, extrem de
comunicativ; de la acest preot am
avut de învat o sumedenie de lucruri
atât practice, cât i teoretice.
Odat ajuns în Sardinia, mi-a
fost greu s m obinuiesc cu rea
oamenilor de acolo, s m dezv s
aud vorbindu-se românete în jurul
meu, dar Printele Leonardo a fost
foarte grijuliu i mi-a uurat inserarea
în „lumea lor” prin numeroase sfaturi practice pe
care deseori le simeam ca pe nite sfaturi printeti.
Astfel, în decursul a câtorva zile ne-am împrietenit i
am început s ne împrtim fel de fel de experiene.
Alturi de el am învat c sntatea nu este un fapt
scontat. Dintotdeauna credeam c a  sntos este un
drept pe care omul i-l arog ca ind natural i niciodat
nu m gândeam cum a reaciona
dac a  grav bolnav. Printele
Leonardo m-a învat c atunci
când zicem c sntatea este un
dar de la Dumnezeu nu rostim
doar nite cuvinte frumoase care
dau bine, ci rostim un adevr de
care, din pcate, nu ne dm seama
decât dup ce ne-am îmbolnvit.
Ceea ce mi s-a prut
deosebit de interesant a fost i
împrejurarea în care s-a desfurat
experiea mea estival. Eram
un tânr aat la 50 de metri de
mare, dar în loc s merg s stau pe plaj, s prot de
vremea frumoas de afar, de soare, de ap, preferam
s stau în compania noului meu prieten alturi de care
simeam cum cresc spiritual dar i cultural. Adeseori
Printele îmi vorbea despre numeroasele sale cltorii
de prin Europa, Asia, America, iar eu ascultam fascinat,
întrucât tot ceea ce-mi spunea era pentru a m cldi,
pentru a nu m lsa înelat de fantasmagoriile acestei
lumi care nu are nimic de oferit. Uneori îmi vorbea
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despre ortodoxia tradiional a catolicismului. In felul
acesta am învat s-i apreciez pe tradiionalitii care
trag mereu semnale de alarm în legtur atitudinea pe
care Biserica o are fa de lume.
Înainte s merg în Italia citisem cartea
Preasnitului Suciu, „Eroism”i,
odat ajuns în Peninsul, am
avut ocazia s întâlnesc un erou.
Un erou sub înveliul unui om
care i-a consacrat întreaga via
Bisericii lui Cristos, un om care
în 35 de ani de sacerdoiu a ajutat
o mulime de oameni, fcând
totul pentru a-i „rezerva” mult
râvnitul loc în Împria lui
Cristos. Acum, lipsit de un picior,
fr nici un sprijin din partea
Episcopului, i deci a Bisericii
creia el s-a consacrat, continu
s druiasc i s se druiasc în
autenticitatea lui pentru a-i cldi
spiritual pe cei care înc apeleaz
la sfaturile i îndemnurile sale. Un erou, aadar, care
m-a învat ce înseamn druirea total, chiar i atunci
când omenete vorbind te simi o epav i o povar
pentru ceilali.
Tot alturi de Printele Leonardo am învat c
preotul întâi de toate este un om, cu tot ceea ce implic
în mod normal aceast stare. Înainte de a  un om al
harului, preotul este un om
supus bucuriilor, tristeilor,
frustrrilor, depresiilor, iar
uneori chiar i falimentului.
Eroismul preotului const în
a continua s dea speran
celorlali chiar i atunci când
lui i se pare c viaa sa de preot
este un faliment total. El m-a
învat c preotul este un om
care are nevoie de înelegerea
i apropierea afectiv a celor
din jurul su.
Mulumesc Unicului
Dumnezeu adevrat pentru c mi-a pregtit o experien
atât de bogat în urma creia m-am ales cu atâtea roade
valoroase. Îi mulumesc i Printelui Leonardo Fenu
pentru toate învmintele i sfaturile printeti pe
care mi le-a dat cu atâta dragoste i îl rog pe Bunul
Dumnezeu s-l rsplteasc din abunden.
Marcel AUAN,
ANUL -III5

BUN VENIT
Sfântul Ioan Maria Vianney obinuia s spun:
„Aceasta este frumoasa datorie a omului: s se roage i
s iubeasc. Dac voi v rugai i iubii, iat, aceasta este
fericirea omului pe pmânt. Rugciunea nu este nimic
altceva decât unirea cu Dumnezeu. Când cineva are
inima curat i unit cu Dumnezeu e cuprins de o anumit
bucurie i mângâiere ce îmbat, e puricat de o lumin
ce se rspândete în jurul lui în mod misterios. În aceast
uniune intim, Dumnezeu i suetul sunt ca dou buci
de cear topite pe care nimeni nu le poate separa... Aceasta
e o fericire ce nu se poate înelege”.
Însueii de cuvintele Sfântului pim pe drumul
ce duce spre Hristos împreun cu noii notri formatori:
pr. Anton Rus, absolvent al Facultii de Teologie GrecoCatolic din Oradea care se va ocupa îndeosebi de formarea
spiritual a seminaritilor i pr. Antoniu Chifor, absolvent
al Facultii de Teologie Greco-Catolic din Blaj, cu studii
aprofundate de Teologie Biblic la Institutul Catolic din
Paris, prefect al seminaritilor din anii III i IV.
Dorim de asemenea s mulumim celor ce ne-au
prsit, printelui Coriolan Buzaiu însntoire grabnic
i fratelui formator Lucian Le multe binecuvântri în
întemeierea noului su cmin.
De asemenea îi încredinm rugciunilor Maicii
Snte, dar i a cititorilor notri i le dorim multe haruri în
misiunea ce le-a fost încredinat.
REDACIA

LANSARE DE CARTE
Duminic, 4 octombrie 2009, la orele 19, a avut
loc în Aula Magna a Facultii de Teologie GrecoCatolic din Oradea lansarea traducerii ,,Evanghelia
dup Matei”, ediie bilingv
(român-greac),
vol.I,
realizat de dr. Cristian
Bdili.
Opera este dedicat
martirilor cretini din timpul
prigoanei comuniste.
Traducerea
a
fost
prezentat de Preasnitul
Virgil
Bercea,
decanul
Facultii de Teologie GrecoCatolic, i de Conf. univ.
dr. Marius David Cruceru de
la Universitatea Emanuel din
Oradea. Aceast traducere comentat a Noul Testament
este prima dintr-un ciclu de apte cri care vor realiza
o traducere integral a Noului Testament. Evenimentul
a fost unul de bun augur, în special pentru tinerii
seminariti care au achiziionat cartea fr s stea pe
gânduri, deoarece aceasta întrunete cel puin patru
caliti: textul este bilingv, comentariul sistematic
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este completat cu note patristice, cititorul gsete i
informaii suplimentare (de ordin lologic, istoric,
teologic). Traducerea, spunea dr. Cristian Bdili, este
una inedit, neconfesional,
dar care poate  folosit de
toate confesiunile. Domnul
Cruceru
luda
aceast
traducere a Evangheliei dup
Matei, deoarece îmbin foarte
bine i pstreaz în balan
arhaismele i neologismele.
Este un text care se citete
uor, fr s e extrem de
neologizat sau arhaizat.
La acest eveniment au
mai fost invitai i ceilali doi
Episcopi ordeni, P.S .Laszlo
Bocskei i P.S.Sofronie Drincec, dar dintre acetia doar
Episcopul romano-catolic a onorat invitaia.
Lansarea traducerii ,,Evanghelia dup Matei”
este un act de cultur i spiritualitate care va drui
cititorului „bucurie dintru lumina Cuvântului”.
REDACIA
Seminarium Varadiensis

ÎNCEPUTUL NOULUI AN SEMINARIAL
Instituia Seminarului este una autonom
fa de Facultatea de Teologie Greco-Catolic,
astfel c ,,Întrunirea seminaritilor” i implicit
începerea noului an seminarial au avut loc
concomitent, în zilele de 24-27 septembrie .
Primul moment comunitar a fost cina din
seara zilei de joi, 24 octombrie, ocazie cu care
seminaritii s-au revzut, au povestit, dar au
i fcut cunotin cu seminaritii „boboci” ai
anului I. Numrul tinerilor care au ales s intre
în Seminar în acest an este unul foarte ridicat,
fapt ce reprezint o mare bucurie pentru noi
toi. A doua zi, întreaga comunitate a plecat la
Haieu, unde avea s petreac întregul sfârit de
sptmân pentru a face primii pai în sensul
relaionrii intracomunitare. La Haieu au avut

loc atât momente spirituale, precum cele de
rugciune sau catehezele noului Printe spiritual
al Seminarului, Anton Rus , cât i momente în
care comunitatea în ansamblul ei a avut de
trasat traiectoria pe care o va urma în acest an
universitar.
Ca în fiecare an, nu a putut lipsi petrecerea
de bun-venit, organizat în cinstea celor din anul I,
petrecere care a avut menirea s ne deschid spre
cunoaterea reciproc. Dorim s mulumim tuturor
formatorilor, Printelui Rector Cristian Sabu i,
nu în ultimul rând, Printelui administrator Eduard
Roman, pentru c au fcut posibil aceast atât de
minunat ieire de început de an.
REDACIA

ÎNCEPUTUL NOULUI AN UNIVERSITAR
În data de 27 septembrie
a.c. a avut loc deschiderea
oficial a noului an universitar
i la Facultatea de Teologie
Greco-Catolic din Oradea.
Pentru a marca însemntatea
acestui eveniment, ziua a
început cu Sfânta Liturghie
oficiat de Preasfinitul Virgil
Bercea, care, în predica sa,
a vorbit inimilor studenilor
seminariti despre ceea ce
înseamn a fi ,,pescar de oameni” i
„a iei în larg”, ascultând de cuvântul
Mântuitorului.
În continuarea Sfintei Liturghii
a avut loc o procesiune solemn.
Cu toii am mers în Aula Magna a
Facultii cântând cântece religioase.
Acolo Preasfinitul a celebrat

Tedeum-ul de început de an
colar i a declarat în mod
oficial deschis anul universitar
2009-2010. În încheiere a
urmat cuvântarea Directorului
de Departament al Facultii,
domnul Ionu Popescu, care
i-a manifestat bucuria pentru
numrul mare de studeni din
anul I.
Pe aceast cale am dori
s mulumim Preasfiniei Sale
Virgil Bercea pentru c a onorat
cu prezena sa binecuvântat un
eveniment atât de important pentru
studenii Facultii de Teologie
Greco-Catolic din Eparhia pe care
o pstorete.
REDACIA

SPTMÂNA DE LUCRU
În perioada 17 – 24 septembrie anii II i III au
participat la sptmâna anual de munc voluntar,
care în acest an s-a desfurat la Oradea i a constat
din izolarea termic (cu polistiren expandat) a zece
camere din cldirea Seminarului i zugrvirea cantinei.
Toate aceste lucrri au fost coordonate de formatorul
Gheorghe Pop.
Lucrrile s-au desfurat cu bine, seminaritii
dovedind mare îndemânare i bucurie în a înva
noi tehnici de lucru (placare, tras de plas, tencuit,
Seminarium Varadiensis

zugrvit). De sigur acest program nu s-a limitat doar la
munc, ci i la rugciune!
Restul studenilor aduc mulumiri colegilor,
care prin munca lor gratuit, au contribuit e la
îmbunirea confortului sau înfrumusearea cldirii.
Experienele de acest gen sunt ocazii minunate
de întrirea relaiilor interpersonale, deprinderea
voluntariatului i învarea de felurite lucruri noi.
Mulumim Sntei Fecioare c a fost alturi de noi!
REDACIA
7

VACAN PESTE OCEAN
Categoric, ecare persoan experimenteaz pe
parcursul vieii tot felul de stri interioare produse de
întâlniri cu cei dragi, de anumite succese personale, de
vizitarea anumitor locuri grandioase... Aceste momente
sunt acelea de care ne vom aminti toat viaa cu plcere i
vom simi mereu dorina de reîntoarcere.
Sunt convins c în aceast var ecare dintre noi
a avut parte de o vacan frumoas, în care am cunoscut
oameni noi, locuri noi i, de ce nu, întâmplri noi care
au contribuit i
contribuie
în
continuare
la
maturizarea
i
formarea noastr
ca i oameni, i
mai ales ca viitori
preoi.
Eu
am
avut norocul ca
în aceast var
s plec în Statele
Unite ale Americii,
mai
exact
în
oraul
Chicago,
statul Illinois. A
fost o experien
unic! Am trit
aproximativ 4 luni
cu americanii, am
muncit împreun
cu ei i mi-am
fcut o mulime de prieteni .
Când sunt întrebat cum a fost acolo, chiar nu tiu
ce s rspund, deoarece nu tiu cu ce s încep. Dac m
opresc la cldiri…într-un cuvânt le-a deni ca ind
grandioase. Navigând pe râul Chicago, care traverseaz
centrul metropolei, rmâi uimit în faa unor adevrate
capodopere realizate de mâna omului. Vârfurile cldirilor
îi dau impresia c ating cerul...Sunt construciile care
reprezint mândria americanilor. Când vedeam acele
cladiri, nu îmi gseam explicaii cum au putut  construite,
dar ce pot spune cu siguran este c pentru ei acestea
sunt simbolul oraului. Trec dincolo de cldiri i de
celelalte monumente magnice, care reprezint civilizaia
american, la alte impresii.
Având în vedere c un popor nu este reprezentat
de cldiri, de monumente sau de tot felul de locuri, ci de
oameni, a dori s spun despre americani c sunt nite
persoane foarte rbdatoare, a spune chiar ieite din

comun. Îns, precum spuneam i celor apropiai, avem
ce înva de la ei, dar i ei au ce înva de la noi. De
exemplu, chiar dac sunt foarte rbdtori, sunt i foarte
indifereni la ce se petrece în jurul lor i fa de oamenii
ce îi înconjoar.
America este o ar unde se intersecteaz toate
culturile, religiile i popoarele. Întâlneti de la catolici
i ortodoci, pân la evrei, buditi i musulmani; de
la chinezi, pân la francezi, bulgari, i aici doresc s
menionez c în
Chicago se gsete
cea mai numeroas
comunitate
de
români din Statele
Unite, cifra lor
aându-se undeva
la 300.000.
Deseori îmi
puneam întrebarea:
de ce ei, acolo,
pot sa triasc în
pace i armonie,
vzându-i ecare
de treburile lor,
iar în alte pri
ale lumii se ceart
i chiar se lupt
unul
împotriva
celuilalt?
Acest
punct reprezint
un alt capitol din
care avem ce înva.
Cu ce am rmas în urma acestor trei luni i jumtate
nu s-ar putea exprima în cuvinte, ce pot s spun îns este
c America e un loc în care a dori s m reîntorc cândva.
Poate c de la televizor avem impresia c poporul
american este foarte civilizat, foarte orgolios sau mai tiu
eu cum. Dar nu este deloc aa, ei sunt oameni simpli care
au tiut i tiu s aprecieze ceea ce le ofer Dumnezeu.
Oare ce au ei i noi nu avem? Cu siguran nu avem
condiia lor material, dar dac am renuna la eul nostru
i am lupta împreun pentru un scop comun, categoric am
urca din nou acolo sus, unde eram cândva.
Îi mulumesc Domnului pentru aceast vacan
minunat i sper ca peste câiva ani s m reîntorc pe
acele meleaguri.
Paul CERNUCAN,
ANUL -III-
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