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CUVÂNT DE BUN VENIT
« Este esenial ca Seminarul s e perceput nu în mod exterior i supercial, adic un simplu loc
de locuit i de studiu, ci într-un mod interior i profund: ca o comunitate, o comunitate specic eclezial,
o comunitate care retriete experiena grupului celor doisprezece unii cu Isus. »
Ioan Paul al II-lea, «Pastores dabo vobis, nr. 60»
Formarea uman a unui seminarist prezint
o importan particular. Ca preot, el va trebui s e
capabil s faciliteze interaciunile inter-umane pentru
a obine încrederea i colaborarea celor din jurul su
pentru a reui s înving toate problemele.
Sfântul Pavel spune în Epistola
ctre Filipeni: «câte sunt adevrate,
câte sunt de cinste, câte sunt drepte,
câte sunt curate, câte sunt vrednice
de iubit, câte sunt cu nume bun, orice
virtute i orice laud, la acestea s v
e gândul.» (4, 8).
La fel cum spunea i Papa
Ioan Paul al II-lea, « formarea uman
a preotului are o importan deosebit
în raport cu destinatarii misiunii sale:
tocmai pentru ca ministerul su s
e cât mai credibil i acceptabil din
punct de vedere uman, este necesar
ca preotul astfel s-i formeze astfel
personalitatea sa uman încât aceasta
s devin punte i nicidecum obstacol
pentru ceilali în întâlnirea cu Isus
Cristos, rscumprtorul omului» (Pastores dabo
vobis nr. 43). Dac viitorii preoi trebuie s cultive
acest ansamblu de caliti umane, în mod echilibrat,
puternic i liber, acetia o vor face pentru a  capabili
s-i triasc vocaia lor ca punte de legtur pentru
alii i nu obstacole în întâlnirea lor cu Isus Hristos.
Aceast formare uman trece înainte de toate printr-o
contientizare a bogiilor dar i a constrângerilor unei
viei trite în comun.
Seminaritii, trind împreun cu prinii lor
formatori ca într-o familie, vor forma o adevarat

comunitate; ceea ce îi va pregti s triasc zilnic drept
pstori în viitoarele noastre comuniti parohiale.
Viaa în comunitate este mai mult decât un
simplu mod de trire sub acelai acoperi. Ea se
impune ecruia ca o adevrat coal a vieii. Sub
semnul comunitii începe ziua cu
Sfânta Liturghie. Timpurile liturgice
ne vor permite s trim în Biseric, s
ne rugm unii pentru alii, deoarece
Hristos care ne adun la un loc este
centrul vieii noastre.
Mesele pe care le lum
împreun, activitile i serviciile
variate inerente vieii în grup, toate
aceste lucruri ne vor permite s
ne îmbogim. Un rol important
în dezvoltarea vieii comunitare îl
constituie i diferenele dintre noi,
care uneori pot  foarte mari. Viaa
în comunitate implic respectarea
sensibilitilor ecruia, de care va
trebui s inem cont i s le tratm cu
mare atenie i responsabilitate; uneori
cu suprri reciproce, alteori cu cuvinte necugetate,
îns respectul reciproc trebuie s înving întotdeauna.
Acest lucru ne face s devenim preoi care au misiunea
de a uni comunitatea care este diferit i variat. Este
totodat ocazia de a lega prietenii puternice, de a ne
bucura împreun de momente deosebite care fac cu
adevrat parte din viaa Seminarului.
Formarea spiritual. Seminaritii sunt
chemai s-i înrdcineze viaa în Hristos, Bunul Pstor
prin participarea la viaa liturgic i sacramental, prin
(continuare în pag. 2)
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însoire spiritual i rugciune. Viaa spiritual este
esenial pentru acela care vrea s se aeze alturi de
Cristos. Doar prin rugciune, prin lectura meditat a
Cuvântului lui Dumnezeu (lectio divina), prin viaa
liturgic, prin practicarea sacramentelor (euharistie
i spovad) i prin însoirea spiritual, seminaristul
poate s lase ca în inima sa, s penetreze planul pe
care Dumnezeu îl are cu el. Rugciunea personal
este lsat la aprecierea ecruia la orele i locurile
stabilite. Sfânta Liturghie pe care o celebrm în ecare
diminea ne poart în centrul misterului comuniunii
ecleziale i ne asociaz tuturor acelor din lumea
întreag care se roag.
Însoirea spiritual se efectueaz de ctre
printele spiritual desemnat de Seminar. Colocviul
cu printele spiritual este un moment de ascultare i
învare, este foarte important pentru discernmântul
vocaional. Întâlnirile cu printele spiritual vor avea loc
ori de câte ori seminaristul va simi nevoia.

Formarea intelectual. Seminaritii necesit
o formare intelectual de înalt nivel pentru a anuna
Evanghelia lui Cristos într-un mod credibil în faa
exigenelor la care raiunea uman ne provoac. Pentru
a deveni un preot inteligent, capabil s rspund
întrebrilor pe care credincioii nu vor înceta s i le
pun, seminaristul trebuie s înceap prin a i le pune
siei; astfel, de-a lungul anilor de Seminar se prevede o
curicul complex, pluridisciplinar.
Formarea pastoral. Pentru a deveni
adevrai pstori de suete, seminaritii sunt antrenai
s descopere într-o manier progresiv realitatea
pastoral din eparhia din care fac parte.
Aceast formare integral i complex necesit
timp, ca orice învtur uman; acest timp druit este
ansa de a crete în sigurana de a  fost chemat de
ctre Domnul i de a se lsa modelat de însui Isus.
pr. Antoniu CHIFOR
Rector

ÎNCEPUTUL NOULUI AN UNIVERSITAR
Dup o vacan îndelungat, timp de odihn,
dar i de munc, seminaritii i formatorii lor i-au
dat întâlnire în ziua de 22 septembrie pentru a începe
împreun un nou an de formare i de parcurs spiritual.
Primul moment comunitar a fost cina festiv,
iar ziua de sâmbt am început-o cu Sfânta Liturghie
urmat de meditaia printelui spiritual Anton Rus.
Astfel prin cuvintele dânsului,
dar i prin cele ale celorlali
formatori, rectorul pr. Antoniu
Chifor i vice rectorul ip.
Eduard Fischer, am fost
invitai s reflectm asupra
identitii, vieii i chemrii
noastre. Dânii ne-au reamintit
ceea ce înseamn vocaia,
ne-au ghidat s descoperim
semnele autenticitii ei, au
punctat, pe baza documentelor
magisteriale, ce înseamn
formarea noastr i ne-au
îndemnat s pim cu încredere, bucurie i speran în
noi înine i în Domnul!
În aceast zi am avut ocazia s ne cunoatem,
vechi i noi, ani terminali, ani medii i noii venii, s
împrtim din experienele noastre, s povestim, s ne
împrietenim.
În jurul mesei rotunde, privindu-ne fa în fa,
ne-am propus scopuri noi pentru acest an, pentru
evoluia noastr pe toate planurile, atât la nivel personal
cât i comunitar.
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S-a simit desigur i absena printelui Cristian
Sabu, care timp de apte ani, prin dragoste i jertf de
sine, a luptat pentru schimbarea vieilor acestor tineri,
chemai de Domnul, la slujirea aproapelui, în iubire,
bucurie i umilin! S-a simit de asemenea i lipsa
fratelui Gheorghe Pop, fostul formator al anilor I i II,
exemplu de modestie, credin i iubire fratern.
Seara a avut loc
o petrecere de bun venit
pentru cei din anul I, timp
de distracie i bun voie.
Duminica dup meditaia
printelui Rus, s-a celebrat
Sfânta Liturghie, neuitând a
pomeni în rugciunile noastre
familiile rmase acas, pe cei
dragi, pe binefctori i pe toi
fiii lui Dumnezeu, fraii notri.
Luni a avut loc în Aula
Magna a Facultii de Teologie
Greco-Catolic, rugciunea Te
Deum-ului de început de an universitar, domnul Ionu
Popescu, directorul de studii a adresat cuvinte de bun
venit i de încurajare tuturor, profesori i studeni.
Astfel a început anul universitar 2010-2011,
o nou etap a parcursului formativ, de maturizare
atât pe plan uman cât i spiritual, timp de bucurie, de
rugciune, de har, de studiu i de munc!
Fie ca Domnul s ne binecuvânteze pe toi! S v
rugai pentru noi!
REDACIA
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DEMNITATEA FAMILIEI
Pentru a oferi o deniie complet a ceea
ce reprezint demnitatea uman ar trebui s facem
referin la dou surse care vorbesc despre aceasta:
Codul Civil i Catehismul Bisericii Catolice.
Codul civil ofer anumite legi care apr
demnitatea persoanei umane, scoând în eviden
ceea ce o denigreaz, astfel c noi putem s am
anumite caracteristici ce denesc demnitatea persoanei
descoperind caracteristicile pe care legile le apr.
Codul civil apr denigrare imaginii sociale
a oricrei persoane prin rspândirea de informaii
neadevrate i calomnioase asupra oricrui individ.
Din acest coninut legal ne dm
seama c demnitatea uman
este denit ca ind o imagine
neptat a persoanei umane.
Catehismul Bisericii Catolice
arm c „demnitatea persoanei
umane se înrdcineaz în crearea
ei dup chipul i asemnarea lui
Dumnezeu”.
Dac ar  s analizm cele
dou surse ne dm seama c diferena
dintre cele dou deniii este aceea
c, cretinismul prin documentele
bisericii vorbete despre persoana
uman introducându-L pe Dumnzeu
ca ind Cel care ofer demnitate
persoanei umane, pe când Codul
Civil ofer o deniie a demnitii
din perspectiv strict uman. Aceste
dou perspective, una uman, i alta
divin fac ca drepturile i obligaiile privind familia i
societatea s e la rândul lor privite prin dou surse de
inspiraie.
Drepturile i obligaiile familiei includ
drepturile i obligaiile personale ale ecriui cetean
adugând îns drepturi i obligaii care se aplic numai
în cadrul acesteia.
Brbatul si femeia au drepturi i obligaii egale
în cstorie (art. 25 Codul familiei). Printre drepturi
enumerm: dreptul la nume, dreptul de a decide asupra
ceea ce privete cstoria, dreptul de separare în cazul
în care se pune în pericol sntatea, integritatea sau
viaa celuilalt so ori a copiilor, dreptul de a educa
copiii în spiritul rligiei dorite, dreptul prinilor de a
se îngriji de sntatea i dezvoltarea zic a copilului,
dreptul prinilor de a se îngriji de educarea, învtura
i pregtirea profesional a copilului.
Din rândul obligaiilor fac parte: membrii
familiei sunt datori s-i acorde unul altuia sprijin
moral reciproc (art. 2 Cod. fam.), aceast obligaie
este o consecin a prieteniei i a afeciunii pe care
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se întemeiaz raporturile de cstorie; obligaia de
întreinere, de suport material reciproc, respectarea
principiului monogamiei, obligaia de delitate.
Întreinerea de relaii sexuale în afara familiei, în
anumite condiii, constituie infraciunea de adulter
prevzut de art. 304 Codul penal.
Aceste drepturi i îndatoriri privind persoana
uman se pot aplica strict în cadrul familiei i în
raportul dintre aceasta i societate.
Drepturile i îndatoririle pe care familia
cretin le are nu sunt altele decât cele prezentate
mai sus deoarece majoritatea dintre legile stabilite au
ca suport învtura cretin, îns
modul în care ele se aplic este
diferit.
Pe lâng prescripiile pe
care statul le promulg pentru a
reglementa viaa de familie Biserica
propune ca lege denitorie în cadrul
familiei, legea iubirii hristice: „S
iubeti pe Domnul Dumnezeul tu
din toat inima ta i din tot suetul
tu i din toat puterea ta i din tot
cugetul tu, iar pe aproapele tu ca
pe tine însui”(Lc 10, 27).
„Femeile s se supun
brbailor
ca
Domnului[...],
brbailor, iubii pe femeile voastre,
dup cum Hristos a iubit Biserica, i
s-a dat pe Sine pentru ea”(Ef 5, 22).
„Copii, ascultai pe prinii
votri[...], prinilor nu întrâtai la
mânie pe copiii votri, ci cretei-i întru învtura i
certarea Domnului”(Ef 1, 2).
Vedem c învtura cretin sftuiete
persoana la respectarea legilor statale i mai mult decât
atât, o cheam s se bucure nu doar de demnitatea
uman, ci mai ales de una divin, prin adopie.
Îndeplinirea obligaiilor cât i benecierea de
drepturile atât familiale cât i sociale nu fac altceva
decât s ofere omului demnitatea la care a fost chemat,
aceea de a participa la misterul liaiei divine.
În concluzie consider c, precum Isus în
îndeplinirea misiunii Sale pe pmânt, nu i-a pierdut
demnitatea Sa de Fiu al Tatlui, nici noi cretinii prin
îndeplinirea sarcinilor în cadrul familiei nu ne pierdem
demnitatea noastr de persoane umane, ba dimpotriv
îmbuntim calitativ, prin participarea noastr la
viaa divin în cadrul Sntelor Sacramente, aspectul
demnitii inei create de Dumnezeu dup Chipul i
Asemnarea Sa.
Iulian BOGLU,
ANUL -IV3

MRTURISIRE
Se întâmpl adesea ca acele cuvinte pe care
Isus Cuvântul le-a ales pentru noi, cretinii, s le
lsam în minoratul sensului lor, privându-le tocmai
de acea pre-umplere pe care Acesta a tocmit-o în ele.
Nu tim dac doar simpla noastr supercialitate ne
face s nu coborâm atent în sensul cuvântului sau
necuprinderea lui este semnul neputinei noastre de
a ne ridica la înelesul originar. În orice caz, uitarea
sensului îl pltim cu toii în egal msur…
Un astfel de cuvânt „neîneles” îmi pare a
 acela de vocaie, mult prea des i pripit folosit de
ctre noi. Ne-am obinuit într-un mod prea simplu,
s credem c ar  vorba de un gând optit pe care
îl auzim dinluntrul nostru. Poate acest fapt se
datoreaz cuvântului în sine, prea de curând intrat
în graiul nostru. Se întâmpl când vorbim de vocaie
s o numim câteodat chemare. i aici lucrurile se
limpezesc, btrânul verb latinesc clamare ( ca i voco,
vocare, al vocaiei) e mult mai încrcat de realitate. Dar
i aici când îl rostim, parc indu-ne fric de sensul
ce se casc dintr-o dat în faa noastr, preferm s ne
închidem în mai abstractul su sinonim. Îns, sarcina
mea nu este s fac o lecie de lingvistic, vreau doar
s aduc un plus de îneles i înelegere acestui cuvânt,
vorbind despre vocaia sau poate mai clar chemarea
mea. Voi folosi termenul chemare deoarece mi se pare
c este mai expresiv pentru ceea ce urmeaz s relatez
i voi completa cu vocaie atunci când verbul latinesc
îl întregete.
Chemarea prin i în mine a început
neîndoielnic odat cu intrarea mea în Biseric, prin
Taina Botezului. Nu este vorba de o gur de stil! Cel
ce intr în Lege, devine participant la istoria nevzut
a moilor i strmoilor si în aa fel încât întreg
neamul nemaivzut sau înc vzut al su îi poate 
povar sau înlare. În momentul Botezului nu am
intrat întru totul în tradiia strmoeasc - doar puin,
pe lturi cum ar spune cineva - intrând numai în
tradiia bisericii romane, deoarece mi s-a administrat
Botezul în ritul romano-catolic. Îns a fost spre bine,
pentru c doar catehizarea preotului romano-catolic
m-a inut pe lâng Biseric i am rmas în acea
chemare rodnic pân într-atât încât am urmat i
liceul confesional al oraului. Aici s-a întâmplat ceva.
i poate tiu i alii dintre noi, c un liceu confesional
este mai degrab un loc al încercrii vocaiei. Dar
nu toi se dovedesc a avea chemare sau mai degrab
ascult de o alt „chemare”. Exist o continu ispit
a celui ce a intrat într-un astfel de liceu, o atracie
spre ceea ce nu este permis, spre non-conformism.
Dând curs ispitei, am urmat-o cu o fascinaie greu
explicabil. Astfel încât în doi ani nu am devenit un
ateu indiferent, ci dimpotriv un anticretin (antihrist)
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convins, citind cu mare râvn acele pe alocuri satanice
versete, ale lui Nietzsche, losoful care anunase
moartea divinitii. Dar totodat mi s-au deschis noi
orizonturi, noi anturaje i noi experiene.
O experien a vrea s o descriu în mod
special: consumul de droguri. Dumnezeu ne-a lsat
bolile trupului ca ele s dea socoteal de cele ale
suetului. La fel i dependena de droguri (i aici
m refer la ultimul stadiu, cele injectabile) ar avea
un corespondent în acea boal teribil numit lepr.
Precum lepra, unde la început apar doar acele pete
mici sidei, care în prim faz nu pot s trezeasc
mai mult decât o incert întrebare, ajungi curând
s constai – cci cel puin pân ctre ultimele faze
nu este dureroas zic – c, din când în când mai
pierzi câte ceva din tine i astfel ajungi un jalnic i
neputincios privitor al propriei tale dezintegrri.
La fel, în prima faz, narcotizat de plcere, care
atunci când dependenta se instaleaz, se transform
într-o dubl durere: una zic (când nu ai cu ce s
te droghezi) i una spiritual (permanent, pentru c
nu poi s scapi de ele). Aceast durere, sub dublul
ei aspect, vei continua s o narcotizezi ca s nu ias
la iveal. Vei deveni privitorul propriei disoluii.
Chestiunea morii e doar una de timp. În acest timp în
care dac nu va veni Dumnezeu precum la acei leproi
a-i Noului Testament, nu ai avea aproape nici o ans
de scpare. Dar nu acesta era s-mi e sfâritul.
S-a întâmplat dup ceva timp s u chemat în
fata instanelor lumeti - o suferin în plus i pentru
mine i pentru cei din jurul meu la care devenisem deja
imun. Dar nu mi-am dat seama c ceea ce se întâmpla
atunci îi avea rostul în lumea nevzut, unde eram
chemat s dau socoteal Dreptii lui Dumnezeu.
Aici a vrea s-mi limpezesc i s limpezesc
un alt aspect al verbului vocare (vocaie). Anticii
obinuiau s-l foloseasc atunci când era vorba de a
chema pe cineva in justiie i un compus al verbului
este chiar ad-vocatus, adic avocatul din zilele
noastre. De ce acest mic excursus lingvistic? Pentru
c urmeaz s se lmureasc un episod cheie al
existenei mele: Medjugorje.
Dup o perioad îndelungat de proces, care
a sectuit i zic i psihic familia, liber-constrâns am
ajuns în acel loc pe care nu mi-l doream i l-am luat în
cel mai bun caz ca pe o excursie. Nu pot s spun ce s-a
întâmplat acolo, ar face obiectul unei alte mrturisiri,
îns acolo am vzut cine îmi este avocatul, i înc ce
avocat! Prin Fecioara Maria, Hristos mi-a întins mâna,
i de aici înainte va  vorba de o împreun-lucrare.
A putea spune c mi-a redat chemarea cea dintâi pe
care o pierdusem i acum o regsisem. Cât de dulce i
(continuare în pag. 5)
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de tainic poate  iertarea ului risipitor – o întâlnire
dintre Hristos cel Înviat i Petru cel care s-a lepdat!
Lungul drum ce a urmat pân la ieirea la
lumin, a fost unul cu suiuri i coborâuri, dar a fost
poate cel mai important în lmurirea vocaiei.
Aadar a spune c vocaia sau chemarea nu
este doar un nelmurit gând interior, sau unul ce ar
da socoteal doar de Cel ce cheam i cel chemat…
mai este ceva, ce s-ar putea numi rostul chemrii: a
contientiza ce ai primit i în ce scop. De abia acum
ne dm seama c vocaia nu rmâne închis în acest
cuvânt, ea se deschide spre alte dou verbe: a  trimis
i a mrturisi. Altfel spus eti chemat i rspunzând
chemrii eti înzestrat cu diferite haruri pentru a 
trimis în lupt cu vrjmaul suetelor noastre, unde
trebuie s dm mrturie prin fapt i cuvânt despre
Dumnezeul nostru. Lupta ar  inegal dac nu avem
ca însoitori pe aprtorii notri: Fecioara Maria i
cetele snilor.

A dori s închei cu o mrturisire care poate 
la fel de bine un îndemn. Avem lsate de Dumnezeu,
mrturiile celor care au trecut prin temniele comuniste.
Foarte descriptive i innit apropiate de sensibilitatea
lumii în care trim. Ar trebui s-i citim i s ne alegem
pe acela ce ne este mai apropiat structurii noastre
interioare, i acela s e alturi de Maica Domnului,
sfântul la care ne rugm, patronul nostru. Este aproape
incredibil - i o spun ca unul care a fcut o alegere în
acest sens, este incredibil ce ajutor i ce minuni se
pot înfptui. De fapt Dumnezeu face compromisuri cu
noi nevrednicii, pentru a arta snenia acestora. i
în acest fel minunat, noi cei de jos cerându-le s e
avocaii notri, devenim noi înine mrturisitorii lor
aici, printre oameni. Fie numele Domnului ludat!
Andrei VUCU,
ANUL -I-

TEAMA DE A VORBI CELUI IUBIT
A vorbi despre dragoste este considerat cu
totul sublim i inaccesibil omului de rând, se crede c
despre dragoste vorbesc doar poeii.
Întotdeauna am crezut c în gura celui ce
iubete orice cuvânt poate  o declaraie de dragoste,
dup cum în gura omului supercial pân i cuvintele
lui Hristos sun neplcut.
Oamenii, în special tinerii (în aceast categorie
încadrându-m i eu), triesc complexul c nu-i pot
exprima dragostea, c vor  înelei greit de cel iubit
sau c nu vor  înelei deloc.
Un tânr va suferi mai uor eecul unui
început de relaie, dac acest eec va  provocat de un
bileel care conine un vers de Eminescu.
Pare de necrezut, dar un tânar prefer si încredineze soarta în mâinile unui om care
se „pricepe” la cuvinte, cerându-i s redacteze o
scrisoare de dragoste ctre fata pe care o iubete,
decât s-i asume responsabilitatea de a  el însui în
faa dragostei. De unde aceast team de a vorbi celui
iubit? De unde teama de a vorbi despre dragoste?
A vorbi despre dragoste este la fel de greu ca
i a vorbi despre Dumnezeu. Aa cum sunt oamenii
care nu mai cred în Dumnezeu, tot aa exist oameni
care nu mai cred în dragoste.
Prin iubire, învm s învingem egoismul
caracteristic umanitii i reuim s împrtim
celorlali din euforia i iubirea ce se rsfrânge în
suetele i chipurile noastre.
Când iubeti învei s-i citeti gândurile
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celuilalt printr-o simpl privire, învei s descoperi o
raz de lumin în ecare zâmbet al su i s te bucuri
de fericirea sa.
Mereu am simit c frumuseea vine de
undeva de dincolo de lumea asta, de la Dumnezeu, c
m poate face mai bun, dar i c n-a fost lsat pentru
„consum public”.
Mereu am fost fascinat de frumuseea
feminin fr farduri, fr articii, cea care nu striga
„consumai-m” (cel puin cu privirea), i am crezut
c undeva, cândva o s rânduiasc Dumnezeu i
pentru mine o iubire unic.
Nimeni nu se bucur, decât regsindu-se în
altcineva, mai apoi, ca orice om, m-am îndrgostit de
o fat pentru c dup prerea mea, o fat ca aceea,
nu mai vzusem, îns eu ind mai timid i emotiv,
am stat i stau cu „capul între urechi” cum ar zice un
preot drag suetului meu. În sfârit... m-am minunat
pe rând de Cobuc, Eminescu, Bacovia, Dostoievski...
M fascineaz orice ar putea s-mi descopere noi
dimensiuni ale propriului meu suet, pentru c în
adâncul meu, eu tiu c suetul este fr margini
i c în el se pot petrece cele mai grozave lucruri,
deoarece Dumnezeu este iubire iar noi suntem fcui
dup Chipul i Asemnarea Lui i El a vrut s ne
împrteasc i nou puin din iubirea Sa.
Simion Vasile TEREC,
ANUL -II5

MEDITAIE
Un episod biblic (Lc 8, 26-39) pe care Biserica
ni-l propune în aceast perioad spre meditaie este cel
al vindecrii demonizatului din inutul Ghenezaretului.
Urmând firul rou al evangheliilor ne amintim alte dou
întâlniri ale lui Isus cu satan: ispitirile Sale i întâlnirea
cu îndrcitul din Capernaum. Dac atunci Isus se afla
în sinagog pe când întâlnete demonizatul, în acest
pasaj îl gsim pe Mesia coborând din corabie într-un
inut pgân, în apropierea cetii
Decapolis. Desfurarea aciunii
acestui pasaj ridic numeroase
întrebri: de ce demonizatul
vine spre Isus (în evanghelia
dup Marcu, el este prezentat ca
alergând ctre El), de ce cere mil
în numele Dumnezeului lui Isus,
de ce dei cere s nu fie trimis în
adânc se arunc în mare?
În opinia mea, mesajul cel
mai important al acestui text, este
c ni se prezint o realitate, pe
care astzi prin indiferentism, prin
lenea spiritual, credincioii încep
s subestimeze sau chiar s uite
prezena rului, ca for activ în
lume.
Evanghelistul Luca ne
descrie caracteristicile acestei
persoane atinse în mod profund
de pcat, posedat de numeroi
demoni: „nu îmbrcase nici o hain, nu rmânea în
cas, ci în morminte”, iar Marcu (5, 1-20) adaug:
„rupea ctui i lanuri, zi i noapte striga i se lovea
cu pietre”. Astzi o asemenea imagine pe puini i-ar
înfricoa, manifestrile rului devenind „pâine i
circ” pentru mulimile contemporane. Vara aceasta
fiind invitat la exerciii spirituale în nordul Italiei, am
participat la spectacolul Patimii Mântuitorului, tradiie
de secole care este organizat de stenii localitii
Sordevolo. Scenariul era un pic romanat, prezentat
ca un muzical, dar ce m-a surprins cel mai mult a fost
reacia celorlali spectatori (aproximativ vreo 2000)
când pe scena imens a intrat o ceat de diavoli. Pentru
ei a fost momentul culminant, scena respectiv cptând
cele mai zgomotoase aplauze. Au fost impresionai
de 30 de oameni îmbrcai în rou, cu furci i coarne
(stil Halloween, atentie c se aproprie) i mai puin de
rstignirea Mântuitorului.
Aceast imagine a posedatului nu este strain de
ceea ce astzi vedem în „cultura morii”, rspândirea
simbolului craniului, care denot suflete înnegrite, care
îi caut cu patim autodistrugerea. Mai mult, acesta
este modelul propus tuturora prin mass-media, afectând
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copii i tineri, distrugând familii i societi. Dac unii
consider realitatea diavolului o fantezie, un basm, alii
dimpotriv intr în secte satanice i cu vlul pcatului
pe ochii lor comit cele mai groaznice infamii.
Evanghelistul menioneaz: „i nimeni nu putea
s-l îmblânzeasc”. Pân la venirea lui Isus, confraii
lui au încercat s-l ajute, dar fr nici un folos. Dac
el nu se putea ajuta pe sine, cum s-l ajute altii? De
asemenea vedem multe persoane,
în Biseric, începând o lupt
împotriva rului bizuindu-se pe
propriile fore, pe orgoliul lor
orbitor.
Pericopa evanghelic ne
arat cine este adevratul Domn:
Isus! El are puterea asupra rului,
el a învins moartea, prin Jertfa Sa
am fost mântuii. În acest pasaj
îi vedem pe demoni cum „i senchin” Mântuitorului, îi recunosc
divinitatea i îl roag s nu îi
chinuiasc. Intenia lui Isus este
aceea de a-l salva pe posedat, nu
de a cocheta cu demonii. Acetia
intr în turma de aproximativ
2000 de porci i se îneac în lac.
Cei ce pteau turma,
vzând acestea merg s anune
stpânii de prin sate. Cu toii vin
la Isus, iar la vederea schimbrii
profunde, la vederea acestui tânr „aezat, îmbrcat
i întreg la minte” s-au cutremurat. Consider c nu
datorit pierderii animalelor sunt ei speriai, a pagubei
materiale, ci datorit ataamentului fa de propriile ci
i stiluri de via. Ei prefer viaa lor, mai mult ca sigur
mizerabil, cu mult dram i patimi, decât tcerea
interioar pe care acest om a redobândit-o.
Muli oameni vin la Biseric, dar puini sunt cei
care îndrznesc s se schimbe cu adevrat, s primeasc
mesajul bucuriei, s se întoarc la Dumnezeu. Puini
lupt cu lâncezeala spiritual, cu goliciunea propriilor
suflete i rugciuni, puini nu se tem de a tri liberi,
responsabili. Muli se mândresc cu sfinii lor, cu
cuvioii lor, dar puini într-adevr ies din cochilia
propriei mediocriti pentru a experimenta Iubirea i
Iertarea lui Dumnezeu.
S nu ne fie ruine de a veni în faa Domnului,
ruinea nu ne va salva, s nu ne fie fric de a pi spre
Lumin i de a deveni autentici, adevrai copii a-i
lui Dumnezeu. Domnul s v binecuvânteze i s ne
întreasc cu haruri i bucurii!
Flaviu-Andrei DUMA,
ANUL -IVSeminarium Varadiensis

SEMINARITII ÎN PASTORAIE
Începutul noului an bisericesc, colar i
universitar trezete în sufletele noastre noi idealuri
i odat cu acestea prind via în inima noastr noi
angajamente, pe care încercm s le alimentm cu
credin i speran.
Noi ne gsim motivaii interioare i
exterioare în funcie de nivelul la care ne lum
angajamentele i în funcie de cât de mult conteaz
pentru noi ducerea lor la bun sfârit. În cazul în
care ne propunem s fim mai buni în noul an i s
ne petrecem o via mai aproape de Isus Hristos este
normal ca sprijinul s-l gsim în Sfânta Scriptur
i în viaa sacramental, iar dac ne-am propus s
fim mai contiincioi la coal sau la facultate,
atunci bineîneles c vom gsi sprijin în profesorii
i prinii notri, în acelai fel, dac dorim s ne
realizm pe plan profesional ne vom baza foarte
mult pe o colaborare cât mai fructuoas cu cei care
ne sunt colegi de munc.
Pentru domeniile în care idealurile noastre
se proiecteaz exist diferite surse de sprijin
exterioare care, pentru a avea efectul dorit trebuie
s fie în strâns legtur cu ali „scripei” de sprijin
care trebuiesc s se regseasc în sufletul nostru.
Dac sufletul nostru nu d dovad de mult
hotrâre, rbdare, perseveren i capacitatea de a
trece peste eecuri atunci „ajutoarele” exterioare se
dovedesc a fi de prisos.
Seminarul Teologic Greco-Catolic din
Oradea are o larg palet de idealuri expus
pentru acest nou an bisericesc i universitar. Pe
lâng sfinirea proprie, seminariti, sub oblduirea
conducerii Seminarului, i-au propus i în acest an
s-i ofere disponibilitatea pentru sfinirea celorlali
i anume a celor care îi primesc cu drag în parohii.
Astfel c în acest an, la fel ca în anii anteriori,
studenii de la Seminarul din Oradea vor participa
la un program de pastoraie. Acest program a prins
via acum doi ani la iniativa printelui Cristian
Sabu, rector al seminarului în aceea perioad, i
este continuat sub conducerea actualului printe
rector, Antoniu Chifor.
În fiecare an, dup terminarea programului
s-au cules impresii de la cei care au participat la
aceast activitate, atât de la seminariti cât i de
la preoi i credincioi. În urma evaluarii acestor
mrturii s-a hotrât s se continue acest program, i
chiar s se încerce s se ofere sprijin i altor parohii
care în anii anteriori nu au beneficiat de prezena
seminaritilor în mijlocul lor. Aceste gânduri de
mulumire care au venit atât din partea seminaritilor
cât i a partea preoilor i a credincioilor reprezint
pentru cei care se înroleaz în acest program un real
Seminarium Varadiensis

sprijin motivaional.
În cadrul Seminarului se insist pe
încurajarea seminaritilor de a-i gsi motivaii
personale în discernerea i urmarea vocaiei lor,
prin participarea frecvent la rugciune, sacramente
i diferite întâlniri de formare, îns ei au nevoie
în aceeai msur de sprijin la nivel exterior, care
în cadrul acestui program este oferit de tinerii
recunosctori pe care ei îi întâlnesc în parohii, de
zâmbetul încurajator al preotului supraveghetor i
de bucuria pe care o împrtete cu ceilali frai.
Acest program ofer în primul rând
seminaritilor oportunitatea de a activa într-o
parohie alturi de un preot, care poate fi pentru ei
persoana care s le arate cum se poate face legtura
dintre cunotinele pe care acetia le culeg din
seminar i practica pastoral pe care o presupune
comunitatea parohial.
Întâlnirea pe care seminariti o au cu
credincioii din parohie este un alt element care
ajut la formarea lor uman, formare care este
primordial pentru un seminarist care se gândete
s devin reprezentant al lui Isus, al Celui care
i-a asumat pe de-a întregul starea uman. Astfel
c participarea la activitile parohiale reprezint
pentru seminarist o coal de formare la nivel
uman, coal prin care i Isus a trecut când se afla
în sânul Sfintei Familii din Nazaret.
Seminaritii se implic activ în acest
program prin animarea momentelor liturgice
în comunitatea parohial în care sunt trimii,
prin susinerea de activiti cu copiii, tinerii sau
persoanele în vârst. Rolul acestor activiti este
acela de a facilita dialogul dintre credincioi i
Dumnezeu prin momente liturgice cât mai frumose,
de a-i ajuta pe tinerii s se apropie de Biseric
i de a le pune la dispoziie calea spre mântuirea
sufleteor prin Sfintele Sacramente, de a face ca atât
tinerii i cei mai puin tineri s simt grija pe care
o are Hristos fa de ei prin grija pe care preotul
împreun cu seminaritii o arat în mod concret în
parohie.
În concluzie consider c acest program a
adus i va aduce roade, care vor fi pentru noi i
pentru cei ce ne vor urma motive de a ne dedica
din ce în ce mai mult în a-i ajuta pe cei de lâng
noi, indiferent din ce categorie eclezial sau
social facem parte, roade care îi vor oferi lui Isus
mângâierea i vor atrage binecuvântarea Tatlui
ceresc prin Spiritul cel Sfânt.
Iulian BOGLU,
ANUL -IV7

SCHIMB DE EXPERIEN
S-a creat deja o tradiie ca, în ecare an,
o delegaie român s participe la Întâlnirea
Diecezan a Tinerilor din Dieceza de Como, Italia
i de asemenea o delegaie din Italia s participe
la Întâlnirea Eparhial a Tinerilor din eparhia de
Oradea.
Dup câteva întâlniri preliminare, s-a
hotrât plecarea în
Italia pentru data de
14 octombrie (joi) la
ora 5 dimineaa. La ora
4:30 ne-am întâlnit toi
cei cinci participani
în
capela
Maica
Înelepciunii pentru a-i
cere, printr-o liturghie,
lui Isus i Sntei
Fecioare s ne pzeasc
în cltoria ce urma
s o facem. Cu un mic
or am urcat în main
i optimiti i bine
dispui am pornit. Din
aceast „delegaie” mai
fceau parte: pr. Paul
Popa (responsabil cu
pastoraia în eparhia de Oradea), Clin Cmran,
Tereza Groan i Alin Szatmari (studeni din
Colegiul Sfânta Familie i membrii a-i asociaiei
Fondacio), ei ind colaboratori deli a-i Biroului
Pastoral.
Dotai cu un G.P.S. (care s-a i defectat
nu înainte de a ne înnebuni de cap...) am pornit
spre Padova unde am vizitat i ne-am rugat în
Basilica Sfântului Anton. În Padova am avut un
ghid special în persoana pr. Cristian Sabu (fostul
rector al Seminarului) care acum locuiete în
oraul „sfântului minunilor”. Simpla întâlnire cu
pr. Cristian ne-a reîncrcat bateriile pentru a putea
termina drumul. Dup 18 ore de cltorie am ajuns

(în sfârit!) la destinaie, la Seminarul din Como.
În urmtoarea zi, dup liturghia de
diminea, ne-am cunoscut gazdele i am vizitat
oraul Como i oraul Sfântului Augustin, Pavia.
Ziua de sâmbt am petrecut-o pe drum ctre locul
întâlnirii (aproximativ 60 de km). Îndat ce am
ajuns am fost primii cu mult cldur. Întâlnirea
a început cu un
lmule i ceva
poze
despre
localitatea gazd.
Apoi a urmat
o
conferin,
rugciunea
de
sear i fel de
fel de dansuri
i jocuri. Toi
tinerii participani
(printre
care
i noi) au fost
cazai în familii
care s-au oferit
s-i gzduiasc.
Liturghia
de
duminic a fost
celebrat
de
ierarhul locului Excelena Sa Diego Coletti, iar în
cadrul acesteia i delegaia noastr a participat în
mod activ, pr. Paul Popa citind Sfânta Evanghelie
în limba român.
Dar a venit timpul s ne i întoarcem. Astfel
luni la ora 5:30 dimineaa ne-am luat „la revedere”
de la gazdele noastre i am plecat spre Milano. Aici
am participat, la ora 7, la o liturghie în celebrul
Dom din Milano. Fr un G.P.S. funcional am
plecat spre cas din nou, dar ajutai de „G.P.S.-ul
providenei” am ajuns teferi i fericii c am trit o
astfel de experien.
Horia BURSA,
ANUL -II-

LANSARE SITE
V informm c începând cu data de 14 septembrie 2010 Comunitatea Seminarului „Sfinii Trei Ierarhi” din
Oradea are propria pagin de internet. Site-ul www.seminaroradea.ro a fost astfel proiectat ca împreun cu revista
Seminarium Varadiensis s fie o punte de legtur între Seminar i credincioi. Vizitând site-ul putei afla ultimele
nouti i evenimente din viaa comunitaii seminaritilor. Ateptm opiniile i sugestiile dumneavoastr folosind
formularul de contact de pe pagina de internet mai sus menionat.
REDACIA
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