
seminarium
varadiensis

Supliment al Revistei Vestitorul

Realizat de Seminarul Teologic Greco-Catolic „Sfin�ii Vasile, Grigore �i Ioan”, Oradea
 

A n u l  V
N u m � r u l
1 4  ( 4 0 )

I a n u a r i e
2 0 0 9

TIMPUL CÂNTARULUI

De abia trecut� vremea evalu�rii pentru anul ce 
s-a încheiat, alte „m�sur�tori” se arat� la orizont. Cel 
pu�in aici, în Facultatea de Teologie precum în ori�ice 
institu�ie universitar�, luna ianuarie aduce cu sine nu 
doar un nou an, ci �i examenele sesiunii de iarn�. E 
vremea când rolurile 
se inverseaz�, studen�ii 
care pân� acum audiau 
pe cursuri trec în locul 
celor care le expuneau, 
iar profesorii devin cei ce 
acum ascult�…

Sesiunile se 
succed� semestrelor, 
precum seceri�ul 
sem�natului. Prea 
arareori ele sunt 
percepute a �  situa�ii 
pl�cute, întrucât te oblig�, 
incomodeaz�, stânjenesc. 
Nu e neap�rat agreabil 
s� � i m�surat de c�tre 
un altul, nu e delicioas� 
asumarea -parc� mai 
întotdeauna- for�at� a unor cuno�tin�e, pentru ca mai 
apoi s� le etalezi mai mult sau mai pu�in aidoma în fa�a 
unui dasc�l ce pare c�-�i permite s�-�i scormoneasc� 
printre cuno�tin�e. 

Care oare dintre cei care am fost vreodat� 
studen�i, sau care mai suntem înc�, nu am experimentat 
pe propria piele aceste tr�iri?! �i poate cu atât mai 
mult cu cât în teologie, profesorii evalueaz� leg�turile 
�i cuno�tin�a noastr� asupra S� ntei Scripturi, asupra 
teologiei �i în fond, asupra lui Dumnezeu însu�i, 
chestiuni ce dincolo de cuno�tin�e teoretice dobândite, 
vin s� întâlneasc� undeva � in�a �i credin�ele noastre 
cele mai adânci.

Cugetând la timpul sesiunii pentru studen�ii 
no�tri, l-am a�ezat înaintea tabloului unui alt „examen” 
celebru al istoriei, unul relatat de c�tre Sf. Luca 

în evanghelia sa, între scenele copil�riei lui Isus: 
episodul pelerinajului adolescentului Isus la Ierusalim. 
„Dup� trei zile l-au g�sit în templu, stând în mijlocul 
înv���torilor, ascultându-i �i punându-le întreb�ri. 
To�i cei care îl ascultau se mirau de în�elepciunea �i 

de r�spunsurile lui” 
(Lc 2,46-47). Poate 
mul�i ar putea riposta 
c� Isus nu este termenul 
de compara�ie cel 
mai potrivit, � ind El 
însu�i, prin excelen�� 
În�elepciunea, Calea, 
Adev�rul �i Via�a. �i 
de asemenea, m�rturia 
lucan� suprapune rolurile 
de dasc�l/alumn, întrucât 
Isus este deopotriv� cel 
care ascult� �i pune altora 
întreb�ri, �i de asemenea, 
cel ascultat �i întrebat, 
de a c�rui �tiin�� ceilal�i 
sunt impresiona�i. 

�i cu toate acestea, 
cu siguran�� c� studen�ii no�tri pot s� r�mân� cu ceva 
din partea acestei scene. Tocmai pentru c� starea de 
kenoz� a atenuat atot�tiin�a tipic dumnezeiasc�, ca om 
Isus ajunge s� cunoasc� pentru c� iube�te. Pentru Isus, 
a �ti lucruri despre Tat�l este o pasiune, ceva care te 
absoarbe, î�i domin� interesele �i devine atrac�ie. De 
aceasta El se rupe de grup, iar apoi, când este certat de 
ai s�i p�rin�i, a� rm� c� e ceva � resc „a �  între cele ale 
Tat�lui S�u” (Lc 2,49). 

R�mâne a�adar ca invoca�ie �i urare deopotriv�, 
pentru to�i cei care au examene, faptul de a reu�i s� 
iubeasc�, s� g�seasc� savoarea pasiunii în con�inuturile, 
în �tiin�a din care mai apoi ei trebuie s� � e m�sura�i…

Pr. Cristian SAB�U
rector
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CONGRES INTERNA�IONAL AL SEMINARI�TILOR FOCOLARINI
În acest an am avut prilejul de a participa la 

un revelion la Loppiano, un ora�el focolarin, �i la un 
,,Congres Interna�ional” al seminari�tilor focolari, 
organizat în Lazio la Castel Gandolfo, re�edin�a Papei 
pe timpul verii.

Pentru început a� vrea s� v� prezint câteva 
informa�ii despre mi�carea focolar�. Aceasta a luat 
� in�� în 1943 în ora�ul italian Trento, în perioada celui 
de-al Doilea R�zboi Mondial. În acele timpuri, o tân�r� 
numit� Chiara Lubich a fost fulgerat� de o descoperire: 
,, Dumnezeu este iubire �i iubirea este singurul lucru 
pentru care merit� s� tr�ie�ti! Din p�cate , în data de 
14 martie 2008 Chiara a 
decedat. Ast�zi, mi�carea 
fondat� de ea num�r� 
circa patru milioane �i 
jum�tate de membri în 
182 de ��ri din întreaga 
lume. Focolarinii au 
fondat 33 de or��ele pe 
cele cinci continente.

Primul obiectiv al 
c�l�toriei a fost or��elul 
focolarin de lâng� Fireze, 
Loppiano.

Autocarul a pornit 
din Gheorgheni mar�i, 
30 decembrie 2008. 
Pân� la Oradea a f�cut 
mai multe opriri pentru îmbarcarea seminari�tilor 
focolarini, studen�i ai Facult��ii de Teologie Romano-
Catolice din Alba Iulia. Coordonatorul grupului a 
fost Pr. Nagy József. Seara am ajuns la parohia din 
Budapesta-Káposztásmegyer, unde ne-am întâlnit cu 
seminari�tii focolarini din Ungaria. Printre ei au fost un 
preot �i trei seminari�ti greco-catolici si doi seminari�ti 
reforma�i din Ungaria. Aici am luat cina �i am participat 
la Sf. Liturghie.

Miercuri, 31 decembrie 2008, la ora 5:00, am 
pornit din Budapesta spre Loppiano, unde am ajuns 
seara târziu. Am plecat pe jos la Sanctuarul ,,Maria 
Théotokos” din Loppiano, unde am asistat la Liturghia 
de sear�. Acest sanctuar e unul modern, construit în 
cinstea Fecioarei Maria. Cl�direa are forma mantiei 
Fecioarei, care, sub ocrotirea ei, duce întreaga omenire 
la Isus Euharisticul. Altarul e format dintr-un bloc mare 
de piatr� alb�, iar în spatele altarului este un tabernacol 
sub forma unui disc imens aurit. Tabernacolul este 
desp�r�it de altar prin vitralii foarte mari �i viu colorate.

Ceea ce vreau sa spun este c� la Loppiano vin 
persoane din toat� lumea pentru a tr�i cuvântul lui 
Dumnezeu. Spun acest lucru deoarece am v�zut atât 
persoane din Africa, America, cât �i din Asia. Dup� 

încheierea prânzului, seminari�tii africani ne-au 
înveselit cu un cântec speci� c zonei de provenien��.

Apropiindu-se Revelionul, am plecat iar la 
Sanctuar unde s-a �inut un spectacol de încheiere de 
an. La intrare, am primit � ecare un balon �i o hârtie pe 
care trebuia s� not�m ceea ce cerem de la Dumnezeu 
�i cu ce gând pornim în noul an. La miezul nop�ii toate 
baloanele s-au spart. Cu to�ii am ie�it afar� pentru a 
servi un pahar de �ampanie, un mic desert �i pentru a 
vedea arti� ciile.

În diminea�a urm�toare, prima zi a anului 2009, 
am vizitat locul unde 
lucreaz� persoanele care 
vin la Loppiano. Am 
fost într-o hal� unde 
erau expuse picturi pe 
lemn de m�slin. Erau 
ni�te lucr�ri splendide. 
Treptat, aceste picturi 
pe lemn au evoluat �i 
în prezent s-a ajuns s� 
se fac� mici obiecte 
decorative, juc�rii, sau 
chiar obiecte de mobilier 
pentru camerele copiilor. 
Un artist a creat benzi 
desenate pentru copii, 
iar acestea, mai târziu, 
au fost preluate de 

televiziune �i au fost difuzate ca desene animate.
Dup� aceast� vizit� am pornit spre Castelul 

Gandolfo unde am ajuns seara. Aici am luat cina �i ne-
am cazat la un hotel din apropiere.

Vineri, 2 ianuarie 2009, a fost prima zi a 
Congresului. Aceasta întâlnire din noul an a fost cea 
de-a cincia întâlnire interna�ional� a seminari�tilor 
focolari. La Congres au fost peste 450 de seminari�ti 
focolari din 4 continente �i 40 de ��ri. Au fost seminari�ti 
de confesiune: romano-catolic� (majoritatea), greco-
catolic� (5), doi reforma�i calvini, un anglican �i un 
ortodox.

Motto-ul Congresului a fost versetul din 
Evanghelia dup� Matei: „Tot ceea ce vre�i ca oamenii 
s� v� fac� vou�, face�i-o �i voi lor” (Mt.7.12).

Seminari�tii din Asia, mai precis cei din Tailanda, 
au prezentat un scurt � lm despre cum încearc� s�-�i 
tr�iasc� credin�a împreun� cu reprezentan�ii celorlalte 
religii: musulmani, budi�ti, jaini�ti �i al�ii. Cei din 
Africa î�i doresc foarte mult s� devin� preo�i. În zonele 
din Uganda lumea nu dispune de cele necesare traiului, 
cum ar �  hran� �i ap�, dar seminari�tii cred c�, dac� 

(continuare în pag.3)
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vor deveni preo�i, o s�-�i ajute semenii a� a�i la nevoie. 
Ace�tia au f�cut �i un sondaj în seminarul lor la care au 
primit diferite r�spunsuri.

De ce ai vrea s� devii preot?
Pentru a putea �  purt�torul Cuvântului lui 

Dumnezeu.
Cum î�i vei tr�i Preo�ia?
Sper s� � u un preot fericit �i s� �tiu s� îi fac �i 

pe al�ii ferici�i!
Ai vreo team� în ceea ce te a�teapt�?
M� tem ca nu cumva celibatul s� m� conduc� la 

frica de activism, frica de individualism!
În Polonia foarte mul�i preo�i provin din micile 

grupuri de copii care particip� 
la biseric� la orele de catehez�. 
Preo�ii sufer� de prea mult� 
supraînc�rcare în preg�tirea 
�i sus�inerea catehezelor, iar 
unii dintre ei sunt adev�ra�i 
administratori. Pentru a se relaxa, 
se odihnesc în fa�a televizorului 
sau a calculatorului. Le r�mâne 
foarte pu�in timp pentru 
spiritualitate.

A urmat un interviu 
cu Dr. Hubertus Blaumeiser 
care din 2005 este consultorul 
Congrega�iei pentru educa�ia 
seminari�tilor catolici din 
lumea întreag�. Acestuia i-a fost 
adresat� întrebarea: „Cum vede�i 
situa�ia seminariilor din lume?” 
R�spunsul ce l-am auzit a fost 
chiar surprinz�tor. Seminarile din 
întreaga lume nu sunt o categorie 
în extensie, excep�ie f�când cele din Asia �i Africa. 
Personal, am vorbit cu un seminarist african �i mi-a 
zis c� la el în �ar� sunt cinci seminarii romano-catolice, 
iar la seminarul lui sunt 200 de seminari�ti. În Belgia 
am a� at c� sunt doar 18 seminari�ti, iar în Irlanda erau 
în trecut 400 de seminari�ti în 8 seminarii, iar azi sunt 
90 de seminari�ti într-un singur seminar. La Trento s-a 
discutat despre pro� lul seminarului pentru a forma o 
anumit� disciplin� studen�ilor. Seminarul e considerat 
ca un loc organizat, protejat, unde se studiaz� teologia, 
dar p�trunderea telefoanelor mobile, a internetului au 
rupt aceast� protec�ie �i mul�i seminari�ti au o via�� 
dubl�. Azi se simte nevoia ca seminarul s� � e mai mic, 
�i nu imens având cu coridoare in� nite, ci se cere s� � e 
mai degrab� o cas�, o familie.

Seminari�tii au spus c� au anumite temeri în 
ceea ce urmeaz� dup� ce vor deveni preo�i: „Voi �  
ascultat?”, ,,voi putea conduce o comunitate?”. Un 
fost seminarist care deja a devenit preot ne-a înt�rit 
zicând c� el nu ar avea curajul s� consacre iubirea dac� 

nu �i-ar da-o pe a lui celorlal�i.
Sâmb�t�, 3 ianuarie 2009, a fost ultima zi a 

Congresului. Împreun� cu grupul de greco-catolici 
din Ungaria am avut pl�cerea de a deschide ziua cu un 
moment de rug�ciune în care am cântat Trisaghionul. O 
parte din cântec a fost în limba maghiar�, iar o parte în 
limba român�. A urmat un moment de silen�ium pentru 
o rug�ciune personal� dup� care am cântat colinda 
,,Cerul �i p�mântul” în trei limbi: maghiar�, român� 
�i slav�. Seminari�tii din sal� au fost foarte mul�umi�i. 
La ora 12.00 am luat parte la Liturghia celebrat� de 
Eminen�a Sa Cardinal Zenon Grocholewski, prefect 
al Congrega�iei Educa�iei Catolice. Congresul de la 

Castelul Gandolfo s-a încheiat 
cu un mic program artistic, dup� 
care ne-am desp�r�it cu gândul 
s� ne întâlnim a doua zi în Pia�a 
San Pietro pentru a participa la 
rug�ciunea ,,Angelus” �inut� de 
Sfântul P�rinte Papa Benedict al 
XVI-lea.

Duminic�, 4 ianuarie 
2009, am pornit dis-de-diminea�� 
spre Roma pentru a participa 
la Sfânta Liturghie în Basilica 
San Andrea della Valle, unde 
erau expuse relicvele Sfântului 
Giuseppe Maria Tomasi. Dup� 
Liturghie ne-am îndreptat spre 
Pia�a San Pietro. S-au adunat o 
mul�ime de oameni. Când a fost 
arborat steagul �i l-am v�zut pe 
Sfântul P�rinte, am fost foarte 
impresionat s� îi aud vocea. 
Ne-a salutat pe to�i �i ne-a 

binecuvântat. Ne-am rugat pentru încetarea r�zboaielor 
ce se desf��oar� pe întreg p�mântul �i pentru bolnavii 
din lumea întreag�.

Dup� încheierea rug�ciunii Angelus am f�cut un 
scurt pelerinaj în Roma: Catedrala Sf. Petru, Fontana 
de Trevi, Colosseum, Ruinele romane, Panteonul, 
Lateranul, Basilica Maria Maggiore.

Seara, am pornit spre România. Drumul a fost 
obositor, dar am v�zut locuri pe care nu credeam c� 
le-a� �  putut vedea în via�a mea. Doar Providen�a 
Divin� a f�cut posibil ca acest lucru s� se împlineasc�. 
Mul�umesc în acela�i timp �i p�rintelui focolar Sician 
Valer din Satu Mare care m-a sprijinit � nanciar �i 
m� rog Bunului Dumnezeu s�-l r�spl�teasc� pentru 
osteneala f�cut�!

Aceast� vacan�� a fost deosebit� �i îi mul�umesc 
lui Dumnezeu pentru ea!

Emanuel GAVRILA�,
ANUL –II-

(urmare din pag.2)
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REVELION ALTERNATIV
Am trecut de perioada S�rb�torilor de iarn�, 

Cr�ciunul �i Anul Nou, �i iat�-ne din nou la facultate, 
în mediul universitar. Vacan�a de iarn� a fost scurt� 
�i pres�rat� cu multe evenimente pl�cute, acestea în 
special legate de Sfintele S�rb�tori ale acestei perioade. 
Na�terea Domnului nostru Isus Cristos ne-a surprins pe 
to�i acas�, în parohii, pentru a ne putea bucura împreun� 
cu familiile noastre ca pe vremea când înc� eram „la 
mama acas�”.

La biserica din sat atmosfera Cr�ciunului o tr�im 
cu mai mult� intensitate pentru c� readuce în sufletul 
nostru parfumul unor timpuri din copil�rie, care erau 
tr�ite mult mai pur, mult mai autentic, f�r� cump�r�turi, 
f�r� preocup�ri. Isus este primit în inima unui copil cu 
mai mult� deschidere, cu mai mult� bucurie sincer�, iar 
aceasta face ca aceea perioad� s� fie amintit� de noi cu 
emo�ie, mai ales  acum când trecem de  copil�riei.

Un alt moment dintr-o vacan�� de iarn� este 
intrarea în noul an, care trebuie s� se desf��oare 
într-o ambian�a cât mi festiv�, 
pentru a s�rb�tori împlinirea 
unui an binecuvântat �i pentru 
a  ne bucura de venirea altuia 
mai bun  decât cel precedent. 
Locurile �i modurile în care se 
desf��oar� acest eveniment este 
multiplu; unii prefer� s� stea 
acas� împreun� cu familia, al�ii 
fac diferite deplas�rii în sta�iunii 
montane, unii prefer� restaurante 
special amenajate pentru acest 
eveniment.

Având în vedere faptul c� mul�i dintre tinerii 
din Biseric� î�i petrec Revelionul fiecare în felul lui, 
Pr. Florian Gui, vicar al Episcopiei Greco-Catolice 
din Oradea, a oferit posibilitatea ca, la cump�na 
dintre ani, tinerii s� petreac� timpul împreun� dup� un 
program propus de ei. A fost preg�tit astfel un Revelion 
alternativ, cu un program pu�in mai deosebit. 

La aceast� invita�ie au r�spuns tinerii din 
întreaga diecez�, apar�inând diferitelor grupuri sau 
diferitelor regiuni; Oratoriul Maria Imaculata, Oratoriul 
Don Orione, Seminarul Teologic, tinerii din grupul 
„SCOUT”, Liceul ,,Don Orione”, tinerii din Oradea, 
Zal�u, �imleu, L�z�reni.

Programul a fost întocmit împreun� cu 
reprezentan�ii fiec�rui grup amintit. S-a �inut cont în 
organizarea programului de faptul c� este un Revelion 
petrecut între cre�tini de aceea trebuia s� se desf��oare 
într-un spirit fr��esc, de respect �i cump�tare.

Programul a început în data de 31 decembrie, 
la ora 16:00, în biserica Greco-Catolic� din Io�ia, cu 
o Sfânta Liturghie celebrat� de Preasfin�itul Virgil 

împreun� cu p�rintele Florian �i p�rintele Mihai. 
Aceasta a fost animat� de tinerii care au participat 
la pelerinajul de la Sighet, din perioada 22 august - 
1septembrie, împreun� cu ceilal�i tineri prezen�i. 

A urmat apoi momentul în care ne-am strâns 
cu to�ii în sala de sport a Liceului ,,Don Orione”,unde 
s-au desf��urat toate celelalte momente din seara �i 
diminea�a ce a urmat. 

În programul de distrac�ie au fost introduse 
diferite jocuri �i dansuri care aveau ca scop o cunoa�tere 
cât mai bun� a tuturor invita�iilor.

Masa a fost înc�rcat� cum se cuvine,  pentru 
a întâmpina un nou an bogat �i plin de roade, atât 
materiale, cât �i spirituale.

La ora 20.00 a avut loc o prezentare power-point 
a evenimentelor din anul care urma s� ne p�r�seasc� 
în scurt timp. Astfel c� au fost readuse în fa�a noastr� 
momente din a - IX a edi�ie a pelerinajului din �imleu 
spre Sighet din perioada 22 august - 1 septembrie 2008, 

diferite ac�iuni ale elevilor din 
Liceul ,,Don Orione”, a celor 
din grupul „SCOUT” sau de la 
Oratoriul Don Orione. Toate 
aceste amintiri au adus zâmbetul 
pe buzele noastre �i mul�umirea 
fa�a de Creatorul care le-a preg�tit 
toate ca noi s� ne bucur�m.   

Înainte de trecerea în noul 
an, am fost cu to�ii la Catedrala 
Greco-Catolic� ,,Sf. Nicolae”, 
unde, împreun� cu Preasfin�itul 
Virgil, i-am mul�umit Domnului 

pentru anul care s-a încheiat �i ne-am rugat ca noul an, 
prin puterea �i lucrarea Spiritului Sfânt, s� ne fac� pe 
to�i mai buni �i mai sfin�i.

Preasfin�itul Virgil a dorit ca la cump�na dintre 
ani s� fie împreun� cu credincio�i de la Catedral�, �i 
nu numai , �i împreun� cu ei s� ciocneasc� un pahar 
de �ampanie pentru o via�� mai bun� înc� de aici de pe 
p�mânt.

Pe cei mai antrena�i de spiritul petrecerii i-a 
atras �i focul de artificii din centrul ora�ului. La acest 
spectacol nocturn am participat în num�r mare �i ne-am 
l�sat fascina�i de jocul de lumini �i de senza�ii care le 
stârnea momentul.

Aceast� experien�� ofer� în primul rând ideea de 
o alternativ� de distrac�ie pentru cei care î�i doresc ca 
seara �i noapte dintre ani s� �i-o petreac� altfel decât 
în mod obi�nuit, iar din pozi�ia celui care a participat 
nu pot decât s� m�rturisesc c� este o alternativ� foarte 
frumoas� de petrecere a Revelionului.

Iulian BOGLU�,
ANUL -II-
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SFÂNTA TREIME- MISTERUL CREDIN�EI
Sfânta Treime reprezint� taina cea mai mare a 

cre�tinismului. Aceasta devine accesibil� numai prin 
credin��. Misterul Preas� ntei Treimi a fost timp de 
multe secole obiect de disput� între teologi, dar mai 
mult decât prin ra�iune, el poate �  p�truns cu su� etul.

 S�rb�toarea Rusaliilor ne comunic� care 
este datoria cre�tinului. Acesta nu trebuie în mod 
neap�rat s�-L în�eleag� pe Dumnezeu, cât trebuie s�-L 
experimenteze. Lucrul acesta nu este imposibil, chiar 
dac� noi consider�m c� avem o via�� neînsemnat� la 
care Dumnezeu nu se poate face 
p�rta�. Via�a tr�it� al�turi de 
Dumnezeu devine o adev�rat� 
aventur� care-�i merit� doza de 
risc. 

În acest sens, pentru a 
în�elege mai bine poate c� ne vor 
�  utile întreb�rile urm�toare: Ce 
este pâinea? În mod sigur pâinea 
nu este numai f�in� fr�mântat� cu 
ap�. Ea con�ine mult mai multe 
elemente chimice: fosfor, � er, 
etc. Dar dac� ne gândim a�a la 
pâine în mod sigur ne trece pofta 
de mâncare. Atunci întreb din 
nou: Ce este pâinea? Pâinea este 
via��, mul�i oameni mor pentru c� 
nu au pâine. Ce este aerul? Este 
un amestec de oxigen, dioxid 
de carbon, azot, hidrogen �i alte 
gaze, dar nu numai atât. Aerul este via��! Ce este apa? 
Apa este o compozi�ie de hidrogen �i oxigen, dar nu 
numai atât. Apa este via��!  În Africa se moare din lipsa 
apei.

Chiar dac� uneori nu prea în�elegem acestea în 
mod �tiin�i� c, �tim c� pâinea, aerul, apa sunt via��. La 
fel se întâmpl� �i în cazul Preas� ntei Treimi. Sfânta 
Treime nu este un subiect propice � losof�rii, ci este 
mai înainte de toate via��. Fiecare cre�tin trebuie s�-L 
experimenteze pe Dumnezeu în via�a lui, dar cum?

Am întâlnit unii cre�tini care nu s-au mai 
împ�rt��it de vreo 5 ani. Su� etele lor sunt chinuite de 
o foame teribil� pe care nici o hran� p�mânteasc� nu o 
poate astâmp�ra. Cunosc oameni care tr�iesc precum 
animalele, îndeplinind tot ceea ce instinctul le dicteaz�. 
Ei beau, dar cu toate acestea duc lips� de acea b�utur� 
despre care Isus spune c� este d�t�toare de via��. 
Ace�tia nu mai �tiu cum s� aib� o via�� de credin��. Nu 
au habar care este menirea lor pe acest p�mânt. Fiecare 
dintre noi am v�zut oameni cu certi� cat de Botez, dar 
care nu au nici cele mai elementare cuno�tin�e despre 
credin��. Mul�i nu �tiu c� au datoria de a-�i m�rturisi 
credin�a. Din via�a lor lipse�te Sfânta Treime! Ace�tia 

sunt în mod incon�tient într-un mare pericol!
Sfântul Augustin spunea ceva ce azi are relevan�� 

pentru � ecare dintre noi: „Te-am c�utat, Doamne, peste 
tot: în fundul oceanului, deasupra norilor, în �tiin�� �i-n 
� loso� e, chiar �i în p�catele mele... Târziu, prea târziu 
am a� at c� Tu erai aproape de mine, Tu erai tot timpul 
în mine... Pentru Tine m-ai creat Doamne �i inima mea 
nu are lini�te decât în Tine!”

Odinioar�, Nietzsche, profetul mor�ii lui 
Dumnezeu s-a adresat cre�tinilor cu cuvintele: 

„Cre�tinilor, este adev�rat ce 
crede�i voi, dar dac� vre�i s� 
cuceri�i lumea ar trebui s� � �i mai 
veseli.”

Are dreptate! Un cre�tin 
trist, mereu sugrumat de 
problema in� a�iei, de neajunsuri, 
de grijile zilnice nu se poate numi 
un cre�tin autentic. Într-o lume 
p�c�toas�, imoral�, materialist�, 
exist� un umor al oamenilor care 
tr�iesc credin�a cre�tin�, c�rora 
nu le este team� s� zâmbeasc� 
în fa�a greut��ilor, �tiind c� 
Dumnezeu, Preasfânta Treime 
este prezent� lâng� ei.

Astfel S�rb�toarea 
Rusaliilor ne spune: iubi�i-L pe 
Spiritul Sfânt în Sfânta Scriptur�, 
iubi�i-L în Biseric�, iubi�i-L în 

su� etele voastre! Fi�i transparen�i în via�a voastr�! 
Sunte�i cre�tini? Bucura�i-v�! Bucura�i-v� c�ci sunte�i 
copiii S� ntei Treimi!

Noi, cand ne rug�m,  deseori ne adres�m doar 
uneia dintre cele trei Persoane ale S� ntei Treimi, ori 
Tat�lui, ori Fiului, ori Spiritului Sfânt , dar probabil c� 
rug�ciunea noastr� va avea un ecou mai r�sun�tor daca 
ar �  adresat� tuturor celor trei Persoane. De aceea a� dori 
s� închei cu o rug�ciune c�tre Sfânta Treime: „Din somn 
sculându-m�, î�i multumesc �ie, Prea Sfânt� Treime, c� 
pentru mult� bun�tatea Ta �i pentru îndelung� r�bdarea 
Ta, nu Te-ai mâniat pe mine, lene�ul �i p�c�tosul, nici 
nu m-ai pierdut cu f�r�delegile mele, ci ai f�cut iubire 
de oameni dup� obicei;  �i întru dezn�d�jduire z�când 
eu, m-ai ridicat, ca s� alerg �i s� m�resc puterea Ta. 
Deci, acum, lumineaz�-mi ochii gândului,  deschide-mi 
gura ca s� înv�� cuvintele Tale, s� fac voia Ta, s�-�i cânt 
întru m�rturisirea inimii �i s� laud Prea Sfânt numele 
T�u:  al Tat�lui �i al Fiului �i al Sfântului Spirit, acum 
�i pururea �i în vecii vecilor. Amin.

Eugen IVU�
ANUL-II-
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ISTORIA MUZICII BIZANTINE (I)
Precum �i celelalte elemente care apar�in 

religiei cre�tine, �i muzica a ap�rut în adâncul acelor 
p�r�i ale Orientului Mijlociu, considerate leag�nul noii 
religii bazate pe înv���tura evanghelic�.

Izvoarele noii muzici sunt: muzica din 
sinagogile ebraice, muzica noilor popoare orientale 
cre�tinate �i muzica elin�. Din muzica ebraic� provin 
în primul rând psalmii, la care se adaug� textele 
evanghelice �i apostolice, dar mai ales stilul speci� c 
de cântare a acestora, cunoscut sub numele de stilul 
psalmodic. Datorit� domin�rii a acestor psalmi intra�i în 
cultul cre�tin, se va determina �i preluarea psalmodierii 
ca mod de a cânta psalmi, ulterior �i a altor texte, sub 
forma unor declama�ii melodice solistice sau corale.

Pentru c� cre�tinismul s-a r�spândit la 
popoarele din Orient, este u�or de admis c� aceste 
popoare contribuiau în practica de cult cu elemente 
proprii. Astfel, se re�ine  contribu�ia unor comunit��i 
�i centre cre�tine din Asia Mic�: Alexandria, Antiohia, 
Ierusalim, Damasc, Corint etc. Pe lâng� Palestina �i 
unele centre elenistice, se a� rm� �i comunit��ile din 
Siria, Armenia �.a. N�scut în centrele în care Isus Cristos 
�i-a dus via�a p�mânteasc�, cre�tinismul se r�spânde�te 
în toate provinciile romane din Orient, g�sind în lumea 
elenistic� mediul prielnic pentru a� rmarea pân� în 
Egipt �i Mesopotamia. Metrica greceasc� a servit 
celei cre�tine, iar imnurile cu melodii silabice erau în 
practica elen�. Aici ar trebui men�ionat faptul c� unii 
muzicieni români au v�zut �i în tragediile lui Eschil, 
Sofocle �i Euripide tot lucr�ri religioase.

Stabilizând izvoarele primare, se poate 
urm�ri evolu�ia acestei muzici reprezentând sonoritatea 
cultului cre�tin, a� at într-o continu� dezvoltare, dar 
netrecând grani�ele tradi�iei stabilite de S� n�ii P�rin�i, 
de conciliile �i sinoadele ecumenice, de autori de 
prestigiu, � e imnogra� , � e melozi. Pentru a putea 
urm�ri aceast� evolu�ie, se impune o periodizare a 
muzicii cre�tine. Una din cele mai importante istorii 
a lumii bizantine, realizat� de reputatul istoric sârb, 
Gheorghije Ostrogorsky, cuprinde opt mari capitole, 
ce se structureaz� dup� principalele evenimente 
politice: epoca veche (324-610), lupta pentru existen�� 
�i renovarea statului bizantin (611-710), apogeul 
Imperiului Bizantin (834-1025), regimul nobilimii 
civile (1025-1081) �i militare (1081-1204), domina�ia 
latin� �i restaurarea Imperiului Bizantin (1204-1282) 
�i declinul �i dec�derea Imperiului Bizantin (1282-
1453). Patrologia, pentru a face o periodizare, s-a 
folosit de criteriile speci� ce, stabilind trei perioade : 
perioada începuturilor, care �ine pân� în secolul al 
IV-lea, corespunzând primelor faze ale literaturii 
patristice, perioada de mijloc, considerat� de aur sau 

clasica (313-jum�tatea secolului al V-lea) �i epoca de 
decaden�� (461-749).

O periodizare care s� surprind� evolu�ia 
muzicii este mult mai di� cil�, � indc� nu exist� nici 
criterii �i nici datele necesare. Din acest motiv, Egon 
Wellesz îmbr��i�eaz� pentru istoria sa, criteriul 
compartiment�rii formelor �i genurilor care marcheaz� 
evolu�ia muzicii bizantine evitând orice încercare de 
periodizare. El accept� dou� mari etape ale imnogra� ei 
bizantine, dominat� de condac (secolele V-VII) �i cea 
dominat� de canon-form�, mai ampl�, cu dimensiuni 
variabile �i înglobând o suit� de tropare (secolele VII-XI).

C�derea Imperiului nu echivaleaz� cu 
sfâr�itul culturii bizantine, a�a cum coralul gregorian 
nu reprezint� întru totul stilul secolului Papei Grigore 
cel Mare. �i, în consecin��, etapa urm�toare o constituie 
muzica bizantin� de dup� c�derea Imperiului, cu 
eviden�ierea rolului de excep�ie al Athosului în p�strarea 
tezaurului bizantin �i cu adoptarea de c�tre sclavi a 
muzicii occidentale corale �i reforma hrisantic�.

Pentru în�elegerea primei perioade, cea 
prebizantin�, este necesar� s� � e punctate principalele 
momente care marcheaz� epoca. Astfel în anul 70, 
Templul din Ierusalim este distrus. Cre�tinii nu aveau 
un rit unic, îns� în Alexandria se contureaz� prima 
Liturghie, cea cunoscut� sub numele “Sfântul Apostol 
Marcu”. În timpul persecu�iilor din timpul unor tirani 
precum Nero, Deciu, Aurelian sau Diocle�ian, serviciul 
de cult se desf��ura în locuri ascunse �i nu putea s� 
dureze mult, reducându-se adesea la esen�ele ritualice; 
�i, în consecin��, aceasta va contribui la desp�r�irea de 
cultul mozaic.

În 313, prin Edictul de la Milano, Constantin 
cel Mare legifereaz� libertatea religioas�, dar 
o� cializarea cre�tinismului în tot Imperiul se va face 
în anul 395 sub împ�ratul Teodosie. Cultului, literaturii 
propuse �i implicit muzicii, i se ata�eaz� atributul de 
bizantin� dup� recentul nume dat Imperiului. 

De�i persecu�iile au încetat  �i cre�tinismul 
a fost legalizat, dezvolt�rii lini�tite al cultului bizantin 
i se opun problemele dogmatice, care culmineaz� cum 
marea schism� din 1054.

Gnosticii vor introduce melodii atr�g�toare 
în care se dovedesc superiori, nu numai în conservarea 
adev�ratei credin�e, dar �i in îmbog��irea cânt�rilor 
cultice. Cosma Melodul �i Ioan Damaschin antreneaz� 
în polemica lor cu arianismul �i mai ales cu iconocla�tii, 
�i muzica, cele mai multe din cânt�rile lor având 
con�inut dogmatic.

Paul CERNUCAN,
ANUL -II-
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Zilele trecute am citit un verset din Faptele 
Apostolilor care mi-a atras aten�ia p�rându-mi-se într-o 
oarecare m�sur� ciudat. În acest verset Dumnezeu 
zicea: „dup� aceea m� voi întoarce �i voi ridica din 
nou cortul lui David din pr�bu�irea lui, îi voi zidi 
d�râm�turile �i-l voi în�l�a din nou.” (Fap 15, 16). 
Oare de ce dintre toate templele minunate care sunt 
pe lume, Dumnezeu vrea s� ridice din nou cortul lui 
David? Putem oare a� rma c� Dumnezeu are o cas� 
favorit�, iar aceea este cortul lui David?

 Dac� e s� ne gândim strict doar la l�ca�urile de 
închinare care au datat în perioada vetero-testamentar� 
ne întreb�m oare de ce Dumnezeu nu prefer� mai 
degrab� s� rezideasc� cortul lui Moise, care era f�cut 
dup� prescrip�iile Sale, sau s� rezideasc� templul 
maiestuos cl�dit de Solomon, în loc s� ridice cortul 
lui David? Oricare dintre aceste dou� l�ca�uri era mult 
mai ar�tos, mai „prezentabil” decât umilul cort al lui 
David. Ad�postul temporar pe care David îl preg�te�te 
pentru Chivot nici nu se aseam�n� cu cortul lui Moise 
care este primul concept de templu revelat în forma 
cea mai pur� de însu�i IHWH. Acest cort al lui David 
de abia se putea numi l�ca� de cult, �i probabil c� era 
format dintr-o prelat� �i câ�iva t�ru�i pentru a proteja 
Chivotul Leg�mântului de soare sau de alte intemperii 
ale vremii.  

 Fa�� de cortul lui David, cel al lui Moise 
prezint� trei zone închise distincte: curtea exterioar�, 
locul sfânt �i Sfânta S� ntelor (locul unde era p�strat 
Chivotul la loc de cinste). Un mare v�l a fost întins 
pentru a separa locul sfânt de Sfânta S� ntelor, iar în 
locul unde era depus Chivotul nu era îng�duit s� intre 
decât Marele Preot, dar �i acesta putea intra doar o 
dat� pe an. Astfel realitatea lui Dumnezeu era ascuns� 
privirii oamenilor. 

 Probabil, lui Dumnezeu nu i-a pl�cut niciodat� 
acel v�l care îl desp�r�ea de privirea oamenilor, dar 
datorit� st�rii p�c�toase a omenirii El �tia c� acel v�l 
este necesar. În momentul când Isus a murit pe Cruce 
r�scump�rând astfel toate p�catele oamenilor, Însu�i 
Dumnezeu a fost Acela care a rupt de sus pân� jos 
catapeteasma (v�lul ce-l desp�r�ea de oameni) templului 
în a�a fel încât s� nu poat� �  ref�cut� niciodat�. Tat�l 
a trebuit s� a�tepte jert� rea unicului S�u Fiu pentru a 
putea înl�tura perdeaua �i pentru a redeschide Cerurile 
d�ruind astfel haruri omenirii reconciliate prin jertfa lui 
Isus pe Cruce.

 Cortul lui David este singura structur� de cult 
atât de modest�, încât nu avea acel v�l desp�r�itor 
între locul sfânt �i Sfânta S� ntelor. Poate c� asta este 

CASA FAVORIT� A LUI DUMNEZEU
cheia de interpretare a versetului din Fapte 15, 16. 
Dumnezeu nu vrea s� � e desp�r�it de oameni, ci vrea 
ca ace�tia s�-L primeasc� în via�a �i inima lor, iar cel 
mai bun mod de a face acest lucru este împ�rt��irea cu 
Trupul �i Sângele lui Isus Hristos. Astfel, prin Spovad�, 
Dumnezeu rupe acel v�l care ne desparte de El, iar prin 
primirea Euharistiei, ne face martori a-i prezen�ei Sale 
în mijlocul nostru.

 Un alt argument pentru a putea în�elege de 
ce cortul lui David este casa favorit� a lui Dumnezeu 
este urm�torul: cortul lui David este mai degrab� un 
eveniment decât o structur� tehnic�. Este un eveniment 
ce const� din rug�ciuni �i laude aduse de c�tre preo�ii 
Levi�i 24 de ore pe zi, 7 zile pe s�pt�mân�, 365 de 
zile pe an timp de 36 de ani. Din cortul lui David se 
auzeau neîncetat cânt�ri de slav� care-L pream�reau pe 
Dumnezeu. Cortul lui David nu se rezema pe pila�trii de 
bronz precum templul lui Solomon, ci pe ni�te „pila�trii 
vii”, care erau reprezenta�i de c�tre � ecare dintre cei 
ce i se închinau lui Dumnezeu. Da...� ecare dintre cei 
ce-L pream�reau pe Dumnezeu constituiau elemente 
fundamentale pe care se întemeia „cortul lui David”. 
A�adar, când Dumnezeu spune c� va rezidi „cortul lui 
David”, poate c� se refer� la „rezidirea” acelei pasiuni 
contagioase pentru rug�ciune care îi st�pânea pe preo�ii 
Levi�i. Dumnezeu vrea s� rezideasc� în noi pasiunea 
vener�rii fa�� de El, pasiune care în ziua de azi pare un 
element de mult uitat în trecutele perioade glorioase ale 
cre�tinismului. 

 Chiar dac� cortul lui David era cât se poate de 
rustic, inimile celor care în�l�au rug�ciuni erau cât se 
poate de în� �c�rate, iar acest lucru a contat atât de mult 
în fa�a lui Dumnezeu, încât a zis: „m� voi întoarce �i 
voi ridica din nou cortul lui David din pr�bu�irea lui, 
îi voi zidi d�râm�turile �i-l voi în�l�a din nou.” (Fap 
15, 16). Noi, oamenii, uit�m c� Dumnezeu prefer� mai 
degrab� o inim� care s� clocoteasc� de iubire pentru 
El, în locul unei cl�diri maiestuoase alc�tuit� din nimic 
altceva decât c�r�mizi sterile. De multe ori prefer�m 
s�-i construim lui Dumnezeu un sanctuar sau o biseric� 
fumoas� în loc s�-i d�ruim inima dup� care El atât de 
mult tânje�te. 

 Putem � ecare dintre noi s� „construim un 
cort al lui David” în su� etele noastre. Iar de acolo s� 
în�l��m neîncetat rug�ciuni c�tre Domnul. S� ne rug�m 
cu pasiune având încredere c� rug�ciunile noastre vor 
g�si un ecou în Dumnezeu.

Marcel AU�AN,
ANUL -II- 
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 Asocia�ia Studen�ilor Români Uni�i din 
Oradea (ASTRU) a luat � in�� în anul 1929, în 
data de 24 februarie. La aceast� dat�, studen�ii 
greco-catolici români de la Academia de Drept 
din Oradea au convocat sub patronajul �i prezidiul 
Excelen�ei Sale Epsicopul Dr. Valeriu Traian 
Fren�iu o Adunare General� de constituire a unei 
Asocia�ii care s� ofere o direc�ie spiritual� în 
via�a tinerilor. Aceast� prim� întâlnire a avut loc 
la Scoala Normal� Greco-Catolic� din 
Oradea.
 Printre activit��ile de baz� ale 
proasp�t în� in�atei Asocia�ii se a� au 
conferin�ele, exerci�iile spirituale, 
dar �i activit��ile din domeniul 
caritativ. Conferin�ele politice ASTRU 
reprezentau o activitate des întâlnit� 
în Oradea. Cele dou� asocia�ii laice 
din Eparhia de Oradea Mare, AGRU �i 
ASTRU au avut numeroase activit��i 
comune. Astfel, la Congresul AGRU de 
la Aiud , din 1932,  este anun�at faptul c� Asocia�ia 
Studen�ilor Români Uni�i a fost primit� în Pax 
Romana. Acest lucru este demn de admira�ia 
noastr�, deoarece ASTRU este prima Asocia�ie 
greco-catolic� care reu�e�te s� se integreze într-o 
federa�ie studen�easc� de talie interna�ional�. Din 
Pax Romana f�ceau parte toate Asocia�iile laice 
din Europa Occidental�.
 În toate activit��ile sale, ASTRU era 
sprijinit� de Episcopul de Oradea, iar la conferin�ele 
publice, tinerii studen�i se bucurau �i de asisten�a 
ÎPSS Valeriu Traian Fren�iu. În anul 1933 ia na�tere 
�i revista Asoca�iei Studen�ilor Uni�i. Datorit� 
faptului c�  Asocia�ia ASTRU a fost primit� ca 
membr� în  Pax Romana, studen�ii or�deni au fost 
invita�i la Roma, iar unii chiar r�mâneau la studii 
acolo.
 În 1934, pentru a serba cum se cuvine 
1900 de ani Învierea lui Hristos, ASTRU Oradea a 

preg�tit un spectacol cu tema Fiica lui Iair. Acest 
spectacol a avut un imens succes pe plan local, 
ceea ce i-a f�cut pe studen�ii care erau membrii 
ai Asocia�iei s� organizeze un turneu prin Ardeal. 
Astfel ei au f�cut reprezenta�ii la Carei, Satu Mare 
�i Sighetul Marma�iei.
 Cel mai important eveniment ASTRU 
la care au participat toate organiza�iile din toate 
eparhiile greco-catolice a fost Congresul de la Blaj 

din 20-22 decembrie 1935. Discu�iile ce 
s-au purtat la acest Congres s-au axat în 
jurul temelor: ASTRU �i implicarea sa 
în via�a tinerilor din societate, ASTRU 
�i presa catolic� �i ASTRU �i Pax 
Romana. O alt� tem� amplu dezb�tut� a 
fost recunoa�terea ASTRU-lui de c�tre 
autorit��ile universitare, care p�reau 
cam reticente la aceast� idee. 
 Prigoana comunist� a atins în furia 
ei �i Asocia�ia Studen�ilor Uni�i. Odat� 
cu trecerea Bisericii Greco-Catolice în 

ilegalitate în anul 1948, ASTRU se autodes� in�eaz� 
pentru a evita ca patrimoniul Asocia�iei s� intre 
în posesia statului. Dup� încetarea persecu�iei 
comuniste, mai precis, la 10 ani dup� aceasta, 
în data de 8 martie 1999 ASTRU Oradea se 
reîn� in�eaz�. Odat� reîn� in�at�, aceast� Asocia�ie 
î�i dezvolt� activit��ile precum o f�cea �i înainte 
de � agelul comunist. Astfel c� în zilele noastre, 
Asocia�ia Studen�ilor Uni�i desf��oar� activit��i 
educative cu copiii, organizând campusuri �i 
exerci�ii spirituale. Asocia�ia este deschis� oric�rui 
tân�r dornic s� se implice activ în via�a Bisericii, 
aceasta � ind �i caracteristica ei predominant�. 
A�adar, dac� e�ti tân�r �i te-ai s�turat s� � i un 
spectator al vie�ii Bisericii tale, aceasta e �ansa ta 
s� devii un participant. S� participi împreun� cu 
al�i tineri la darul Domnului, s� participi la Via��! 

Daniel I�TOAN,
ANUL -II-


