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SFÂNTUL APOSTOL ANDREI

Cel dintâi chemat a�a cum mai este numit de Tradi�ia 
Bisericii, iar în tradi�ia local� greceasc� purtând supranumele 
de  „protocletul”. Acest supranume i-a fost dat pentru c� el 
a fost cel care a mijlocit întâlnirea fratelui s�u Simon Petru 
cu Mesia. Conform Sfintei Scripturi cei doi fra�i, Petru �i 
Andrei, erau originari din Betsaida, localitate situat� pe 
malul Lacului Genezaret. Aveau o cas� în Capernaum (Mc. 
1,29) �i erau de profesie pescari, împreun� cu tat�l lor Iona. 
Numele Andrei deriv� din grecescul Andreas, care înseamn� 
„viteaz”, „b�rb�tesc”. Acesta este un nume grecesc, de�i 
Sfântul Apostol Andrei era iudeu.

 Ca mul�i dintre evreii care erau preocupa�i de 
salvarea Israelului , împov�ra�i fiind de taxele percepute 
de autorit��ile romane dar �i de colaborarea arhiereilor �i a 
preo�ilor de la Templu cu autori���iile romane (nu trebuie 
omis  faptul c� romanii puteau s�-l schimbe pe ahiereu 
din func�ie cand vroiau), ideea venirii Eliberatorului 
se accentuase tot mai mult, Sfântul Ioan Botez�torul 
proclamând venirea Mîntuitorului �i instaurarea împ�r��iei 
Sale mult a�teptat� de evrei ca fiind apropiat� Andrei va 
deveni ucenicul profetului. La o vreme dupa botezul lui Isus, 
auzindu-l pe Ioan Botez�torul spunând despre Isus: „Iat� 
mielul lui Dumnezeu!” (Io. 1,36) i-a urmat lui Isus ascultând 
cuvântul S�u împreuna cu un alt ucenic al Profetului care va 
devenii ucenic al Mântuitorului, Ioan al lui Zevedeu, aici cei 
doi întrebându-L unde î�i are locuin�a. Dup� acest eveniment 
Sfântul Andrei  i-a relatat fratelui s�u cele întâmplate, astfel 
putem spune c� Andrei este primul Apostol care a dat 
m�rturie despre El �i sfântul Petru primul care a crezut în 
El prin m�rturia dat� de un om. Dup� moartea profetului, 
Sfântul Andrei îsi va relua ocupa�ia al�turi de fratele �i tat�l 
s�u pân� când Isus le adreseaz� chemarea:  “Veni�i dup� 
Mine �i eu v� voi face pescari de oameni” (Mt. 4,19) iar el 
împreun� cu Simon au l�sat toate �i l-au urmat. 

 Despre Sfântul Andrei nu se mai vorbe�te într-
un mod expres dar este clar c� a fost martor la toate 
evenimentele din via�a �i activitatea public� a Mîntuiorului, 
numele lui mai fiind men�ionat de dou� ori în întreg Noul 
Testament cand se d� lista Apostolilor, fiind men�ionat 
întotdeauna dup� fratele s�u.  Apostolii au mai r�mas câ�iva 
ani la Ierusalim, începând formarea Bisericii. La Sinodul 
Apostolic care a avut loc in jurul anilor 49-50  la Ierusalim, 

Apostolii s-au întâlnit �i au tras la sor�i pentru a decide 
unde va merge fiecare. Sfîntului Apostol Andrei i-a revenit 
Scytia, acest lucru fiind men�ionat în Istoria Bisericeasc� 
a lui Eusebiu de Cezareea (256-340). Mai întâi, Sfântul 
Andrei l-a înso�it pe fratele s�u prin Asia Mic�, apoi a 
trecut în peninsula Balcanic� prin teritoriul Turciei de 
azi, ajungând în Scytia, unde s-a oprit un timp. Apoi ar fi 
continuat misiunea, ajungând pân� în sudul Rusiei de ast�zi. 
Dup� aceea, s-a întors în Grecia, consolidând comunit��ile 
cre�tine înfiin�ate de Sfântul Pavel  �i de alti Apostoli care 
au trecut pe acolo, ajungând pâna în Peloponezul grecesc, 
în orasul Patras. Acolo a murit ca martir, fiind rastignit pe o 
cruce in forma de X, care îi poart� numele din acel moment.. 
Dupa moartea sa moa�tele s-au pastrat la Patras. Pe la anul 
350 împ�ratul Constan�iu al II lea (fiul luiConstantin cel 
Mare) duce moa�tele sfântului Andrei la Constantinopol 
si le a�eaz� în Biserica Apostolilor. Acestea se p�streaza 
întregi pân� în jurul anului 850, când împ�ratul bizantin 
Vasile I Bulgaroctonul, la rug�min�ile locuitorilor din 
Patras, le înapoiaz� capul sfântului Andrei. În anul1208, 
în timpul Cruciadei a IV-a relicvele au ajuns la Amalfi, în 
apropiere de Napoli, fiind p�strate în domul San Andrea. În 
1462 au fost mutate la Roma, din cauza pericolului turcesc. 
În secolul al XV-lea Papa Pius al II lea  a mutat relicvele 
sfântului Andrei în catedrala Sfântul Petru de la Roma. În 
anul 1964 în spiritul iubirii fr��e�ti �i al ecumenismului dar 
�i din cauza faptului c� Sfântul Andrei este atât ocrotitorul 
Constantinopolului dar �i al Patriarhiei Ecumenice capul 
sfântului Andrei a fost înapoiat bisericii din Patras.

Este patron al Sco�iei (steagul sco�ian reprezint� 
crucea sfântului Andrei), al Spaniei, al Siciliei, al Greciei 
�i al Rusiei. De asemenea, este patronul ora�elor Napoli, 
Ravenna, Brescia, Amalfi, Mantua, Bordeaux, Brugge, 
Patras �i conform unei tradi�ii �i al României de�i nu 
exist� nici o m�rturie concret� care s� ateste acest lucru cu 
except�ia unei pe�teri �i a unui pârâu care-i poart� numele.

În credin�ele populare, este considerat mai mare 
peste lupi. Data de 30 noiembrie fiind cap de iarn�, luna 
lupilor fiind considerat� luna decembrie numit� �i luna 
Sfântului Andrei sau popular “indrea” sau “undrea”.

R�zvan CHIVULESCU 
Anul III



2 Seminarium Varadiensis

Profil
N� scut: 17.05. 1988, Oradea
Studii: Absolvent al Facult��ii de Teologie 

Greco-Catolic� din Oradea, România. 
Profil: Teologie- Pastoral�

Câteva cuvinte despre mine:
Numele meu este Alexandru PETRICA�, 

absolvent al Facult��ii de Teologie Greco-Catolic�, 
Departamentul Oradea, din cadrul Universit��ii Babe� 
Bolyai Cluj-Napoca. Chiar dac� la început nu m-am 
sim�it atât de fascinat de preo�ie pentru a-mi dori cu 
adev�rat s� intru la aceast� facultate, încetul cu încetul 
am în�eles c� m� pot pune cu u�urin�� în postura de 
a fi un sprijin pentru oamenii nevoia�i prin a ajuta 
aproapele. Ini�ial am început în Oradea o colaborare cu 
Radio Maria. Visul meu la finalul liceului era s� devin 
jurnalist. Prin acest post de 
radio am avut oportunitatea de 
a p�trunde în tainele meseriei �i 
de a fi de folos în acela�i timp, 
pentru c� este radioul Bisericii 
Catolice. Ucenicia în radio m-a 
ajutat s� intru în contact cu 
oamenii �i, mai ales, cu nevoile 
lor. Eram în clasa a XII-a când 
m-am decis s� aflu ce înseamn� 
s� fii voluntar. M-am dus la 
Asocia�ia Caritas Eparhial 
Oradea �i am spus c� vreau s� fiu 
de ajutor. Prima mea experien�� 
cutremur�toare a fost atunci când am intrat în contact 
cu s�racii care beneficiaz� de o mas� cald�, pentru c� 
�tim cu to�ii c� oamenii din România au o situa�ie mai 
precar�. Când îi vezi plângând c� n-au o pâine, în�elegi 
ce înseamn� suferin�a. Au urmat apoi patru ani în 
care m-am implicat în toate proiectele existente, de la 
strângeri de fonduri  �i colecte de alimente la împ�r�itul 
hainelor �i igienizarea de apartamente. Din fiecare 
activitate am avut ceva de înv��at. 

De la voluntariat la convingerea c� sunt n�scut 
pentru preo�ie nu a mai fost decât un pas. În ultimul 
moment am hot�rât s� renun� la jurnalism �i s� merg 
mai departe pe studii teologice, �i iat�-m� azi absolvent 
atât al unui Seminar Teologic cât �i a unei Facult��i 
Teologice. Datorit� muncii de voluntar am în�eles c� 
oamenii, oricât de s�raci ar fi, au mai mult� nevoie 
de afec�iune decât de bani. Ca preot îi voi putea 
ajuta cu o vorba bun�, voi putea fi aproape de ei. În 
urma acestei experien�e tr�ite în CARITAS simt c� 
Dumnezeu m-a înt�rit în luarea deciziei de a urma 

Facultatea de Teologie Greco-Catolic� din Oradea. De 
la o vârst� fraged� am crescut într-un grup de tineri, �i 
anume Oratoriul Maria Imaculata al Catedralei Sfântul 
Nicolae din Oradea. Pân� în acest moment privirea mi-
am îndreptat-o spre tineri �i copii, având o frumoas� 
experien��, se spune c� am un dar, acela de a lucra cu 
ace�tia, implicându-m� în diversele activit��i în cadrul 
Biroului Pastoral Eparhial Oradea. �in s� mul�umesc 
�i aici tuturor acelora, formatorilor, care au perindat 
Oratoriul �i Biroul Pastoral, le mul�umesc c� m-au 
ajutat s� cresc în primul rând ca om �i mai apoi ca �i 
un bun cre�tin. De la copii �i tineri spre persoane cu 
diferite situa�ii precare nu a mai fost decât un pas. 

Mi-a� fi dorit s� urmez o specializare, un 
masterat, îns� Domnul se pare c� a dorit un alt lucru 
de la mine, o alt� frumoas� experien��, aceea de a 
fi de ajutor aproapelui. Iat�-m� aici la CARITAS 

DIOCESANA, Rimini, unde 
îmi voi desf��ura activitatea, 
unde voi continua voluntariatul 
meu. Sunt prezent aici pentru c� 
prietenul meu Vasile �OPTEA 
care a f�cut voluntariat pentru 
4 ani �i 6 luni aici la Rimini, a 
venit momentul  s� se întoarc� 
în România unde va lucra ca 
administrator la CARITAS 
EPARHIAL ORADEA. Cu 
ajutorul lui Dumnezeu �i a 
Sfintei Fecioare sper s� reu�esc 
în toate, îmi doresc s� fiu o 

raz� de lumin� acolo unde va fi nevoie. Acum la final, 
doresc s�-i mul�umesc lui Don Renzo  GRADARA, 
Directorul Caritasului Diocesan din Rimini, pentru 
oportunitatea oferit� �i sunt preg�tit pentru aceast� 
aventur� cu certitudinea c� în Dumnezeu voi reu�i s� 
realizez lucruri m�re�e. 

Închei mul�umind totodat� Preasfin�itului Virgil 
Bercea, P�rintelui Olimpiu Todorean, Pr. Cristian 
S�b�u, Pr. Antoniu Chifor �i tuturor formatorilor 
pe care i-am avut în Seminar în ace�ti 4 ani, pentru 
încrederea �i efortul acordat �i pentru tot ceea ce au 
investit în mine. Aici în Diaspora la Rimini exist� �i 
o comunitate româneasc� greco-catolic� avându-l ca 
preot pe pr. Cristian COSTE, originar din ZAL	U. 
Sunt bucuros ca voi avea posibilitatea s� m� implic în 
continuare “ca un tân�r ce-�i tr�ie�te credin�a”, într-o 
parohie româneasc�. 

V� salut pe fiecare dintre dumneavoastr�, 
purtându-v� mereu în rug�ciunile mele. O îmbr��i�are 
de la RIMINI, ITALIA.

Alexandru Petrica�, Oradea, Romania

 „Menirea mea a fost �i este aceea de a ajuta oamenii”!
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BUCURIA DE A-I SLUJI PE CEILAL�I, AFRICA 2011

În perioada 15 iulie - 9 august 2011, mul�umit� 
lui Dumnezeu �i lui Don Tarcisio Nardelli, am avut 
�ansa de a participa al�turi de un grup de aproximativ 
20 de persoane, la o experien�� misionar� 
în Tanzania, Africa. Odat� ajun�i, ne-am 
îndreptat spre dieceza de Iringa, în ale 
c�rei câteva parohii am fost g�zdui�i. 
Grupul din care am f�cut parte, era alc�tuit 
din Paola Casolari, Valentina Attanasio, 
Antonio Fidanza �i subsemnatul, 
personalit��i distincte prin defini�ie, dar, 
unite într-un cuget prin aceea�i flac�r� a 
dragostei, care ardea în noi pentru Hristos 
�i pentru aproapele. Primele 10 zile le-
am petrecut în Kaning’ombe, într-un 
complex parohial, unde, al�turi de surorile 
Minime dell’ Addolorata �i p�rintele 
paroh Carles am tr�it o experien�� de 
împ�rt��ire deosebit�. Comunitatea 
local� a fost deosebit de primitoare �i 
afectiv�, uimindu-m� prin simplitatea �i 
cordialitatea lor, iar dup� ce am p�r�sit 
aceast� parohie, am vizitat pentru 2 zile Parcul National 
Ruaha, pornind apoi spre Ukumbi, unde am r�mas într-
un convent de surori pentru alte 10 zile.

De�i diferen�ele culturale erau mari, m-a 

surprins în mod pl�cut felul în care percepeau credin�a 
�i fenomenul religios în general; celebr�rile liturgice 
�i momentele de rug�ciune în general  erau pline de 
bucurie, fiind animate de ritmurile �i instrumentele 
muzicale specific africane, iar pe frun�ile oamenilor 
se putea citi bucuria provocat� de ocazia de a ne ruga 
împreun�. Acele momente mi-au amintit c� într-adev�r, 
Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al bucuriei: “Dar 
iat� c� le-a întâmpinat Isus �i le-a zis: „Bucura�i-v�!” 
Ele s-au apropiat s�-I cuprind� picioarele �i I s-au 
închinat.” (Mt. 28,9).

Aceast� bucurie de a sta împreun�, este bucuria 
slujirii, pentru c� “Datori suntem noi cei tari s� purt�m 
sl�biciunile celor neputincio�i �i s� nu c�ut�m pl�cerea 
noastr�.” (Rom. 15,1), iar noi ca “fra�i mai mari” ai 
acestora, datori suntem a-i sluji cum se cuvine pe cei 

afla�i în nevoi: “�i care este mai mare între voi s� fie 
slujitorul vostru. (Mt. 23,11)”. 

Bucuria acestei slujiri, o confirma foarte bine 
cuvântul JOY = BUCURIE, care define�te exact 
persoanele prioritare în slujirea noastr�: J = Jesus first 
(Isus pe primul plan), O = others second (aproapele pe 
planul secund) �i Y = yourself last (tu însu�i ultimul).

Mul�umesc înc� o dat� lui Dumnezeu pentru 
aceast� experien��, care m-a ajutat s� descop�r fericirea 
în persoanele  pe care uneori le consideram neînsemnate 
�i în lucrurile cele mai m�runte, iar cu acest gând închei, 
înso�ind în rug�ciune to�i misionarii �i toate persoanele 
aflate în dificultatea de a g�si adev�rata misiune pe care 
Hristos ne-a încredin�at-o! 

Ciprian BURDA�
Absolvent al Facult��ii de Teologie Greco-

Catolic� Oradea



4 Seminarium Varadiensis

În perioada 3-6 ale lunii, a avut loc la Oradea 
Întalnirea Episcopilor Orietali Europeni. M�rturisesc c� 
în primul moment, m-am întrebat oare ce s-ar discuta la 
o asemenea întâlnire?  În al doilea moment al gândului,  
am trecut din interoga�ie în afirmativ-deziderativ (nu 
f�r� o tent�, recunosc - imperativ�): ce a� vrea s� se 
discute! C�ci este vorba de o obliga�ie – ce vine pe 
fondul unei  îngrijor�ri, în a vorbi despre identitatea 
noastr� greco-catolic�: aceasta este tema în jurul c�reia 
îmi voi articula reflec�iile din acest articol.

Dar haide�i s� ne întoarcem înapoi în timp: 
momentul Unirii. Atunci când românii ortodoc�i din 
Transilvania (c�ci termenul de spiritualitate bizantin�, 
e înc� abstract, din moment ce acest duh al tradi�iei 
bizantine a luat un chip paticular, aici,  în acest loc din 
Balcani) au acceptat formal cele 4 puncte florentine. 
Nu conteaz� contextul istoric al acelui moment - c� s-a 
întâmplat sau nu, asa cum ne-o spun fra�ii ortodoc�i ai 
zilelor noastre, pu�in import�. Ne intereseaz� faptul c� 
aceastei comunit��i  român�-ortodox� de pân� acum, i 
se va ad�uga ceva – recunoa�terea „formal�” a celor 4 
puncte. A�adar, ea tinde s� se separe de vechea identitate 
prin a primi ceva în plus, chiar �i numai „formal”. Cât 
de formal� sau nu, este aceast� unire se va vedea în al 
doilea ceas al istoriei acestei noi Biserici: momentul 

colii Ardelene. Exist� o stranietate a cre�tinismului 
românesc �i a bisercicii unite in particular, aceea de 
a fi de sorginte latin� într-o mare slav�. Marea �coal� 
ortodox� kievian� �i slavii de la sud, au f�cut ca limba 
slavon� s� fie un liant al limbajului liturgic, al celui 
teologal în general chiar �i pentru ortodoxia româneasc�. 
Traducerea limbajului cultual în limba român� s-a 
început cu mai bine de un secol �i jum�tate înainte de 
unire. Inerent, el con�inea elemente slavone înr�d�cinate 
deja în teologia româneac� �i care traduceau pe filier� 
slav� termeni, bizantini (grece�ti) cu o mare înc�rc�tur� 
spiritual�. A�adar,  concepte preluate �i îmbog��ite de 
c�tre Sf. P�rin�i pe o filier� a filosofiei grece�ti (unele 
cuvinte chiar  instituite cu noi sensuri), trecute prin 
spiritualitatea slav�, care a dat mari �coli teologice au 
fost preluate în limba noastr� veche, liturgic�, primind 
expresie într-o tradi�ie monastic� româneasc�, ele au 
r�mas ca �i netraduse. Nu e vorba de un deficit de sens 
cât mai degrab�, o ne-alterare a sensului. Ori �coala 
Ardelean� dintr-o dorin�� de afirmare prin ex-cluziune, 
a f�cut un prim pas spre cl�direa unei noi identit��i: 
a epurat limbajul liturgic. Epurare - a se în�elege aici 
aproape în sens ideologic, politic - fiecare cuvânt a fost 
izolat, chestionat �i expulzat din cetatea spiritului. Nu a 
fost vorba de o diorthosire, cât mai degrab� înlocuirea 
lor cu unele cuvinte for�at preluate, f�r� inspira�ie 
câteodat�, neologisme f�r� acoperire, care aduceau o 
not� ra�ionalist�, sintetic� �i care loveau practic în inima 

oficiului liturgic (nu ma refer aici doar la „Slujba”) 
- oficii, care sunt  în fond centralitatea veritabil� a 
unei tradi�ii de tip bizantin. A�adar, s-a creat  un prim 
moment al unei înderpt��iri de sine, a unei identit��i 
care î�i afir� superioritatea într-un mod aproape brutal. 
Îndep�rtarea nu a r�mas aici, ea înseamn� în acelasi 
timp o apropiere de modelul latin, care a adus o noutate 
binef�c�toare, nou�, românilor. Catehezele, aceast� 
con�tientizare a credin�ei – manifestat� chiar �i în plan 
social �i politic. Dar odat� cu con�tintizarea credin�ei, 
vine �i personalizarea ei, din nou pleiada devo�iuniilor 
de tip latin care odat� cu sec XIX-lea  î�i fac loc cu 
statuiile �i frenezia lor  cu tot  �i comunitatea a prins 
gustul lor. Din nou formarea clerului, a preo�ilor  s-a 
f�cut în occidentul latin, în acel climat teologic latin, 
despre care  p�rintele Scrima spunea c� a trecut de la 
o perspectiv� sintetic� �i organic� la unitatea analitic� 
�i sistematic� a adevarului religios. În final, a venit 
perioada comunismului �i cea post-decembrist� cu toate 
suferiin�ele �i priva�iuniile ei, astfel încât problema 
unei reg�siri într-o spiritualitate de tip „bizantin” 
devine aproape iritabil� pentru credinciosul matur.  
În condi�iile în care genera�ia care a purtat suferin�a 
clandestinit ��ii �i odat� cu ea, memoria ei, se stinge, 
în mod accelerat. Iar noua genera�ie, cea tân�r�, care sa 
instalat în mod comod �i distrat (dar nu e chip, altfel!)
în cateheza care poart� forma mentis proprie spiritului 
latin, devenim o comunitate u�or dizolvabil�, purt�m 
ceva din instabilitatea unor strucuturi chimice. Ce este 
de f�cut? Recunosc, nu am un raspuns. Mai degrab� 
problema are o arom� specific� de conciliu, în care ar 
trebui puse în joc toate resursele intelectuale ale Bisericii 
noastre. Dar a� face un mic excur în marginea unor 
experien�e or�dene �i a unor lecturi revelatoare. Venit 
aici la Oradea, Seminarul generos fiind, ne prime�te pe 
to�i: exclu�i, venetici, oameni ai locului -  într-un cuvânt 
prefigur�m paradoxul unit��ii - diversitate a 
ineadului 
genezei. Suntem pestri�i, avem fiecare coloratura 
locului eparhial �i parohial de obâr�ie, dar totu�i ne 
re-g�sim într-o unitate (fragil�, e drept). Noi repet�m 
în mic, ceea ce se propune în mare: o unitate, mai 
degrab�: comuniune în diversitate. De aici da�i-mi voie 
s� visez, s� delirez pe urmele unei lecturi din Scrima - 
poate cel mai mare teolog pe care l-a dat locul nostru  
românesc, în ultimul secol. Vorbind despre, Duminic�, 
ziua a Opta, pentru întreaga literatur� patristic� (de la 
Epistola lui Barnaba, trec�nd apoi prin Sfântul Vasile) 
ea vine s� instaureze o zi care nu se afl� în calendar. 
Totul se termin� în ciclul celor 7 zile. Octava, ogdoe 
-ul, Duminica, prefigureaz� „lumea ce va s� vin�”. Nu 
e vorba de a glisa spre altceva, cât o dep��ire a ceea 
ce era, a surmonta vechiul, lucrul înf�ptuit prin Înviere 

CRONICA UNUI MOMENT DEP��IT

(continuare în pag. 5)
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�i des�vâr�it prin Cinzecime. De atunci tr�im într-un 
timp pneumatic, care ne face de aici posibili cet��eni ai 
Împ�r��iei. Între Heptomad� �i septenar difern�a nu mai 
este cantitativ� ci calitativ�. În aceast� hermeneutic� 
subtil� se în-scrie �i nivelul tipologicului - avizat ca �i 
nivel de lectur� de întreaga Biseric�, dup� exemplul: 
vechiul Israel - noul Israel (cre�tinii).  Dar semnificativ 
pentru vechiul Israel ca traseu �i nu ca instituire, este 
Exodul - lungul drum al de�ertului, al neg�rii ideii de 
sedentaritate - unde germina�ia p�mântului nu este 
posibil� sub nici o form�, simbolistica de�ertului este �i 
în noul testament un loc tainic (Hristos se retrage dese 
ori în pustie). Într-o lectur� tipologic� noi cre�tinii, 
trebuie s� re-actualiz�m acest drum, în mod continuu, 
tema pelerinului sau imitatio christi se afl� sub prezen�a 
ca �i neîntrerupt� a Bisericii. A�adar condi�ia noastr� 
este una „pelegin� pe acest p�mânt”  - cum spune missa 
roman�. Dar condi�ia aceasta suport� unele nuan�e: este 
vorba de o total� abandonare în voia  Divin� (mana �i 

prepeli�ele), iar în al doilea rand, intr-un mod aparent  
lipsit de sens fa�� de primul - ideea unei c�l�uziri cvazi-
vizibile. Cele dou� condi�ii cola�ionate, vorbesc de noi, 
de Biserica Unit� Român�. Pentru c� noi avem totu�i 
ceva: avem Euharistia �i Martirii. Dou� puncte care 
urc� �i ne urc�, în mod vectorial spre acea Împ�r�ie fix� 
(p�trat�) a Ierusalimului ceresc. Dar pân� atunci st�m 
sub semnul timpului. Nu �tiu sigur dac� a ne instala 
într-o form� sau alta ar fi un r�spuns.  Diversitatea 
aceasta, cu riscurile inerente, r�spunde prea bine ideii 
de pelerin �i pelerinaj. De mai bine de trei sute de 
ani formul�m un r�spuns al comuniunii, am putea fi 
raspunsul cu un ”R” mare - la un ecumenism care se 
înf�ptuie�te în alte laboratoare �i care va fi, vrând ne 
vrând... hai s� fim al�ii! sau nu...

Andrei VUCU
Anul III

Spre Tine, Doamne, cu-ncredere alerg
Cu Tine împreun� pe drum vreau s� merg.
Cu Tine în suflet, cu Tine mereu,
În via�a mea Tu Bun Dumnezeu.

Cu suflet deschis, cu inima-mp�cat� 
Spre Tine, Doamne, vreau s� vin odat�.
Cu suflet curat �i inima deschis�,
Te m�resc pe Tine, Maica Precist�!

Isuse Hristoase, aprins �ie m� rog
Fii cu mine în fiecare loc.
Fere�te-mi sufletul �i inima de r�utate,
Învele�te-m� cu a Ta divin� bun�tate.

P�rinte, vegheaz� asupra pa�ilor mei
Lumin� revars� oriunde m� duc ei.
Iar atunci când cad, ridic�-m� cu bra�ele Tale
�i ajut�-m� s�-mi vindec durerile!

Monica POPA
Anul I

RUG�CIUNE

(urmare din pag. 4)
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DISCU�IE ÎNTRE 2 EMBRIONI
- �i tu crezi în via�a de dup� na�tere?
- Desigur. Dup� na�tere trebuie s� urmeze 

ceva. Probabil c� ne afl�m aici tocmai pentru a ne 
preg�ti pentru ceea ce urmeaz�.

- Ce prostie! Dup� na�tere nu urmeaz� 
nimic. �i, de altfel, cum ar putea s� arate?

- Nu �tiu exact, dar desigur va fi mai 
mult� lumin� decât aici. Poate c� vom umbla pe 
propriile picioare �i vom mânca cu propria gur�.

- Ce tâmpenie! Nu se poate s� umbli. Iar 
ca s� mânc�m cu gura, chiar ar fi de râs. Doar 
noi mânc�m prin cordonul ombilical. Îns� ia s�-�i 
spun ceva, putem exclude via�a de dup� (moarte) 
na�tere, pentru c� deja acum e prea scurt cordonul 
ombilical.

- Ba da, ba da, cu siguran�� va fi ceva. Îns�, 
probabil, ceva mai altfel decât ne-am obi�nuit 
aici.

- P�i de acolo nu s-a întors nimeni. Odat� 
cu na�terea, via�a se termin�, pur �i simplu. De 
altfel, via�a nu este altceva decât o permanent� 
înghesuial�, în întuneric.

- Eu nu �tiu exact cum va fi dac� ne vom 
na�te, dar desigur c� o vom g�si pe MAMA, iar 
ea va avea grij� de noi.

- Pe mama? Tu crezi în mama? �i, dup� 
tine, unde ar putea ea s� fie?

- P�i oriunde în jurul nostru. Doar tr�im în 
Ea �i prin Ea. F�r� ea, nu am fi deloc.

- Eu nu cred asta! Eu nu am v�zut nicicând, 
niciun fel de mam�, a�a c� evident nu exist�.

- Dar, uneori, când suntem în lini�te, o 
auzim cum cânt�, sim�im cum mângâie lumea din 
jurul nostru. �tii… eu cred c� via�a adev�rat� ne 
a�teapt� abia de acum încolo.

Simion Vasile TEREC
Anul III



7Seminarium Varadiensis

IMPRESII DESPRE ZILELE MONDIALE  ALE TINERETULUI
MADRID  17- 20 AUGUST 2011 

Dup� cum se �tie, în vara acestui an, respectiv 
între 17 �i 20 august, s-au desf��urat la Madrid  Zilele 
Mondiale ale Tineretului. Peste dou� milioane de tineri 
din întreaga lume au participat la acest eveniment cu o 
însemn�tate deosebit� în ceea ce prive�te promovarea 
unei spiritualit��i cre�tine autentice. Mai ales în aceast� 
perioad� de r�t�ciri �i permanente fr�mânt�ri, prin care 
trece omenirea, tinerii au nevoie de repere valorice 
reale, de modele care s� le orienteze via�a.   

Papa Ioan Paul al II-lea a fost cel care a avut 
ini�iativa organiz�rii ZMT,  în anul 1983-1984, Anul 
Sfânt al Mântuirii. Atunci,  Fericitul Pap� i-a chemat 
pe tineri s� celebreze împreun� acest eveniment, iar 
ace�tia au r�spuns cu un entuziasm care a dep��it toate 
a�tept�rile. Ulterior, ONU a declarat un an ca Anul 
Tineretului, ocazie cu care, Papa a scris o scrisoare 
adresat� special pentru tineri, �i astfel a început obiceiul 
Zilelor Mondiale ale Tineretului.

De obicei, Întâlnirile Mondiale se bazeaz� pe 
câteva elemente principale: convocarea, mesajul Papei, 
întâlnirea tuturor în locul celebr�rii, participarea tuturor 
la orele de catehez�, noaptea de veghe �i rug�ciune 
împreun� cu Sfântul P�rinte, celebrarea Euharistic�. 
Toate aceste elemente sunt o chemare la reîntoarcerea 
la Hristos, adresat tinerilor �i lumii, plecând de la 
experien�ele �i marile probleme ale vie�ii tinerilor.  
Principalul catehet este Sfântul P�rinte, prin predicile, 
comentariile �i gesturile sale. Tinerii sunt invita�i la 
reflec�ii profunde asupra adev�rului cre�tin �i la acea 
experien�� a credin�ei care-l vor ajuta s� înfrunte 
problemele existen�ei sale. 

Întâlnirea de la Madrid din august 2011 a urmat 
liniile generale ale ZMT-urilor, dar a avut �i particularit��i 
specifice. În primul rând, aceast� adunare mondial� a 
tinerilor, a avut loc pe fondul crizei economice globale, 
a decaden�ei accentuate a lumii occidentale, context 
care s-a reflectat �i în tematica majorit��ii catehezelor 
�i medita�iilor �inute în capitala Spaniei. De�i se putea 
justifica un oarecare pesimism provocat de vremurile în 
care tr�im,  elanul �i entuziasmul tinerilor participan�i 
s-au dovedit a fi o m�rturie vie c� Biserica lui Hristos 
exist�! Spiritul veacului acestuia nu a reu�it s� suprime 
Biserica întemeiat� de însu�i Mântuitorul Isus Hristos 
�i nici orizontul spiritual al tuturor tinerilor, care au 
con�tientizat sensul autentic al vie�ii cre�tine. 

Pie�ele �i str�zile Madridului erau pline pân� la 
refuz de tinerii participan�i la ZMT, iar metrourile �i 
trenurile de-abia f�ceau fa�� la fluxurile de pelerini. 
De�i proveneam din ��ri aflate uneori la distan�e 
geografice enorme, din limbi �i culturi diferite, sim�eam 
un sentiment universal al unit��ii. Liantul nostru 

principal era credin�a în Hristos. De altfel, motto-ul 
ZMT Madrid 2011 a fost: “Înr�d�cina�i �i întemeia�i 
în Cristos, tari în credin��” (Col 2, 7).

Grupul de tineri din Eparhia de Oradea, sub 
îndrumarea pr. Paul Popa, am fost caza�i timp de 
cinci zile la Parohia Bunul P�stor, aflat� în zona sud-
estic� a Madridului. Pe lâng� programele oficiale 
generale, toate grupurile din România au avut 
cateheze �i întâlniri zilnice, urmate de celebrarea 
liturgic�, în cadrul c�rora a fost dezvoltat mesajul 
paulin. De asemenea, au fost abordate �i dezb�tute 
problemele de interes acut cu care se confrunt� 
tinerii �i au fost date m�rturii de credin��. La aceste 
întâlniri au participat PSS Virgil Bercea (care a 
condus catehezele �i medita�iile) �i PSS Florentin 
Crih�lmeanu, precum �i trei episcopi romano-
catolici din România.

Pe parcursul celor patru zile petrecute la 
Madrid, Sfântul P�rinte Papa Benedict al XVI-lea 
a avut patru întâlniri private: cu seminari�tii, cu 
persoanele cu dizabilit��i, cu profesorii univeristari 
�i cu persoanele consacrate. La întâlnirea cu 
seminari�tii (peste 4500 de seminari�ti), care a avut 
loc la Catedrala Sfânta Maria la Real de Almudena,  
Papa ne-a îndemnat la curaj: “Nu v� l�sa�i intimida�i 
de o lume care încearc� s� Îl exclud� pe Dumnezeu!”. 
Benedict al  XVI-lea �i-a exprimat fericirea de a 
celebra aceast� liturghie cu cei care „aspir� la titlul 
de preo�i ai lui Hristos, în serviciul Bisericii �i al 
oamenilor”. „V�zându-v� pe voi, v�d cum misiunea 
Bisericii este înc� în via��”, a mai ad�ugat Papa.

Papa ne-a mai rugat pe to�i seminari�tii, 
s� „înfrunt�m aceast� provocare deschis �i f�r� 
mediocritate, ca pe o frumoas� modalitate de a ne tr�i 
via�a liber �i în serviciul altora”. Ne-a reamintit „Ve�i 
putea fi dispre�ui�i, fapt uzual cu cei care urm�resc 
scopuri înalte sau care demascheaz� idolii în fa�a 
c�rora oamenii se închin� azi”. Sfântul P�rinte a mai 
spus c� „puterea, posesia �i pl�cerea sunt criteriile 
principale dup� care lumea exist� ast�zi”, astfel 
c� „ruga�i-L pe El s� v� ajute s� imita�i caritatea, 
f�r� a v� ru�ina de p�c�to�i, astfel ca, prin ajutorul 
vostru s� se converteasc� �i s� se întoarc� la calea ce 
dreapt�”. 

Pentru mine personal, Zilele Mondiale 
petrecute la Madrid în august 2011 au reprezentat o 
perioad� de reflec�ie atent� asupra sensului vie�ii �i a 
misiunii mele, precum �i un adev�rat izvor de haruri 
�i putere interioar�.

Cristian B�L�NEAN
Anul III
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Dac� este bun, de ce exista suferin�� �i 
r�utate? S� presupunem pentru un moment c� 
Dumnezeu este Atotputernic. Aceasta înseamn� c� 
Dumnezeu poate crea orice este posibil din punct de 
vedere logic. Prin urmare el poate creea galaxii �i 
particule subatomice �i p�duri tropicale �i... pe tine... 

Dar Dumnezeu nu poate crea ceea ce este 
imposibil din punct de vedere logic. El nu poate crea 
un cerc p�trat sau un b�� cu un singur cap�t. A�adar  
poate crea Dumnezeu o piatr� a�a de mare încât nici 
m�car El s� nu o poat� ridica? Nu!

�i cum ar fi dac� atunci când Dumnezeu a 
creat oamenii, a dorit ca ace�tia s� fie liberi?

Libertatea este un lucru bun. Dar, dac� 
oamenii sunt crea�i liberi, nu pot fi for�a�i s� se 
supun� voin�ei lui Dumnezeu. Fiindc� libertate f�r� 
posibilitatea de a alege, este precum un cerc p�trat... 
este o contradic�ie logic�... Dumnezeu nu a dorit 
robo�i. El a dorit persoane reale. Primii oameni, care 
au fost înzestra�i cu imensa puterea a alegerii libere, 
au abuzat de libertatea lor... consecin�ele tragice 
rezultate în urma alegerii lor eronate precum �i 
alegerile noastre eronate, se întind în toat� lumea...

Dumnezeu este responsabil pentru actul 
libert��ii, pe când oamenii sunt responsabili de 
faptele libert��ii.

Dar s� ne reamintim. Noi nu suferim singuri. 
Dumnezeu va opri în cele din urm� suferin�a �i 
r�utatea. Mai mult decât atât, Dumnezeu a devenit 
om pentru a suferii împreun� cu noi �i a ne ar�ta cum 
s� iubim. 

Dumnezeu este bun! 
�i dore�te persoane reale precum e�ti tu, s� Îl 

cunoasc�... dar libera alegere î�i apar�ine...

Horia N. BURSA�
Anul III

ESTE DUMNEZEU BUN?

FERICIREA

Doi oameni r�t�ci�i
Caut� s� fie ferici�i
Caut�...dar în zadar !
Fericirea e un dar,
Un dar de la Dumnezeu
Pentru cei ce s-au iubit mereu.

Fericirea n-o g�se�ti
Fericirea o prime�ti.
Dac� nu iube�ti pu�in,
Via�a î�i va fi un chin.
Fericire vei primi
Când cu adev�rat tu vei iubi !

Fericire vei avea mereu
Când iube�ti pe aproapele t�u.
Iube�te ne-ncetat,
Vei fi fericit cu-adev�rat !
Înva�� s� iube�ti
�i vei avea tot ce-�i dore�ti !

Monica POPA
Anul I


