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VIITORI PREO I LA COALA LUI DUMNEZEU
“Dragi preo i, s  nu ne l s m prin i de grab , 

ca i cum timpul dedicat lui Cristos, în rug ciune silen ioas , 
ar fi un timp pierdut. Din contr , tocmai acolo se nasc 

 minunatele  roade ale serviciului pastoral” 
Papa Benedict al XVI-lea, Dragii mei preo i

Seminarul - coal  a rug ciunii
În încercarea de a identifica rolul cel mai 

important al preotului de ast zi i de mâine, am cerut 
p rerea unor persoane din diferite medii sociale, iar  
cele mai multe opinii s-au îndreptat înspre necesitatea 
urgent  a unei leg turi mai profunde i autentice între 
om i Dumnezeu, realizat  de c tre preot. 

În Seminar, încerc m s  descoperim tot mai 
mult care este planul lui Dumnezeu cu fiecare dintre 
noi, pentru a putea apoi r spunde pozitiv chem rii 
ce ne-o adreseaz  fiec ruia. Încerc m s  c ut m 
”ingredientele” acestei leg turi pe care trebuie s  o 
realiz m. Încerc m s  ne ridic m la în l imea chem rii 
pe care Domnul ne-a f cut-o. 

Adesea avem impresia c  preotul este un om ca 
oricare altul i, prin urmare, poate s  se comporte ca 
atare. Dar preotul este, înainte de toate, al lui Dumnezeu. 
Este un instrument care nu- i apar ine. A fost luat din 
lume i d ruit lumii. Deci apar ine lui Dumnezeu i 
lumii, nicidecum sie i. Astfel, nu ac ioneaz  dup  
propria voin , ci dup  voin a lui. 

Pentru a fi un instrument bun i util în mâinile 
lui Dumnezeu, preotul trebuie s  reu easc  s  fac  
aceast  leg tur  dintre om i Dumnezeu. Trebuie 
s  reu easc  s -l înal e pe om c tre Dumnezeu i în 
acela i timp s  îl coboare pe Dumnezeu pe p mânt, s -l 
d ruiasc  oamenilor. Aceasta este misiunea principal  
a preotului, iar societatea secolului al XXI-lea are 
o sete cumplit  de Dumnezeu. i dac  tot suntem în 
era comunica iei, trebuie s  subliniem importan a 
comunic rii cu Dumnezeu. Comunicarea cu Dumnezeu 
este de fapt una din defini iile rug ciunii. Preotul este 
cel mai aproape de Dumnezeu, este cel care Îi cunoa te 
i Îi în elege limbajul lui Dumnezeu; este cel care Îi 

cunoa te via a; este cel care Îl ia pe Isus ca exemplu. 
Preotul este maestru al rug ciunii pentru c , la rândul 
s u, se roag , devenind astfel educator al turmei sale 
în cele ale rug ciunii. Îi conduce pe cei încredin a i lui 
spre centrul vie ii cre tine care este celebrarea jertfei 
euharistice. Acolo, comunitatea, preotul i Dumnezeu 
realizeaz  comuniunea perfect  care are ca finalitate 
întâlnirea beatific  în ve nicie.

Aceste gânduri ne fac s  ne gândim la m re ia 
misiunii pe care o avem i constat m c  exist  o 
mare nevoie de formare permanent  i de preocupare 
continu  pentru lucrul Domnului. Niciodat  nu vom 
reu i s -L transmitem pe Dumnezeu omului dac  nu 
vom accepta, umili fiind, s  ne form m la coala Sa. El 
este cel care ne înva . El este pedagogul autentic. El 
este maestrul, prin defini ie.

Seminarul - coal  a iubirii
“Prin aceasta vor recunoa te to i c  sunte i 

discipolii mei: dac  ave i dragoste unii fa  de al ii” 
In 13, 35. Iat  care este metoda pe care trebuie s  o 
folosim la aceast  coal  a lui Dumnezeu: Iubirea! 
“Iubirea este îndelung r bd toare, iubirea este 
binevoitoare, nu este invidioas , iubirea nu se laud , nu 
se mândre te. Ea nu se poart  necuviincios, nu caut  
ale sale, nu se mânie, nu ine cont de r ul [primit]. 
Nu se bucur  de nedreptate, ci se bucur  de adev r. 
Toate le suport , toate le crede, toate le sper , toate 
le îndur . Iubirea nu înceteaz  niciodat ” 1Cor 13,4-
8. Într-o comunitate exist  anumite dinamici umane pe 
care to i cei implica i trebuie s  le în eleag . Pentru a 
face loc celui de lâng  tine, trebuie s  renun i la ceea ce 
este al t u: la orgoliul t u, la spa iile tale, la timpul t u. 

(continuare în pag. 2)
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La rândul s u, cel lalt î i face loc lâng  el, renun ând 
i el la ale sale. Dac  nu suntem dispu i s  renun m 

la orgoliile noastre, înseamn  c  nu reu im s  iubim. 
Înseamn  c  nu reu im s  ne l s m iubi i de Cel care 
ne transform . Înseamn  c  suntem s raci, de i ne 
credem autosuficien i. La coala iubirii ne str duim s  
permitem focului purificator s  intre în inima noastr  i 
s  o transforme într-o inim  capabil  de iubire, capabil  
de a crea armonie, capabil  de a d rui.

Seminarul - coala lui Dumnezeu
Am putea face o asem nare între seminari tii 

zilelor noastre i ucenicii lui Isus. Precum ucenicii au 
fost chema i acum dou  mii de ani, ast zi, acela i Isus 
nu înceteaz  a chema i a- i face ucenici peste tot, în 
toate col urile lumii, de toate vârstele. Sunt ucenici pe 

(urmare din pag. 1)

care s -i formeze la coala Sa i apoi s -i transforme 
în apostoli pe care s -i trimit  în lume. Este ceea ce 
Dumnezeu face, este metoda Sa de lucru. Alege, 
formeaz  i trimite. Ne-a ales pe fiecare dintre noi, ne-a 
format i apoi ne-a trimis. Este important s  ne g sim 
locul în acest plan al iubirii divine, plan al mântuirii. 
Dumnezeu are nevoie de noi. Dac  noi nu-L ajut m, El 
nu poate ajunge la persoanele pe care le caut , pe care 
le iube te, pe care le vrea al turi de El. Noi trebuie s -L 
ducem i în locurile cele mai obscure. Suntem mâinile 
Sale prelungite pe p mânt. De noi depinde realizarea i 
îndeplinirea planului S u de mântuire cu oamenii. De 
noi depinde i mântuirea noastr .

Pr. Anton CIOBA
Rector

Pentru studen ii de la Facultatea de Teologie 
Greco-Catolic , Departamentul Oradea, din cadrul 
Universit ii ”Babe  Bolyai”, deschiderea festiv  a 
noului an universitar a avut loc luni, 29 septembrie a.c.

Evenimentul a început la ora 8.00 cu Sfânta 
Liturghie celebrat  de PSS Virgil Bercea, împreun  cu 
preo ii, formatorii, profesorii, seminari tii i studen ii 
Departamentului. În cadrul predicii, PSS Virgil a 
subliniat importan a form rii spirituale, sub privirea 
lui Cristos Euharisticul. Evenimentul a continuat la ora 
10.00 cu „Te Deum”, oficiat de PSS Virgil al turi de 
noul rector al Seminarului, Pr. Anton Cioba. PSS Virgil 
a mul umit vechii echipe de formatori a Seminarului 
pentru efortul depus în formarea viitorilor slujitori 
în Via Domnului, totodat  implorând multe haruri 
pentru noul p rinte rector, al turi de noua echip : Fr. 
Florin Bode – vicerector, Pr. Anton Rus – spiritual. 
De asemenea, mul umiri s-au adresat i profesorilor, 
personalului administrativ i auxiliar al Facult ii 
noastre, iar seminari tilor le-a urat CURAJ în formare 
i DESCHIDERE fa  de ceilal i.

Cu ocazia începerii noului an universitar, ur m 
studen ilor Facult ii de Teologie Greco-Catolic  
Oradea un zbor pl cut, folosind aripile credin ei i ale 
ra iunii!

Cristi NEAGOE
Anul I

DESCHIDEREA NOULUI AN UNIVERSITAR 
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Odat  cu începerea noului an universitar, 
s-au produs schimb ri majore i în cadrul echipei 
de formatori a Seminarului Teologic Greco-Catolic 
„Sfin ii Vasile, Grigore i Ioan” din Oradea.  Prin 
decretul episcopal al Preasfin itului Virgil Bercea, 
în data de 1 august 2014, a fost numit noul rector 
al Seminarului, în persoana Pr. Anton Vasile Cioba, 
acesta urmând s - i ia în primire noua misiune 
începând cu S rb toarea Schimb rii la Fa , adic  6 
august 2014. P rintele Anton, a a cum îl cunoa tem 
to i, a preluat tafeta de la p rintele Antoniu-Titus 
Chifor, acesta din urm  primind o nou  misiune în 
cadrul eparhiei, aceea de Vicar Episcopal cu Preo ii. 
În misiunea de vicerector al Seminarului a fost numit 
Fr. Florin Mircea Bode, care îl înlocuie te pe Fr. 
Bogd nel Florin Timo , care a fost numit vicemagistru 
al studen ilor laici din Colegiul Sfânta Familie.

Pr. Anton Cioba s-a n scut în data de 3 ianuarie 
1986 i este originar din Habic, jud. Mure . A urmat 
studiile liceale la Liceul Teologic Greco-Catolic 

din Oradea în 
perioada 2000 
– 2004. S-a 
format apoi 
în Seminarul 
“Sfin ii Trei 
Ierarhi Vasile, 
Grigore i Ioan” 
din Oradea, 
fiind student al 
Departamentului 
din Oradea al 
Facult ii de 
Teologie Greco-
Catolic  din 

cadrul Universit ii “Babe -Bolyai” Cluj Napoca, 
în perioada 2004 – 2008. Aici a ob inut licen a în 
Teologie prin sus inerea lucr rii cu tema: “Iconografia 
bizantin : fundament i teologie”. În anul 2008 pleac  
la Roma pentru a- i des vâr i studiile teologice la 
Universitatea Pontifical  Salezian , unde, în anul 2009, 
ob ine licen a în Educa ie Religioas  la Facultatea 
de tiin e ale Educa iei, prin sus inerea lucr rii 
cu titlul:“Icoana bizantin : instrument catehetic 
al Bisericii Greco-Catolice din România”. A fost 
hirotonit preot celibatar în data de 16 august 2009. În 
anul 2010 a urmat un curs intensiv cu titlul: “Exorcism 
i Rug ciune de eliberare” la Institutul Sacerdos, 

al Ateneului Pontifical “Regina Apostolorum” din 
Roma, iar în anul 2012 ob ine Masteratul în Pastora ia 
Tineretului i Catehetic , la Facultatea de Teologie 
a Universit ii Pontificale Saleziene, pentru 
sus inerea lucr rii cu titlul: “Satanismul: provocare 

O NOU  ECHIP  DE FORMATORI
pentru pastora ia 
tineretului”. În 
perioada studiilor 
la Roma, Pr. 
Anton a fost alumn 
al Colegiului 
Pontifical “Pio 
Romeno”. A urmat 
apoi un an de 
practic  pastoral  
ca viceparoh al 
Catedralei din 
Cuneo, Italia dup  
care s-a întors în 
România, la Oradea, unde a fost director spiritual la 
Liceul Greco-Catolic “Iuliu Maniu”, asistent spiritual 
al Asocia iei Tinerilor Români Uni i (ASTRU) 
Oradea, asistent spiritual al sectorului tineri din 
Ac iunea Catolic  din România i responsabil al 
Biroului Eparhial de pres .

Fr. Florin Bode s-a n scut în 2 februarie 1984, 
fiind originar din Negre ti-Oa , jude ul Satu Mare. A 
urmat cursurile liceale în cadrul Colegiului Na ional 
“Vasile Lucaciu” din Baia Mare, profil filologie-
teologie, iar cele universitare la Facultatea de Teologie 
Greco-Catolic  din cadrul Universit ii de Nord din 
aceea i localitate. i-a continuat studiile la Institutul 
Teologic Interna ional din Gaming, Austria, iar din 
anul 2008 se specializeaz  în domeniul familiei i 
c s toriei, urmând cursurile masterale la Institutul 
“Ioan Paul al II-lea” din Roma, unde actualmente este 
i doctorand. Pe perioada studiilor la Roma, Fr. Florin 

a fost alumn al Colegiului Pontifical ”Pio Romeno”. 
În acela i timp le d m bun-venit în mijlocul 

nostru celor doi noi p rin i spirituali, care, împreun  
cu Pr. Anton Rus, se îngrijesc de sufletele noastre. Este 
vorba de Pr. Cristian Tis li , originar din Rozavlea, 
jud. Maramure  i Pr. Gabriel Borzo , prieten bun al 
comunit ii noastre. Dup  absolvirea Seminarului din 
Baia Mare, pr. Cristian a urmat cursurile masterale 
la Institutul Catolic din Toulouse, Fran a, unde este 
i doctorand. Pr. Gabriel a absolvit Seminarul nostru 

dup  care a plecat la Roma unde i-a des vâr it 
studiile masterale, acum fiind doctorand la Institutul 
Pontifical Oriental din Cetatea Etern . Le spunem 
amândurora: Bine a i venit în mijlocul nostru!

Pe aceast  cale, dorim s  le mul umim celor 
care, pân  în aceast  var  s-au ocupat de formarea 
noastr  i s  ur m noii echipe de formatori, s  aib  
parte de mult  r bdare i haruri, totul spre folosul 
seminari tilor or deni.

Adrian TOCACI
Anul III
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PELERINAJUL SEMINARI TILOR OR DENI
LA BUCURE TI

 „Indiferent 
ce se întâmpl , o 
c l torie î i ofer  
întotdeauna o 
poveste de spus.” 
A a spune un 
vechi proverb 
c ruia tind s  îi 
dau mare dreptate. 
În diminea a 
zilei de vineri, 29 
august, am pornit 
înso i i de câ iva 
elevi ai Liceului 
Greco-Catolic din 
Oradea, în frunte 
cu noua echip  
de formatori 
a Seminarului 
nostru reprezentat  de Pr. Rector Anton Cioba, 
vicerectorul nostru Fr. Florin Bode, Pr. Gabriel Borzo  
i Pr. Eduard Roman, administrator al Seminarului, 

spre Bucure ti, pentru a ne al tura bucuriei întregii 
Biserici Greco-Catolice Române i nu numai, cu 
ocazia însc un rii primului Episcop al Eparhiei Greco-
Catolice „Sfântul Vasile cel Mare” de Bucure ti, PS 
Mihai Fr il .

În dup -amiaza aceleia i zile, am f cut un popas 
în localitatea R de ti, localitate în care s-a n scut o 
personalitate a bisericii noastre, Episcopul Demetrie 
Radu. Acolo am celebrat Sfânta Liturghie al turi de 
p rintele paroh Adrian Bisboac  i de comunitatea de 
credincio i. Dup  o agap  fr easc  ne-am pornit din 
nou la drum spre Bucure ti. Ajun i acolo spre sear , am 
fost primi i cu mare amabilitate de Sr. Maria Fodoca 
care este i directoare a Liceului Teologic Greco-
Catolic din Bucure ti. A doua zi am participat la marele 
eveniment care a avut loc la Catedrala „Sfântul Vasile 
cel Mare” de pe strada Polon , prezidat de c tre 
PF P rinte Cardinal Lucian Mure an, Arhiepiscop 
Major al Bisericii Române Unite Greco-Catolice, în 
prezen a Eminen ei Sale Cardinalul Leonardo Sandri, 
Prefectul Congrega iilor Bisericilor Orientale de la 
Roma, a Preasfin iei Sale Episcop Virgil Bercea i a 
Sinodului Episcopilor Catolici din România, dar i 
reprezentan ilor diverselor culte ce au dat curs invita iei 
de participare. Conform Codului Canoanelor Bisericilor 
Orientale i Dreptului Particular al Bisericii Române 
Unite, în timpul Sfintei Liturghii, Arhiepiscopul 
Major al Bisericii Române Unite i-a înmânat noului 
Episcop Eparh toiagul, mantia i mandatul, prin 
citirea public  a scrisorii de prevedere canonic  sub 

sigiliul Arhiepiscopiei Majore de la Blaj. Fiorii care 
ne-au cuprins în acele momente sunt de nedescris! În 
sfâr it, dup  ani i ani, Bucure tiul are propria Eparhie 
Greco-Catolic . Acele locuri în care unii dintre cei 
mai mari oameni ai bisericii, dar i ai rii, i-au dus 
existen a m rturisindu- i credin a, î i primesc r splata! 
Momente emo ionante petrecute al turi de biseric  i 
implicit al turi de Hristos! Ce poate fi mai frumos de 
atât? 

Cu mul umire în suflete am plecat spre cas , mai 
f când îns  un popas pentru o noapte la Casa “Sf. Iosif” 
din Odorheiu Secuiesc, acolo unde Sr. Emilia Trif ne-a 
povestit pe scurt minunile care se întâmpla zilnic acolo. 
Am v zut cu ochii no tri cum Dumnezeu nu îi las  pe 
cei care se încred în El. Povestea copiilor de acolo ne-a 
tras un semnal de alarm , acela de a nu uita niciodat  
de iubirea pe care Dumnezeu o are fa  de noi.

Plecând spre cas , cu multe haruri i mai ales cu 
o stare de reflexie spiritual  profund , la l sarea serii, 
ne-am v zut ajun i acas , la Oradea, unde am luat parte 
la prima mas  împreun  cu noii seminari ti, unde am 
tras concluziile acestui pelerinaj i nu numai.

Îi mul umim în primul rând Domnului pentru 
oportunitatea pe care ne-a oferit-o, dar i comunit ilor 
din R de ti, Bucure ti, Odorheiu Secuiesc. Mul umim 
echipei de formatori ai Seminarului nostru i nu în 
ultimul rând Preasfin iei Sale Virgil Bercea, care, prin 
binecuvântarea sa ne-a înso it pe întregul parcurs al 
pelerinajului nostru. 

 Îi ur m noului episcop al Eparhiei de Bucure ti 
o p storire rodnic , plin  de realiz ri spirituale! Întru 
mul i ani, St pâne!

Giusepe GHIURCA
Anul II
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Dup  o vacan  lung , timp de odihn , dar i de 
munc , seminari tii i formatorii lor i-au dat întâlnire în 
25 septembrie pentru a începe un nou an de formare i de 
parcurs spiritual.

Primul moment comunitar a fost cina festiv  de 
joi. Vineri am avut o zi organizatoric , pentru a ne instala 
în camere i a face pu in  ordine în Seminar. Ziua de 
sâmb t  am început-o cu Sfânta Liturghie dup  care am 
pornit spre Zal u. Acolo ne-am cazat la o pensiune, unde 
am luat prânzul împreun . Programul de spiritualitate a 
început cu medita ia p rintelui spiritual Anton Rus. Prin 
cuvintele dânsului, am fost invita i s  reflect m asupra 
identit ii, vie ii i chem rii noastre. A urmat, o discu ie 
pe grupuri pe tema spiritualit ii în familie, în biseric , 
precum i despre spiritualitatea preotului. Dup  – amiaza 
s-a încheiat cu rug ciunea Paraclisului. Serata a fost 
dedicat  integr rii celor noi veni i în comunitatea noastr . 
Programul intitulat generic ”Seminari tii au talan i”, a 
constituit un bun prilej de socializare i de cunoa tere. 

Duminic , 28 septembrie, am tr it momente de 
mare bucurie al turi de comunitatea din Horoatu Crasnei, 
cu ocazia sfin irii Bisericii Greco-Catolice. Preasfin ia 
Sa, Virgil Bercea, a fost întâmpinat la intrarea în sat, de 
localnici i de copii îmbr ca i în port popular, fiind condus 
în calea c  spre noua biseric .

La slujba de sfin ire au participat în jur de 50 de 
preo i i peste 1000 de credincio i. Sfânta Liturghie s-a 

RETRAGERE SPIRITUAL  LA ZAL U

celebrat în curtea bisericii, în locul special amenajat. Dup  
Sfânta Liturghie a urmat decernarea anumitor distinc ii i 
diplome tuturor celor care au ajutat la construirea Bisericii 
cu hramul “Schimbarea la Fa ”. În final, am fost invita i 
de comunitate la o agap  fr easc , dup  care ne-am întors 
cu to ii la Oradea.

Astfel am început o nou  etap  a parcursului nostru 
formativ, atât în plan spiritual, cât i intelectual. Fie ca 
Domnul s  ne ajute s  p im cu încredere i speran  pe 
acest drum pe care El ne-a chemat, l sându-ne modela i 
de însu i Hristos.

REDAC IA

Medjugorje este o localitate aflat  în Republica 
Bosnia-Her egovina, unde Fecioara Maria apare zi de zi, de 
mai bine de 33 de ani. Mesajul pe care Ea îl aduce lumii este 
un mesaj de pace. Înc  din prima zi, ea s-a prezentat ca fiind 
Regina P cii. Lumea, datorit  conflictelor interne, se afl  pe 
drumul pierzaniei. Ea are nevoie de pace pentru a fi salvat , 
dar pacea o afl  numai acela care îl g se te pe Dumnezeu.

În to i ace ti ani în care Sfânta Fecioar  a ap rut la 
Medjugorje, pelerini din toate col urile P mântului nu au 
contenit s  soseasc . Astfel, pân  în momentul de fa  au 
fost peste 40 de milioane de pelerini. Nimeni nu vine la 
Medjugorje, din proprie ini iativ , ci fiecare vine pentru 
ca a fost chemat de Sfânta Fecioar . Astfel, r spunzând i 
de aceast  dat  chem rii Mariei, am ajuns în aceast  var  

la Medjugorje. Am petrecut acolo dou  s pt mâni, într-o 
cas  de ospitalitate pentru persoane consacrate, în calitate 
de voluntar. Este un mod de a explica lucrurile, pu in 
for at, deoarece atmosfera care domnea în acel loc era una 
familial . M-am sim it mai degrab , un membru al unei 
mari familii, decât un voluntar, un membru al familiei 
lui Dumnezeu. Fiecare persoan  care st tea în aceast  
cas , privea la aproapele s u, ca la propriul frate. Exista o 
singur  lege, iar aceast  lege era cea a iubirii. Nimeni nu 
î i spune ce trebuie s  faci, ci tu însu i trebuia s  observi 
unde este nevoie de ajutor i s  intervii.  În perioada în care 
m  aflam la Medjugorje, a avut loc Festivalul Tinerilor. 
Se aflau acolo peste 70.000 de tineri veni i din 72 de ri, 
pentru a-L l uda pe Dumnezeu. Era un spectacol uimitor 
s  vezi acea mul ime de oameni, care precum în vremea 
Mântuitorului, st teau în aer liber, îndurând ar i a soarelui, 
pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Era un entuziasm 
general. Puteai s  vezi în ochii fiec ruia bucuria pe care 
o d dea întâlnirea cu Dumnezeu.  Toat  aceast  mul ime, 
destul de g l gioas  în momentele de respiro, o reg seai 
în timpul orei de adora ie, în cea mai perfect  lini te.

De i am parcurs în aceast  var  peste 7000 de km 
i, de i am vizitat numeroase locuri minunate în cinci ri 

de pe Continentul European, nimic nu mi-a r mas mai viu 
în minte decât amintirea zilelor petrecute la Medjugorje.

 
Dariu COMES

Anul IV

MEJUGORJE - OAZ  DE PACE
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(continuare în pag. 7)

NECESITATEA CONVERTIRII
 Dac  analiz m bine i p trundem în adâncul 

sufletului nostru, constat m c  noi, oamenii, chiar 
cre tini fiind, tr im la suprafa , adesea nu ne place s  
ne recunoa tem p c to i. Ne vine greu s  credem c  i 
noi am participat, în mod real, la jertfa Mântuitorului 
pe Golgota. G sim destule motive pentru a ne lini ti 
con tiin a, pentru a ne dezvinov i, pentru a nu 
recunoa te c  suntem p c to i, spunând c  nu ne-am 
dat seama de ceea ce am f cut, c  al ii sunt de vin  
deoarece ne-au provocat, c  n-am fost bine în ele i, etc. 
Continuând s  ne acoperim gre elile, c ut m mereu 
motive i scuze, dând vina pe al ii. Atfel, nu ne vom 
elibera niciodat  de ele, nu 
ne vom mântui. E necesar 
deci, s  c ut m adev rul 
cu privire la starea noastr  
sufleteasc  deoarece numai 
„adev rul ne face liberi” 
(In. 2,32).

Nu ajunge s  constat 
c  sunt p c tos, trebuie s  
m  i corectez. De aceea 
trebuie s  cunosc cauza 
r ului pe care îl fac, r d cina 
r ului, adic  r ul din inima 
mea, care cauzeaz  r ul 
dinafar . Eu îns  nu pot 
vedea acest r u, aceast  
r d cin  a p catului din 
mine, decât dac  am curajul 
s  stau în fa a Evangheliei, 
s  m  analizez, s  meditez 
i s  m  str duiesc s  v d 

p catul a a cum îl vede Isus. 
Con tiin a mea adeseori 
poate s  fie opac  i s  nu 
vad  decât ân ar acolo 
unde este de fapt o c mil . 
Lumina Evangheliei trebuie s  m  ajute i s -mi 
corecteze con tiin a. Isus îns  îmi vorbe te nu numai 
prin Evanghelie, ci i prin aproapele meu. De aceea 
în loc s  m  sup r atunci când prietenii sau cunoscu ii 
m  critic , ar tându-mi gre elile, ar fi mai bine s -mi 
recunosc vina a a cum o v d cei din jurul meu, care în 
multe situa ii sunt chiar victimele r ut ii sau la it ii 
mele.

Acest r u, acest p cat din adâncul meu, care a 
fost cauza r stignirii lui Isus pe Golgota i a r stignirii 
Lui a doua oar  în mine i în aproapele meu, nu poate 
fi vindecat decât printr-o convertire total . Nu sunt de 
ajuns scuzele de ocazie i corecturile par iale.

Dar acuzarea mea nu trebuie sau nu este 
suficient, s  o fac la modul general, ci concret. Nu este 

destul s  spun c  sunt p c tos, ci s  spun sunt vinovat 
în cutare sau cutare caz. C ci p catul ia na tere sau este 
s vâr it în concret, în reala iile mele cu Dumnezeu i 
cu aproapele. Iar sup rarea lui Dumnezeu împotriva 
mea se manifest  adeseori prin plângerea sau repro ul 
fra ilor mei, c ci dincolo de repro ul lor trebuie s  aud 
repro ul lui Isus care zice: „Mie mi-ai f cut”.

Ceea ce lipse te i chiar d uneaz  vie ii spirituale 
este plutirea în vag, lipsa de precizie în cercetarea 
con tiin ei i de aceea m rturisirile noastre nu sunt 
adev rate poc in e i deci nu sunt adev rate eliber ri. 
Aten ia i obliga ia noastr  fa  de Dumnezeu i fa  de 

aproapele trebuie v zute în 
direc ia obliga iilor noastre 
personale i sociale. Aceste 
obliga ii cuprind poruncile 
dumnezeie ti i biserice ti, 
dar i obliga iile civile 
fa  de societatea în care 
tr iesc, corectitudinea în 
respectarea legilor civile, 
fa  de avutul public i 
particular.

Dar dincolo de 
câmpul obliga iilor pe care 
ni le impune dreptatea, se 
deschide câmpul iubirii. 
Iubirea ne cere s  facem 
mai mult decât ne cere 
stricta obliga ie: ea ne 
deschide câmpul larg al 
generozit ii, al sfin eniei. 
Iar aici este necesar s  
m  examinez adânc: în ce 
m sur  iubirea mea m  
face slujitor al aproapelui 
meu, al celui suferind, al 
celui nevoia  sau al celui 

fl mând de Dumnezeu? Chiar dac  de multe ori el nu 
o tie. Exist  porunci pe care trebuie s  le respect m, 
dar via a noastr  spiritual  nu poate fi cuprins  toat  în 
norm , în articole de lege, c ci fondul vie ii spirituale 
este suflul Spiritului Sfânt. Iar spiritul dragostei care 
lucreaz  prin mine, este ca un jet de energie ce â ne te 
i se înal  pân  la via a ve nic  i eu nu-i pot pune 

limit . C ci a iubi înseamn  a da tot i înc  i mai mult.
A te examina, pentru a te converti, înseamn , 

deci, s  te corectezi nu numai în ce prive te respectarea 
poruncilor, ci i în privin a iubirii. Poruncile sunt un 
prag. Dincolo de acest prag este iubirea i numai atunci 
când scade iubirea d m de prag, de porunci. Dar un 
adev rat cre tin nu trebuie s  fac  calculul acesta. El 
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tie c  orice gre eal  se m soar  cu iubirea pe care o 
calc . O fapt  cât de mic , dac  love te în iubire, e o 
gre eal  mare. Iubirea este în toate i orice gre im se 
r sfrânge i asupra iubirii. Numai sfin ii î i pot vedea, 
cu adev rat, enormitatea gre elii, acolo unde oamenii 
de rând, adeseori, nu v d decât o bagatel .

Când te-ai hot rât s  te converte ti cu adev rat 
i s -L tr ie ti pe Isus, atunci te-ai “condamnat” la 

Sfin enie. C ci iubirea nu mai poate coborî i nu se mai 
poate nici m car opri la jum tatea drumului. Ea nu are 
de ales decât între „tot” sau „nimic”, între tot mai sus 
sau c derea tot mai jos. Analizându-ne i v zându-ne cât 
de departe ne afl m nu numai de împlinirea cerin elor 
iubirii, ci i de împlinirea sarcinilor pe care ni le impun 
poruncile, s  ne a ez m în fa a celui R stignit sau a lui 
Isus Euharisticul, s  medit m acolo cu un sentiment de 
vinov ie, de jen , de ru ine pentru p catele s vâr ite 
i pentru lipsurile noastre de tot felul. i chiar dac , în 

Cu mic, cu mare, am pornit înc  de diminea  
s  ne reîntâlnim cu fra ii i surorile noastre cerceta e! 
E momentul potrivit pentru a începe acest nou an cu 
deviza care o strig m cu to ii la CAREU: CERCETA I 
ÎNTOTDEAUNA... GATA! 

A participat toat  lumea din grupul de cerceta i. 
Ne-au fost al turi i câ iva p rin i care iubesc natura, 
dar mai ales faptul c  cercet ia e un loc al form rii 
noastre umane i spirituale. 

Sâmb t  diminea a la ora 10 am început activitatea 
noastr , dup  cum era firesc, cu Sfânta Liturghie. 
Aceasta a fost celebrat  în capela Seminarului Greco – 
Catolic ”Sfin ii Trei Ierarhi”, de pr. Alexandru Drago , 
care ne-a readus aminte c  datoria cerceta ului începe 
de acas  i cât de important  este misiunea noastr , 
pentru c  i cercet ia este un mod de a-L urma pe Isus 
i de a împlini voia Lui pe p mânt, dat fiind faptul c  

cerceta ul î i ajut  aproapele în orice împrejurare.
Dup  Sfânta Liturghie a urmat careul de 

deschidere: fluier, ritm, pas alerg tor, aliniere i 
prezent ri: „Lup, lup cât mai... bine” au strigat lupi orii 
i puii de lup, „Ager  i neobosit ... Pantera” au strigat 

cerceta ele, „Regele Carpa ilor... Ursul” au strigat 
cerceta ii. Pe linia efilor au fost prezen i dl. Ionu -
Mihai Popescu - pre edintele asocia iei, dl. Silviu Sana 
– ef de grup, dl. Valeriu Domu a i Antoniu Suciu. Din 
acest an, grupul de cerceta i Oradea a fost preluat de 
c tre Toni Suciu, pre edintele Asocia iei mul umindu-i 
lui Silviu Sana pentru disponibilitate i implicare în 
activitatea de coordonare a grupului de cerceta i. Nu 
au fost uita i nici Lucia Pantea i Pr. Iuliu Muntean care 
au sprijinit i s-au implicat activ pentru func ionarea i 
vivacitatea grupului de cerceta i. Momentul emo ionant 

DESCHIDEREA ANULUI CERCET ESC

a fost la investirea efului de grup i apoi cântecul 
Promisiunii, c ci to i ne-am reamintit dimensiunea 
Promisiunii noastre de cerceta : “Tu calea just , 
dreapt  arat -mi de sus, Prime te-mi Promisiunea, 
Domnul meu Isus”. A urmat apoi numirea noilor efi 
de unit i pedagogice de c tre noul ef de grup: Ioana 
Costa-Akela Pui de Lup, Mihai M rie -Akela Lupi ori, 
Patricia Mo - efa trup  Cerceta e, Toni Suciu i Cristi 
Matus- ef i asistent trup  cerceta i. 

i pentru c  cerceta ului îi st  bine în natur , 
am mers cu to ii în parc unde am luat parte la câteva 
activit i pentru a-i cunoa te mai bine pe noii membri 
i a ne sim i bine în familia noastr  de cerceta i.

O nou  echip  de efi porne te la drum, în slujba 
lui Dumnezeu, a Bisericii i a Neamului! S  ne ur m 
succes ca slujirea lor s  fie în spiritul Evangheliei i al 
cercet iei!

Cristian MATUS
Anul II

afar  de rele, am f cut i ceva bine, ce înseamn  binele 
pe care l-am f cut pe lâng  faptele eroice ale sfin ilor? 
Sau ce inseamn  truda, efortul meu sau caritatea mea, 
fa  de truda i iubirea unei mame cu zece copii? Ce 
înseamn  râvna mea fa  de aceea a unei Sfintei Tereza 
a Pruncului Isus, mistuit  de jertfa i dorin a sa de a 
mântui lumea? În fa a lui Isus Euharisticul sau în fa a 
crucii, noi (eu,tu) p c to ii trebuie s  sim im ru inea 
pe care o simte acuzatul prins în flagrant delict. 
Spiritul însu i m rturise te c  suntem, p c to i. i a 
ne recunoa te p c to i este singurul mijloc de a sc pa 
de osând  i a ne elibera de p cat. Aceasta este, cu 
adev rat, începutul unei convertiri autentice. „C ci 
dac  ne judec m pe noi în ine, nu vom mai fi judeca i”, 
spune Sf Pavel. 1 Cor. 11,31.

Pr. Anton RUS
asistent spiritual
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Iube te-m  a a cum e ti. Cunosc neputin a, 
luptele i chinurile sufletului t u; sl biciunea i 
infirmit ile trupului t u; î i cunosc la itatea, p catele 
i neputin ele i, cu toate acestea, î i spun: ,,D -mi 

inima ta, iube te-m  a a cum e ti”. 
Dac  a tep i s  fii un înger pentru ca s  începi 

s  m  iube ti, nu m  vei iubi niciodat . Chiar dac  tot 
recazi în gre elile pe care ai vrea s  nu le fi cunoscut 
vreodat , chiar dac  e ti la  în practicarea virtu ilor, 
nu- i permit s  nu m  iube ti.

Iube te-m  a a cum e ti. În orice moment 
i-n orice dispozi ie ai fi, în fervoare sau usc ciune 

sufleteasc , fidel sau infidel.
Iube te-m  a a cum e ti. Vreau iubirea inimii 

tale s rmane; dac , pentru a m  iubi, a tep i s  fii 
perfect, n-ai s  m  iube ti niciodat .

Fiul meu, las -m  s  te iubesc. Vreau inima 
ta. Sper, desigur, s  te modelez, dar pân  atunci te 
iubesc a a cum e ti. Îmi doresc s  faci i tu la fel; îmi 
doresc ca din adâncul mizeriei tale s  v d în l ându-se 
iubirea.

 Iubesc chiar i lipsa ta de t rie. Pentru c  eu 
iubesc dragostea celor s rmani, vreau ca din s r cia 
ta s  se înal e neîncetat strig tul acesta: ,,Doamne, te 
iubesc!”

Doar cântul inimii tale m  intereseaz .
Dac  am nevoie de tiin a i de talentele tale? 

Nu acestea sunt virtu ile pe care i le cer. Iar dac  i le 
d ruiesc, e ti atât de slab încât amorul t u propriu va 
prelua imediat ini iativa.

Nu te nelini ti din cauza aceasta. Te-a  fi putut 
destina s  faci lucruri extraordinare, dar nu vreau ca 
tu s  fii slujitorul inutil. Î i voi lua i pu inul pe care-l 
ai, c ci eu te-am pl smuit pentru iubire.

Iube te, deci! Iubirea te va determina s  faci 
restul f r  s  te gânde ti la nimic; nu c uta decât s  
umpli clipa prezent  cu iubirea ta. 

Ast zi stau la u a inimii tale ca un cer etor, Eu, 
Domnul domnilor.

Bat i a tept. Gr be te-te s -mi deschizi i nu 
invoca neputin a ta. Dac  i-ai cunoa te în totalitate 
s r cia, ai muri de durere. Singurul lucru care mi-ar 

putea r ni inima ar fi s  v d c  te îndoie ti i c  e ti 
neîncrez tor.

Vreau s  te gânde ti la mine în fiecare or  din 
zi i din noapte. Nu vreau s  acorzi importan  nici 
celei mai neînsemnate ac iuni dintr-un alt motiv decât 
iubirea. Când va trebui s  suferi, î i voi da putere; 
pentru c  mi-ai dat iubirea ta, eu î i voi da posibilitatea 
s  iube ti dincolo de ceea ce ai visat tu vreodat  s  
iube ti. 

Dar nu uita: ,,Iube te-m  a a cum e ti”. Nu 
a tepta s  fii sfânt ca s  iube ti, c ci a a nu vei iubi 
niciodat .

(Guy Gilbert: Dieu mon premier Amour)
 

Traducere de Andrei MOTYKA
Anul II

IUBE TE-M  A A CUM E TI…


