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VINO I URMEAZ -M !
“Vino i urmeaz -m !” sunt cuvinte ce reprezint  

un îndemn i în acela i timp o chemare; invit  la 
ac iune. Sunt cuvintele pe care Isus le adreseaz , într-
un fel sau altul, ucenicilor S i. Aceste cuvinte stau în 
fa a unei schimb ri. De fiecare dat  când se rostesc, cel 
care le spune, dar i cel care le ascult , devin implica i 
într-o dinamic  activ . Se întâmpl  ceva! Ceva diferit 
de ce era pân  acum. Ceva mai bun, mai fascinant. 

Atunci când Isus ne adreseaz  i nou  aceste 
cuvinte, uneori cu fric , alteori cu fiori, p im în 
urma lui, curio i de 
ceea ce ne rezerv  
parcursul împreun  
cu El. Apostolii 
lui Isus au dat 
ascultare glasului 
care i-a invitat s -l 
urmeze i astfel au 
devenit prietenii Lui 
apropia i, au devenit 
instrumentele Lui. 
Ei i-au asumat 
misiunea ca pe un 
nou mod de via . 
Din momentul în 
care l-au urmat pe 
Isus au tiut ca nu 
mai este loc pentru 
pescuit, pentru 
familie sau pentru 
celelalte activit i 
pe care le f cuser  pân  atunci. Au primit o via  nou , 
diferit . Au primit via a cea plin  i nu numai c  au 
primit-o, dar trebuie s  o dea mai departe. Trebuie s  o 
împ rt easc  celorlal i. 

Exist  îns  în Evanghelie un exemplu care ne 
întristeaz . Un tân r îi cere lui Isus “re eta” pentru 
via a ve nic . Dup  ce Isus îi adreseaz  invita ia 
„Vino i urmeaz -m !” acesta se dep rteaz  de la el 
întristat. Probabil c  a vrut s -l urmeze pe Isus, dar 

nu a vrut s - i lase avu iile sale, iar regula este clar : 
vinde tot, d  s racilor i apoi urmeaz -m . Cu alte 
cuvinte, elibereaz -te de trecutul t u i apoi vino cu 
mine. Probabil c  de aceea mul i tineri din ziua de azi 
nu r spund pozitiv acestei chem ri. Le este fric  s  se 
elibereze de ce nu le apar ine. Tân rul din Evanghelie 
a plecat întristat. Oare cum a fost restul vie ii lui, dup  
ce l-a refuzat pe Isus? A mai reu it oare s  g seasc  
fericirea? M  întreb adesea, de ce le este fric  tinerilor 
de Dumnezeu? 

Tineri i foarte 
tineri suntem i noi, 
cei din comunitatea 
Seminarului. Printre 
dubii i întreb ri, ne 
str duim în fiecare 
zi s  discernem care 
sunt lucrurile de 
care Isus ne cere s  
ne lipsim, pentru a-L 
putea urma cum se 
cuvine. Procesul de 
formare este diferit 
de cel al apostolilor, 
chiar dac  îndemnul 
este acela i: vino 
i urmeaz -m ! 

Activit ile sunt 
diferite de cele ale 
apostolilor, chiar 
dac  inta este 

aceea i: Dumnezeu. Noi suntem diferi i de apostoli, 
chiar dac  suntem f cu i din acela i lut. Domnul, în 
schimb, este acela i. El este cel care ne modeleaz  pe 
fiecare, în func ie de voca ia proprie. Iar noi, în spirit 
de reculegere i interiorizare a vie ii, ne str duim 
s  ne obi nuim cu tr irea permanent   a prezen ei lui 
Dumnezeu.

Pr. Anton CIOBA
Rector
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NECESITATEA CONVERTIRII
(continuare din num rul anterior)

S-ar putea ca uneori s  nu sim im ru inea 
p catului, nici s -i vedem groz via (un lucru care este 
de fapt la ordinea zilei în lumea de azi – pierderea 
sentimentului p catului). În acest caz, vom l sa 
deoparte judecata noastr , unde lucrurile par a fi în 
regul , i vom trece de partea lui Dumnezeu, împotriva 
noastr , c ci numai judecata Lui cu privire la p catul 
meu e dreapt . C ci dac  nu am crede în judecata lui 
Dumnezeu care ne acuz , L-am face mincinos, cum ne 
avertizeaz   Sf. Apostol  Ioan (1In. 1,10). 

Chiar dac  spiritul nostru, uneori, este arid i 
în inima noastr  nu sim im nici o c in , nici o p rere 
de r u, dac  ne vom m rturisi 
aceast  s r cie de neputin , 
vom umple acest gol al inimii 
noastre. Dar nu ne putem ru ina 
cu adev rat de p catele noastre, 
decât la picioarele Crucii. Aici 
(la picioarele Crucii), precum 
evreii, care ascultau predica lui 
Petru în ziua de Rusalii, aflu 
c  prin p catul meu „eu m-am 
f cut du manul Tat lui, pentru 
c  am r stignit pe Fiul S u. 
Dar pe Acela pe care eu L-am 
r stignit Dumnezeu L-a înviat” 
(Fa. 2,24).

Numai aici se produce 
adev rata c in , în sufletul 
meu. Acesta este momentul 
convertirii sau reconvertirii, 
am putea spune. C in a, ru inea 
i p rerea de r u de p cate, 

m  duce la Cel R stignit i 
El e Acela care m  iart . C ci 
dac  este adev rat c  eu L-am 
r stignit, este i mai adev rat 
c  El însu i S-a dat de bun  
voie pentru mine. i astfel, ru inii mele de a-L fi 
r stignit pe Isus prin p catul meu îi urmeaz  uluirea de 
a primi iertarea din partea Lui. Iertarea adic  eliberarea 
mea de p cat. C ci a ierta înseamn  a elibera. i toat  
pedagogia divin  a Tainei Spovezii const  în aceea c  
sufletul nostru trece de la starea ru inoas  de p c tos, 
de înrobit, de înl n uit, la starea de iertat, de eliberat, de 
dezlegat. Astfel, p c tosul scap  de vinov ie, de starea 
de remu care a p catului, c ci zice Sf. Ioan „Chiar dac  
inima noastr  ne-ar osândi, Dumnezeu (cel ce iart ) 
este mai mare decât inima noastr ” (1In. 3,20). Da, eu 
sunt vinovat, i nu numai de crima de pe Golgota, ci 
i de suferin a i agonia  lui Isus în to i aceia în care 

sufer  El i agonizeaz  pân  la sfâr itul veacurilor. Dar 
totodat  am siguran a c  El m-a iertat. 

C ci Isus a devenit con tiin a noastr  de cre tini. 
În sensul vie ii i sfin eniei Sale, eu v d lipsa de sens 
a vie ii mele; în oglinda bun t ii Sale eu v d r utatea 
mea. Iar pentru a sc pa de r utatea mea eu nu v d alt  
sc pare decât s  m  refugiez în El, s  renun  la mine 
însumi i s  primesc via a Sa, Învierea Sa. În felul 
acesta noi nu vedem pe Cruce numai pe Isus r stignit, 
desfigurat prin p catele noastre, ci-L vedem i pe Isus 
cel transfigurat prin iertarea ce ne-o acord . El ne 
cuprinde i pe noi în transfigurarea i Învierea Sa.

C ci convertirea sau poc in a nu este numai o 
desc rcare de vinov ie, ci este i un triumf al iubirii 

divine, pe care o primim 
atotst pânitoare în noi. De 
acum nu mai este vorba s  
fim nemul umi i de noi i 
de r utatea noastr , ci s  
fim mul umi i i ferici i de 
Dumnezeu, de dragostea i 
iertarea Lui i de bucuria cu 
care ne-a  cople it. Pentru c  
în adev ratul ei sens spovada, 
m rturisirea p catelor, trebuie 
s  fie o celebrare, o pream rire 
a iubirii divine i nu numai un 
fel de pre  de care ne tergem 
praful de pe picioare, înainte 
de împ rt anie. 

Eu m-am c it, 
Dumnezeu m-a iertat i de 
acum laud, proclam bun tatea 
i slava Lui.

Psalmul 50, cuprinde 
într-un mod viu i practic 
aceste trei faze ale adev ratei 
convertiri:

- în faza întâi, penitentul 
biblic î i m rturise te propria 

sa vin : „c ci f r delegea mea eu o cunosc i p catul 
meu este pururi înaintea mea”.

- în faza a doua el î i afirm  încrederea în iertare: 
„... sp la-m -vei i mai mult decât z pada m  voi albi, 
auzului meu vei da bucurie i veselie...”.

- în faza a treia penitentul recunosc tor, devine 
apostol i exclam  „înv a-voi pe cei f r delege c ile 
Tale i cei necredincio i la tine se vor întoarce”.

Dup  ce ne-am umilit, ca Maria Magdalena la 
picioarele lui Isus dup  ce ne-am c it i am plâns mai 
întâi de durere, apoi de bucurie, nu mai avem alt dor 
decât acela de a proclama în fa a lumii bun tatea i 
iubirea lui Dumnezeu care m-a iertat. Amin.

Pr. Anton RUS
Asistent spiritual
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Stabilit la Oradea nu demult, am avut surpriza 
pl cut  s  constat o activitate muzical  bogat  pe plan 
local, materializat  în manifest ri artistice variate. 

Am asistat la spectacole de oper  i concerte 
simfonice la care particip  un public numeros, avizat i 
doritor de acte artistice de valoare. Marea bucurie a fost 
nu doar faptul c  s lile sunt pline, dar i constatarea c  
publicul or dean manifest  un profund respect fa  de 
actul artistic i fa  de arti tii care î i etaleaz  pe scena 
Filarmonicii sau a Teatrului “Regina Maria” talentul, 
d ruirea i rezultatele muncii lor asidue. 

Filarmonica or dean  ofer  cu generozitate 
publicului doritor, în fiecare joi ( i nu numai), concerte 
simfonice cu program adaptat cerin elor publicului 
i posibilit ilor 

orchestrei, prezentând 
doritorilor care 
umplu sala din Strada 
Moscovei lucr ri ale 
marilor compozitori i 
soli ti de valoare, atât 
români, cât i str ini. 
Cu to ii sunt primi i 
deosebit de c lduros, 
în acest fel publicul 
m a n i f e s t â n d u - i 
respectul i aprecierea 
pentru talentul 
împ rt it.

S e m i n a r i t i i 
greco-catolici or deni 
au privilegiul de a avea 
mai multe abonamente 
la concertele simfonice 
oferite de Filarmonic  
în fiecare joi seara i cei 
care doresc î i pot reînc rca bateriile într-un mod care 
s  le aduc  nu doar satisfac ii i bucurii de moment, ci 
i un proces eficient, ce-i drept îndelungat, de formare 
i educare a sufletului, spiritului i intelectului. S-a 

demonstrat de c tre cercet tori americani, cu studii i 
experimente efectuate pe mai mul i tineri, c  muzica 
ajut  la cre terea coeficientului de inteligen , pe lâng  
îmbog irea cuno tin elor de cultur  general , educarea 
i rafinarea bunului-gust, a intelectului, la îmbog irea 

paletei spirituale proprii a fiec rui suflet care ia contact 
cu o muzica elevat . 

Cu atât mai mult, toate aceste lucruri sunt 
necesare form rii solide a viitorilor clerici, care vor 
avea nevoie de toate aceste calit i, mult mai mult 
decât în alte domenii de activitate. Mai ales c  voca ia 
religioas  i voca ia artistic  sunt îngem nate. Sfintele 
Liturghii i celelalte servicii religioase sunt toate 

CONCERTELE DE JOI SEARA
muzicale i este nevoie de oameni i de suflete care s  
vibreze muzical la unison cu divinitatea i cu sufletele 
credincio ilor: “Cânta i Dumnezeului nostru, cânta i; 
cânta i Împ ratului nostru, cânta i” (Ps.46,6). Pe de alt  
parte, cele mai mari capodopere muzicale au subiecte i 
teme religioase: s  ne gândim la textul Simfoniei a IX-a 
de Beethoven de exemplu, care are la baz  pentru final 
un text de Schiller, profund religios. Apoi “Requiem”-
ul lui Verdi, ca s  dau un singur alt exemplu, dar lista 
este mult, mult mai lung . 

Este nevoie cert  de educare i formare muzical  
i artistic  pentru viitorii preo i, care va ajuta la 

cre terea, îmbog irea i cizelarea intelectului, a 
sufletelor i spiritelor lor, la formarea lor ca adev ra i 

intelectuali de care credincio ii i Biserica noastr  are 
atâta nevoie! 

Profita i, dragi seminari ti, de un avantaj pe care 
nu toate seminarele îl au, acela de a avea o filarmonic  
în ora ul în care v  educa i i v  forma i i de a avea 
gratis ocazia de a cre te i de a v  îmbo g i spiritual 
o dat  în plus! Nu v  teme i c  “nu în elege i muzica 
simfonic ”… nici nu trebuie s  o în elege i! Trebuie 
doar s  o sim i i: a eza i-v  în fotoliu cu inima deschis  
i l sa i-o s  v  inunde; va lucra încet i sigur, v  va 

modela i v  va rafina i înnobila sufletele!
Filarmonica, cu concertele s pt mânale i 

Teatrul “Regina Maria”, cu spectacolele de teatru de 
dram  i opera, v  a teapt !

Viorel B DICEANU
Anul I
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Ce înseamn  i ce valoare are azi, într-o societate 
consumist  i aplecat  tot mai mult asupra aparen ei, 
corpul sau partea fizic  a fiin ei umane? Avem sau 
suntem un trup? Ne identific m cu acest corp sau e 
doar „un al treilea” între lume i subiect? Care sunt 
motivele principale care necesit  o reflec ie actual  mai 
profund  asupra corpului uman? 

Ast zi, aceast  tem  este foarte discutat  iar 
p rerile în jurul ei foarte diversificate; corpul uman este 
una dintre imaginile cele mai prezente în paginile ziarelor 
sau ale revistelor, sub reflectoarele p trunz toare ale 
televiziunilor, nuditatea masculin  i feminin  ocup  
un spa iu imens pe panourile publicitare întâlnite la 
orice pas, în reclamele 
i publicitatea TV, 

chiar i atunci când, 
bietul client ar vrea 
s  cumpere o simpl  
ma in  de sp lat sau 
un frigider. i totu i, 
la nivelul unei culturi 
materialiste, ne g sim 
în fa a unui paradox 
în ceea ce prive te 
atitudinea general  
asupra acestui corp: în 
anumite circumstan e 
se pare c  îl exalt m 
i îl diviniz m pân  

la limita zeific rii, 
urmând ca în câteva 
secunde s  îl neg m 
cu vehemen .

Pe de o parte, 
corpul uman este 
v zut ca una din 
valorile supreme ale 
societ ii actuale, 
este ridicat la nivel 
de dogm  modern : 
publicitate, multiple 
trucuri de îngrijire i 
înfrumuse are, exerci ii fizice epuizante, copii în s lile 
de for  chiar de la o vârst  fraged ... ajungându-se 
pân  la mentalitatea c  un corp bolnav, invalid sau 
mai pu in estetic trebuie ascuns sau eliminat. Ultimele 
statistici eviden iaz  cre terea num rului de avorturi 
ale copiilor cu malforma ii fizice minuscule, care s-ar 
rezolva printr-o simpl  interven ie chirurgical  post-
natal . 

Pe de alt  parte, exist  o tot mai prezent  negare 
a corpului uman, unde se promoveaz  tot mai mult 
mentalitatea conform c reia pot face tot ceea ce vreau 

SUNTEM SAU AVEM UN CORP?
(I)

cu acest corp care îmi apar ine în totalitate: pot s -l 
transform dup  dorin ele mele, dup  moda timpului, 
dup  tr irile mele interioare, în fond nu exist  corpul 
meu ci ideea mea de corp; s  ne gândim un pic la 
chirurgia estetic  menit  a corecta defectele fizice spre 
o estetic  perfect  (sunt multe cazuri în Europa unde 
cadoul pentru fiica devenit  major , este o opera ie 
estetic ), la ideologia genului unde corpul dispare 
fiind înlocuit de propria voin  asupra corpului fizic. În 
cadrul acestei ideologii, tot mai frecvent întâlnit  i în 
ara noastr , corpul este v zut ca ceva neimportant. Este 

vorba de o viziune care, refuzând idea conform c reia 
un corp este deja sexuat prin natura sa, sus ine faptul c  

sexul persoanei poate 
fi determinat de voin a 
sau de dorin a proprie 
a individului care, 
evident, poate alege 
c rui sex s  apar in . 
Direc ia în care se 
îndreapt  aceast  
ideologie este aceea de 
a desp r i, de a divide, 
de a face diferen a între 
corp i gen, ca i cum 
nu ar avea leg tur  
unul cu cel lalt. E ca 
i cum am spune: pe de 

o parte exist  un corp 
iar pe de alt  parte o 
identitate sexual  unde 
individul poate alege 
cum s  combine ace ti 
doi termeni. Rezult , 
astfel, o no iune 
particular  a identit ii 
personale: identitatea 
conceput  nu ca i un 
proces psiho-afectiv, 
un fel de sedimentare 
i articulare a diferi ilor 

factori identificatori, ci 
doar ca i un fel de costum, o pur  aparen  suprapus  
peste istoria subiectului, peste memoria i incon tientul 
s u. Astfel, corpul uman vine perceput nu ca i un 
dat de fapt, ceva ce îmi este dat în mod natural, ci 
ca un rezultat de atins; poate fi exaltat pân  dincolo 
de limita normalului deoarece este un obiectiv de 
realizat prin orice mijloace, dar în acela i timp poate 
fi negat deoarece se poate modifica în orice situa ie 
nesatisf c toare pentru subiect.

Aceast  reevaluare a corpului uman este unul 
(continuare în pag. 5)
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(urmare din pag. 4)

din multele aspecte ale Revolu iei sexuale din anii ‘60. 
Înainte de aceasta, acest corp nu era luat prea mult 
în considerare, dimpotriv  era v zut ca o greutate; 
nevoile sale fundamentale, emo iile, nu erau în elese ca 
foarte importante, ci trebuiau, mai degrab , controlate, 
inhibate, pentru a facilita cre terea personal  atât 
a b rbatului cât i a femeii. Chiar i o parte a lungii 
tradi ii platonice vedea în corp originea multor 
neajunsuri, a multor limit ri: corpul este originea 
pasiunilor, a dorin elor nes n toase, ale erorilor i 
a a mai departe. Dac  omul ar fi spirit pur, pentru a 
continua cu Platon, toate acestea nu ar exista. Punând 
între paranteze concep ia platonic  despre corp, 
suntem nevoi i s  recunoa tem c  acesta ne apare ca 
ceva fragil, în toate sensurile posibile; a adar, dac  
omul este o fiin  corporal , poart  cu el pretutindeni 
toate aceste fragilit i. În acest context, nu a  vrea s  
insist asupra fragilit ii în sensul pur fizic (nevoile 
instinctive, limitarea for elor fizice, îmb trânirea, 
lipsa con tientului în timpul somnului, bolile i, în 
cele din urm , moartea) sau asupra fragilit ilor care, 
orientate gre it, iau imediat o conota ie moral  (nevoile 
instinctive duc, în mod imediat, la l comie? Instinctul 
sexual duce neap rat la intemperan ?). Important e 
doar s  recunoa tem c , corpul ne aminte te, mult mai 

insistent decât spiritul nostru, c  suntem fiin e limitate 
i failibile. A recunoa te aceste limite (puternice i, în 

marea lor parte, imprevizibile) î nseamn  a fi capabili 
de a în elege omul într-un context ce-l putem defini 
ca dramatic. În acest sens, via a ne apare nu doar ca 
i o lupt  pentru supravie uire, ci i ca o tentativ  de 

a implica aceste for e limitate i scurtul nostru timp, 
dându-le un sens. Tocmai aceste limite sunt cele care, 
paradoxal, dau valoare propriilor gesturi: afirm m 
c  timpul e pre ios tocmai pentru c  durata unei vie i 
este limitat . Într-un timp infinit orice experien  
existen ial , f r  limite de timp i spa iu, nu ar avea 
valoarea pe care o d  „trecerea rapid  a timpului”.

 (va continua)

Florin BODE
Vice-Rector

Bibliografie: R. SCOTTO, Orizzonti di libertà, Ed. Città 
Nuova, Roma 2007; U. GALIMBERTI, I vizi capitali e i 
nuovi vizi, Feltrinelli, Milano 2005; L. GALLI, Dal corpo alla 
persona, San Paolo, Milano 2008; J. NORIEGA, Il destino 
dell’eros, Edizione Dehoniane, Bologna 2006; A. SCUOLA, 
Uomo-dona, Il mistero nuziale, PUL-Mursia, Roma 1998.

În cele ce urmeaz , a  dori s  v  propun 
spre medita ie dou  texte, care s  ne conduc  spre 
în elegerea i aplicarea unei psihologii diferite de cea 
a omului actual. Autorii textelor fiind Petru i Pavel, 
cei mai înver una i apostoli ai lui Isus. Iat  primul text:

Sfin i i-L pe Domnul Hristos în inimile voastre, 
gata oricând s  da i r spuns oricui v  cere cont de 
speran a voastr , dar cu blânde e i bun -cuviin , 
având o con tiin  curat , ca tocmai în ceea ce sunte i 
calomnia i s  fie ru ina i cei care bârfesc purtarea 
voastr  bun  în Hristos. 1Pt.3:15-16.

Apostolul Petru ne îndeamn  s  avem o con tiin a 
curat  pentru a oferi un r spuns bun împotriva tuturor 
calomniatorilor no tri. Ast zi, în aceast  societate în 
care predomin  sentimentul r zbun rii i al arogan ei, 
mai mult ca oricând acest cuvânt al lui Petru trebuie 
pus în practic , iar noi, ucenicii de la coala Iubirii, 
suntem datori s  oferim primii acest exemplu. Doar 
astfel îi putem ajuta pe cei care ne-au gre it s  aprecieze 
Cuvântul Viu al Scripturii.  Apostolul Pavel a scris:

Nu v  face i singuri dreptate, iubi ilor, ci 
l sa i loc mâniei [lui Dumnezeu], c ci este scris: A 
mea este r zbunarea, eu voi r spl ti, spune Domnul. 
Dimpotriv , dac  du manului t u îi este foame, d -i 
s  m nânce; dac  îi este sete, d -i s  bea; c ci f când 
astfel vei aduna c rbuni aprin i pe capul lui. Nu te l sa 
învins de r u, ci învinge r ul prin bine! Rom. 12:20,21.

C RBUNII APRIN I

R spunzând cu bun tate  atunci când e ti 
provocat, po i s  îi faci i pe cei mai r i oameni s  î i 
schimbe atitudinea i astfel vei scoate la iveal  ceea ce 
este mai bun în ei. Ar tând bun voin ,  empatie i chiar 
compasiune fa  de cel care te-a jignit, ai putea s -l 
aju i s  înve e din conduita ta, Legea Iubirii. R spunsul 
t u blând îi va oferi persoanei respective un punct de 
medita ie asupra conduitei tale exemplare.

Deci dac  ne r zbun m lu m un drept al lui 
Dumnezeu! În lumina îndemnului lui Pavel, noi 
ucenicii de la coala Iubirii, s  fim primii care s  
aplic m psihologia aprinderii c rbunilor!

Cristian NEAGOE
Anul I
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VILLANOVA DEL GHEBBO - UN SINGUR ORA , O SINGUR  FAMILIE

Când m  gândesc la experien a pastoral  la 
care am luat parte în aceast  var , îmi vine în minte 
chemarea pe care Isus o face celor doi fra i, Petru i 
Andrei: „Veni i dup  Mine i v  voi face pescari de 
oameni. Iar ei, îndat  l sând mrejele, au mers dup  El.” 
(Mt 4,19-20).

Cu câteva luni înainte s  am parte de experien a 
cea mai important  din punct de vedere pastoral i 
spiritual, care mi-a deschis ochii i mi-a ar tat în ce 
const  a fi „lucr tor în via Domnului”, am fost chemat 
de c tre fostul rector, pr. Antoniu Chifor, pentru a m  
întreba dac  a  fi de acord s  merg pentru o lun  i 
jum tate în pastora ie în Italia.

S  fiu sincer, prima mea reac ie nu a fost tocmai 
una pozitiv , ci una plin  de team  i de semne de 
întrebare. O reac ie 
fireasc  în fa a 
necunoscutului. i 
primul cuvânt pe 
care l-am rostit a fost 
„nu”, deoarece nu 
m  sim eam preg tit 
pentru o asemenea 
provocare. Dar 
P rintele Rector 
a insistat ca eu s  
merg, asigurându-
m  c  aceast  
experien  va fi 
foarte benefic  
pentru mine.

Astfel, în data 
de 02.06.2014, m  
aflam pentru prima 
dat  într-un aeroport, a teptând s  zbor spre un ora  
necunoscut din Italia; emo iile erau de nedescris.

La destina ie am fost a teptat de preotul Don 
Giuliano Gulmini, cu care urma s  stau i de la care 
aveam s  înv  cum s  faci dintr-un or el o mare 
familie.

Dup  ce am ajuns în Villanova del Ghebbo, 
împreun  cu Don Giuliano, am f cut o scurt  vizit  
a casei parohiale, dup  care am trecut la treab . Mi-a 
explicat care este rolul meu: acela de a m  integra 
cât mai bine în Oratoriul de copii i s  înv  cum se 
conduce i se organizeaz  un astfel de oratoriu. 

Activitatea la care am luat parte timp de trei 
s pt mâni, de luni pân  vineri, se nume te „GREST”. 
La aceast  activitate, care se desf oar  doar pe 
perioada verii, erau chema i to i copiii între 7 i 12 ani 
din parohie. De ace ti copii se ocupau tinerii oratoriului, 
b ie i i fete, între 15 i 23 de ani, îndruma i de Don 
Giuliano. În fiecare an, activitatea are o alt  tematic . 

Anul acesta a fost vorba de Grimmland – lumea fra ilor 
Grimm. În fiecare zi animatorii interpretau o poveste, 
spre delectarea copiilor care a teptau acest moment cu 
ner bdare, dup  care urma o scurt  moral  a pove tii. 
Acela i lucru l-am avut i eu de f cut de câteva ori, 
fiindu-mi destul de dificil, dar mul umit de reac ia de 
bucurie a copiilor. 

Desigur, nici partea spiritual  nu a fost neglijat : 
participam zilnic la Liturghie, iar când aveam ocazia, 
la Laude – pe care Don Giuliano le f cea în particular. 
Sâmb ta i duminica eram invitat, la finalul Liturghiei, 
s  cânt o priceasn  marian  în fa a icoanei Maicii 
Domnului.

Împreun  cu Don Giuliano, am mers la familiile 
din parohie, la bolnavi i am p articipat la multe 

serate organizate 
împreun  cu 
întreaga comunitate 
din Villanova del 
Ghebbo. Ceea ce 
m-a impresionat 
cel mai mult, a 
fost rela ia dintre 
preot i comunitate. 
Am în eles c  este 
important ca preotul, 
fie c s torit, fie celib, 
în orice parohie ar 
merge, s  întemeieze 
o mare i „sfânt  
familie”.

Am avut ocazia 
s  particip i s  dau 

o mân  de ajutor i la exerci iile spirituale organizate 
de Ac iunea Catolic  din ora ul Rovigo, pentru tinerii 
din parohiile vecine ora ului. În ultima s pt mân  a 
ederii mele în Villanova del Ghebbo, Don Giuliano, 

considerând c  vrednic e lucr torul de plata sa, mi-a 
ar tat împrejurimile.

La finalul acestei ”aventuri”, în ziua de 
10.08.2014 m-am întors acas , încântat de faptul c  
aceast  experien  s-a terminat cu multe prietenii, cu 
dorin a de a m  reîntoarce într-o bun  zi i cu hot rârea 
ca în viitor, cu voia lui Dumnezeu, s  reu esc acela i 
lucru pe care l-a realizat Don Giuliano, acela de a 
transforma un or el într-o mare familie.

Pe aceast  cale, le transmit tuturor colegilor mei 
seminari ti salutul lui Don Giuliano i dorin a lui ca 
aceast  tradi ie început  în 2004 s  continue cât mai 
mult posibil. 

Petru-Cristian BON E
Anul IV
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În cadrul Sfintei Liturghii arhiere ti celebrat  
în Biserica Seminarului din Oradea luni, 27 octombrie 
2014, ipodiaconul Ioan Grad a fost hirotonit diacon, 
prin punerea mâinilor Preasfin iei Sale Virgil Bercea. 

N scut la data de 17 septembrie 1986, p rintele 
diacon este originar din S cel, jude ul Maramure , fiind 
c s torit din anul 2013. S-a format în cadrul Seminarului 
Teologic Sfin ii Trei Ierarhi “Vasile, Grigore i Ioan” 
din Oradea, fiind absolvent al Departamentului din 
Oradea al Facult ii de Teologie Greco-Catolic  din 
cadrul Universit ii “Babe -Bolyai” Cluj Napoca din 
anul 2009. A absolvit cursurile de Masterat în cadrul 
aceleia i facult i în anul 2011. 

Al turi de noi, seminari tii, la Sfânta Liturghie a 
participat un grup de tineri, surori i preo i din diferite 

ri europene, participan i la întâlnirea de organizare a 
Campusului Ecumenic Interna ional de la Loreto. 

La Sfânta Liturghie, al turi de PSS Virgil, au 
concelebrat doi preo i romano-catolici din Italia, pr. 
rector Anton Cioba, p rin ii spirituali Anton Rus, Grigore 
Borzo , Cristian Tis li , pr. administrator Eduard 
Roman, pr. paroh Eduard Fischer i pr. Paul Popa.

Îi dorim p rintelui diacon Ioan, un drum luminat 
de Dumnezeu, multe haruri i binecuvânt ri în misiunea 
sa de slujire.

Antoniu SUCIU
Anul III

HIROTONIRE DE DIACON

În seara de 28 octombrie a anului 1948, episcopii 
greco-catolici au fost aresta i rând pe rând de Securitate, 
pentru faptul c  se dorea cu orice pre  scoaterea 
Bisericii Române Unite în afara legii, de c tre regimul 
comunist. Ofensiva explicit  a guvernului de a înl tura 
capii Biserici Greco-Catolice, a fost începutul a ceea ce 
avea pe urm  s  fie una din cele mai negre perioade din 
istoria acestei Biserici. 

Începând cu aceast  sear , episcopii Valeriu 
Traian Fren iu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan 
B lan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie i Tit Liviu Chinezu 
au fost aresta i rând pe rând i du i la Dragoslavele, pe 
urm  la m n stirea C ld ru ani, care a fost transformat  
ulterior în lag r, iar mai apoi la Sighet, unul din cele mai 
crunte locuri de deten ie din perioada comunismului.

În 28 octombrie 2014, la 66 de ani de la 
evenimentul arest rii episcopilor greco-catolici, în 
biserica Seminarului nostru, seminari tii împreun  
cu formatorii au organizat un moment de reculegere 
spiritual  în cinstea celor care au dat m rturie, cu pre ul 
martiriului lor, despre credin a în Cristos, în Biserica 
Catolic  i în Sfântul P rinte Papa.

Comemorarea a început cu o scurt  introducere 

NOAPTEA AREST RILOR EPISCOPILOR MARTIRI
a p rintelui rector, Anton Cioba, care ne-a explicat 
importan a i însemn tatea acestei date în istoria 
contemporan  a rii, cât mai ales a Bisericii din care 
facem parte. Dup  aceasta, seminari tii anilor III i IV 
ne-au prezentat pe scurt biografiile fiec rui episcop în 
parte. Astfel, din aceste relat ri am putut afla lucruri 
pe care unii dintre noi nici m car nu le b nuiam, în 
leg tur  cu torturile i chinurile la care au fost supu i 
episcopii no tri i pe care le-au acceptat cu atâta 
smerenie i iubire pentru Biserica Român  Unit .

Sfâr itul acestor prezent ri a fost urmat de 
Binecuvântarea Euharistic  i un moment de silentium 
sacrum, moment menit s  ne îndrepte ochii i mintea 
spre Ceruri, c tre episcopii no tri i prin care s  le 
mul umim pentru tot binele pe care l-au facut Bisericii 
Greco-Catolice prin martiriul lor.

Aceast  sear  a fost prilejul ideal de a în elege ce 
înseamn  s  fii apostol al lui Cristos, urmând exemplul 
episcopilor no tri martiri, inspira i fiind de cuvintele 
cardinalului Iuliu Hossu „Credin a noastr  este via a 
noastr ”.

Cristian MATUS
Anul II
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Este adev rat: în adâncul meu, în adev rata 
mea fiin , pot s -l întâlnesc pe Dumnezeu! 
Acolo, El este prezent, mi c . Acolo â ne te 
Izvorul. Trebuie s  merg dincolo de personajele 
mele. Ele se transform  în ecran.

Mi-e sete. Sunt invitat s  beau, aud glasul, 
chemarea, dar am probleme s  g sesc drumul care 
duce la IZVOR. Probabil trebuie s  las ca t cerea 
s  se instaleze lini tit în mine. S  nu for ez nimic. 
S  ascult iar.

M  uime te c  El e a a de aproape. Am 
constatat asta de mai multe ori. Este c rarea 
de cealalt  parte a vadului, dar nu apuc pe ea 
niciodat . Este ca i cum a  fi departe. Pot s  
m  usuc i s  mor de sete la doi pa i de IZVOR. 
Nebunie curat !

Am vrut s  contemplu peisajul, dar în 
acela i timp sim eam invita ia de a p trunde în 
interior. Am închis ochii i mi-am dat seama într-o 
clip  c  El era mai frumos decât toate peisajele.

Experien a lui Dumnezeu. Aceast  
îmbr i are inexprimabil  care orbe te i care face 
s - i ii respira ia. Aceast  certitudine care pune 
st pânire pe noi, tergând dintr-odat  luni i ani 
de c ut ri, de reflec ii, de discu ii i de îndoieli. 
O, da, se poate ra iona despre Dumnezeu, dar 
„a-L cunoa te” (a te na te pentru El) este cu totul 
altceva!

Nevoia de a fixa în cuvinte aceste clipe 
de via , de via  adev rat  în mijlocul comediei 
artificiale a personajelor. Dar tremur: mi-e team  
ca nu cumva cuvintele s  devin  obstacole.

Câteva momente, i sunt s tul de lumin . i 
totu i, nu tiu nimic mai mult, nu sunt nimic mai 
mult. R mâne pacea.

Sunt fericit. Nu îndr znesc s  m  gândesc 
la alte momente. Mi-e team  ca bucuria s  nu- i ia 
zborul. i totu i, tiu c  nu am dreptul s  flirtez cu 
Tine, Doamne. tiu c  tu vrei s  m  seduci dup  
o lung  absen , doar c  te vei ascunde din nou 
ca soarele pe care îl iubesc. De ce? Am nevoie de 
soare, Doamne!

ZI DE RECULEGERE

Am plecat avid 
i m  întorc dezam git.

Am crezut c  a  putea, Doamne,
apropiindu-m  de noi plaje,
s  adun roade noi i s  satur inima mea.

Dar pentru mine lumea este o livad  pustie
când mâinile mele
sunt închise i nu pot s  primeasc .

Am crezut c  a  putea, Doamne,
c utând soarele,
s  înc lzesc acolo su  etul meu i s -l umplu de lumin .

Dar pentru mine, 
asupra lumii se întinde profund  noaptea,
când pleoapele mele sunt închise.

Am crezut c  a  putea, Doamne,
privind lumea,
s  citesc în ea un poem frumos 
pentru a extazia spiritul meu.

Dar pentru mine lumea nu-i decât un decor urât,
Dac  eu sunt comediant.

Am plecat avid
i m  întorc dezam git…

Acum tiu de ce, Doamne…

Dac  lumea era cenu ie,
este pentru c  avea culoarea mea.

Extrase din Cu inima deschis , de Michel Quoist, 
editura Sapientia, Ia i, 2012

Traducere de Andrei Adam MOTYKA
Anul  II

AM PLECAT AVID


