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S� NE RUG�M BINE… (I)

Doar rugându-ne… înv���m s� ne rug�m. 
Rug�ciunea exist� de îndat� ce se na�te în noi dorin�a 
�i de îndat� ce începem s� ne rug�m. Este vorba despre 
o experien�� de credin�� �i de iubire pe care o tr�im 
în str�fundul inimii noastre. Foarte discret� ea bate 
la poart� pentru a ne înso�i pretutindeni. Singurul 
lucru care ne r�mâne de f�cut este 
s�-i deschidem. Este un dar al lui 
Dumnezeu pe care-l primim în 
credin��, ar�tându-ne disponibili, 
acolo unde ne afl�m. 

Deci, cum ne rug�m ? Este 
foarte simplu, rugându-ne. Te rogi 
a�a cum esti tu, a�a cum tu traie�ti, 
a�a cum crezi tu, a�a cum iube�ti �i 
cum îi vorbe�ti unui prieten; acestea 
sunt primele cinci c�i ale rug�ciunii. 
Urm�toarele cinci sunt doar un 
suport pentru rug�ciune: te rogi cu 
dorin��, te rogi cu corpul, te rogi cu 
Biblia, cu liturgia si cu lini�tea.

 
1. Roag�-te a�a cum e�ti!
Cea mai buna metod� de-a 

te ruga este cea proprie, trebuie 
doar s� o descoperi. Cea mai bun� 
tehnic� posibil� este aceea care te ajut� mai bine s� 
eliberezi rug�ciunea care este în interiorul t�u. Ai o 
rug�ciune care-�i apar�ine �i care se acord� foarte bine 
cu temperamentul t�u, cu starea ta de viat�. Nu trebuie 
s� copiezi rug�ciunea celorlalti. Ea variaz� de la o zi la 
alta. Cerere sau pream�rire, implorare sau mul�umit�, 
cu voce tare sau în lini�te. Important este s� te rogi, 
pornind de la ceea ce e�ti tu, cu vârsta pe care o ai, cu 
bucuriile �i triste�ile tale, cu istoria �i experien�a ta de 
via��. Te prezin�i în fa�a lui Dumnezeu �tiind c� El te 
iube�te a�a cum e�ti tu. Fii tu însu�i! Dumnezeu, Tat�l 
milostiv, te iube�te �i te prime�te a�a cum e�ti tu!

2. Roag�-te a�a cum tr�ie�ti!
Rug�ciunea este parte integrant� a vie�ii. �i cum 

via�a nu este perfect�, nici rug�ciunea nu este perfect�. 
Dac� a�tept�m s� avem condi�iile ideale pentru a 
ne ruga, nu o vom face niciodat�. Cea mai frumoas� 
rug�ciune este cea pe care o tr�ie�ti azi, în cele mai 

diferite situa�ii, uneori chiar 
însp�imânt�toare: a trece printr-
un mare necaz, a înso�i un copil 
bolnav, sau oricare alta. Rug�ciunea 
se adapteaz� circumstan�elor vie�ii 
tale: fie c� e�ti pe b�ncile �colii, 
fie c� te afli la munc�, acas� sau pe 
patul unui spital, bucuros sau trist. 
Ea este acolo de îndat� ce ne rug�m. 
Invizibil� pentru ceilal�i, vizibil� în 
tine, ea se adreseaz� lui Dumnezeu 
sub form� de cerere sau pream�rire.

3. Roag�-te a�a cum crezi!
Spune-mi cum te rogi �i-�i 

spun care este credin�a ta! Te rogi 
potrivit modului în care tu crezi. 
Rug�ciunea începe printr-un act de 
credin��. Ea este precum o s�geat� 
pe care o lansezi înspre cer; cu cât 

credin�a ta este mai vie, cu atât ea zboar� mai sus. Îns� 
fiecare dintre noi crede în Dumnezeu �i se roag� în 
mod diferit. Dac� Dumnezeu este în centrul vie�ii tale, 
�i rug�ciunea va fi tot acolo. 

Ideea pe care o avem despre rug�ciune este 
subordonat� imaginii pe care o avem despre Dumnezeu. 
Dac� El este o fiin�� îndep�rtat� �i amenin��toare, atunci 
rug�ciunea va fi rece �i înfrico��toare. Aceast� imagine 
a unui Dumnezeu lipsit de afec�iune se afl� la antipozii 
marilor texte biblice ale Vechiului �i Noului Testament, 
unde Dumnezeu este prezentat ca un îndr�gostit care se 

în Postul Cr�ciunului
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logode�te cu creatura sa. „�i te voi logodi cu Mine pe vecie 
�i te voi logodi Mie dup� dreptate �i bun�cuviin�� întru 
bun�tate �i dragoste; �i te voi logodi Mie întru credincio�ie, 
ca s� cuno�ti c� Eu sunt Domnul!”  (Osea 2, 21-22).

4. Roag�-te a�a cum iube�ti!
Subiectul rug�ciunii e�ti tu, îns� obiectul ei este 

Dumnezeu care te-a iubit primul. Tu te rogi pentru 
c� e�ti iubit de Dumnezeu �i îi r�spunzi prin iubire. 
Rug�ciunea este un dialog secret �i plin de iubire care 
nu-�i apar�ine decât �ie �i lui Dumnezeu. El î�i ofer� 
prezen�a Sa f�r� ca nimic s� intervin�, nici m�car 
sl�biciunile tale; ele sunt un prilej de a rev�rsa mila sa 
infinit�. Tu nu te vei ruga niciodat� în acela�i fel, îns� 
te vei ruga întotdeauna a�a cum tu iube�ti. A te ruga, 
înseamn� a fi în prezen�a lui Dumnezeu, a te gândi la 
El cu iubire. 

Uneori resim�im în timpul rug�ciunii o anumit� 
absen�� a iubirii lui Dumnezeu, îns� asta nu înseamn� 
c� Dumnezeu este absent. El ne conduce pe unele c�i 

(urmare din pag. 1)

întortochiate, pentru a ne face s� cre�tem într-un mod 
mai sigur în dragostea dezinteresat�.

5. Roag�-te ca �i cum i-ai vorbi unui prieten!
A te ruga înseamn� a sta de vorb� cu Dumnezeu, 

cu Hristos. Nimic nu te împiedic� în acest moment s�-
�i închizi ochii �i s� spui cu cuvintele tale c� crezi în 
Dumnezeu : „Doamne, cred în tine, înva��-m� s� m� rog 
�i s� te iubesc. Tu m� cuno�ti �i m� iube�ti a�a cum sunt. 
Î�i ofer ceea ce sunt. Trimite Spiritul T�u, s� dea via�� 
vie�ii mele. Te pre�m�resc pentru tot ceea ce e�ti �i pentru 
ceea ce sunt. Î�i multumesc pentru iubirea ta infinit�”. 

Vezi, cât este de simplu. Stai în prezen�a Sa la 
fel cum stau doi prieteni. Ajunge s�-i vorbe�ti �i s�-L 
ascul�i. Poveste�te-i ceea ce tr�ie�ti sau prive�te-l în 
lini�te în credin��. �tiindu-ne asculta�i de Dumnezeu, 
vom g�si firul care leag� via�a noastr� de a Lui.

(va urma)

Pr. Antoniu CHIFOR,
rector 

În data de 11 noiembrie 2010 s-a petrecut un 
eveniment foarte important, în incinta Seminarului 
Teologic Greco-Catolic din Oradea, respectiv în 
cl�direa „Colegiului Sfânta Familie”, unde s-a s�rb�torit 
inagurarea (sfin�irea) unei s�li de sport de care vor 
beneficia elevii claselor 
I-IV ai Liceului Teologic 
Greco-Catolic, elevii �i 
studen�ii laici caza�i în 
incint� dar �i seminari�tii.

Acest moment festiv 
a început cu slujba de 
binecuvântare a Te Deum-
ului, oficiat� de Preasfin�ia 
Sa Virgil Bercea, al�turi de 
Rectorul Seminarului Pr. 
Chifor Titus Antoniu, Vice 
Rectorul ipodiacon Fischer 
Eduard �i Pr Ember Emil, 
împreun� cu studen�ii 
seminari�ti.

La acest eveniment au fost prezen�i elevii claselor 
I-IV  ai Liceului Greco-Catolic,  care au prezentat un 
scurt moment de gimnastic� aerobic�, coordona�i fiind 
de  profesoara de sport Dana Cristea �i de  directorul 
Liceului Greco-Catolic, Andrei Cristea.

În cuvântarea sa PSS Virgil Bercea a vorbit 
despre lucr�rile care s-au efectuat �i despre efortul 
care s-a depus, dar cu ajutorul lui Dumnezeu s-a reu�it 
finalizarea acestei lucr�ri. Dânsul a spus c� „niciunul 
nu am �tiut ce ne a�teapt�, dar cu ajutorul unor persoane 

INAUGURAREA S�LII DE SPORT
cu bun�voin�� am ajuns la acest moment”. PSS. Virgil 
a mai vorbit despre importan�a unui corp frumos care 
ajut� la dezvoltarea tân�rului, deoarece un corp s�n�tos 
�i o minte s�n�toas� ajut� �i la formarea sufletului.

În continuare, directorul Liceului Teologic, Andrei 
Cristea a vorbit despre 
importan�a s�lii de sport în 
via�a tân�rului �colar, domnia 
sa afirmând: „îmi amintesc 
c� atunci când eram eu elev 
în ciclul primar nu am avut 
parte de o sal� de sport”. 
Dânsul a mai men�ionat 
c� aceast� sal� de sport a 
fost construit� din fonduri 
extra-bugetare, �i a tras un 
semnal de alarm� menit s� 
atrag� aten�ia Consiliului 
Local care ar trebui s� ajute 
�colile confesionale. Nu 
în ultimul rând a mul�umit 

Preasfin�itului Virgil c� a fost de acord cu aprobarea 
proiectului înc� de la început �i a fost al�turi de aceast� 
ini�iativ� pân� în momentul inaugur�rii ei.

Aceast� sal� de sport a fost f�cut� pentru elevi, 
studen�i, �i seminari�ti, pentru a putea îmbina munca 
intelectual� cu cea sportiv�, �i de a putea s� ne bucur�m 
în timpul liber, de pu�in� mi�care s�n�toas�.

Simion HOZA,
ANUL -I-
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IUBIREA, BAZA VIE�II DE FAMILIE 
 Fiecare dintre noi se na�te, mai mult sau pu�in 

ca rod al iubirii conjugale într-o familie. Spun mai mult 
sau mai pu�in pentru a indica diferitele probleme de 
bio-etic� care exist� la ora actual� pe tot globul, dar nu 
este acesta locul pentru a dezvolta aceste situa�ii.

 Astfel tr�im �i înv���m prin propriile noastre vie�i 
atât a rela�iona cât �i a iubi, în diferite forme �i grade. 

 Mai mult, Biserica vorbe�te despre iubire nu 
doar ca un simplu sentiment, ci ca o virtute teologal� 
„prin care îl iubim pe Dumnezeu mai presus de toate, 
pentru El însu�i, �i pe aproapele nostru, ca pe noi în�ine, 
din iubire fa�� de Dumnezeu”(CBC 1822).

 Biserica recunoa�te �i înva�� c� Dumnezeu 
este iubire (1 Io 4, 16), iar exemplul acestei iubiri 
perfecte este Isus Hristos, care �i-a oferit via�a pentru 
noi. Astfel ne putem pune întrebarea: cum trebuie s� 
fie iubirea conjugal�, având în vedere jertfa universal� 
a Mântuitorului? Dar f�când referire la ceea ce Sfin�ii 
P�rin�i numeau a fi eros, filia �i agape?

 De aceea, Biserica Catolic� lucreaz� necontenit 
pentru educarea credincio�ilor ei în mod special în 
vederea preg�tirii pentru Sfânta Tain� a C�s�toriei.

 Nu este de mirare c� Sfânta Scriptur� începe �i 
se termin� vorbind despre rela�ia conjugal� (a se vedea 
episodul primilor oameni din cartea Genezei �i Mirele 
în Ierusalimul ceresc din cartea Apocalipsei).

 Putem afirma c� Biblia este o poveste de 
dragoste în care Iahve, Mirele, cere fidelitate poporului 
Israel. Porunca a IV-a din Decalog vorbe�te în mod 
special despre rela�iile familiale. Chiar �i Isus în 
parabolele Sale se identific� cu Mirele, chemând 
fiecare suflet la des�vâr�ire. Pân� �i via�a public� �i-o 
începe cu momentul Nun�ii din Cana. De multe ori 
polemica Sa cu fariseii revine la problema c�s�toriei 
�i la optica pe care ace�tia din urm� o aveau datorit� 
inimilor împietririte. 

 Pentru mine este mai mult decât evident c� 
iubirea este adev�ratul fundament al vie�ii de familie. 
Catehismul ne înva��: „Deoarece Dumnezeu l-a creat 
pe om din iubire, iubirea lor reciproc� devine o imagine 
a iubirii absolute �i nestr�mutate cu care Dumnezeu îl 
iube�te pe om. [...] aceast� iubire e menit� s� fie rodnic� 
�i s� se împlineasc� în lucrarea comun� de p�strare a 
crea�iei” (CBC 1604).

 C�s�toria este „semnul viu al iubirii cu care 
Dumnezeu iube�te umanitatea, [...] este o ac�iune prin 
care devin pentru cel�lalt Semnul lui Dumnezeu, care 
d�ruie�te �i cere iubire: iubire d�ruit� �i cerut� cu stilul 
lui Cristos, [...] este o întâlnire vie, interpersonal�, 
între Cristos �i miri, [...] nu este o asigurare împotriva 
dificult��ilor, dar un dar al lui Dumnezeu care m� face 
mai puternic în dificult��i. (1)

 Biserica niciodat� nu a minimalizat importan�a 

familiei �i a misiunii ei, de a da via��, de a educa �i 
evangheliza. 

 Pentru a tr�i într-o Biseric� vie �i o societate 
normal� consider c� transformarea acestei lumi perverse 
nu vine dintr-o reac�ie asem�n�toare Revolu�iei 
franceze, ci prin convertirea familiilor, a nucleelor 
societ��ii, prin cre�terea unor adev�ra�i cre�tini, capabili 
de discern�mânt �i tr�ire virtuoas�. Tinerii de ast�zi 
trebuie s� cunoasc� c� „deasupra tuturora (tenta�iilor 
lumii, materialismuuil sexual, libido-ului) trebuie cu 
toate acestea s� domneasc� suveran elementul spiritual 
al iubirii”. (2)

 Mai mult, iubirea ca virtute trebuie s� reprezinte 
dinamismul familiei, focul care atinge �i mi�c� inimile, 
care deschide spre d�ruirea de sine, spre întâmpinarea 
celuilalt, acest foc fiind Spiritul Sfânt.

 În enciclica sa, Humanae Vitae, Sfântul P�rinte 
Paul al VI-lea aduce aminte  credincio�ilor s�i �i tuturor 
oamenilor de bun�voin�� c� izvorul iubirii conjugale 
este însu�i Dumnezeu. Tot în acest document, Sfântul 
P�rinte, nume�te Sfântul Sacrament al C�s�toriei ca 
fiind „împlinirea planului de iubire în omenire”. Iubirea 
conjugal� este una deplin uman�, deplin spiritual�, 
total� (d�ruire de sine), fidel� �i exclusiv� pân� la 
moarte, fecund�. 

 Pius al XI-lea în enciclica sa Casti Connubii, 
vorbe�te despre c�s�torie ca o „surs� fructificatoare 
de via�� virtuoas� �i obiceiuri integre”, iubirea fiind 
viitorul unei societ��i �i na�iuni s�n�toase.

 Nu în ultimul rând, Biserica prin p�storii 
ei aminte�te �i pune un puternic accent pe valoarea 
sacramental� a vie�ii de familie, pe harurile primite, pe 
„Biserica familial�” (comunitate a rug�ciunii, �coal� a 
virtu�ilor) pe deschiderea spre via�a sacramental�, pe 
chemarea la sfin�enie. 

 În concluzie iubirea este adev�ratul fundament 
al vie�ii de familie �i nu dorin�ele egoiste ale so�ilor (fie 
c� acestea implic� dorin�a de a avea copii). Adev�rata 
iubire care st� între so�i este însu�i Dumnezeu, iar 
ace�tia mai mult de a tr�i o simpl� rela�ie social�, 
împlinesc în ei în�i�i chemarea, voca�ia �i misiunea lor, 
asista�i de Spiritul Sfânt, aceea de a intra în Împ�r��ia 
lui Dumnezeu, fericirea ve�nic�.

 Astfel so�ii vor tr�i cuvintele de îndemn ale 
Sfântului Apostol Pavel: „B�rba�ilor, iubi�i pe femeile 
voastre, dup� cum �i Hristos a iubit Biserica”(Ef 5, 25).

Andrei DUMA,
ANUL -IV-

(1) http://www.profamilia.ro/familia.asp?precas=16
(2) Dr. Pietro Babina, „Iubire �i Instinct”,  Tipogra� a 
Seminarului Blaj, Blaj 1944, pag. 42
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DESCHIDEREA NOULUI AN PASTORAL
Adeseori se spune „cât de u�or po�i scoate un 

om din s�rite”. Dar vorba aceasta nu prezint� aceea�i 
conota�ie în cazul seminaristului. Î�i este greu, �i uneori 
te tulbur� „ie�irea din s�rite”, ritmul sau mai bine spus 
rânduiala tacticoas� de zi cu zi. A�a p�rea a se anun�a 
aceasta frumoas� zi de sâmb�t�, 13 IX 2010, parc� 
inexact numit� „a lui Brumar”, ar fi mai degrab� a lui 
Brum�rel.  	i aceasta pentru c� la catedrala Sfântul 
Nicolae avea s� urmeze deschiderea noului an pastoral. 

Ceea ce se anun�a o închidere era de fapt o 
deschidere spre altceva, spre marele ritm al eparhiei 
noastre. 	i a�a a fost. Umila ora a 3-a din ziua liturgic� de 
peste s�pt�mân�, 
a fost îmbr�cat� 
în s�rb�toare, 
a s e m e n e a 
�i catedrala. 
Procesiunea de 
deschidere, la care 
au participat  preo�ii 
�i seminari�tii 
eparhiei, a fost 
solemn� dar 
smerit�, lipsit� 
de fastul cu care 
ne-am obi�nuit 
în împrejur�ri 
a s e m � n � t o a r e . 
Profesorul de 
muzic� Radu 
Mure�an ne-a 
cântat �i încântat cu 
muzica �i corul pe care-l preg�te�te cu atâta m�iestrie. 

Toate acestea au fost filigranul, micile bijuterii 
care se �eseau în jurul momentului celui mai important: 
cuvântarea Preasfin�iei Sale Virgil Bercea. Luând 
cuvântul, Preasfin�ia Sa, a proclamat - a�a cum mai 
înainte au hot�rât vl�dicii  no�tri în sfatul lor înalt 
bisericesc - ca acest an s� fie anul de rug�ciune pentru 
beatificarea  celor 7 episcopi martiri: Valeriu Traian 
Fren�iu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan B�lan, Ioan 
Suciu, Vasile Aftenie �i Tit Liviu Chinezu. Întreaga 
cuvântare a fost pres�rat� de expresii m�re�e precum: 
„cei mor�i în faim� de martiri care prin rug�ciune �i 
credin�� s� fie ridica�i la cinstea altarelor”. Sunt unele 
cuvinte care parc� st�ruie pe lâng� tine s� fie luate în 
seam�, s� le iei în bra�ele în�elesului t�u, atunci când 
î�i apleci auzul spre ele. 	i într-un fel, în aceast� rostire 
avem deja anun�at� ascultarea noastr�, a fiec�ruia, 
pentru anul care vine. Cu alte cuvinte moartea în chip 
martiric a episcopilor no�tri nu trebuie s� r�mân� 
un simplu zvon, sau un fapt istoric pe care s�-l d�m 
repede uit�rii.  Doar de aici, chipul mor�ii lor, s� se în-

chipuiasc� �i s� se ispr�veasc� în vrednicul nume de 
martir care îi ridic� la cinstea altarelor. Acest lucru nu 
îl hot�râm noi, îl vor hot�rî cei înv��a�i �i lumina�i ai 
Bisericii. Noi nu trebuie s� r�mânem pasivi, ca într-o 
a�teptare ve�nic�, ci cu rug�ciune în-crez�toare c�tre 
ace�ti martiri s� particip�m la aceast� decizie. 

P�storul nostru, ne-a amintit de acele crunte 
vremuri comuniste citând m�rturiile unora care au 
tr�it aprigi asupriri, iar acest lucru ne-a înduio�at. 
Preasfin�itul nu a fost exhaustiv în cuvântarea Sa, ci a 
l�sat ca lucrurile mai „tehnice”, legate de detaliile acestui 
proces de beatificare s� le prezinte Vicarul Judec�toresc 

al eparhiei noastre 
pr. Iuliu Muntean. 

Dar aceast� 
ceremonie nu s-a 
oprit aici. De abia 
în momentul când 
fiecare asocia�ie 
catolic�, fiecare 
responsabil al 
vreunei institu�ii, 
fiecare dup� 
numele s�u, unele 
�tiute, altele 
ne�tiute, au fost 
chemate pentru 
a-�i primi misiunea 
lor, atunci  î�i 
puteai da seama c� 
eparhia aceasta e 
precum o f�ptur�, 

iar prin toate asocia�iile �i institu�iile ei curge suflul 
care-i d� via��. Ba mai mult, îmi vine a spune c� �i noi, 
ca seminari�ti, suntem un organ important al acestui 
organism, dar nu la modul idioritmic, pentru c� f�r� a 
tr�i în pulsul acestei inimi care se nume�te institu�ia 
episcopal� �i episcopul, nu ar fi cu putin�� de a fi ceva.

 Am r�mas cu acel gust dulce-am�rui, al aceluia 
care s-a trezit dintr-un gând prost cump�nit. Iar acum, 
la sfâr�it, a� îndr�zni a spune c� noi ca seminari�tii 
cre�tem �i ne în�l�am în acel p�mânt, sub acele ploi 
�i întru acel soare al eparhiei, care nu sunt nic�ieri 
acelea�i. Poate de aceea ar trebui corectat� �i vorba 
care spune c� poposind într-un loc drag la�i ceva din 
tine acolo, dar ar fi �i invers poate mai adânc, într-un 
fel: poposind într-un loc drag iei ceva cu tine, care te 
va înso�i de atunci înainte, te vei acorda la acel ritm, un 
puls care va deveni într-un final al t�u �i de ce nu, �i 
al�ii vor intra în ritmul t�u.

Andrei VUCU, 
ANUL -I-
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În Uniunea European� la fiecare 30 de secunde 
are loc un avort �i un divor�.

La data de 23 decembrie 2004, adulterul „a 
disp�rut” din Codul Penal deoarece scopul urm�rit 
prin sanc�ionarea penal� a acestei fapte nu mai 
corespundea noilor realit��i socio-economice. Este o 
chestiune de moral�, deoarece legea nu este altceva 
decât codificarea preceptelor moralei, care evolueaz� 
odat� cu mentalit��ile.

Intrarea în vigoare a noului Cod penal a adus �i o 
oareacare u�urare pentru anumite cupluri cu  o via�� de 
familie mai agitate. Punerea în mi�care a ac�iunii penale 
�i pedepsirea celui vinovat de 
adulter depindea în exclusivitate 
de so�ul nevinovat, care putea 
depune o plângere. Acesta 
putea îns�, oricând în perioada 
urm�ririi penale, procesului 
penal sau a execut�rii pedepsei, 
înceta ac�iunile împotriva so�ului 
vinovat. Urm�rirea penal�/
procesul penal încetau �i dac� 
intervenea anularea c�s�toriei 
(Aten�ie! Divor�ul nu reprezint� o 
anulare a c�s�toriei !), sau în cazul 
în care so�ul nevinovat deceda.

Îns�, pân� s� se ajung� aici...

Adulterul reprezint� actul sexual voluntar 
dintre o persoan� c�s�torit� �i o alta nec�s�torit�. În 
majoritatea cazurilor �i în special în ��rile occidentale, 
se consider� ca numai persoana c�s�torit� a comis 
adulter, iar dac� ambele persoane sunt c�s�torite (fiecare 
cu altcineva) se consider� c� au comis acte separate 
de adulter. În alte ��ri, ambii sunt considera�i vinova�i 
indiferent de circumstan�e, iar în altele numai femeia 
poate fi acuzat� de adulter. Conceptul trebuie totu�i 
l�rgit, pentru a include orice tip de sexualitate genital� 
împ�r�it� de dou� persoane care nu sunt unite prin 
c�s�torie, inclusiv rela�iile homosexuale. De exemplu, 
un b�rbat c�s�torit care practic� homosexualitatea nu 
este mai pu�in adulter decât b�rbatul care face dragoste 
cu alt� femeie decât so�ia sa. 

Adulterul mai este denumit �i rela�ie 
extraconjugal� sau infidelitate. Termenul „adulter” 
are semnifica�ie moral� / religioas�, în timp ce „rela�ie 
extraconjugal�” este neutru din acest punct de vedere.

Dintr-o anumit� optic� adulterul este o desc�tu�are 
a spiritului uman, o dorin�� de a face ceva interzis... Este 
emo�ie, stare de nelini�te, frustrare, senza�ie de p�cat... 
Poate fi considerat �i  un pas înainte al unei rela�ii sau un 
strop de miere... de�i de foarte multe ori înseamn� divor� 
- în cazul în care este descoperit.

În unele ��ri, adulterul este legal (în ��rile arabe 
fundamentaliste, femeile sunt înc� lapidate în urma 
învinuirii de adulter); în majoritatea culturilor este 
privit ca un act imoral, ducând adesea la stigmatizare 
social�. Cu toate acestea, trei studii recente f�cute în 
Statele Unite arat� c� aproximativ 10-15% din femei 
�i 20-25% din b�rba�i au între�inut rela�ii sexuale 
extraconjugale cel pu�in o dat� în via��.

 Prin îns��i natura sa, pofta este obsesiv�. Ea se 
concentreaz� într-un mod care ne poate face s� avem 
gânduri/comportamente disfunc�ionale, asupra unei 
persoane care este redus� astfel la un simplu obiect. 

Pofta care aduce cu sine adulterul, 
rupe leg�tura creat� între so�i 
prin Taina C�s�toriei. Legatura 
conjugal� poate fi durabil� 
numai dac� este construit� pe 
încredere �i fidelitate. În afara 
unirii conjugale, activitatea 
sexual� distruge leg�tura intim� 
a încrederii �i fidelit��ii, care este 
condi�ia sine qua non a c�s�toriei.

Ispita sexului extraconjugal 
este mai puternic� acolo unde 
este singur�tate �i frustrare, fiind 
legat� mai ales de criza vârstei 

de mijloc. Înafar� de b�rba�ii divor�a�i sau separa�i de 
so�iile lor, clientul tipic al unei prostituate este b�rbatul 
alb de vârst� mijlocie care are o „c�snicie fericit�” �i o 
stare material� acceptabil�. El pl�te�te pentru sex fie 
pentru a compensa faptul c� so�ia nu îi mai satisface 
dorin�ele, sau datorit� stresului provocat de carier�. 

Pe scara valorilor morale, adulterul este în mod 
evident mult mai grav decât activitatea sexual� pre-
conjugal�, întrucât are efecte asupra leg�mântului 
conjugal real: leg�tura dragostei �i a încrederii dintre 
dou� persoane. Totu�i, nici sexul pre-conjugal �i 
nici cel extra-conjugal nu sunt p�cate de neiertat. 
În cazul adulterului, exist� o singur� posibilitate de 
reconciliere: poc�in�a din partea celui care a gre�it �i 
iertarea oferit� de partener. Nu exist� probabil nici o 
alt� situa�ie care s� stârneasc� resursele emo�ionale �i 
spirituale ale unui cuplu ca �i cazul în care unul din 
ei comite adulter. Partenerul ofensat se va sim�i tr�dat, 
respins, umilit. Acestea sunt sentimente puternice care 
trebuie înfruntate, exprimate �i dep��ite  adesea cu 
sprijinul unei ter�e persoane (psiholog, preot) pentru 
ca vindecarea s� aib� loc. Adulterul nu afecteaz� doar 
persoanele implicate direct, ci �i restul familie, chiar a 
celei extinse, inclusiv re�eaua social�.

(va urma) 

Elena BONETA,
ANUL -IV-

ADULTERUL  (I)
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BISERICA CATOLIC� ÎN S�RB�TOARE
Biserica Catolic� din România se afl� în 

s�rb�toare în aceaste zile, bucurându-se de o perioad� 
de har, datorat� mai multor evenimente care au avut loc 
la Oradea.

Pe data de 30  octombrie a.c. la catedrala 
Romano-Catolic� din Ordea a avut loc ridicarea la 
treapta ferici�ilor a fostului episcop latin al Bisericii 
Universale, Bogdanffy Szilard, episcop auxiliar de 
Satu Mare �i Oradea. Preasfin�ia Sa s-a bucurat s� fie 
printre cei care l-au m�rturisit pe Hristos într-un timp 
în care autoritatea statal� din România urm�rea cu totul 
alte interese decât cele ale sfin�irii omului �i a devenirii 
acestuia întru des�vâr�irea la care a fost chemat de Isus.

Acest eveniment este un prilej de bucurie 
pentru întreaga suflare 
cre�tin�, atât din 
Oradea cât �i din �ar�, 
deoarece reprezint� 
r�splata cuvenit� 
pentru suferin�ele pe 
care credincio�ii le-au 
îndurat în perioada de 
persecu�ie a sistemului 
comunist,  deasemenea 
este �i o mângâiere 
pentru cei care provin 
din astfel de familii �i 
o dovad� concret� a 
condamn�rii ac�iunilor 
de suprimare  a credin�ei 
ce au avut loc în timpul acestui regim.

Aceast� recunoa�tere fa�� de sacrificiul suprem 
al unui episcop în perioada de persecu�ie treze�te 
în noi n�dejdea c� vor fi aprecia�i cu acelea�i merite 
episcopii, preo�ii �i credincio�ii greco-catolici care au 
avut parte de acela�i tratament în perioada întunecat� 
a comunismului.

Aceast� bucurie am avut onoarea s� o împ�rt��im 
cu Prefectul Congrega�iei pentru cauzele sfin�ilor 
Angelo Cardinal Amato, Primatul Ungariei, Cardinalul 
Peter Erdo, nun�iul apostolic în România, Excelen�a Sa 
Javier Francisco Lozano, episcopul romano-catolic de 
Oradea, Preasfin�ia Sa Laszlo Bocskei �i al�i episcopi 
atât de rit latin cât �i bizantin, din �ar� �i din str�in�tate.

În urm�toarea zi, în 31 octombrie, Excelen�a 
Sa Francisco Javier Lozano a participat împreun� cu 
preasfin�itul Virgil Bercea la Sfânta �i Dumnzeiasca 
Liturghie, care a avut loc în Catedrala Greco-
Catolic� „Sfântul Nicolae” din Oradea. Cu acest 
prilej Excelen�a Sa a transmis poporului credincios 
adunat binecuvântarea Sfântului P�rinte �i a încurajat 
credincio�ii greco-catolici pe drumul lor de credin�� 
oferindu-le drept exemplu vie�ile propriilor episcopi 

care �i-au m�rturisit credin�a cu pre�ul sângelui.
Excelen�a Sa a dovedit o sincer� dragoste 

p�rinteasc� pentru seminari�ti  acceptând invita�ia 
f�cut� de Preasfin�ia Sa Virgil Bercea, de a participa 
împreun� cu viitori preo�i de la Seminarul Teologic 
Greco-Catolic din Oradea la un moment de rug�ciune.

Dup� Slujba Sfintei Vecernii de duminic� seara 
închinat� sfin�ilor Cosma �i Damian, doctori f�r� de 
argin�i, Excelen�a Sa a �inut un discurs în care a oferit, pe 
lâng� cuvântul s�u de înv���tur� �i Scrisoarea Sfântului 
P�rinte Papa Benedict al XVI c�tre seminari�ti. Aceasta 
avea titlul: „Fi�i mesageri ai lui Dumnezeu în mijlocul 
oamenilor”.

Excelen�a Sa a �inut s� îi încurajeze pe drumul 
sfin�eniei atât pe cei ce 
se ocup� de formarea 
candida�ilor la preo�ie 
cât �i pe cei care î�i 
doresc s� devin� 
preo�i, subliniind în 
discursul dânsului grija 
�i aprecierea pe care 
însu�i Sfântul P�rinte o 
are pentru seminari�ti �i 
formatorii lor, amintind 
totodat� faptul c� 
Biserica Catolic� este 
reprezentat� prin fiecare 
preot, ori unde s-ar afla 
acesta pe p�mânt.

La acest moment de comuniune prin rug�ciune 
a luat parte �i Presfin�ia Sa Laszlo Bocskei, episcop 
romano-catolic al Oradiei, Monseniorul Florian Gui, 
vicar general al Episcopiei Greco-Catolice din Oradea, 
Sfin�ia Sa Gavril Buboi, protopop al Oradiei �i al�i 
preo�i, c�lug�ri�e �i credincio�i.

P�rintele Antoniu Chifor, Rector al Seminarului 
Teologic Greco-Catolic Sfin�ii Trei Ierarhi „Vasile, 
Grigore �i Ioan”, din Oradea, în calitate de gazd�, a 
mul�umit  Excelen�ei Sale Francisco Javier Lozano 
pentru faptul c� a dorit s� împ�rt��easc� cu seminari�tii 
acest moment de rug�ciune, apoi Preasfin�iei Sale 
Laszlo Bocskei �i celorlal�i preo�i �i credincio�i care 
au participat la acest moment îmbucur�tor pentru via�a 
Seminarului.

Bucuria tr�it� la nivel spiritual s-a concretizat 
în final cu o agap� fr��easc� în cantina Seminarului, la 
sfâr�itul c�reia au fost transmise ur�rile de „La mul�i 
ani” pentru Excelen�a Sa, care urma s� î�i serbeze ziua 
de na�tere pe 11 octombrie.

Iulian BOGLU�,
ANUL -IV-
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UN PICUR DE ECUMENISM ÎN OCEANUL DEZBIN�RILOR CONFESIONALE

 În perioada 11-14 noiembrie a.c. am avut 
onoarea de a participa la o conferin�� organizat� 
de Asocia�ia Ecumenic� „Corpus Christi” pe tema 
„Spiritualitatea în religia cre�tin�”.
 Chiar dac� la început am considerat tema 
ca � ind ceva mult prea general, ascultând lucr�rile 
unor respectabili profesori universitari de teologie 
de diferite confesiuni, mi-am dat seama c� nu este 
asa. Noi, ca oameni, mereu avem tendin�a de a 
judeca tot ce se petrece în jurul nostru, �i nu de 
pu�ine ori, îi judec�m �i pe cei din jurul nostru, 
bazându-ne pe ni�te ipoteze false, � ind rodul 
unor critici aparente. A�a 
este �i cu confesiunile. 
Când auzim de luterani, de 
reforma�i sau de ortodoc�i, 
imediat tindem s�-i trat�m 
cu superioritate, trecând 
pasiv peste faptul c� „� ecare 
p�dure î�i are usc�turile ei”. 
 Ceea ce am 
observat în expunerile 
acestor profesori, dar 
�i în comportamentul 
participan�ilor la aceast� 
conferin��, a fost deschiderea lor l�untric� spre 
dialogul ecumenic, deoarece, în fond, to�i avem 
acela�i Mântuitor. Primul pas spre ecumenism 
din partea noastr�, a � ec�ruia, este s� nu ne mai 
comport�m cu superioritate fa�� de cei de alte 
confesiuni. Nu este vorba de a c�dea în capcana 
relativismului promovat de societatea secularizat�, 
ci de a ne a�eza (simbolic vorbind), la aceea�i mas� 
a dialogului ecumenic cu fra�ii de alte confesiuni, 
dar p�strându-ne identitatea noastr� confesional�, 
�i încercând s� g�sim puncte care ne unesc �i nu 
care ne dezbin�. Punctul principal care une�te 
toate confesiunile cre�tine este credin�a în acela�i 
Mântuitor. Aceast� unitate este mereu s� n�it� 
de Spiritul Sfânt �i se a
 � mereu sub ocrotirea 
aceluia�i Tat� Ceresc. Un alt punct care ne une�te 
este faptul c� toate confesiunile cre�tine propun 
�i propov�duiesc acelea�i valori morale cre�tine, 
care, din p�cate, se a
 � în contradic�ie cu valorile 
propuse de societatea secularizat�. Ast�zi, Biserica 
Cre�tin� are acela�i inamic �i anume, societatea care 
a fost pâng�rit� cu tot felul de non-valori. Datorit� 
acestei contradic�ii dintre valorile promovate 
de Biseric� �i cele promovate de societate, cele 

dou� p�r�i nu pot convie�ui prea bine, �i de aceea, 
societatea încearc� într-un mod viclean, s� reduc� 
la t�cere Biserica.  În fa�a acestui pericol, Biserica 
Cre�tin� va avea câ�tig de cauz� doar dac� toate 
confesiunile cre�tine vor face front comun.
 Pe parcursul acestor zile pe care le-
am petrecut împreun� cu ceilal�i membrii ai 
organiza�iei „Corpus Christi”, am con�tientizat 
cât de puternici suntem ca �i cre�tini dac� ne unim 
for�ele spirituale. Pe lâng� faptul c� au fost expuse 
lucr�rile �tiin�i� ce pe tema men�ionat� la începutul 
articolului, am purtat conversa�ii pe grupuri, pe 

marginea ideilor expuse, 
dar am �i vizitat anumite 
l�ca�uri de cult de diferite 
confesiuni. Am vizitat 
chiar �i Seminarul Teologic 
Greco-Catolic din Oradea, 
iar la sfâr�itul vizitei ne-
am unit în rug�ciune cu 
seminari�tii, s�vâr�ind 
împreun� slujba Vecerniei.
 Ceea ce au organizat 
cei din „Corpus Christi” în 
aceste zile a fost o dovad� 

a faptului c� se poate face �i ecumenism în aceste 
vremuri când to�i î�i v�d de problemele lor zilnice, 
nep�sându-le de religie.
 Lumea trebuie readus� în Biseric� pentru a 
reînv��a valorile morale �i ce înseamn� a te pune în 
serviciul aproapelui. Prin aceste întâlniri ecumenice 
înve�i ce este bun de la � ecare confesiune �i astfel, 
înve�i lucruri noi pe care po�i s� le pui în practic� 
pentru propria confesiune.
 Pentru mine, Biserica Cre�tina nu este una 
divizat� în mai multe confesiuni, ci este o Biseric� 
format� din mai multe confesiuni, care sunt unite 
prin Isus Hristos �i care experimenteaz� aceea�i 
iubire fa�� de Tat�l Ceresc, iar acest lucru se 
poate vedea în ceea ce am tr�it al�turi de ceilalti 
participan�i la aceast� conferin��.
 Dac� într-adev�r dorim s� � e unitate între 
noi, noi trebuie s� � m cei care facem primul pas, 
trecând peste egoismul confesional, �i f�când apel 
la iubirea fa�� de aproapele, la respect, sinceritate 
�i d�ruire pentru el.

Vasile-Paul CERNUCAN,
ANUL -IV-
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BALUL BOBOCILOR
 Joi, 4 noiembrie, cu începere de la ora 18 a 
avut loc în Sala Festiv� a Liceului Teologic Greco-
Catolic balul bobocilor la care au participat tinerii 
seminari�ti, studen�i ai Facult��ii de Teologie 
Greco-Catolic� în anul I împreun� cu studen�i �i 
studente din anul I de la diferite facult��i din Oradea 
dar care locuiesc în Colegiul „Sfânta Familie”.
 Acest eveniment este unul important 
pentru Seminar, deoarece prin intermediul acestuia 
seminari�tii dovedesc c� distrac�ia sau voia 
bun� se poate manifesta �i într-un cadru cre�tin. 
Atmosfera creat� a fost una de bucurie general�, 
iar la aceasta un aport important l-au adus invita�ii 
care au cântat �i în-cântat publicul. Dintre ace�tia 
amintim pe: Ovidiu Laz�r, Carla Marin, Alexandru 
Cristea, Ana-Maria Mih�ie�, Lorena Crai, Oana 
Barbura dar �i Ansamblul „Br�dule�ul” din Lunca 
Bradului, jude�ul Mure�.
 La aceast� edi�ie a balului bobocilor 
au concurat �ase perechi de boboci care prin 
spontaneitatea, umorul �i tenacitatea lor au captat 
interesul publicului dar �i aplauzele acestuia. 
Evenimentul a constat în mai multe probe printre care: 
prezentarea partenerului/partenerei, dans, moment 
artistic la alegere, dar �i numeroase alte probe care 
au pus la grea încercare îndemânarea participan�ilor. 
În urma frumosului concurs, juriul prezidat de pr. 
Rector Antoniu Chifor a ales trei perechi câ�tig�toare. 
Nominalizarea s-a f�cut dup� cum urmeaz�: titlul de 
Miss �i Mister a fost adjudecat de c�tre Lucia In�� �i 
Alexandru Farc, pe locul doi s-au pozi�ionat Gabriela 
Bud�u �i Mihai Ujic�, în timp ce pe locul trei au fost 
Raluca Pecican �i Simion Hoza. În plus a existat �i 
premiul pentru cea mai bun� dansatoare care a fost 
câ�tigat de Gabriela Bud�u.

Pe aceast� cale dorim s� mul�umim �i 
sponsorilor genero�i care au f�cut posibil acest 
minunat eveniment.
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