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DOMNUL ESTE CU TINE !
Hristos se nate de Crciun: este un fapt cu
care mai c ne-am obinuit. Crciunul sosete în
ecare decembre, atunci când, pe nele unui an, timpul
parc se subiaz, iar febra srbtorilor, a împodobirii,
a petrecerii i a gtelilor se revars ca o compensare
peste truda acumulat în tot decursul ultimelor luni.
Ne-o repetm mereu, în ecare an, c naterea
lui Isus reprezint mult mai mult
decât cadouri, petreceri i ghirlande.
Ochiul îi cere îns partea sa, iar
iureul unei lumi dezlnuite în
cumprturi i în desftri risc s
ne transforme angajamentele de
îmbuntire în eventuale opiuni
neîmplinite.
Naterea lui Hristos la
Betleem arunc o lumin interesant
asupra sfâritului nostru de an.
Tcut, silenioas dar foarte
concret, venirea lui Isus în lume
se repet în ecare an, metafor a
prezenei permanente lâng noi a
unui Dumnezeu atotputernic, dar
cu braele stpânite de un scutec, ocrotitor al umanitii, îns încredinat îngrijirii unei
tinere Fecioare i proteciei lui Iosif. Hristos se nate
înc între oameni care caut în stele, între persoane
cumsecade care vin s-l viziteze i între Irozi care i-ar
lua viaa. De fapt, la fel ca un an în urm…
Situm Crciunul spre nele anului nostru
calendaristic i de aici pornind, suntem invitai s reparcurgem retrospectiv paginile timpului parcurs,
poate ajutai de contiina c Dumnezeu a fost oricum
cu noi, chiar dac nu L-am simit întotdeauna în mod
evident, sau chiar reuind s-L intuim, am trit îns
departe de apelurile i de prezena Sa. Dumnezeu era
nscut deja în tot ce-n acest 365 de zile s-a întâmplat
în lume: alegeri politice, conicte internaionale, crize
nanciare… Dumnezeu a fost în ecare familie de-a
noastr, în ecare comunitate, în ecare loc de munc,
alturi de oriice purttor de cruce…

Domnul ne-a însoit i aici la Seminar. Am
putea enumera clipe marcante, precum treptele pe care
diferiii seminariti le-au trecut i în acest an, ieirile
în parohii pentru pastoraie, cursurile i examenele
în Facultate, simpozioanele i sesiunile academice,
pelerinajele (la Sighet, la Lourdes ori pentru unii, la
Fatima i Medjugorje); acestea sunt
acelea mai vizibile, care atrag atenia.
Îns, pe lâng acestea, rmân toate
perioadele mai tcute, mai în surdin,
în care Domnul s-a artat prezent
în banalitatea vieii de zi cu zi, în
truda studiului i a lucrului, a vieii
comunitare, în ceasurile de bucurie,
precum i în celea încercare i de
criz, pe care ecare le-a avut în toate
aceste luni de calendar. i poate c
pentru a ne întâlni i a ne congura
ctre El, harul lui Dumnezeu le
prefer pe acestea din urm...
Timpul calendaristic nu
este întotdeauna timpul psihologic
sau suetesc, i cu atât mai puin,
nu este neaprat timpul Domnului. Totui, Domnul
lucreaz cu noi în timp, iar marea dovad a faptului
c El i-a asumat minutele, orele i secundele noastre,
este aceea c s-a întrupat, s-a nscut i a trit ca un om
între oameni. i de atunci, înc mai mult, Isus prot
de vremea noastr, pentru a ne ajuta s ne inserm, s
ne pregtim pentru întâlnirea cu venicia Lui.
Curaj deci, în evalua, acum de Crciun i-nspre
sfârit de an, ce-am fcut i ce ne-a fost dat s facem.
i vom  aproape de adevr, nu doar atunci când vom
rsfoi pagini eclatante, zâmbree i ferice, ci i dac
le vom cântri pe cele mai smerite, mai modeste i
mai tinuite. Dumnezeu care s-a nscut într-un grajd
continu s ne spun c ne este alturi în oriice
circumstan, având pentru noi un plan cu btaie lung.
Lung … cel puin cât toat venicia.
Pr. Cristian SABU
Rector

HIROTESIRE ÎNTRU LECTORAT
Sâmbt, 6 decembrie 2008, cu ocazia
srbtoririi hramului Catedralei, în cadrul celebrrii
Sntei Liturghii, un grup de seminariti din anul al
treilea a primit treapta lectoratului, prin ritualul svârit
de ctre Preasnia Sa, Virgil Bercea.
Termenul de lector, îl desemneaz pe cel
care primete sfânta sarcin de a citi Cuvântul lui
Dumnezeu în cadrul celebrrilor liturgice, cu excepia
Sntei Evanghelii. Acest fapt implic o aprofundare a
studiului Sntei Scripturi, dar i o mai mare atenie fa
de activitatea prestat în stran.
Pentru mine, momentul primirii treaptei
lectoratului, a fost unul foarte emoionant. Am realizat
c sunt mult mai aproape de idealul suprem înspre care
tind, adic Taina Sntei Preoii. Lectoratul presupune
mai mult maturitate din partea celui care îl primete,
dar, zic eu, i mai mult rugciune, deoarece, a vesti
Cuvântul Domnului aa cum se cuvine, nu este un lucru
chiar atât de uor precum pare. Întotdeauna în spatele
acestei vestiri trebuie s stea o via de real comuniune
cu Dumnezeu.
Cu încredere în Dumnezeu i în harurile cu care

ne-a înzestrat, s ne rugm Maicii Snte s mijloceasc
pentru noi la Dumnezeu, pentru ca Stpânul tuturor
lucrurilor vzute i nevzute s reverse în suetele
noastre înelepciunea i puterea de a duce la bun sfârit
misiunea care tocmai ne-a fost încredinat.
Ciprian BURDA,
ANUL -III-

HIROTESIRE ÎNTRU IPODIACONAT
Srbtoarea Sfântului Nicolae a însemnat pentru
seminaritii anului IV o zi special, plin de daruri
spirituale, deoarece în aceast zi trei seminariti au
primit treapta ipodiaconatului, o treapt mult ateptat
în parcursul lor spre Sfânta Tain a Preoiei.
Aceast treapt este una de slujire care ne aduce
aminte de pasajul biblic:”Fiul Omului n-a venit ca s I
se slujeasc, ci ca El s slujeasc i s-i dea suetul
rscumprare pentru muli”(Mc 10, 45).
Prin aceast treapt, ipodiaconul poate s
imbrace stiharul. Acesta este un vemânt lung i
larg care acoper tot corpul, care atunci când este
confecionat din material de culoare alb simbolizeaz
puritatea, dar i haina de srbtoare îmbrcat pentru
banchetul Împriei lui Hristos.
În ceea ce ne privete pe noi, cei care am primit
treapta ipodiaconatului, putem spune c am avut mari
emoii înainte de a începe Liturghia. A fost un moment
unic în via i nu oricui îi este dat s treac prin aceste
momente, nu oricine este chemat la viaa consacrat.
Odat ce am trecut de aceast etap, ceea ce s-a
schimbat în noi este interiorul care la rândul su poate
s schimbe i manifestrile noastre exterioare.
Toi suntem invitai s redescoperim iubirea lui
Dumnezeu în natur, în cel de lâng noi, în exemplul
snilor, în Biseric, i s-i ajutm i pe ceilali s
poat descoperi aceast iubire. Nu ar trebui doar s ne
întrebm: cum m pot mântui? Ar trebui s ne întrebm
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i: ce anume pot face pentru ca ceilali s e mântuii
i s apar i pentru ei steaua speranei? Doar dup
ce vom face acest lucru vom putea zice c am fcut
maximul pentru mântuirea noastr. Sfântul Printe
Papa Benedict spunea referitor la speran: „sperana
noastr este mereu în mod esenial i speran pentru
ceilali; numai aa ea este într-adevr i pentru mine”.
Astfel, dup cum spunea PS. Florentin
Crihlmeanu “s ne înlm gândul la Cel care atât de
mult a iubit lumea, încât pe Fiul Su ni l-a dat, ca tot
cel ce crede în El s nu piar, ci s aib via venic”.
Trebuie s mrturisim c treapta ipodiaconatului
a fost cel mai frumos “cadou” pe care l-am primit cu
ocazia srbtorii Sfântului Nicolae.
Ioan GRAD,
ANUL -IVSeminarium Varadiensis

IEIRE ÎN PASTORAIE
În zilele de 22-23 noiembrie anul curent, Biroul
Pastoral pentru laici al Episcopiei Greco-Catolice
împreun cu conducerea Seminarului Greco-Catolic
ordean a organizat o aciune de pastoraie în câteva
parohii din eparhia de Oradea.
S-au închegat astfel dou grupuri de tineri,
formate ecare atât din studeni seminariti, cât i
din studeni sau elevi laici care locuiesc în Colegiul
Sfânta Familie. Unul dintre aceste grupuri trebuia s
mearg în parohia din Zalu, iar cellalt în parohiile
Por i umal, dup care ambele grupe se reîntâlneau
duminic, 23 noiembrie la imleu.
Eu am fost destinat grupului care trebuia s
mearg la Por i umal, iar primul moment împreun
cu credincioii din Por a fost
celebrarea Sntei Liturghii.
Aceasta a fost condus de
printele Cristian Sabu,
Rector al Seminarului
Greco-Catolic din Oradea,
împreun cu printele paroh
Coste Ionel i animat de
studenii teologi, împreun
cu ceilali tineri ordeni.
Dup
Sfânta
Liturghie a urmat proiectarea
unui lm de scurt metraj
care prezenta convertirea
Sfântului Apostol Pavel, iar
dup aceea au urmat discuii
cu credincioii din parohie pe marginea acestui lm.
În timp ce o parte dintre noi încercam s
descoperim împreun cu credincioii cât mai multe
din personalitatea „Apostolului Neamurilor”, o alt
parte erau împreun cu copii i tinerii din parohie
întreinându-i pe acetia cu jocuri, dansuri i numeroase
alte activiti pastorale menite s promoveze spiritul
comunitar. A urmat apoi vizionarea aceluiai lm
de ctre tineri i copii, dup care au urmat discuii i
întrebri legate de prietenie i cstorie, sau despre
alte probleme care sunt de actualitate în viaa tinerilor.
Activitatea noastr pastoral din Por s-a încheiat la
casa parohial, în cadrul unui prânz copios pregtit
de doamna preoteas, ajutat de credincioasele din
parohie.
Al doilea popas al grupului din care am fcut
parte a avut loc la umal, unde ne-a ateptat cu bucurie
printele Roman Tarciziu împreun cu fratele Sebastian,
însoii de numeroi tineri i copii din localitate. La
biserica din umal am svârit rugciunea orei a IX-a,
împreun cu tinerii localnicii. Aceast rugciune a fost
condus de printele Tarciziu, dup care am vizionat
lmul de scurt metraj despre convertirea Sfântului
Apostol Pavel.
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Programul de pastoraie cu tinerii s-a desfurat
pe dou grupe, dup cum urmeaz: prima grup au
constituit-o copii din ciclul primar i gimnazial, iar cea
de-a doua liceenii i studenii.
Cu copii a avut loc un moment de catehez
dup care au urmat diferite jocuri, cântece i dansuri,
iar cu tinerii s-a discutat probleme despre prietenie
i cstorie. Dup cin, tinerii din umal au avut
posibilitatea s vizioneze un lm în care este prezentat
viaa Sfântului Padre Pio.
Urmtoarea zi, duminica dimineaa am pornit
spre imleul Silvaniei unde ne ateptau tinerii din
localitate, iar primul moment împreun cu ei a fost
participarea la Sfânta Liturghie celebrat de printele
vicar foraneu al Silvaniei,
urca Gheorghe, împreun
cu parintele paroh al
imleului Bodea Nicolae
i printele Paul Popa.
Aceast Liturghie a fost
animat de corul bisericii
Greco-Catolice din Tnad,
iar la aceasta au participat i
membrii Reuniunii Mariane
din Tnad i imleu.
Dup
Sfânta
Liturghie a urmat vizionarea
lmului
despre
viaa
Sfântului Apostol Pavel i
discuii pe marginea acestui
lm. Reuniunea Marian a organizat un moment de
adoraie urmat de rugciunea Sfântului Rozar, ambele
animate cu cântece susinute de corul din Tnad. În
tot acest timp, în subsolul bisericii Greco-Catolice din
imleu tinerii ordeni, împreun cu cei din imleu
purtau discuii despre alegerile partenerilor pentru
prietenie i cstorie.
Seara, în încheiere, a fost organizat un spectacol
la Casa Cultural din imleu unde au fost invitai tinerii
din imleu, Oradea, Tnad, umal i alte localiti
învecinate, iar pe scen, s-au perindat studenii din
Oradea cu diferite piese de teatru, Ovidiu Lazr cu
un bogat repertoriu muzical i Ansamblul Popular din
imleu cu numeroase dansuri i cântece.
A fost un mod minunat de a încheia cele dou
zile petrecute în pastoraie. A fost o sear în care s-au
reîntâlnit cele dou grupuri de tineri ordeni, ne-am
simit bine, i am tras concluzia acelui weekend i
anume c a meritat s ieim i s cunoatem ali tineri
i problemele cu care ei se confrunt i, pe cât ne-a stat
în putin s încercm s-i ajutm.
Iulian BOGLU,
ANUL-II3

WEEKEND ALTURI DE „APOSTOLI” ORDENI
Dac închid ochii i încerc s privesc cu ochii
sufletului experienele minunate pe care le-am trit
în sfâritul de sptmân dintre 22 i 23 noiembrie,
simt cum m copleesc emoiile i fiorul acela dulce
de bucurie pe care doar Isus ni-l poate drui. Acest
sentiment are pentru mine un îneles mai presus decât
nite simple cuvinte, îns o s încerc s împartesc
ce m-a fcut s fiu atât de fericit, aa cum tiu eu mai
bine.
Sâmbt, 22 noiembrie 2008, parohia Sfânta
Familie din Zalu a fost gazda unui eveniment
deosebit: un grup de aproximativ 30 de animatori
venii de la Oradea în misiune de apostolat, au dat via
bisericii noastre. Ei au venit s fac activiti împreun
cu noi, tinerii din Zalu. Din acest grup fceau parte
atât seminariti din Seminarul Teologic de la Oradea,
cât i studeni laici din Colegiul Sfânta Familie Oradea,
sau elevi ai liceului Greco-Catolic. Acetia au fost
însoii de Printele Popa Paul de la Biroul Pastoral i
de Lucian Le, vice-rector al Seminarului. Împreun cu
acetia a venit si o persoan mai deosebit, printele
italian Don Emanuelle, responsabil cu pastoraia
tinerilor în dieceza de Como, Italia.
Adunai cu mic cu mare la subsolul bisericii
am trit bucuria de a fi împreun tineri i copii din
diferite orae i parohii. Activitatea noastr a început
cu vizionarea unui film despre viaa Sfântului Apostol
Pavel, iar apoi a continuat cu discuii în grupuri pe
marginea acestui film. Cunoscându-l mai bine pe Sfântul
Pavel am realizat c fiecare dintre noi se poate regsi
în viaa i activitatea acestuia, c nu e o personalitate
uitat a trecutului, ci o persoan vie, prezent în fiecare
zi în biserica noastr i, de ce nu, în vieile noastre.
Împreun ne-am propus s pornim pe propriul drum al
Damascului, s ne convertim în fiecare zi i, urmând
exemplul Sfântului Pavel s dm o mrturie vie despre
Isus i despre credina noastr, la fel cum au fcut i cei
de la Oradea în acest sfârit de sptmân.
Dup ce am trit aceste momente minunate
cunoscându-l mai bine pe Sfântul Apostol Pavel au urmat
nite ore de animaie i dup aceea Sfânta Liturghie. A
fost o Liturghie deosebit datorit prezenei lui Isus,
care se simea ca un parfum subtil ce ne învluia pe
toi cei prezeni. Cu toii, împreun pentru Isus i cu
Isus! A fost atât de frumos! Îmi amintesc cuvintele
din predica printelui Emanuelle care în mine au avut
ecoul unei propuneri pentru aceast perioad i, poate
va fi i pentru dumneavoastr la fel: „s ne propunem
s-L iubim tot mai mult pe Isus ca s-i putem iubi mai
mult pe cei din jurul nostru”.
Seara, dup Liturghie am avut parte de un
moment deosebit pregtit de cei din Oradea: o scenet,
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un concert al lui Ovidiu Lazr, i o atmosfer în care
zâmbetul i voia bun au fost costumaia obligatorie a
tuturor celor prezeni. Ne-am simit atât de bine încât
nici nu ne-am dat seama cât de repede a trecut prima zi
petrecut împreun.
Duminic am participat cu toii la Sfânta
Liturghie i am împrtit cu toat comunitatea
experiena trit împreun, l-am ascultat din nou pe
Ovidiu Lazr care ne-a încântat inimile cu câteva
cântece religioase dintre care nu au lipsit colindele.
Dup Liturghie ne-am luat rmas bun de la
noii notri prieteni de la Oradea care i-au continuat
apostolatul pornind spre comunitatea din imleu, ca
adevarai urmai ai Sfântului Apostol Pavel.
În urma acestei întâlniri am rmas plin de un
entuziasm molipsitor de care i-am fcut prtai i pe
cei apropiai mie. Pe aceast cale a dori s mulumesc
fiecrui tânr în parte pentru toate acele mici lucruri pe
care le-au fcut, i care s-au transformat în ceva mare
i minunat. Cu sigurana aceast vizit a impulsionat
activitatea tinerilor din Zalu i a reaprins un foc care
tânjea de mult timp s ard cu atâta iubire…
Teodora NICHITA ,
ZALU
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PAPA PAUL AL VI-LEA
Giovanni Battista Montini s-a nscut la 26
septembrie 1897 la Concesio, lâng Brescia, ind
ul unui avocat de succes. Începând din anul 1916
studiaz teologia, iar patru ani mai târziu, în 1920 a fost
hirotonit preot, pe când avea doar 23 de ani. În acelai
an al hirotonirii a fost promovat Doctor Iuris Canonici la
Milano. i-a continuat studiile la Universitatea Gregorian
i La Sapientia din Roma. Din 1921 a frecventat coala
Papal de Diplomaie. În decursul
anului 1923 a lucrat la Nuniatura
din Varovia, iar în 1924 a intrat în
Scretariat de Stat al papei, devenind
totodat asistent spiritual al Uniunii
Studenilor Catolici din Italia. El
a fcut parte dintre acei brbai ai
Curiei care au întreinut rezistena
spiritual împotriva fascismului.
În 1952 papa Pius al XIIlea i-a numit pe Tardini i Montini
pro-secretari de stat. La 1 noiembrie
1954, acelai pap l-a numit pe
Montini Arhiepiscop de Milano,
aceasta ind cea mai mare Diecez
a Italiei. Odat cu aceast funcie
primete i alte responsabiliti,
deoarece
Arhiepiscopul
de
Milano este purttorul de cuvânt
al episcopatului italian. Ca
Arhiepiscop, Montini a cutat
contactul cu toate cercurile de
credincioi. Prin activitatea sa de
îndrumtor spiritual al Studenilor
Catolici, îl legau raporturi deosebite
de capii intelectualitii Italiei. Dar
nu doar atât, el a tiut s se apropie repede i s câtige
încrederea artitilor, a întreprinztorilor, a oamenilor din
clasa de mijloc i a muncitorilor. În timpul Episcopatului
su la Milano a snit 72 de noi lcauri de cult, iar alte 19
erau înc neterminate când a fost ales pap. S-a implicat
activ în dezbaterile Conciliului Vatican II.
În primul Consistoriu din 15 decembrie 1958
papa Ioan al XIII-lea l-a numit pe Montini Cardinal. La
19 iunie 1963 s-au adunat mai bine de 30 de cardinali
în Conclav. În al cincilea tur de scrutin, la 21 iunie l-au
proclamat ca Pap pe Giovanni Battista Montini, care
i-a ales pentru ponticatul su numele de Paul al VI-lea.
Acesta va conduce Biserica lui Hristos timp de 15 ani,
între 1963 i respectiv 1978. Deviza pe care i-a ales-o
era una foarte sugestiv pentru poziia sa, i anume: “ In
nomine Domini!”. La 21 iunie 1963 Paul al VI-lea a dat
pentru prima dat Binecuvântarea Apostolic din Loggia
exterioar a Bazilicii Sfântul Petru.
La 24 iunie 1963 a vorbit tuturor preoilor i
le-a cerut s caute contacte directe cu toi oamenii de
orice categorie, atât cu credincioii cât i cu cei care
menin distan fa de Biseric. Deja la 6 zile dup ce
Seminarium Varadiensis

a fost ales a xat data începerii celei de-a doua sesiuni a
Conciliului Vatican II. El considera c sarcina principal
a ponticatului su era continuarea lucrrilor Conciliului
Vatican II, ca rspuns ocial al Bisericii la provocrile
lumii seculare.
Paul al VI-lea a sintetizat sarcinile Conciliului în
patru puncte dup cum urmeaz: aprofundarea înelegerii
de sine a Bisericii, înnoirea intern a acesteia, promovarea
unitii cretinilor i dialogul
cu lumea. El înineaz cisiile
postconciliare dorind astfel s
soluioneze problemele înc
existente în sânul Bisericii. La
14 septembrie 1965 papa Paul
al VI-lea a constituit Sinodul
Episcopilor, un organ consultativ
al papei. În decretul Christus
Dominus prinii conciliari
înii au stabilit ca ecare
episcop s prseasc scaunul
episcopal la împlinirea vârstei
limite de 75 de ani. La 6 august
1966, prin scrisoarea apostolic
Ecclesiae Santae a adresat
tuturor episcopilor invitaia ca
la atingerea vârstei de 75 de ani,
ecare Episcop s-i înainteze
cererea de retragere. Aceast
decizie, într-o form modicat
a fost extins la 21 noiembrie
1970 printr-un Motu Proprio al
Papei i asupra Cardinalilor. La
vârsta de 80 de ani acetia îi
pierd dreptul de a-i exprima
votul în ceea ce privete alegerea noului pap i nu mai
pot participa la Conclav.
Papa Paul al VI-lea s-a strduit din rsputeri s
menin pacea pentru politica pe care Vaticanul o ducea
cu Bisericile Orientale. Între Sfântul Scaun i România,
dup grelele persecuii ale anilor 1950-1960 s-a ajuns în
mai 1973 la convorbiri ce vdeau o dorin de rezolvare
a conictelor. Acest lucru s-a petrecut odat cu vizita la
Roma a efului de stat i de partid Nicolae Ceauescu unde
s-a discutat pe larg situaia catolicismului din România i
de oprimarea catolicilor de rit bizantin (greco-catolici).
La 6 august 1978 Papa Paul al VI-lea a adormit
întru Domnul la vârsta de 80 de ani i a fost venerat
drept cel mai mare Pap al pcii, care într-o perioad
de mari rsturnri politice a condus Biserica lui Hristos
dând dovad de cea mai mare pruden. El a tiut lega
loialitatea fa de Tradiie cu deschiderea fa de lumea
secularizat. A artat limpede c nu poate exista o unire a
Bisericii decât prin pstrarea netirbit a credinei.

Daniel ITOAN,
ANUL -II5

PERSPECTIVE ESHATOLOGICE
Credina în învierea morilor a fost dintotdeauna
un aspect care punea anumite probleme umanitii. În
Vechiul Testament exista credina în eol, loc adânc
al morilor, un loc al linitii, al uitrii, al tristeii. În
concepia vetero-testamentar, în eol ajungeau atât
drepii cât i pctoii, iar acolo nici mcar Mâna lui
Dumnezeu nu mai ajungea. Deci ceea ce-l atepta pe
om era un sfârit trist, o existen amorf, în uitatele
subterane al eolului.
Aceast perspectiv se
schimb odat cu venirea în lume
a Mântuitorului Hristos. Poziia
Acestuia în aceast privin
este una ferm, El susinând
credina în învierea morilor.
Cel mai edicator moment în
acest sens îl gsim în Mc 12, 1827, i reprezint disputa pe care
Isus o are cu saducheii (grupare
religioas care nu credea în
învierea morilor). Acetia i-au
prezentat lui Isus un caz ipotetic
în care o femeie israeliteanc ar
 fost soia a apte frai, iar la
nal l-au întrebat: „la înviere,
femeia cruia dintre ei va , cci
toi apte au avut-o de soie?”
Se observ faptul c argumentul
saducheilor se întemeiaz pe Scripturile antice mozaice.
Ei vd învierea ca pe o continuare a vieii precedente,
pe când Isus le spune c dup înviere oamenii vor 
asemeni îngerilor din cer, astfel demonstrându-le c
nu cunosc puterea lui Dumnezeu, care este Dumnezeul
celor vii i nicidecum al celor mori.
În doctrina paulin, sperana în înviere ocup
un loc mai important decât îl ocup în predicile lui Isus.
Este i normal s e aa, deoarece, dup cum realizeaz
i Sfântul Pavel, Învierea lui Isus este garania învierii noastre.
Mai important decât învierea din mori este
ateptarea Parusiei. Unele probleme apar atunci când
câiva cretini din comunitatea din Tesalonic mor
înainte de a  asistat la Parusie. Acest fapt îl pune pe
gânduri pe Sfântul Pavel, care le scrie tesalonicenilor
încurajându-i i spunându-le c cei care mor înainte de
cea de-a doua venire a lui Hristos nu sunt privai de
aceasta, ba chiar mai mult, „morii în Hristos vor învia
cei dintâi”(1 Tes 13, 16). Acest lucru face ca învierea
morilor s e o condiie sine qua non a participrii la
Parusie.
O alt problem apare atunci când unii membrii
ai comunitii din Corint insinueaz c nu exist înviere,
asta dei credeau în Învierea lui Hristos. Rspunsul
lui Pavel nu se las mult ateptat, el încredinându-i
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pe corinteni c mântuirea pe care Hristos a adus-o
oamenilor vizeaz omul ca întreg: trup i suet. Astfel
pentru ca un om s e mântuit, exist exigena învierii
din mori. Dup înviere va exista un trup complet nou,
diferit de cel prezent i totui identic zic cu trupul în
care am trit i am murit.
Spre deosebire de evangheliti, care atunci
când vorbesc despre Învierea lui Isus folosesc verbe
la diateza activ (a înviat, s-a ridicat),
Sfântul Pavel folosete verbe la diateza
pasiv: a fost înviat, a fost înlat, a fost
ridicat, etc. Cel care svârete propriuzis aciunea învierii este Spiritul lui
Dumnezeu. Acesta este Cel care l-a
înviat pe Isus i ne va învia i pe noi.
Despre Spiritul lui Dumnezeu se spune
c locuiete în noi i realizeaz clip de
clip înnoirea noastr interioar.
În scrierile Sfântului Apostol Ioan,
limita vieii pur umane este i mai
relativizat decât la Pavel. Astfel Ioan
arm c cine crede în Isus „a trecut deja
de la moarte la via”(In 5, 24). În Isus
este prezent mântuirea însi. Depinde
de libera voin a omului dac acesta se
va mântui sau nu. Credina în Isus duce
la mântuire pe când refuzul mesajului
adus de Isus duce la osânda venic.
Odat ce omul a fcut alegerea în acest sens, judecata
nu pare s mai aib vreo relevan. Judecata face parte
din aceast alegere a persoanei umane.
Momentul întâlnirii lui Isus este cel care
conteaz cu adevrat, ind chiar decisiv pentru destinul
ulterior al omului. În teologia ioanee ne am aadar
între un deja i un înc nu în ceea ce privete viaa
venic. Din punct de vedere spiritual putem s ne facem
prtai la viaa venic înc de pe acest pmânt, odat
ce am oferit rspunsul nostru de credin Mântuitorului.
Dar conform doctrinei pauline, integritatea mântuirii se
va realiza doar dup învierea trupurilor.
Aadar, Isus aduce un mesaj nou în ceea ce
privete soarta omului dup moarte. Odat cu venirea
Sa s-au deschis cerurile pentru cei drepi. A coborât în
eol pentru a-i scoate pe drepii care L-au precedat.
eolul devine doar un loc al celor ri care refuz în
mod liber orice legtur cu Dumnezeu, cu alte cuvinte
devine ceea ce înelegem noi astzi prin iad. Astfel
celor drepi nu trebuie s le mai e fric, deoarece aa
cum arma i Apostolul Ioan, dac se încred în puterea
mântuitoare a lui Isus au deja viaa venic înc de pe
acest pmânt.
Marcel AUAN
ANUL -IISeminarium Varadiensis

CONFERIN PRO-LIFE
În data de 3 noiembrie 2008, cu începere de la orele 20 a avut loc în Aula Magna a Seminarului o conferin
în care s-au dezbtut unele argumente pro-life. Aceasta a stat sub titlul „Lupta împotriva puterilor întunericului.
Viaa sub atac! Strategii, mijloace i scopuri în micarea internaional actual de aprare a vieii” i a provocat
un real interes pentru cei prezeni în sal.
Confereniarul a fost printele William Bellrose care a intrat de curând la organizaia Human Life International
în calitate de preot consultant. Începând din 2001 pân la ora actual, el face parte din ordinul Prinilor Îndurrii.
Superiorul Ordinului a permis printelui un stagiu de doi ani pentru misiunea mondial Human Life International.
Sarcinile sale la HLI vor  axate în principal pe formarea seminaritilor, atât în plan intern cât i în cel internaional,
iar primul proiect al su va  întocmirea unui website pentru seminariti.
Conferina a fost adresat în primul rând seminaritilor. Ei, ca viitori preoi trebuie s tie s ia atitudine
fa cultura morii, trebuie s tie cum s acioneze în acest sens i atunci o educaie a preotului în micarea prolife este necesar. În întreaga lume este o adevrat mega-afacere în promovarea culturii morii. Multicompaniile
internaionale câtig enorm de pe urma vânzrii prezervativelor, a pilulelor contreceptive i ale altor metode de
contracepie. Prezentând totul în mod distorsionat, aceti promotori ai culturii morii promoveaz libera alegere a
omului, lsându-L la o pe Dumnezeu, Cel care d via. Astfel omul se substituie lui Dumnezeu, i crede c se poate
descurca singur. S-ar putea ca asta s e ultima i cea mai mare greeal pe care omenirea o poate face.
Alturi de pr. Bellrose a fost prezent i pr. Ioan Chiru care îl însoete pe pr. confereniar într-un turneu prolife prin ar, în special prin Seminariile Teologice.

SFINIREA ICOANEI SFINTEI FECIOARE
Mari, 9 decembrie 2008, cu începere de la orele 17 a avut loc în
incinta Seminarului ordean o sear de rugciune în cinstea încheierii anului
jubiliar al Apariiilor Sfintei Fecioare de la Lourdes. Cu aceast ocazie a fost
sfinit i icoana Neprihnitei din grota Seminarului.
Programul acestei seri a fost unul mult mai amplu decât simpla
binecuvântare a icoanei Preacuratei. S-a început cu vizionarea unui scurt
film documentar care a prezentat pe scurt istoria apariiilor de la Lourdes. În
continuare, în timp ce se recita Rozarul a avut loc o procesiune cu lumânri
înspre grota din curte. Odat ajuni în faa grotei, Preasfinia Sa Virgil Bercea
a rostit rugciunea de sfinire a noii icoane. Dup acest moment solemn a
avut loc o agap freasc. Ziua de 9 decembrie coincide cu aniversarea
Preasfinitului Virgil, astfel c am avut ocazia s-i cantm „La muli ani!” i
s-i urm un episcopat sfânt.
Seara s-a terminat cu proiecia unei selecii de poze care au dorit
s prezinte activitatea Seminarului în pelerinajul de la Lourdes, urmat de
proiecia celei mai noi ecranizri ce urmrete fidel firul întâmplrilor din
Lourdes-ul anului 1858, când au avut loc apariiile Sfintei Fecioare.
Pe lâng prezena Preasfinitului Virgil, ne-am bucurat i de cea a
unor invitai care ne-au sprijinit atât financiar cât i cu rugciunea în pelerinajul la Lourdes. Dorim pe aceast cale
s le mulumim atât pentru generozitatea de care au dat dovad dar i pentru c au rspuns invitaiei de a participa la
sfinirea noii icoane a Neprihnitei.

SFINIRE DE PREOT
Sâmbt, 6 noiembrie 2008, în cadrul Sfintei Liturghii Arhiereti, pe lâng momentele în care seminaritii
anilor II i III au primit treapta lectoratului i a ipodiaconatului, a mai avut loc un alt eveniment special. Cristian
Andrei Pop, fost seminarist al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Oradea a fost hirotonit preot prin punerea
mâinilor Preasfiniei Sale Virgil Bercea. La sfâritul Sfintei Liturghii el a rostit o cuvântare emoionant ce vdea o
adânc trire spiritual.
Motto-ul pe care el i l-a ales pentru preoia pe care o va exercita a fost un verset al Psalmului 33: „Bogaii
au srcit i au flmânzit, iar cei ce-L caut pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele”. Fie ca Bunul Dumnezeu s-I dea
harul unei preoii sfinte în care tot mai muli oameni s gseasc drumul spre sfinenie.
REDACIA
Seminarium Varadiensis

7

ACIUNEA CATOLIC
În secolul XX o bun parte a laicilor se implic
în pastoraia Bisericii, iar o form organizat de
apostolat este Aciune Catolic. Papa Pius al XI-lea
o denete astfel: „Prin apostolat ierarhic înelegem
acel apostolat ieit din inima, din viaa i mâinile
lui Isus Cristos i care se perpetueaz de-a lungul
generaiilor prin extensie, i prin dilatarea universal
i secular a colegiului apostolic, al episcopatului”
Papa Pius al XI-lea preciza obiectivul a ceea
ce al numea deja aciunea catolic sau aciunea
catolicilor: „ ea nu exclude nimic din ceea ce, într-o
manier direct sau indirect, aparine misiunii
divine a Bisericii”. Astfel la început, aceasta este
întâi de toate o aciune, exercitarea i manifestarea
unei vieii cretine depline i consecvente, aciunea
tuturor catolicilor i a tuturor operelor religioase.
Doar mai apoi a fost creat organizaia pentru a
coordona, susine i disciplina aceast aciune.
Tot Papa Pius al XI-lea arma c: „ Aciunea
Catolic nu este altceva decât ajutorul adus de laici
la opera apostolic a ierarhiei, ea a existat de la
originile Bisericii, luând în prezent o form nou,
mai bine adaptat timpurilor prezente.”
Aciunea Catolic este activitatea laicilor
sub îndrumarea direct a episcopilor în domeniul
apostolatului i nu participarea laicilor la puterea
ierarhic a magisteriului. Aciunea Catolic este
astfel un întreg de organizaii variate, adaptate în
care se exercit, într-un fel particular aciune cretin
i apostolat laic.
La început Aciunea catolic era o coal de
formare personal, doar mai târziu a cptat însuirea
de aciune, iar pe urm s-a materializat în diferite
asociaii sau organizaii. Semnicaia numelui de
aciune catolic este acela de act conform principiilor
religioase catolice, în sens mai larg înseamn c o
asociaie s aib ca scop apostolatul, s e aprobat
de autoritatea eclezial, iar în sens restrâns reprezint
acele asociaii în care laicii îi exercit orice form
de apostolat venind în ajutorul ierarhiei Ecleziale.

Scopurile aciunii catolice sunt externe i
interne. Din cele interne se pot enumera urmtoarele:
formarea spiritual a membrilor, disciplina i
eciena lor, perfecta coordonare a tuturor formelor
organizate. Scopurile externe se refer mai ales la
activitile cu caracter social i caritativ. Aceste
scopuri interne i externe sunt în relaie unele cu
celelalte: „ membri aciunii catolice trebuie s se
intuiasc mai întâi pentru ca apoi s poat instrui”.
Aciunea catolic mai are i nite scopuri
particulare cum ar . Cooperarea la viaa religioas,
difuzarea culturii cretine, cretinarea familiilor,
aprarea drepturilor i libertii Bisericii, implicarea
în domeniul educaional, soluionarea cretin a
problemelor sociale precum i inspirarea cretin
întregii viei civile.
Papa Pius al X-lea scria: „ Aciunea Catolic
este un adevrat apostolat în onoarea gloriei lui
Cristos. Pentru a înelege mai bine acest lucru e
nevoie de har divin i acesta nu e primit decât de cel
unit cu Cristos. Numai atunci când îl avem pe Cristos
în noi, putem mai uor s il propovduim familiilor
i societii.
Scopul imediat al Aciunii Catolice este
formarea contiinei, de aceea se poate arma c
înainte de toate aciunea catolic are îndatorirea de
a forma i educa copii, tinerii i adulii. Formarea
membrilor asociaiei trebuie s e intens i
îndreptat spre laturile religioas, moral social i
apostolic.
În enciclica „Urbi acorno Dei”, Papa Pius al
XI-lea arma: „ Aciunea Catolic trebuie s formeze
contiine cretine, care s tie în orice moment i în
orice situaie a vieii private i publice s gseasc,
sau cel puin s înteleag i s aplice o rezolvare
cretin a multiplelor probleme care într-o condiie
sau alta de via sunt prezente”. Varianta grecocatolic a Aciunii Catolice o reprezint Asociaia
ASTRU, despre care vei putea aa mai multe în
numrul viitor al revistei.
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