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ÎNVIEREA LUI ISUS
De când s-a produs, �i mai ales de când a început 

s� � e propov�duit� de c�tre ucenicii lui Isus ca un fapt 
concret, învierea Domnului a constituit în mod continuu 
un eveniment fascinant �i o piatr� de poticnire, pricin� 
de bucurie pentru cei deschi�i l�untric �i provocare 
pentru râsul dispre�iotor al celor mândri, bel�ug de sens 
în mijlocul dramelor �i suferin�elor lipsite de orizont 
ale vie�ii, �i deopotriv� izvor de tulburare �i de blam� 
al celor care în propria n�past� nu mai reu�esc s� aud� 
cheam�tul blând „Nu v� teme�i, Eu am biruit lumea!” 
În � ne, deja Sf. Pavel vedea în tema crucii �i a învierii o 
„sminteal� pentru iudei �i nebunie pentru greci” (1Cor 
1,23), semnul în�elepciunii �i al voin�ei lui Dumnezeu 
de a mântui lumea. 

Învierea lui Isus este deci alinare �i speran��, 
�i motiv de dubiu �i de blam. �i cu toate acestea, în 
înviere st� momentul decisiv al credin�ei noastre. 
Oricât am încerca s� o constat�m prin cercet�ri istorice, 
învierea ne scap� printre degete, pentru c� ea nu mai 
apar�ine istoriei spa�io-temporale a omenirii, ci trece 
undeva dincolo de aceasta. Este punctul în care istoria 
decoleaz� înspre coordonate ce, � ind înc� în aceast� 
dimensiune, nu ne sunt cu totul accesibile. Despre 
înviere putem spune multe, putem povesti, putem s� 
încerc�m s� ne imagin�m cum a fost, putem s� emitem 
presupuneri vizavi de metamorfoza trupului lui Isus; �i 
cu toate acestea, ne vom opri la un moment dat, exact 
în punctul în care ra�iunea î�i recunoa�te limita �i face 
loc credin�ei. 

Începând din sec. al XVIII-lea, Europa a asistat 
la o încrâncenat� b�t�lie pe plan intelectual, în ceea ce 
prive�te cunoa�terea realit��ii despre Isus din Nazaret. 
Feluri�i gânditori au încercat s� îl „descopere” dincolo 
de modul în care a fost înve�mântat în dogme �i în 
credin�ele bisericii, s� îl aduc� la lumnin� cu simplele 
sale atribute de p�mântean, pretinzând c� ar �  reu�it 
prin teoriile lor s� reveleze lumii ADEV�RUL despre 
via�a lui Isus. Reimarus spunea, de exemplu, c� 
învierea a fost o inven�ie a apostolilor care, dup� ani de 
trai bun cu Înv���torul nu mai erau dispu�i se întoarc� 
la casele lor �i s� s� lucreze, iar atunci trebuia g�sit un 
motiv care s� prelungeasc� activitatea �i huzurul lor de 
predicatori. Al�ii (K. F. Bahrdt, K. H. Venturini, H. E. G 
Paulus) a� rm� c� Isus ar �  avut pe cruce doar o moarte 

aparent�, iar mai apoi, gra�ie îngrijirii membrilor sectei 
secrete a esenienilor, El ar �  reu�it s� supravie�uiasc�, 
îns� pentru înc� nu mult. Al�ii, precum Renan, in� rm� 
faptul c� învierea ar �  avut efectiv loc, Isus subzistând 
peste veacuri doar ca model moral. 

Pe la începutul sec. XX s-a impus în Europa 
ra�ionalist� �i liberal� teza conturat� de c�tre D. F. 
Strauss deja în 1835, conform c�reia învierea nu ar 
�  fost decât o suprapunere de povestire mitologic� 
asupra vie�ii lui Isus. Astfel, feluri�i autori - îndeosebi 
din comunit��i protestante - a� rmau c�, neputând �  
constatat� istoric, �i mai ales având un iz de ad�ugire 
mitologizant�, învierea nu trebuie crezut� ca atare, 
ci trebuie doar luat act de faptul c� apostolii au fost 
convin�i �i au predicat c� Isus ar �  înviat. 

Teologia catolic� a men�inut întotdeauna linia 
în baza c�reia învierea lui Isus a avut loc cu adev�rat 
în istorie. H. Verweyen, teolog catolic german 
contemporan nou�, sus�ine c� luate una cu una toate 
am�nuntele vie�ii lui Isus, descoperim o corelare 
extraordinar� între faptele �i cuvintele sale; astfel, 
chiar f�r� a studia evenimentele de dup� cruce, am 
�  îndrept��i�i s� d�m crezare ridic�rii sale din mor�i, 
având în vedere doar faptul c� înainte de a muri, El a 
vorbit în mod explicit c� ar �  urmat s� învie. 

În Noul Testament avem dou� indicii explicite 
ale acestui eveniment: pe de-o parte mormântul a fost 
g�sit gol, iar pe de-o alta Isus le-a ap�rut viu ucenicilor 
s�i. Ce e drept, aceste elemente nu le putem folosi ca 
argumente hot�râtoare ale învierii. Ele constituie totu�i 
ni�te indicii, pe care dac� le citim înm�nunchindu-le, 
acestea pot s� ne conduc� înspre întâlnirea �i tr�irea 
acestui fapt: c� Hristos a înviat! Iar pe lâng� acestea, 
în îns��i via�a noastr� exist� astfel de indicii: de � ecare 
dat� când sim�im în noi dorul dup� absolut, când nu 
credem c� îmb�trânirea, moartea sau nimicul vor avea 
de spus ultimul cuvânt asupra destinului nostru, atunci 
înseamn� c� în via�a noastr�, învierea lui Hristos a 
început s� lucreze cu energiile sale, cu care ne r�mâne 
s� colabor�m, a�teptând plinirea de� nitiv� a învierii 
noastre personale �i a întregului univers care ne 
înconjoar�. 

Pr. Cristian SAB�U
Rector
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Astfel, dup� cum înc� din cartea Genezei citim: 
„Melhisedec, împ�ratul Salemului, a adus pâine �i vin: 
el era preot al Dumnezeului Celui-Prea-Înalt”(Gn 14, 
18), în acela�i fel, dorind s� aduc� laud� m�re�iei Lui 
Dumnezeu, s-au înscris în Seminarul Teologic Greco-
Catolic „S� n�ii Trei Ierarhi: Vasile, Grigore �i Ioan” în 
anul întâi de studii: Popa Aurel (Oradea), Chi�e Mircea 
(Oradea), Guia� Gra�ian (Oradea), Sipos Bogdan 
(Gherla, Cluj), Demian Mirel (Bixad, Satu-Mare), 
Ursuleac Ionu� (Cacica, Suceava), Farca� Dacian 
(S�pân�a, Maramure�) �i Haiduc Vlad (Halm��d, 
S�laj) ca s� urmeze calea Dumnezeului Întrupat, Isus 
Hristos: „De aceea 
Dumnezeu, voind 
s� arate mai mult� 
t�rie mo�tenitorilor 
f � g � d u i n � e i 
nestr�mutarea hot�rârii 
Sale, a intervenit cu un 
jur�mânt, pentru ca, 
prin dou� lucruri care 
nu se pot schimba �i în 
care este cu neputin�� 
ca Dumnezeu s� mint�, 
s� g�sim o puternic� 
încurajare noi, a 
c�rora sc�pare a fost s� 
apuc�m n�dejdea care 
ne era pus� înainte, 
pe care o aveam ca o 
ancor� a su� etului, 
o n�dejde tare �i neclintit�, care p�trunde dincolo de 
perdeaua din�untru, unde Isus a intrat pentru ca Înainte 
Merg�tor, devenind Mare Preot în veac, dup� rânduiala 
lui Melhisedec.” (Evrei 6, 17-20). Ace�tia au ales 
calea preo�iei, astfel ca: „Lucrul acesta se face �i mai 
luminos când vedem ridicându-se, dup� asem�narea 
lui Melhisedec, un alt fel de preot, pus nu potrivit legii 
p�mânte�ti, ci potrivit puterii unei vie�i nepieritoare” 
(Evrei 7, 15-16). 

În ziua de 25 martie, a.c., cu ocazia s�rb�torii 
„Bunei Vestiri”, ace�ti  seminari�ti erau cu to�ii 
emo�iona�i, a�teptând începerea S� ntei Liturghii. 
În cadrul Liturghiei, Preas� n�ia Sa Virgil Bercea a 
binecuvântat �i a s� n�it noua hain� (reverenda) care 
trebuie purtat� de � ecare seminarist care a p��it pe 
calea lui Isus Hristos, spre a deveni preot întru Acesta. 
„Cu ce voi veni înaintea Domnului �i cu ce m� voi 
pleca înaintea Dumnezeului Celui Prea Înalt? Voi veni 
înaintea Lui cu arderi-de-tot, cu vi�ei de un an?” (Mica 
6, 6); „Nimeni s� nu-�i dispre�uiasc� tinere�ea, dar � i 
un model pentru credincio�i: în vorbire, în purtare, 
în dragoste, în credin��, în cur��ie” (1 Timotei 4, 12). 

SFIN�IREA REVERENDELOR
Preas� n�ia Sa Virgil Bercea, luând reverendele pe care 
le-a s� n�it, i-a înve�mântat pe � ecare dintre seminari�tii 
anului I. „�i � indc� lucrul acesta nu s-a f�cut f�r� 
jur�mânt, c�ci pe când aceia se f�ceau preo�i f�r� 
jur�mânt, Acesta S-a f�cut preot prin jur�mântul Celui 
care I-a zis: “Tu e�ti preot în veac, dup� rânduiala lui 
Melhisedec”, cu atât mai mult Isus s-a f�cut garantul 
unui leg�mânt mai bun.” (Evrei 7, 20-22). 

Astfel, ace�ti seminari�ti au f�cut primul pas 
important pentru primirea sacramentului preo�iei. 
Sacramentul preo�iei le confer� preo�ilor puterea �i 
harul de a îndeplini cu s� n�enie slujbele religioase, 

având puterea sacr� 
de a preface pâinea 
�i vinul în Sângele 
�i Trupul lui Isus 
Hristos �i dreptul de 
a administra toate 
sacramentele, de a ierta 
p�catele, de a predica 
Cuvântul Domnului 
etc. Isus Hristos i-a 
ales pe Apostoli �i i-a 
preg�tit, înv��ându-i 
tainele Împ�r��iei 
Cere�ti, pentru ca ei s� 
continue lucrarea de 
mântuire a oamenilor 
aici pe p�mânt, chiar 
�i dup� în�l�area Sa la 
Cer.

La Cina cea de Tain�, Isus i-a orânduit preo�i, 
poruncindu-le s� celebreze �i ei Sfânta Liturghie, 
în amintirea Patimilor Lui: „Aceasta s-o face�i întru 
amintirea Mea” (Luca 22, 19), iar dup� Înviere le-a dat 
puterea de a ierta p�catele: „�i spunând acestea, a su� at 
peste ei �i le-a zis: «Primi�i Spirit Sfânt». Celor care 
le ve�i ierta p�catele, vor �  iertate; �i celor care le ve�i 
�ine, vor �  �inute” (Ioan 20, 22-23). I-a trimis s� mearg� 
s� înve�e toate neamurile, s� administreze S� ntele 
Sacramente, p�zind toate cele poruncite de El. „Duce�i-
v� �i face�i ucenici din toate popoarele, botezându-i în 
Numele Tat�lui �i al Fiului �i al Spiritului Sfânt! �i 
înv��a�i-i s� p�zeasc� tot ce v-am poruncit! �i iat�, Eu 
sunt cu voi în toate zilele, pân� la sfâr�itul veacului.” 
(Matei 28, 19-20). 

În pu�ine cuvinte, aceasta este calea pe care 
seminari�tii din primul an au p��it pentru a o urma 
întreaga lor via��, atât aici pe p�mânt, cât �i în veacul 
veacului, pentru a deveni slujitori ai lui Dumnezeu.

Bogdan �IPOS,
ANUL -I-
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În acest articol a� vrea s� corectez gre�elile pe 
care le-am comis în articolul ce a fost publicat luna 
anterioar� în revista Seminarium Varadiensis, la pagina 
4. Pe aceast� cale a� dori s�-mi cer scuze pentru unele 
detalii omise �i pentru confuzia creat� de precedentul 
articol. Acesta exprim� o p�rere subiectiv� asupra 
experien�ei mele la cursul de formare cu tinerii ce a vut 
loc la Luncani.

Între 6 �i respectiv 8 martie, împreun� cu al�i 
patru membri ASTRU Oradea am avut ocazia s� 
particip la cursul formativ pentru tineri organizat la 
nivel na�ional de c�tre Federa�ia Ac�iunea Catolic� 
din Romania. Acest curs a avut ca tem� motto-ul „Pe 
locuri, � �i gata... START! ”

Într-o diminea�� ploioas� de vineri, în care 
gândul îmi zbura la patul �i perna pe care le-am  l�sat în 
urm�, am pornit înso�i�i de Pr. Olimpiu Todorean spre 
Luncani, o comun� situat� la 14 
km de Bac�u, unde avea s� se 
desf��oare cursul de formare a 
animatorilor. Drumul a fost unul 
foarte lung �i obositor, având în 
total de parcurs o distan�� de 
aproximativ 800 de km. Datorit� 
entuziasmului care ne mâna de 
la spate, acest traseu, aparent 
obositor, a devenit unul pl�cut, 
de-a lungul c�ruia am putut 
admira bog��ia �i varietatea 
formelor de relief ale ��rii 
noastre. Am început s� în�eleg 
de ce str�inii care ne viziteaz� �ara r�mân impresiona�i 
de minun��ia reliefului foarte bine conservat, pe care 
omul nu l-a distrus. Cele 10 ore de drum au trecut foarte 
repede datorit� armonioasei îmbin�ri între rug�ciune, 
peisaje miri� ce, glume �i cântece. 

Pe la orele dup�-amiezii am ajuns la Luncani. 
Am fost primi�i la o m�n�stire carmelitan� unde am 
a� at lini�tea interioar� �i spiritul rug�ciunii, era practic 
un loc rupt de aceast� lume a vitezei. 

 Cursul de formare propriu-zis a început cu o 
Liturghie a tinerilor celebrat� în ritul latin. În timpul 
S� ntei Liturghii s-a sim�it universalitatea Bisericii, 
tineri veni�i din toate col�urile ��rii participau la aceea�i 
rug�ciune. Seara s-a încheiat cu jocuri de cunoa�tere 
în care ne erau adresate întreb�ri referitoare la scopul 
pentru care doream s� particip�m la acest curs, ce 
a�tept�ri avem de la acesta, motiva�iile interioare pentru 
care dorim s� desf��ur�m activit��i cu al�i tineri etc. La 
sfâr�itul acestei seri de cunoa�tere, to�i împreun� i-am 
mul�umit lui Dumnezeu pentru oportunitatatea de a ne 
întâlni �i i-am cerut ajutorul pentru cele dou� zile de 
formare care aveau s� urmeze.

CURS DE FORMARE PENTRU TINERI
A doua zi, sâmb�t� 7 martie 2009, toat� lumea 

era cu zâmbetul pe buze, puteai citi bucuria în ochii 
� ec�ruia, de asemenea �i entuziasmul de a descoperi 
lucruri noi. Dup� ce am luat micul dejun, a avut loc o 
prezentare a proiectului formativ „Voi sunte�i prietenii 
mei”. În continuare ni s-a vorbit despre importan�a 
animatorului în organizarea unui grup �i cum se 
raporteaz� acesta la grup. Am înv��at multe jocuri noi, 
pe care a trebuit s� le experiment�m � ecare dintre noi. 
Acestea au fost momente când îmi aduceam aminte de 
copil�rie. Ce frumos este s� � i copil! În acele momente 
am realizat c� nu pierdem atributul de a �  copii în fa�a 
lui Dumnezeu, atunci când în fa�a oamenilor nu mai 
suntem copii. 

În cursul dup�-amiezii ne-au fost prezentate 
cele patru obiective de baz� ale itinerarului formativ: 
interioritate, eclezialitate, fraternitate �i responsabilitate, 

dup� care ne-am împ�r�it pe 
grupuri de discu�ie, în care 
� ecare a prezentat situa�ia 
grupului de tineri pe care îl 
animeaz� acas�, precum �i 
experien�a sa personal� în a 
lucra cu tinerii. Experien�a 
împ�rt��irii ideilor în grupul 
de discu�ie m-a îmbog��it mult, 
am avut o mul�ime de lucruri 
de înv��at, cum ar � : metode 
experimeantale care au dat roade 
în privin�a tinerilor, tehnici de a 
intra în dialog cu tinerii etc.

Seara s-a încheiat cu o serat� tradi�ional�, 
cu ocazia c�reia � ecare regiune trebuia s� prezinte 
produsele tradi�ionale care îi erau speci� ce. Astfel am 
avut prilejul de a cunoa�te mai îndeaproape speci� cul 
� ec�rei zone, s� descop�r noi obiceiuri.

Duminic�, 8 martie, avea s� � e ultima zi a 
cursului de formare. Între timp se legaser� prietenii �i 
se sim�ea un sentiment de unitate pe care � ecare aveam 
s�-l aducem celor de acas�. Diminea�a a început cu o 
evaluare, dup� care au urmat concluziile întâlnirii, iar 
mai apoi a urmat Sfânta Liturghie, la sfâr�itul c�reia 
� ecare grup a plecat înspre meleagurile sale. 

Drumul a fost unul lung, dar care a meritat din 
plin s� � e f�cut  datorit� experien�ei minunate pe care 
am acumulat-o de-a lungul acelor trei zile. E încurajator 
s� �tii c� mai exist� tineri care sunt dornici s�-L fac� pe 
Isus cunoscut �i altor tineri. În acel weekend am putut 
tr�i realmente unitatea în diversitate pe care o prezint� 
Biserica Catolic�.

Daniel I�TOAN, 
ANUL -II- 
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IUBIREA INFINIT�
 Ast�zi, majoritatea credincio�ilor confund� 

iubirea fa�� de Dumnezeu cu interesele personale. Ei 
îl iubesc pe Dumnezeu atâta timp cât El le satisface 
toate dorin�ele, iar mai apoi, când se abate o nenorocire 
asupra lor, îl p�r�sesc cu u�urin��. Sunt pu�ini cei care 
în�eleg c� noi trebuie s�-L iubim pe Isus pentru simplul 
motiv c� El ne-a iubit 
mai întâi. Când înc� nu-L 
cuno�team, ba chiar când 
noi nu existam ca existen�e 
concrete pe p�mânt, El 
�i-a dat via�a pe Cruce din 
iubire fa�� de noi. Iubirea lui 
Dumnezeu ne completeaz�, 
iar aceasta este strâns legat� 
de iubirea aproapelui.

 Iubirea L-a adus pe 
Isus pe p�mânt �i tot iubirea 
L-a f�cut s� moar� pentru a 
ne împ�ca cu  Tat�l Ceresc. 
Dovada iubirii lui Dumnezeu 
este Crucea. Se spune c� 
dimensiunile iubirii sunt 
dou�: una vertical�, ce urc� 
pân� la Dumnezeu, �i una 
orizontal�, care se revars� 
asupra celorlal�i, spre cei 
pe care Hristos îi nume�te 
„aproapele”. Conform 
înv���turii lui Isus, aproapele 
pe care trebuie s�-l iubim 
este cel pe care Providen�a îl pune clip� de clip� lâng� 
tine, adic� �i-l face aproape. Astfel c� aproape î�i este 
cel care trece pe lâng� tine, care lucreaz� cu tine, care 
st� în sta�ia de autobuz lâng� tine, care se joac� cu tine, 
sufer� cu tine, vânz�torul de la care cumperi diferite 
alimente, cel care î�i poart� pic� �i chiar �i cel care te 
ur��te. Astfel în Hristos to�i î�i sunt aproape �i implicit 
fra�i de care tu trebuie s� te îngrije�ti.

 Isus nu ne-a l�sat porunc� s�-l iubim pe 
aproapele care ni se pare nou� mai simpatic, pe cel care 
merit� sau pe cel care ne este util în diverse situa�ii. 
Isus spune doar „s� iube�ti pe aproapele t�u ca pe tine 
însu�i”(Mt 19, 19). Iubirea nu impune bariere, ba chiar 
ea este cea care sfarm� barierele de orice fel: sociale, 
etnice, culturale, religioase etc. Iubirea trebuie s� o 
înv���m de la Dumnezeu care nu doar c� ne pretinde 
acest lucru, dar chiar El î�i revars� iubirea Lui in� nit� 
�i ve�nic� asupra noastr�. Din cauza lipsei iubirii, omul 
cu su� etul r�nit seam�n� cu o c�prioar� r�nit� care fuge 
singur� l�sând în urm� o dur� ro�iatic� pe z�pad�.

 Fiecare om simte nevoia de a �  iubit �i apreciat, 
dar b�trânii sunt cei care simt cel mai tare acest lucru. 

Cu cât este mai aproape trecerea la via�a de apoi, cu 
atât este mai acut golul pe care b�trânii îl simt în jurul 
lor. Instinctiv, toat� lumea se adun� în jurul tinerilor 
cu comportament vesel �i se îndep�rteaz� de b�trânii 
care ar avea atâta nevoie de dragostea lor. De aceea 
atâ�ia b�trâni î�i g�sesc pacea doar la Biseric�, lâng� 

Isus. El devine iubitul inimii 
lor însingurate. El devine 
motivul de a-�i continua 
existen�a. 

 Hristos nu ne p�r�se�te 
niciodat�. El, prin spovad�, 
uit� trecutul �i cânt�re�te totul 
conform prezentului. Chiar 
dac� în zilele în� oritoare, 
pline de succese lume�ti, sau 
atunci când suntem tineri, îl 
uit�m, la b�trâne�e sau când 
ne facem timp pentru Isus, 
El va �  singura comoar� 
a noastr�. Isus va r�mâne 
lâng� noi datorit� Crucii Sale 
care este izvorul iert�rii �i al 
n�dejdii. Ast�zi ne place s� 
vorbim despre iubire, dar am 
uitat s� iubim. Tr�im într-o 
lume în care se vorbe�te mai 
mult ca oricând despre iubire, 
dar se iube�te mai pu�in ca 
niciodat� înainte. Credem c� 
prin simplul fapt c� vorbim 

despre iubire o s� suprim�m egoismul care ne-a p�truns 
în oase. Nu asta e solu�ia, ci faptele pline de iubire. 
Doar faptele iubitoare ne vor sc�pa de egoism.

La sfâr�itul vie�ii, Hristos ne va mul�umi pentru 
� ecare fapt� pe care am f�cut-o din iubire fa�� de El. 
Maica Tereza de Calcutta, sfânta „sacri� cat�” pe altarul 
iubirii, scrie în jurnalul s�u urm�toarele: „Mul�umesc,  
Doamne, c� ne-ai dat iubirea capabil� de a schimba 
substan�a lucrurilor. Dumnezeu a permis : 

- o singur� cale spre via��: IUBIREA;
- o singur� cale spre succes: IUBIREA;
- o singur� cale spre fericire: IUBIREA.
Nu este decât o singur� catastrof�, �i anume cea 

care se na�te din refuzul iubirii. ”
 Iubirea s� � e, a�adar, principala virtute pe care 

s� o practic�m de-a lungul întregii vie�i, pentru ca dup� 
ce vom p�r�si aceast� via�� p�mânteasc� s� ne odihnim 
în Împ�r��ia instaurat� de Isus. 

Eugen IVU�,
ANUL -II-
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ANUL LITURGIC
Ciclul s�rb�torilor anuale, care au în centru 

S� ntele Pa�ti, cel care se articuleaz� în s�rb�torile 
lunilor, ciclul s�pt�mânal �i cel cotidian, acela�i ciclu 
al tuturor evenimentelor vie�ii marcat de S� ntele Taine, 
evenimente care se întrep�trund �i se sus�in reciproc 
pentru a alc�tui o minunat� �es�tur�, care, de altfel, face 
prezente diferitele momente ale istoriei mântuirii, dar 
mai ales p�trunde în via�a spiritual� a credincio�ilor.

Astfel s-a articulat calendarul diferitelor Biserici 
R�s�ritene, ce este caracterizat de o mare armonie 
spiritual�.

Spre deosebire de anul civil, care începe la 
1 ianuarie, anul bisericesc începe la 1 septembrie, 
pentru c�, dup� tradi�ia mo�tenit� din Legea Veche, în 
aceast� zi (care era �i începutul anului civil la evrei) s-a 
început crea�ia lumii �i tot în aceast� zi �i-ar �  inaugurat 
Mântuitorul activitatea Sa public�, atunci când a citit 
în sinagog� cuvintele proorocului Isaia, care profe�eau 
despre Sine: „Spiritul Domnului peste Mine, pentru 
c� M-a uns ca s� binevestesc s�racilor, s� vestesc anul 
milei Domnului” (Luca 4, 18-19).

Astfel, prima zi a anului liturgic este considerat� 
1 septembrie, �i tot dup� aceast� dat� sunt ordonate �i 
c�r�ile liturgice. Anul bisericesc este împ�r�it în trei 
perioade sau timpuri liturgice fundamentale pentru 
via�a Bisericii vii, în centru � ind praznicul cel mai mare 
al S� ntelor Pa�ti.

Aceste perioade sunt: Triodul (perioada 
prepascal�), Penticostarul (perioada pascal�) �i 
respectiv Octoihul (perioada postpascal�). Fiecare din 
acestea cuprinde un anumit num�r de s�pt�mâni.

Triodul, începe de la Duminica Vame�ului �i 
a Fariseului (cu trei s�pt�mâni înainte de începutul 
postului Pa�tilor) �i �ine pân� la duminica S� ntelor Pa�ti, 
în total 10 s�pt�mâni. Perioada Triodului reînnoie�te 
o� ciul arhieresc al Mântuitorului sau activitatea Sa 
de Mare Preot, îndeplinit� mai ales prin Jertf�, adic� 
prin Patimile �i moartea Sa pe Cruce. Aceast� perioad� 
culmineaz� cu Vinerea Patimilor �i este o perioad� 
special� de preg�tire, de poc�in�� pentru întâmpinarea 
celei mai mari s�rb�tori cre�tine, care este Învierea 
Domnului. Perioad� a Triodului este o permanent� 
chemare la înnoire, la un nou început sau un „început bun”.

Penticostarul începe de în Duminica Pa�tilor 
�i �ine pân� în duminica I dup� Rusalii sau a Tuturor 
S� n�ilor, în total 8 s�pt�mâni. Fa�� de celelalte 
perioade biserice�ti, Octoih sau Triod, Penticostarul se 
deosebe�te prin urm�toarele:

1. În Prima s�pt�mân�, numit� �i S�pt�mâna 
Luminat�, atât la slujbele de sear�, cât �i la cele de 
diminea��, preotul se îmbrac� în ve�minte de culoare 
alb�;

2. În S�pt�mâna Luminat�, binecuvântarea 

de început a rug�ciunilor, Vecerniei �i Utreniei este: 
„M�rire S� ntei �i Celei de o � in��...”, apoi se cânt�  
„Christos a înviat” de trei ori, dup� care se zic stihurile 
Pa�tilor în timpul acesta preotul c�de�te în jurul S� ntei Mese;

3. În S�pt�mâna Luminat�, în � ecare zi se 
schimb� glasul de rând �i de asemenea � ecare zi are un 
prochimen special;

4. În prima S�pt�mâna, în locul Dup�cinarului 
�i al Miezonopticii, se s�vâr�e�te o ceremonie unic�, 
intitulat� „Rânduiala Ceasurilor S� ntelor Pa�ti”;

5. Pentru însemn�tatea praznicului Învierii 
Domnului Isus Hristos, în s�pt�mâna Luminat� �i în 
toate Duminicile Penticostarului, cântarea bisericeasc� 
„Învierea lui Hristos v�zând” se cânt� de trei ori;

6. Mar�i, a treia zi de Pa�ti, în timpul Utreniei, 
se face uscarea Sfântului Agne�, care a fost scos la 
Proscomidia din Sfânta �i Joia Mare �i care va �  folosit 
pentru împ�rt��irea celor bolnavi �i a copiilor de-a 
lungul anului.

7. Începând din Duminica S� ntelor Pa�ti �i pân� 
la În�l�area Domnului, la Liturghie se cânt� Axionul 
Pa�tilor: „Îngerul a strigat”, iar credincio�ii se salut� 
cu cuvintele: „Hristos a înviat!” �i r�spund: „Adev�rat 
a înviat!”

Octoihul dureaz� de la Duminica I dup� Rusalii 
(a tuturor S� n�ilor) pân� la Duminica Vame�ului �i 
Fariseului. Spre deosebire de perioada Triodului �i a 
Penticostarului, perioada Octoihului ocup� cea mai 
mare parte a slujbelor din timpul anului bisericesc. 
Durata ei variaz� între 40-26 de s�pt�mâni, � ind în 
func�ie de data Pa�tilor.

Se nume�te Octoih deoarece imnele din slujbele 
sale se cânt� pe opt glasuri, care se succed s�pt�mânal. 
Succesiunea celor opt glasuri, timp de opt s�pt�mâni, 
constituie o unitate numit� stâlp. Perioada Octoihului 
are ca s�rb�toare central� Na�terea Domnului, urmat� 
de Boboteaz�, aceast� perioad� reînnoie�te prin 
ac�iunile Bisericii, activitatea profetic�, didactic� �i 
înv���toare a Mântuitorului nostru, Isus Hristos, în care 
El a dat lumii înv���tura dumnezeiasc� a Evangheliei 
Sale. Iar cartea care dirijeaz� ceremoniile din aceast� 
perioad� se nume�te tot Octoih.  Lecturile de la Sfânta 
Liturghie vor �  în majoritatea din Evangheliile dup� 
Matei �i Luca.

 Se poate observa deci c� anul bisericesc difer� 
ca structur� fa�� de anul calendaristic. O bun� cunoa�tere 
a anului bisericesc conduce înspre acordarea unei mai 
mari importan�e s�rb�torilor, fapt care duce la cre�terea 
în dimensiunea spiritual�.

Ioan GRAD,
ANUL -IV-
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A FI ANIMATOR
Pe parcursul a câtorva numere, vom încerca 

s� parcurgem împreun�, s� cunoa�tem câteva idei, 
propuneri, tehnici, diverse materiale pentru formarea 
spiritual�, uman� �i pedagogic� a unui animator, a unei 
persoane care se ocupa de copii, de tineri, �i multe alte 
lucruri utile, ca s� v� descurca�i cât mai bine în ceea ce 
face�i pentru tinerii �i copiii care v� sunt sau v� vor �  
încredin�a�i în parohie.

Fiecare dintre noi am fost chema�i s� vestim 
tinerilor noutatea vie�ii pe care Cristos ne-o ofer�. S� 
o promov�m �i s� o dezvolt�m  cu o educa�ie care 
s�-i elibereze pe tineri �i pe 
cei s�raci de oprim�rile vie�ii 
�i care s� scoat� la suprafa�� 
energiile lor cele mai bune. 
Pentru început propun s� a� �m 
împreun� cine este Animatorul.

Animatorul este model 
de credin�� �i virtute; este acela 
care reu�e�te s� în�eleag� c� 
orice om are ceva minunat de 
oferit, orice om are un talant 
(sau mai mul�i) primit de la 
Dumnezeu. Tot animatorul 
este acela care se ofer� trup �i 
su� et grupului parohial �i care 
încearc� s� devin� un „expert” 
al omului, prin disponibilitate, 
r�bdare, entuziasm pricepere �i 
capacitate de a g�si calea cea 
mai bun� în rezolvarea anumitor lucruri.

În cadrul Bisericii, animatorul este o persoan� 
care �ine mult la ceea ce este: un cre�tin care prin Botez 
a primit darul credin�ei �i dore�te s� se dezvolte în sânul 
comunit��ii. UN CRE�TIN CARE SE IMPLIC�! 

Având via�a în sine, nu poate decât s� � e „viu”, 
de aceea, oriunde se a� �, aduce prospe�ime, bucurie, 
entuziasm, mi�care, idei, noutate: ADUCE VIA	A! 
Dar mai întâi de toate, � indc� a primit focul iubirii care 
este Spiritul Sfânt, va încerca s� înc�lzeasc� lumea cu 
„acest” FOC.

Cu alte cuvinte, animatorul este un membru 
al comunit��ii, dup� cum ne asigur� prima Scrisoare 
c�tre Corinteni: (12,7-11) „� ec�ruia îi este dat� 
v�direa Spiritului în folosul tuturor”, este înzestrat 
cu o spiritualitate de comuniune, adic� are un sprijin 
spiritual, un secret care mi�c� �i sus�ine toat� activitatea 
sa �i îi d� un stil de via�� �i de lucru. Punctul de 
sprijin al animatorului este Dumnezeu: Cuvântul s�u, 
Euharistia, Spovada, iar pârghie sigur� în îndrumarea 
spiritual� este Rug�ciunea. Animatorul p�streaz� o 
rela�ie profund� �i vie cu Isus Cristos, tr�ie�te conform 
�i coerent Evangheliei Lui, pentru c� numai a�a via�a lui 

poate deveni o m�rturie pentru al�ii. El este un ajutor 
pentru ceilal�i; pentru a-i „anima” trebuie mai întâi s� 
� e el animat, în pace cu el însu�i, iar comunicarea cu 
Dumnezeu nu poate aduce decât pace �i comuniune 
între oameni. 

Animatorul devine o persoan� de comuniune, 
angajat� pentru a crea pace, în�elegere �i  respect în 
rela�iile sale. 

Cum  ne imagin�m animatorul? El este un tân�r 
între tineri, un tân�r între adolescen�i, un tân�r între 
copii, un tân�r între ministran�i, un tân�r în grupul 

liturgic, un tân�r misionar în 
�coli, un tân�r în timpul liber. 
Observ�m c� oriunde ar �  
animatorul este în primul 
rând tân�r. Aceast� tinere�e 
nu se rezum� la nivel � zic, ci 
este vorba despre o tinere�e, 
o dinamic� spiritual�.

St�rile necesare unui 
bun animator: încearc� s� 
� e o persoan� deschis�, 
zâmbe�te, se intereseaz� 
sincer de ceilal�i, respect� 
p�rerile celorlal�i, recunoa�te 
atunci când gre�e�te, 
recunoa�te meritele celuilalt 
�i acord� încredere celuilalt.

Trebuie s� �tim c� a �  
animator putem s� înv���m 

doar datorit� experien�ei! Se începe din pl�cere, se 
continu� pentru a sluji! În interiorul acestei fraze 
este trasat un drum de formare necesar când nu 
suntem înc� preg�ti�i de a sluji. Când apare aceast� 
capacitate, s-a n�scut un nou animator. Cine vrea s� 
devin� animator trebuie s� se preg�teasc� pentru a 
sluji. Vom deveni animatori, dac� în � ecare zi lupt�m 
împotriva egoismului, f�când ceva pentru a înveseli 
pe cineva, începând cu cei care sunt în casa noastr�. 
Atitudinea de a sluji nu cunoa�te timp �i nici spa�iu, 
ea este un mod permanent de a � .

Cine se educ� pentru d�ruire de sine devine 
o persoan� capabil�, competent� în ceea ce face, 
descoper� via�a ca o voca�ie, adic� în rela�ie cu 
Cristos care cheam� �i valori� c� înclina�iile pozitive, 
ne ofer� via�a întreag� pentru a face ceva minunat 
pentru Dumnezeu în slujba aproapelui.

Tinerilor nu uita�i c� ave�i multe de primit 
�i multe de d�ruit!

Animator nu se na�te, ci se devine!

Alexandru PETRICA�,
ANUL -II-



7Seminarium Varadiensis

Este un subiect asupra c�ruia se poate vorbi zile, 
s�pt�mâni, ani în �ir. Dar oare care este interpretarea 
cea adev�rat�?

Majoritatea oamenilor atribuie un sfâr�it acestei 
lumi p�mânte�ti, a�a cum o �tim noi: cu bucurii �i 
suferin�e, cu bune �i rele. Cel ce nu percepe nici o form� 
în istoria universului poate presupune terminarea sa ca 
� ind rezultatul unui colaps cosmic, iar acela care crede 
în eternitatea lumii poate argumenta c� istoria este 
orientat� spre un anume scop de nerealizat. Ambele 
teorii au fost formulate la modul cel mai serios - prima, 
în concepte de catastrofe universale, cea de-a doua, în 
visul kantian de progres nesfâr�it- dar cea mai mare 
parte a viziunilor despre viitor se situeaz� undeva 
între pura eshatologie a dezastrului �i pura teleologie a 
� nalit��ii interminabile.

Îmbinarea dintre telelogic �i escatologic ar 
putea aduce împreun� capetele lumii f�r� a le face s� 
se întâlneasc�. Sfâr�itul lumii ar putea veni înainte ca 
scopul istoriei s� � e realizat; timpul poate continua cu 
mult dup� încetarea oric�rui fel de dezvoltare plin� de 
miez. Amândou� posibilit��i au p�rut probabile pân� 
în prezent. În timpul „r�zboiului rece”, marxi�tilor 
le era team� c� ar putea avea loc un r�zboi nuclear 
înainte ca dialectica istoriei s� se �  des�vâr�it; dup� 
„r�zboiul rece”, Francis Fukuyama a sus�inut c�, de�i 
via�a continua s� se desf��oare normal, istoria ajunsese 
deja la un � nal. Problemele de acest gen sunt vechi 
în sine. Au existat diverse moduri de a le solu�iona. 
Unul dintre moduri este acela de a postula un ciclu în 
care obiectivele nerealizate sunt îndeplinite, iar timpul 
r�mas din prima încercare devine începutul urm�torului 
ciclu - doctrina reîncarn�rii.

Despre ce se întâmpl� cu su� etul dup� moarte 
se pot g�si diverse teorii, dar ceea ce încerc prin aceste 
rânduri este faptul de a explica semni� ca�ia termenului 
„apocalips�” pentru oamenii secolului XXI. Nici nu 
vreau s� vorbesc despre hilianism (milenarism), nici 
despre diferite teorii � loso� ce cu privire la sfâr�itul lumii.

Ast�zi, civiliza�ia �tiin�i� c�, tehnic�, industrial� 
�i urban� distrage uneori interesul omului de la divin 
�i face di� cil interesul pentru via�a religioas�. La 
sfâr�itul secolului al XX-lea se zvonea c� în 2000 are 
s� vin� sfâr�itul lumii. Apoi, în zilele acestea, circul� 
printre oameni teama vizavi de pa�apoartele biometrice 
datorit� num�rului 666 care poate ap�rea în num�rul de 
pe pa�aport. Dar oare telefoanele mobile nu au cipuri 
prin care s� putem �  identi� ca�i, unde ne a� �m, etc.?! 
Teama pe care o sim�im este una iluzorie, dozat� de 
unii credincio�i „fanatici”. Atâta timp cât acel cip nu va 
�  implantat sub piele, lumea poate sta calm�.

Într-un scenariu apocaliptic, ne este descris� 
de c�tre Evanghelii reîntoarcerea lui Hristos în slav�, 

când pe cer va ap�rea „semnul Fiului Omului” (Mt. 24, 
30). Pentru Sfântul Pavel acest moment va �  precedat 
de mari încerc�ri (1Tes. 5, 3), de învierea mor�ilor �i 
întâlnirea lor cu Hristos (1Tes. 4, 16-17).

Prin Simbolul Credin�ei, Biserica continu� 
mesajul Noului Testament care anun�� în mod clar 
reîntoarcerea lui Hristos sau Parusia Sa (termen grec 
care înseamn� prezen�� sau întoarcere) (cf. Mt. 10,23; 16,25).

Dumnezeu este de� nit în Apocalipsul lui Ioan ca 
„Cel care este �i care vine” (Ap. 1,4; 4,8) �i pe Isus 
ca „Alfa �i Omega”, adic� începutul �i sfâr�itul (ceea 
ce este un atribut divin), se termin� printr-un strig�t 
ce exprim� întreaga spiritualitate a primilor cre�tini: 
„Amin, vino, Doamne Isuse!” (Ap. 22,20).

Acest mesaj este di� cil de în�eles pentru 
mentalitatea contemporan�, deoarece modul în care 
este zugr�vit nu mai corespunde cu datele furnizate de 
�tiin��. Scopul acestuia îns� este de a transmite sensul 
religios al sfâr�itului timpului �i al lumii, a�a cum este 
el, în gândul �i planul lui Dumnezeu.

Imaginile dramatice folosite de textele biblice 
transmit faptul c� Patima, Moartea �i Învierea lui 
Isus se vor reproduce în mod analog la dimensiunea 
întregului Corp Mistic care este Biserica. În întreaga Sa 
via�� Isus s-a confruntat cu for�ele r�ului. Întreaga via�� 
a Bisericii este marcat� de aceea�i lupt� exterioar� cât �i 
interioar� provocat� de prezen�a �i ac�iunea p�catului (cf. LG 48).

Isus a cunoscut dezl�n�uirea r�ului atunci când 
prin  instrumente umane El a fost dat patimii �i mor�ii. 
Astfel va �  soarta Bisericii chemat� s� sufere pentru 
dreptate. Dac� Isus a cunoscut învierea de� nitiv�, 
Biserica o va cunoa�te în aceea�i manier� când Domnul 
ei se va reîntoarce pentru a des�vâr�i Împ�r��ia lui 
Dumnezeu pe p�mânt. 

Imaginile apocaliptice transmit în acela�i timp 
c� revenirea lui Isus în glorie, nu prive�te doar familia 
uman�, ci întregul univers creat. Mormântul gol era un 
semn discret ce trimite la soarta acestei lumi. Ea trebuie 
s� dispar� (cf. Ap. 6,12-17; 20,11) sau, mai exact, s� 
se transforme într-o crea�ie nou� reprezentat� de omul 
mântuit (cf. Rom. 8, 19-22).

Planul lui Dumnezeu este de a recapitula toate 
lucrurile, întreaga crea�ie în Hristos, adic� „a reuni 
universul întreg în Hristos, cele din ceruri �i cele de 
pe p�mânt” (Ef. 1, 10). Apocalipsul vorbe�te de un cer 
nou �i de un p�mânt nou, de dispari�ia mor�ii (cf. Ap. 
21, 1-4). Lumea întreag� devine „Ierusalimul ceresc”, 
adic� locuin�a lui Dumnezeu printre oameni.

Cum �i când se vor întâmpla acestea, nu �tim. 
Semnele de întrebare r�mân �i vor ap�rea altele noi. 
Dar omul credincios nu are de ce s� se team�, c�ci 
n�dejdea sa este în Dumnezeu.

Paul CERNUCAN,
ANUL- II-   

APOCALIPSA - ÎNGRIJORARE SAU SPERAN��?
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De dou� ori pe s�pt�mân� în luna mai, grota Sf. Fecioare din curtea 
Seminarului a devenit deja un catalizator de prezen�e. Ne bucur�m de � ecare dat� s� 
vedem seminari�ti, studen�i laici �i elevi interni�ti strân�i în rug�ciune, dar �i tineri 
sau laici de toate vârstele care se unesc rug�ciunii noastre provenind din parohiile 
din ora� �i nu numai. 

Este adev�rat faptul c� în tradi�ia Bisericii Greco-Catolice, luna Maicii S� nte 
prin excelen�� este august. Îns� având în vedere c� în august suntem în vacan��, ne 
unim cu restul Bisericii Catolice care îi dedic� Fecioarei luna mai. Iar apoi... lauda 
adus� Mamei lui Isus nu este nicicând prea mult�!

În aceast� lun� mai, ne propunem s� aprofund�m misterul Mariei pornind de 
la câteva imagini preluate din Acatistul Maicii Domnului. �i ca de � ecare dat�, vom 
încerca s� unim rug�ciunea, cu cateheza f�cut� prin intermediul proiec�iei de � lme cu 
mesaje cre�tine. V� invit�m �i în acest an s� participa�i la întâlnirile noastre, dup� urm�torul 
program:
Miercuri, 6 mai,  orele 19.45 
animeaz�: seminari�tii
rug�ciune: Paraclisul, 
celebreaz�: Pr. Cristian Sab�u, 
predic�: Ipod. Ioan Grad, 
tematic�: Icosul 1-Bunavestire
� lm: Sfântul Pavel (partea I) -regia Roger Young, 2004.

Vineri, 8 mai,  orele 19.45 
animeaz�: liceenii
rug�ciune: Rozarul, 
celebreaz�: Ipod. Alexandru Fi�
predic�: Ipod. Ovidiu R�nescu, 
tematic�: Icosul 5, Vizita la Elisabeta
� lm: Sfântul Pavel (partea a 2-a) -regia Roger Young, 2004.

Miercuri, 13 mai,  orele 19.45 
animeaz�: seminari�tii
rug�ciune: Paraclisul,
celebreaz�: Pr. Eduard Roman, 
predic�:  Ipod. Remus Mâr�u, 
tematic�: Icosul 7 Na�terea lui Isus 
� lm: - Fecioara de Guadalupe (o ecranizare spaniol� a 
istoriei apari�iilor din Mexic) .

Vineri, 15 mai,  
animeaz�: studen�ii laici
rug�ciune: Rozarul,
celebreaz�: Pr. Paul Popa, 
predic�:  Ipod. Bogd�nel Timo�, 
tematic�: Icosul 17, Misterul fecioriei Mariei 

Miercuri, 20 mai,  orele 19.45 
Nu se organizeaz� întâlnirea de rug�ciune, din cauza 
pelerinajului Eparhial la Roma.

Vineri, 22 mai,  orele 19.45 
Nu se organizeaz� întâlnirea de rug�ciune, din cauza 
pelerinajului Eparhial la Roma.

Miercuri, 27 mai,  orele 19.45 
animeaz�: seminari�tii
rug�ciune: Paraclisul, 
celebreaz�: pr. Emil Ember, 
predic�:  Ipod.Emil Bandici,
tematic�: Icosul 21, Maria –Maica luminii,
� lm: The Mission (cu Robert de Niro, Jeremy Irons, 
ecranizare a unei misiuni iezuite în America latin�, 
destr�mat� datorit� intereselor clasei europene 
latifundiare �i conchistadoare).

Vineri, 29 mai,  orele 19.45
animeaz�: studen�ii laici
rug�ciune: Rozarul, 
celebreaz�: Ipod. Adrian Botea
predic�: Ipod. Anton Rus, 
tematic�: Icosul 23, Maria nerprih�nit z�mislit�
� lm: Romero (1989, regia J. Duiga). Film artistic, 
ecranizare a ultimilor ani din via�a episcopului Oscar 
Romero care în El Salvdor, este eliminat cu brutalitate 
pentru c� lupt� pentru ap�rarea a campesinos 
(popula�iile s�race �i f�r� drepturi). 
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