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MEDITA�IE PENTRU POSTUL MARE
În timpul Postului Mare, gândurile noastre 

sunt adesea orientate spre imaginea de�ertului, unde 
Isus a petrecut 40 de zile, sau uneori spre imaginea 
de�ertului pe care poporul lui Dumnezeu l-a str�b�tut 
timp de 40 de ani.  

�i totu�i, în timpul acestor s�pt�mâni care 
preced Pa�tele, trebuie s� ne amintim c� Postul Mare 
nu este o perioad� de austeritate sau de triste�e, nici 
un moment de culpabilizare, ci momentul pentru a 
cânta bucuria iert�rii. 

La începutul Evangheliei dup� Matei, când 
Ioan Botez�torul repeta neîncetat cuvintele „poc�i�i-
v�” nu vroia s� spun� altceva decât „întoarce�i-v� 
la Dumnezeu”. Desigur, în timpul Postului Mare 
trebuie s� ne întoarcem spre Dumnezeu pentru a 
primi iertarea Sa. Hristos a învins r�ul �i iertarea 
Sa constant� ne permite s� reînnoim via�a noastr� 
interioar�. To�i suntem invita�i la convertire, la 
c�utarea comuniunii cu Dumnezeu �i cu ceilal�i, 
postul nefiind un pretext pentru c�utarea individual� 
a perfec�iunii.

S� ne întoarcem la Dumnezeu! Este adev�rat 
c� în lumea modern� în care tr�im este foarte dificil 
pentru unii s� mai cread� în Dumnezeu. Ei v�d 
existen�a lui Dumnezeu ca o limit� a libert��ii lor 
�i cred c� pot �i trebuie s� lupte singuri pentru a-�i 
construi via�a. Faptul c� Dumnezeu îi înso�e�te li se 
pare de neconceput. 

Cum s� ne reînnoim via�a interioar� descoperind 
rela�ia personal� cu Dumnezeu ? Fiecare dintre noi 
suntem înseta�i de infinit. Dumnezeu ne-a creat cu 
aceast� dorin�� absolut� �i mai mult de atât, ne-a 
creat cu o dragoste etern� �i necondi�ionat�. Pentru 
unii, timpul Postului Mare se rezum� la  post �i ajun. 
Ascetismul este valoros în sine însu�i �i produce în 
noi dorin�a descoperirii lucrurilor profunde. 

Îns� în aceast� perioad� de Post trebuie s� 
reflect�m �i mai mult asupra profunzimii credin�ei. 
Pe aceast� cale ni se întâmpl� uneori s� mergem în 

întuneric sau prin de�ert, îns� trebuie s� ne amintim 
neîncetat c� înaint�m pentru a urma un ideal, pentru 
a-l întâlni pe Hristos. Pe acest drum nu suntem 
singuri, Domnul ne urmeaz�.

Când mergem pe acest drum în c�utarea 
credin�ei �i când alegem s�-l urm�m pe Hristos, vom 
întâmpina dificult��i �i lupte interioare; va trebui s� 
lu�m decizii importante �i s� r�mânem fideli credin�ei 
noastre. Vom mai descoperi �i c� acest drum nu este 
marcat �i va trebui s� primim surprizele nea�teptate 
cu încredere �i bucurie. 

Vestea bun� este c� în aceast� lupt� �i pe acest 
drum nu trebuie s� ne baz�m doar pe for�ele noastre 
proprii, ci trebuie s� ne l�s�m p�trun�i de prezen�a 
lui Dumnezeu. Domnul nu obose�te niciodat� când 
trebuie s�-�i reia drumul împreun� cu noi. Vestea 
bun� este c� întotdeauna comuniunea cu Dumnezeu 
este posibil� �i acest lucru ne d� for�a s� relu�m 
aceast� cale chiar dac� vom întâmpina din nou alte 
dificult��i. Suntem invita�i s� înaint�m spre sfin�enie 
la fel ca s�racii din Evanghelie care se încredin�eaz� 
cu totul lui Dumnezeu. 

Postul Mare este un timp care ne invit� la 
împ�rt��ire. Alt� dat� când Isus se afla în de�ert, plin 
de compasiune pentru cei care-l urmeaz�, înmul�e�te 
cinci pâini �i doi pe�ti pentru a hr�ni pe fiecare. 

Ce fel de împ�rt��iri suntem datori s� 
îndeplinim? 

Evanghelia pune în valoare simplitatea vie�ii. 
Ea ne cheam� la st�pânirea propriilor noastre dorin�e, 
nu ca urmare a unei constrângeri, ci dintr-o alegere 
liber�. Aceast� chemare este de mare actualitate ast�zi, 
nu doar în plan personal, ci în via�a întregii societ��i. 

În acest timp de Post, suntem datori s� 
vedem care este stilul nostru de via��, nu pentru a-i 
scandaliza pe cei care fac mai pu�in, ci în vederea 
unei sincere solidarit��i cu cei mai defavoriza�i.

Pr. Antoniu CHIFOR
rector
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În urm� cu mai bine de 200 de ani, pe locul 
unde ast�zi se afl� Seminarul Teologic �i Internatul 
Greco-Catolic, se afla o cas� de c�lug�ri iezui�i. Aici 
Ignatie Darabant, Episcop Greco-Catolic al Eparhiei de 
Oradea, deschide Seminarul la data de 29 octombrie 
1792, care asuma un num�r de 16 tineri.

Acest institut joac� un rol important în educarea 
clerului or�dean dar �i în promovarea limbii române 
�i specificului greco-catolic. Trebuie men�ionat c� 
Institutul a d�ruit Ierarhi �i clerici de valoare precum: 
Ep. Vasile Erdeli, Ep. I. Alexei al Lugojului �i Ep. I. 
Szabo al Gherlei, Mitropolitul Ioan Vancea, �i mul�i 
al�ii. Dup� 50 de ani de la înfiin�are, în 1846, Episcopul 
Vasile Erdeli, începe construc�ia unui nou edificiu, pe 
care Episcopul Demetriu Radu îl finalizeaz� în forma 
pe care o vedem �i azi.

Nori grei se abat 
asupra României în 
1948 �i în special asupra 
Bisericii Române 
Unite, care a fost 
scoas� în afara legii. 
Astfel �i Seminarul din 
Oradea a fost desfiin�at 
�i despropriet�rit 
de c�tre regimul 
comunist, cl�dirile �i 
biserica Seminarului 
intrând în posesia altor 
proprietari.

O dat� cu 
reintrarea în legalitate 
a Bisericii Române 
Unite, se fac eforturi deosebite pentru reînfiin�area 
Seminarului, meritul deosebit avându-l Episcopul 
Vasile Hossu, primul Arhiereu al Eparhiei de Oradea 
de dup� 1989. Sub arhip�storirea acestuia se repune 
în func�ie „Institutul Teologic Greco-Catolic de rang 
universitar”, iar rând pe rând cl�dirile, �i c�minele sunt 
retrocedate; îns� acest proces de repunere în proprietate 
înc� nu s-a finalizat nici ast�zi, biserica Seminarului 
fiind în continuare în posesia Bisericii Ortodoxe. Dup� 
revolu�ie, prima promo�ie a Institutului Teologic Greco-
Catolic din Oradea, cea din anul 1994, a num�rat 74 de 
tineri absolven�i.

În 1998, cu ajutorul preo�ilor care s-au preg�tit 
�i perfec�ionat în Occident, cu prec�dere în Italia, se 
realizeaz� fuziunea cu Universitatea Babe�-Bolyai din 
Cluj. Din acest moment, în cadrul Universit��ii Babe� 
Bolyai func�ioneaz� Facultatea de Teologie Greco-
Catolic�, Departamentul Oradea.

Episcopul a avut întotdeauna un rol important în 
via�a �i activitatea Seminarului. La fel ca �i predecesorii 

ANIVERSAREA HRAMULUI SEMINARULUI
s�i, Episcopul Virgil Bercea a acordat o aten�ie �i grij� 
deosebit� Seminarului, îmbun�t��ind sim�itor condi�iile 
de via��. Cl�dirile vechi au fost reparate �i reamenajate, 
iar în 2001 s-au demarat procedurile pentru realizarea 
unui proiect m�re�: construirea unui c�min destinat 
celor ce au ales drumul preo�iei.

În data de 29- I -2011, la ceas aniversar a 20 de 
ani de la reînfiin�are, fo�ti seminari�ti, actuali preo�i, 
rectori, profesori �i personalit��i care fac parte din via�a 
Seminarului s-au reunit pentru a s�rb�tori împreun�. 
Ziua a început cu Liturghia Sfântului Ioan Gur� de 
Aur, în capela Seminarului, iar imediat dup�, s-a oficiat 
un parastas pentru sufletele preo�ilor, profesorilor �i 
seminari�tilor care au trecut prin aceast� institu�ie.

Programul festiv a început la ora10:00în capela 
Seminarului, unde s-a 
oficiat un Te Deum 
de c�tre Preasfin�it 
Episcopul nostru Virgil 
Bercea �i Preasfin�itul 
Episcop Romano-
Catolic al Eparhiei de 
Oradea Laszlo Bocskei. 
Dup� aceasta, s-a mers 
în procesiune la troi�a 
din curtea Institu�iei 
care a fost sfin�it� în 
prezen�a invita�iilor �i 
a seminari�tilor. Din 
curte, evenimentul 
a continuat în 
Aula Magna, unde 
Preasfin�ia Sa Virgil 

Bercea �i Antoniu Chifor, rectorul Seminarului, au 
adresat un cuvânt de bun-venit. Apoi a urmat evocarea 
istoricului Seminarului de c�tre profesorul Blaga 
Mihoc.

Absolven�ii din prima genera�ie, prin preo�ii 
Olimpiu Todorean �i Gavril Buboi, au evocat 
momentele din primii ani dup� reînfiin�area Institutului. 
De asemenea nu a lipsit programul artistic. Un recital 
de muzic� clasic�, sus�inut de seminaristul Bogdan 
Cocora la violoncel, de violonistul Teodoran Popa �i 
R�zvan Re�te la pian, i-a încântat pe cei prezen�i.

Nu-i putem uita desigur nici pe fo�tii rectori ai 
Seminarului care au evocat momentele grele dar �i cele 
frumoase pe care le-au înfruntat în responsabilitatea lor 
de a conduce aceast� institu�ie. Astfel au luat cuvântul 
p�rintele Horia Pop �i p�rintele Cornel Dîrle.

Evocând trecutul �i evolu�ia seminarului de 
la înfiin�are �i apoi de la reînfiin�are, cu siguran�� a 
fost necesar� o prezentare �i a Seminarului de azi, o 

(continuare în pag. 3)
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GRUPUL DE REFLEC�IE CRE�TIN�
În perioada 12-13 martie 2011, a avut loc, la 

Zal�u, prima sesiune a „Grupului de reflec�ie cre�tin�” 
format� dintr-un num�r de seminari�ti ai Seminarului 
Teologic Greco-Catolic din Oradea, condu�i de c�tre 
p�rintele Antoniu Chifor, rector al acestei institu�ii.

Scopul temei abordate a fost acela de a ne 
informa, a ne asculta, a schimba p�reri dar �i de a ne 
apropria de felul în care azi ar trebui s� în�elegem ceea 
ce se întâmpl� în societatea actual�, fie cea româneasc�, 
fie cele din afara grani�elor noastre în materie de 
politic� �i bine comun, încercând s� ne d�m seama cine 
ne va spune vreodat� adev�rul.

Totodat�, prin prisma unor texte biblice – cu grij� 
alese –, prin compara�ie, analiz� contextual� �i trimiteri 
la „subsoluri” puternic concentrate din punct de vedere 
teologic, s-a dorit a r�spunde la întreb�ri precum: cum 
s� ne g�sim pacea, chestiunea politic� luat� sau nu în 
serios de c�tre Isus, desele interpel�ri f�cute de c�tre 
fariseii care l-au condamnat pe Isus.

Jertfa oferit� de c�tre fiecare dintre seminari�ti, 
având aceast� dorin�� puternic� de a da importan�� 
unor astfel de întâlniri reprezint� un exemplu cu 
adev�rat cre�tin pentru persoane ce deja au o via�� 

condimentat� printr-un program înc�rcat fie la locul 
de munc�, fie în familiile proprii, dar care î�i doresc 
cu adev�rat s�-l urmeze pe Hristos Cel Adev�rat, 
precum au f�cut Filip sau al�i apostoli. Momentele de 
studiu sau voie bun� prin spiritul cu adev�rat fratern 
au fost încununate de prezen�a pastoral� la liturghie, 
în mijlocul m�rturisitorilor, mo�tenitorilor credincio�i 
ai comunei Boc�a, unde am sim�it cu adev�rat un 
Spirit Viu, o flac�r� ce, în urma multor suferin�e �i 
lupte, se bucur� de o simpl� vizit�. Mul�umim fiec�rui 
credincios precum �i preotului paroh Alexandru Fi� 
pentru dragostea �i c�ldura cu care ne-au primit!

Acum… ce va urma? Cu siguran�� un parcurs ce 
nu se va sfâr�i curând!

„To�i aceia care sunt cre�tini cu numele �i cu fapta 
sunt chema�i la a propov�dui Evanghelia, pe Cristos �i 
M�re�ia Sa, facerea de bine, fraternitatea, bucuria vie�ii 
precum �i sacrificiul reciproc” – erau câteva dintre 
cuvintele prin care rectorul Chifor Antoniu le afirma.

Vlad HIRI�,
ANUL -I-

prezentare a rodului înainta�ilor no�tri, care a fost f�cut� 
de actualul rector. Acesta a f�cut o prezentare a modului 
în care se tr�ie�te azi în Seminar, a scopului �i modul 
în care sunt preg�ti�i seminari�tii. Din prezentarea 
p�rintelui rector re�inem c� în aceast� „cas�” s-a format 
o familie a c�ror membrii 
provin din medii diferite, 
din 10 jude�e ale ��rii �i 
din str�in�tate. Ace�tia sunt 
forma�i intelectual în cadrul 
Universit��ii Babe�-Bolyai, 
iar preg�tirea spiritual� se 
realizeaz� în Seminar, prin 
urmarea unui mod de via�� 
care s� permit� dezvoltarea 
�i progresul comunitar, 
uman �i spiritual în special.

P r e z e n t a r e a 
departamentului Oradea 
al Facult��ii de Teologie 
Greco-Catolic� a fost f�cut� 
de c�tre Ionu� Popescu, care are func�ia de director al 
departamentului. Partea final� a programului a constat 
dintr-un mini-concert sus�inut de corul Seminarului 
„Schola Cantorum”, condus de profesorul Radu 
Mure�an. Acesta a interpretat: „Împ�rate Ceresc”, 
„Agni Partene” �i „Cuvine-se cu adev�rat”.

În încheiere s-a realizat o expozi�ie foto cu 

Seminarul �i personalit��ile marcante din via�a 
acestuia, s-au expus poze de arhiv� cu vechii rectori 
ai Seminarului �i seminari�ti care de-a lungul timpului 
au f�cut parte din Eparhia de Oradea. Evenimentul s-a 
încheiat cu un bufet suedez, în cantina institu�iei, la 

care au fost invita�i to�i cei 
prezen�i.

S � r b � t o a r e a 
hramului Seminarului 
„Sfin�ii Trei Ierarhi, 
Vasile, Grigore �i Ioan” 
a continuat duminic� 
30 ianuarie în Catedrala 
Greco-Catolic� Sfântul 
Nicolae din Oradea, unde 
s-a oficiat Sfânta Liturghie 
Arhiereasc� în cadrul 
c�reia s-a oferit distinc�ia 
de Arhimandrit p�rin�ilor 
Roberto Giraldo, Ovidiu 
Horea Pop �i Cornel Dârle, 

iar p�rintelui rector Antoniu Chifor i-a fost oferit� 
crucea pectoral�; totodat� au avut loc patru hirotesiri 
întru ipodiaconat. Dorim s� le mul�umim tuturor celor 
care au fost al�turi de noi la s�rb�toarea Seminarului 
atât fizic cât �i spiritual.

Daniel PI�,
ANUL -I-

(urmare din pag. 2)
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Universitatea Babe�-Bolyai, Facultatea de 
Teologie Greco-Catolic�, Departamentul Oradea, prin 
Asocia�ia Studen�easc� Coriolan T�mâian Oradea 
(ASCTO), a organizat joi �i vineri, 17-18 martie 
2011, o Sesiune de Comunic�ri 
�tiin�ifice având tema: 
„Martori �i m�rturisitori ai 
cre�tinismului în perioada 
comunist�”. Evenimentul s-a 
desf��urat în Aula Magna a 
Seminarului Teologic Greco-
Catolic „Sfin�ii Vasile, Grigore 
�i Ioan”.

Programul a început 
joi 17 martie, cu cuvântul de 
deschidere al Preasfin�itului 
Virgil Bercea, Episcopul 
Eparhiei de Oradea Mare, care 
i-a felicitat pe organizatori 
pentru ini�iativ� �i pentru alegerea temei. De 
asemenea, el a mul�umit participan�ilor care au venit 
la acest eveniment �i a dorit s�-�i exprime bucuria 
fa�� de participarea studen�ilor 
ortodoc�i,  împreun� cu care s-a 
încercat prezentarea perioadei 
de suferin�� prin care au trecut 
bisericile cre�tine în perioada 
comunismului ateu.

Pre�edintele ASCTO, 
Horia Bursa�, a evocat în 
deschiderea acestui eveniment 
personalitatea preotului canonic 
Coriolan T�mâian, fost rector 
al Seminarului din Oradea, care 
a suferit în perioada regimului 
comunist.

Prezent�rile au început cu 
lucrarea realizat� de Groza Mihai, student la Facultatea 
de Teologie Greco-Catolic� din Cluj-Napoca, intitulat� 
„Drumul închisorii”. Dup� aceea au mai prezentat �i: 
Danco Nicolae, de la Facultatea de Teologie Ortodox� 
din Timi�oara, prezentând lucrarea cu titlul: „Ierarhi, 
preo�i �i mireni din Banat, prigoni�i pentru Hristos 
în timpul comunismului”, M�d�ra�i �tefan, de la 
Facultatea de Teologie Greco-Catolic� din Blaj, cu 
lucrarea: „Episcopul vicar Dr. Vasile Aftenie”, Oprean 
Alexandru, de la Facultatea de Teologie Ortodox� 
din Craiova, cu lucrarea „M�rturisitori cre�tini din 
Oltenia în perioada comunist�”, Boglu� Iulian, de la 
Facultatea de Teologie Greco-Catolic� din Oradea, cu 
lucrarea „Binecuvânt�rile închisorii”, Ierima Andrei 
de la Facultatea de Teologie Ortodox� din Craiova, cu 

lucrarea „Martiri �i m�rturisitori ai Bisericii Ortodoxe 
Române în perioada 1945-1989”.

Vineri, 18 martie au prezentat: Babiuc Nicolae, 
de la Facultatea de Teologie Ortodox� din Timi�oara, 

lucrarea cu titlul 
„M�rturisitori cre�tini în 
temni�ele comuniste”, Pi� 
Daniel de la Facultatea de 
Teologie Greco-Catolic� 
din Oradea cu lucarea 
„Activitatea Bisericii 
Unite în clandestinitate 
�i studiul teologiei în 
aceast� perioad� în 
Eparhia de Maramure�” 
, Gulin Marian, de la 
Facultatea de Teologie 
Ortodox� din Baia-Mare 
cu lucrarea „Închisoarea 

din Sighet, strig�tul mor�ii” , Petre Oana-Maria 
de la Facultatea de Teologie Ortodox� din Craiova 
cu lucrarea „Comunismul. Misterul suferin�ei”, 

Vestemean Ciprian de la 
Facultatea de Teologie 
Greco-Catolic� din Blaj 
care a prezentat lucrarea 
cu titlul „Episcopul 
Ioan Ovidiu Suciu, 
un model �i marianist 
deosebit”, Apetroaiei 
Ionu�, de la Facultatea de 
Teologie Greco-Catolic� 
din Cluj-Napoca, cu 
lucrarea „Versuri 
v�rgate”. Ultima lucrare 
prezentat� a fost cea a 
lui Farc Alexandru, de 

la Facultatea de Teologie Greco-Catolic� din Oradea,  
întitulat� „Episcopul Iuliu Hossu, primul cardinal 
român. Credin�� �i suferin�� în lag�rele comuniste”.

Sesiunea de Comunic�ri a fost o reu�it�, 
deoarece prin prezent�rile studen�ilor �i prin dorin�a  
de a dezv�lui adev�rul s-au f�cut cunoscute mai multe 
aspecte ale acelei perioade de prigoan� a Bisericii lui 
Hristos.

Evenimentul s-a încheiat prin înmânarea 
diplomelor de participare celor care au prezentat 
lucr�rile �i cu cuvântul de final a pre�edintelui ASCTO, 
Horia Bursa�.

Daniel PI�,
ANUL -I-

SESIUNE DE COMUNIC�RI �TIIN�IFICE STUDEN�E�TI
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ÎNVIEREA, MISTER AL MÂNTUIRII
„Dumnezeu a înviat pe acest Isus c�ruia noi to�i îi suntem martori.” (Fapte 2, 32)

 Rostind sintagma „învierea lui Isus”, sau chiar 
tradi�ionalul salut pascal „Hristos a înviat” realiz�m 
c� acestea sunt cuvinte care dep��esc sfera noastr� de 
în�elegere ra�ional�. Chiar �i a�a, în acest r�spuns al 
credin�ei „Adev�rat a înviat!” se afl� întregul mister al 
mântuirii noastre �i al lumii întregi.

Misterul lui Hristos nu se sfâr�e�te, ba chiar 
mai mult, nu se poate sfâr�i cu moartea Sa jertfelnic� 
pe Cruce. Dac� ar fi astfel atunci moartea Sa nu 
ar mai fi o jertf� (termenul jertf� a�a cum apare în 
Vechiul Testament denot� o ac�iune reconciliatoare), 
ci am putea-o numi cel mult moarte eroic� pentru o 
ideologie utopic�. Atunci Isus nu ar mai 
fi R�scump�r�torul, ci doar un om care a 
transmis un mesaj lumii, acest mesaj nu a 
fost în�eles, iar purt�torul lui a falimentat 
prin moartea ru�inoas� pe Cruce. 
Sfântul Apostol Pavel afirm� c� „dac� 
Hristos nu a înviat, zadarnic� este atunci 
propov�duirea noastr�, zadarnic� este �i 
credin�a voastr�” (1 Cor 15, 14). Învierea 
lui Isus nu este atât un fapt dovedit 
�tiin�ific cât este un adev�r acceptat prin 
credin��. Dac� învierea lui Isus a fost o 
minciun� înseamn� c� dealungul celor 
dou� milenii de cre�tinism oamenii au 
tr�it în minciun�, martirii au murit pentru 
o cauz� fals�, Sfin�ii �i-au închinat via�a 
unui scop fals, iar întreaga umanitate se îndreapt� spre 
nic�ieri. 

În zilele noastre exist� multiple interese pentru 
sl�birea credibilit��ii Bisericii, în acest scop se vrea 
dinamitarea adev�rului fundamental pe care se sprijin� 
ea: învierea lui Isus. Pentru a facilita acest lucru suntem 
bombarda�i prin mass-media cu informa�ii eronate, 
pseudo-descoperiri care atest� c� Isus nu ar fi înviat 
(de ex. descoperirea a�a-zisului mormânt al lui Isus). 
Aceste argumente contemporane au trecere mai ales 
printre adolescen�i care ajung s� cread� c� învierea lui 
Isus a fost doar o poveste inventat� de apostoli. Acest 
adev�r al învierii Domnului trebuie ap�rat cu orice 
pre�, deoarece învierea Lui reprezint� garan�ia învierii 
noastre. Credin�a în înviere d� sens vie�ii noastre, ne 
îndreapt� spre o finalitate mântuitoare. Noi, cre�tinii 
credem c� a�a cum Dumnezeu l-a înviat pe Isus (Fap 2, 
32) a�a ne va învia �i pe noi în acela�i Isus. 

Simpla citire a Evangheliilor ne asigur� de 
veracitatea Învierii. Analizând sumar momentul Crucii, 
îl vedem pe Isus p�r�sit de to�i, în special de c�tre 
apostolii al�turi de care a petrecut un timp îndelungat 
predicând �i f�când minuni. Cei c�rora Isus le-a spus c� 
va învia dup� trei zile, s-au f�cut nev�zu�i, credeau c� 

Înv���torul lor a falimentat. Starea apostolilor trebuie s� 
fi fost jalnic�, dezam�girea lor f�r� margini. Imagina�i-
v� doar: s� renun�e la via�a lor personal� pentru a 
urma un om care a murit pe o cruce. Cât� frustrare �i 
dezolare au sim�it! Cât de neajutora�i se sim�eau în 
fa�a mor�ii Celui în care au crezut! Dar... surprindere 
mare... dup� câteva zile de la moartea lui Isus îi vedem 
pe aceia�i apostoli predicând cu înfl�c�rare Învierea 
Domnului. Ceva trebuie s� se fi întâmplat! Cei care 
erau dezam�gi�i de moartea lui Isus au avut curajul 
s� moar� pentru vestirea Învierii Lui. S-a petrecut o 
turnur� psihologic� f�r� precedent, �i doar o întâmplare 

real� putea s�-i fac� pe apostoli credibili 
în fa�a mul�imilor. Ceea ce s-a întâmplat 
a fost faptul c� Isus a înviat! 

Istoricitatea învierii lui Hristos este 
atestat� în Evanghelii prin prezentarea 
mormântului gol �i prin apari�iile Celui 
Înviat. Toate cele patru Evanghelii 
con�in relatarea a�ez�rii Trupului lui 
Isus în mormânt cu ajutorul lui Iosif din 
Arimateea. To�i evangheli�tii descriu 
vizita femeilor la mormânt în diminea�a 
primei zile dup� Sabat, to�i atest� 
eviden�a mormântului gol, prezen�a 
Îngerului �i vestea Învierii. Acestea sunt 
primele fapte care atest� Învierea. În ceea 
ce prive�te apari�iile dup� înviere, Isus 

crede de cuviin�� se se arate fiec�rora în mod diferit: 
prin cuvânt c�tre Maria Magdalena (In 20, 16), printr-
un gest caracteristic c�tre ucenici în Emaus (Lc 24, 30), 
sau pur �i simplu ar�tându-se apostolilor (Mc 16, 14; 
Mt 28, 17; Lc 24, 36; In 20, 19). Deci apari�iile lui Isus 
nu sunt rod al inven�iilor apostolilor (autosugestie), 
ci sunt rezultatul unei prezen�e obiective �i reale. De 
remarcat este �i faptul c� apostolii nu îl v�d pe Isus în 
somn sau în vis, �i c� pe lâng� faptul c�-L v�d, ei aud 
�i sunetele Lui ceea ce indic� o ac�iune perceptiv� cu 
baze reale.

Acceptând c� via�a lui Hristos nu s-a sfâr�it pe 
cruce, accept�m implicit c� via�a noastr�, a fiec�ruia, 
nu se va sfâr�i într-un mormânt. Sfântul Pavel spune 
în epistola c�tre Tesaloniceni c� atunci când Hristos 
va reveni în slav�, îi va învia pe cei care au tr�it dup� 
poruncile Lui, ducându-i în împ�r��ia lui Dumnezeu. 
Avem speran�a învierii în Isus Hristos, Domnul. 
Încerc�m s� tr�im virtuos în aceast� via�� pentru a învia 
la via�a ve�nic� în Isus. Acesta este întregul sens al 
vie�ii noastre, �i anume finalitatea mântuitoare al c�rei 
garant este Isus Înviat.

Marcel AU�AN
ANUL -IV-
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PARUSIA DOMNULUI – ADEV�R DE CREDIN��
Din punct de vedere etimologic, cuvântul 

parusie provine de la termenul grecesc parousia 
care la rândul s�u este un derivat al verbului 
pareimi care înseamn� a fi de fa��, a fi prezent. 

Dac� pentru lumea greco-roman� parusia 
însemna intrarea oficial� a unui împ�rat sau 
principe într-o provincie sau într-un ora�, pentru 
cre�tini, Parusia semnific� revenirea în glorie a 
Domnului Isus Hristos, St�pânul �i Judec�torul 
întregului Univers. Înc� din scrierile Vechiului 
Testament g�sim referiri la acest moment. Profetul 
Ieremia ne spune c� aceast� zi este v�zut� ca una 
a suferin�ei, a pedepsei �i a purific�rii, astfel c� 
pentru mul�i ea va însemna întunecime �i „zi de 
r�zbunare a Domnului Dumnezeu, în care El se va 
r�zbuna pe vr�jma�ii S�i” (Ier 46, 10).

 În scrierile Noului Testament îns�, Parusia 
este ziua lui Hristos �i este v�zut� ca zi a biruin�ei 
definitive a lui Hristos asupra p�catului, mor�ii 
�i a diavolului. Chiar dac� contemporaneitatea 
cre�tin� prive�te  momentul Parusiei cu angoas�, 
Noul Testament ne arat� c� nu avem nici un motiv 
de team�, din contr�, Parusia devine obiectul 
speran�ei cre�tine. Sfântul Pavel ne înt�re�te în 
acest sens, spunându-ne: „s� tr�im cu în�elepciune, 
cu dreptate, cu cucernicie �i s� a�tept�m fericita 
n�dejde �i ar�tarea slavei marelui Dumnezeu �i 
Mântuitor al nostru Isus Hristos” (Fil 3, 20).

Chiar �i cartea Apocalipsei ne spune c� dac� 
cre�tinul tr�ie�te cu sfin�enie atunci Dumnezeu 
locuie�te în inima sa �i poate spune oricând precum 
evanghelistul Ioan: „Amin! Vino Doamne Isuse” 
(Ap 22, 20). Tot Noul Testament ne d� informa�ii 
asupra modului în care se va realiza Parusia. De 
exemplu, în Faptele Apostolilor, Parusia ne este 
prezentat� în analogie cu În�l�area la cer a lui Isus. 
Dup� Înviere, Isus s-a în�l�at la cer, dar la fel va 
�i veni din cer. Acest lucru reiese �i din cuvintele 
Mântuitorului care spune: „... ve�i vedea pe Fiul 
Omului �ezând pe norii cerului” (Mc 24, 52).

Am putea spune c� Parusia  este un raport 
profund �i definitiv pe care Hristos îl instaureaz�, 
c� este lucrarea exclusiv� a lui Dumnezeu. 
Biserica Catolic� m�rturise�te Parusia prin 
simboluri ale credin�ei �i documente conciliare. 
Înv���tura Bisericii ne arat� c� Mântuitorul se va 
reîntoarce în glorie la sfâr�itul timpurilor, îns� nu 
indic� cu exactitate momentul cronologic când se 
va întâmpla asta, deoarece Sfântul Pavel spune 
c� ziua Domnului „vine noaptea, ca un fur” (1 
Tes 5, 2), de aceea oamenii trebuie s� fie oricând 
preg�ti�i s�-�i întâmpine Salvatorul.

Dealungul istoriei omenirea s-a confruntat 
cu ispita stabilirii unei date exacte a Parusiei. 
Toate aceste încerc�ri sunt str�ine credin�ei 
apostolice �i reprezint� consecin�e ale st�rii 
psihologice a omului. Aceste st�ri decurg în 
primul rând din sentimentul de fric� fa�� de 
Dumnezeu �i nicidecum din acela de iubire. Astfel 
devine explicabil� încercarea stabilirii unei date 
exacte aferente Parusiei pentru a ne putea preg�ti 
cât mai bine.

Milenarismul este o doctrin� iudeo-cre�tin� 
bazat� pe texte biblice �i apocrife care afirm� 
existen�a unei împ�r��ii lume�ti a lui Isus care va 
dura 1000 de ani, de la Înviere pân� la Judecata 
fnal�. Tema Parusiei este fundamental� pentru 
milenari�ti. Adep�ii milenarismului moderat afirm� 
c� Isus se va întoarce la sfâr�itul celor 1000 de ani. 
Doctrina milenarist� reia concep�ia materialist-
politic� pe care o avea a�teptarea mesianic� la 
poporul evreu, reducând astfel metaistoricul la 
istoric.

În primele decenii ale secolului XX 
s-a r�spândit în teologia protestant� doctrina 
moralit��ii sufletului uman. Promotorii acesteia 
au fost Oscar Culmann �i Paul Althus. Ei au 
sus�inut c� imediat ce omul moare, este înviat 
de c�tre Hristos la via�a ve�nic�, negând astfel 
timpul intermediar dintre moarte �i înviere. 
Aceast� doctrin� prezint� aspecte neacceptabile 
în privin�a Parusiei. Congrega�ia pentru Doctrina 
Credin�ei a publicat la 17 mai 1979 un document 
intitulat „despre anumite chestiuni privitoare la 
eshatologie”, unde se face distinc�ia între moarte 
�i reîntoarcerea lui Hristos. Astfel c� întoarcerea 
lui Hristos �i învierea crea�iei va avea loc doar la 
sfâr�itul timpului.

Exprimarea realit��ilor eshatologice devine 
realitate prin întâlnirea cu Dumnezeu în liturgia 
Bisericii. Aceasta are o dimensiune teofanic�, îl 
reveleaz� pe Dumnezeu, dându-ne posibilitatea 
comuniunii cu El. Conciliul Vatican II insist� 
asupra leg�turii dintre Liturghia p�mânteasc� 
�i cea cereasc�. Putem astfel afirma c� tema 
Parusiei este inseparabil� de liturgie. Cre�tinul, 
prin intermediul vie�ii sacramentale intr� într-o 
comuniune real� cu Hristos. Sfintele Taine nu sunt 
semne ale trecutului, ci sunt semne eficace ale 
mântuirii prin har. Astfel Biserica �i Sacramentele 
sunt garan�ii ale Parusiei.

Alina S�R�CU�,
ANUL -IV-
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RITUALUL SFÂNTULUI BOTEZ
Crucea apare în multe documente ale 

cre�tinismului ca semn de identificare al noilor 
însemna�i cu numele lui Hristos. Sfântul Ioan Gur� 
de Aur spunea: de aceea preotul v� pecetluie�te 
cu aceast� ungere �i v� imprim� pe frunte semnul 
Crucii, pentru c� cel�lalt (diavolul) s�-�i plece 
privirea”.

Semnul Crucii apare mai întâi în riturile 
referitoare la Botez �i este asociat cu însu�i 
Botezul, pe care îl precede sau c�ruia îi urmeaz�. 
Simbolistica gestului cu care ne însemn�m la 
frunte, umeri �i piept, rostind „în numele Tat�lui, 
�i al Fiului �i al Spiritului Sfânt” este urm�toarea: 
cele trei degete (policele, ar�t�torul �i mijlociul) 
unite semnific� unitatea Sfintei Treimi, celelalte 
dou� (inelarul �i cel mic) unite în podul palmei 
semnific� unitatea celor dou� naturi (divin� �i 
uman�) ale lui Hristos. Într-un simplu gest se 
ascunde un „manual” de doctrin� cre�tin�: dogma 
Sfintei Treimi �i a unirii ipostatice.

În practica de exorcizare pre-baptismal� 
occidental� sunt înc� dou� rituri care la noi lipsesc. 
Acestea sunt: introducerea în gura catehumenului 
pu�in� sare exorcizat� �i ritul deschiderii urechilor.

Utilizarea s�rii face trimitere la textul 
evangheliei dup� Matei, capitolul 5, versetul 
13. Sarea este un conservant pentru alimente �i 
un distrug�tor prin coroziune. Deasemenea ea 
este �i un simbol al incoruptibilit��ii �i al luptei 
cu puterile „stric�ciunii”, dar �i un simbol opus 
fertilit��ii. Un p�mânt s�rat era considerat un 
p�mânt arid, bolov�nos. Cine „a gustat” din 
am�r�ciunea pustiului unei vie�i f�r� Dumnezeu, 
a f�cut experien�a absurdului �i nonsensului 
existen�ial. Înstr�inarea de Dumnezeu prin absen�a 
sim�ului gustului spiritual al existen�ei, duce la o 
via�� trist�, f�r� satisfac�ii �i bucurii �i se caut� 
„senza�ii tari” în „gustul” unor refugii existen�iale 
cum ar fi: drogurile, alcoolul, banii, sexul, etc.

„Sarea credin�ei” extras� din „marea 
botezului” d� gust (sens) �i incoruptibilitate vie�ii 
f�r� a recurge la surogate existen�iale. În ritul 
r�s�ritean al Botezului nu apare sarea, îns� este 
prezent� saliva (când se cere na�ului s� „scuipe” 
în mod simbolic asupra diavolului). Corelat cu 
gustul (savoarea) �i „apetitul” (pofta) de via�� 
prezent� la omul credincios care vede altfel 
realit��ile existen�iale, se afl� �i sim�ul v�zului 
spiritual (discern�mânt, trezvie, realism autentic). 
Atunci când cad solzii „tinei”- „ai întin�ciunii”, 
mirajului – omul vede altfel realitatea din jurul 
lui �i pe cea personal�, nu mai este opac sau 
obtuz. Aceasta explic� prezen�a humei f�cut� din 

saliv� de c�tre Hristos la vindecarea celor orbi. 
Pentru Isus era suficient un gest �i orbii î�i puteau 
rec�p�ta vederea.

Fiecare dintre noi trecem prin cele trei 
etape spirituale. Prima, în care nu vedem absolut 
nimic sub imperiul „realismului material opac” al 
existen�ei noastre, apoi urmeaz� a doua etap� când 
începem s� întrez�rim, destul de confuz anumite 
realit��i, dincolo de aparen�ele lume�ti. În cea 
de-a treia etap�, lucrurile primesc contur, devin 
trasparente în Lumina de sus când ni se limpeze�te 
privirea interioar� prin dobândirea „darului 
duhurilor” (discern�mânt spiritual).

Ritul deschiderii urechilor este solidar 
cu cel al s�rii, întrucât cel ce „are urechi de 
auzit” �i cine are „ochi de v�zut” �i vrea s� vad� 
realitatea spiritual� a�a cum e, are toate �ansele �i 
redescopere „gustul vie�ii”. Omul de azi tr�ie�te 
într-o orbire �i surditate spiritual� de refuz absurd 
al credin�ei.

Atingerea urechilor face trimitere la 
miracolul s�vâr�it de Hristos la deschiderea 
urechilor surzilor. Preotul atinge urechile copilului 
ca s� se deschid� urechile sale la cuvântul �i 
înv���tura lui Dumnezeu. Prin ureche, simbolul 
ascult�rii �i al în�elegerii, p�trunde cuvântul lui 
Dumnezeu în om �i invers, „urechile” Domnului 
ascult� glasul rug�ciunii omului.

Ultimul rit pre-baptismal (acesta se oficiaz� 
în interiorul bisericii sau a baptisteriului) este cel 
al dezbr�c�rii ritualice a copilului. Însemn�tatea 
acestui ritual îl deslu�im din rug�ciunea specific� 
momentului: „St�pâne Doamne, Dumnezeul 
nostru, cheam� pe robul t�u... (N) c�tre luminarea 
Ta cea sfânt� �i-l învrednice�te pe dânsul de acest 
mare dar al Sfâtului Botez. Dezbrac�-l pe el de 
cele vechi �i-l înnoie�te pentru via�a de veci”. 
Referindu-ne la goliciunea primordial� la Adam 
�i Eva, care erau goi �i nu se ru�inau (Gn 2, 25), 
putem afirma c� sensul ei era acela de puritate 
�i nevinov��ie, dar dup� c�derea în p�cat, li s-au 
deschis ochii �i au cunoscut c� eru goi. C�derea în 
p�cat �i înstr�inarea de Dumnezeu las� un „gust 
amar” �i genereaz� un sentiment puternic de „gol 
interior” în care se înr�d�cineaz� sentimentele 
noastre de vid existen�ial, pustiire l�untric�. 
Îns� Dumnezeu, în marea Sa milostivire ne ofer� 
�ansa reabilit�rii, ne ofer� �ansa recunoa�terii 
p�catelor �i s� punem început înnoirii noastre, s� 
ne îmbr�c�m în omul cel nou lep�dând minciuna 
�i gr�ind adev�rul.

Elena BONETA,
ANUL -IV-
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Ziua de 16 martie 2011 a fost una special� 
pentru Seminarul or�dean. De�i a debutat ca orice 
alt� zi obi�nuit�, în timpul serii s-a petrecut un fapt 
important ce a marcat via�a unor fo�ti seminari�ti. 
Este vorba despre hirotonirea în treapta diaconatului a 
�ase ipodiaconi care în urm� cu câ�iva ani au absolvit 
Seminarul �i Facultatea de Teologie Greco-Catolic�. 
Ace�tia au fost: Gheorghe Seica, Vasile Pop, Marius 
Obreja, Florin Jula, Gabriel Vana �i Narcis Licu	a.

Hirotonirea a fost administrat� de c�tre 
Preas
 n�itul Virgil Bercea în cadrul S
 ntei Liturghii 
Arhiere�ti a Sfântului Ioan Gur�-de-Aur care a avut loc 
la orele 18. Capela „S
 n�ii Trei Ierarhi” s-a devedit a 

  neînc�p�toare pentru to�i aceia care au dorit s� 
 e 
al�turi de cei �ase diaconi la primul lor pas spre Sfânta 
Preo�ie. În scurta sa cuvântare, PS Virgil s-a adresat 
noilor diaconi spunându-le c� momentul hirotonirii 
lor întru diaconat reprezint� o întâlnire cu Domnul. 
De asemenea a men�ionat �i faptul c� Dumnezeu îl 
întâlne�te pe om atât în momentele de fericire (de ex. 
momentul hirotonirii) cât mai ales în momentele de 
strâmtorare când omul pare p�r�sit �i sleit de puteri (de 
ex. cazul episcopilor martiri din temni�ele comuniste).

Acest moment a fost unul deosebit pentru via�a 
celor �ase noi diaconi, dar �i pentru via�a Bisericii 
Greco-Catolice care prin ace�tia a sporit num�rul 
lucr�torilor în via Domnului.

Marcel AU�AN,
ANUL -IV-
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