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Învierea lui Isus
(meditaie)
Cel rstignit i îngropat a înviat i este viu pentru
totdeauna, Domn i Stpân al vieii i al morii, liber de
orice determinism. Misterul Învierii lui Isus este misterul
oricrei liberti umane veritabile.
În aceast meditaie vom considera misterul
învierii tocmai sub acest aspect al libertii.
Credina cretinilor în învierea lui Isus, nu este
resultatul unei constatri directe, cu examinri i procese
verbale: cci nu e vorba de reanimarea unui cadavru, ca,
de pild în cazul învierii lui Lazr.
La aceast înviere nu se ateptau nici apostolii,
nici cei mai apropiai credincioi ai lui Isus. De aceea,
îndat dup ce Isus îi d sufletul, ei se grbesc s-L
înmormânteze. Iar a treia zi, femeile milostive, nu se duc
la mormânt pregtite ca s-I constate învierea, ci s-L
înblsmeze ca pe orice mort de rând.
Descurajai, apostolii îl cred mort pentru
totdeauna. i chiar atunci când le apare li se pare c este
un duh, o nluc.
Ei nu pot uita tragedia de pe Golgota. i totui ei
vor depi aceast dificultate i vor crede în înviere.
Învierea va fi pentru ucenicii lui Isus un eveniment
care nu trebuie separat de Patimile i Crucea lui Isus, deoarece
Patile Învierii Sale sânt tocmai triumful Crucii Sale.
Episodul din drumul spre Emaus este foarte
semnificativ în aceast privin. Mai întâi, ochii celor doi
ucenici erau „oprii ca s nu-L cunoasc”. De cine erau
oprii? De falsa lor închipuire despre Mesia, de mitul
iudaic, care atepta un Mesia revanard i triumfalist: „Noi
ndjduiam c acesta va restabili împria lui Israel”,
zic ei. Ochii lor sufleteti erau deci orbi; Isus le deschide
aceti ochi, ca s îneleag Scripturile, dup care Hristos
trebuia s ptimeasc i prin Patim s se glorifice.
i prin aceste destinuiri Isus face ca inimile lor
s ard în incandecena harului. Dar, în realitate, abia
la „frângerea pâinii adic la reproducerea Patimii L-au
recunoscut”. (Lc 24,30-31).
În acelai timp viziunea lui Isus dispare i ochii
trupului îi cedeaz funciunea ochilor inimii (Ef 1,18).
Ei nu-L vor vedea de acum cu ochii trupului ci cu ochii
credinei, cci adevrul cuprins în apariia lui Isus, le va

apare în toat claritatea lui, numai dup dispariia lui cci
apariia lui sensibil era numai un semn al prezenei învierii
lui, un simbol vzut al transfigurrii Lui prin înviere. Dar
învierea e un adevr mai presus decât simbolul ei.
Iat ce trebuie s faci ca s poi crede în Înviere:
s înlturi scandalul Cruii, s nu vezi în suferinele lui
Isus i în moartea Lui un obtacol în calea învierii ci s
vezi tocmai în aceste suferine i moarte, dovda învierii,
dovada mântuirii.
Moartea lui Isus nu e o catastrof, pe care o repar
învierea. Isus nu învie i nu devine un biruitor al morii
i stpân al vieii în ciuda morii Sale, ci tocmai prin
moartea sa. Cci Scriptura, Profeia, ni-L arat exact în
aceast ipostaz: „un om al durerilor”, dar al durerilor
prin care biruiete.
Când la Rusalii prin deplina luminare a Spiritului
Sfânt, Apostolii îl vor vestii pe Isus cel înviat nu vor
mai fi scandalizai sau descurajai din cauza Patimei i
morii Sale, ci tocmai aceast dificultate depit, le va da
certitudinea Învierii.
„Trebuia zic ei, ca El s sufere înainte de a intra
în gloria învierii”. Sau, cum zice Sf. Pavel „Tocmai
din cauza umilirii li ptimirii Sale, Dumnezeu L-a
preamrit”(Fil2,9).
Pentru a afirma cu toat tria, în faa contiinei
tale i în faa lumii întregi c „Hristos a înviat!” ai nevoie
atât de impulsul harului, cât i de hotrârea ta de a-i
transforma viaa i de a tri în logica învierii.
Numai Spiritul Sfânt, lumina Rusaliilor, ne d
credina Învierii. Cci El este acela care lumineaz i ne
descoper calea, traiectoria care vine, prin Isus de la Tatl
i se întoarce iari la Tatl, trecând prin staiunea Crucii.
Calea Crucii, calea suferinei i a purificrii
deschide drumul spre eliberare spre Înviere, spre mântuire.
Dar numai Spiritul Sfânt, Harul divin, este acela care ne
atrage i pe noi în acest circuir, prin care ne mântuim noi
înine împreun cu toi cei ce se mântuiesc.
Evanghelistul Ioan ne lmurete i mai bine acest
adevr. Pentru el, i pentru credina noastr Crucea nu este
numai patim i suferin, numai piroane i suli, Ea este
(continuare în pag. 2)
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în acelai timp i Înviere cci pe Cruce s-a glorificat Isus;
crucea este i Înlare, cci pe Cruce s-a înlat Isus. Cruce
cuprinde i coborârea Spiritului Sfânt pe care Crucea ni
l-a dobândit.
Crucea este i naterea Bisericii, cci semnele,
Tainele ei principale: Botezul i Euharistia, izvorsc odat
cu Sângele i apa din coasta lui Isus, strpuns de suli.
Dumnezeu cel real, Dumnezeul Iubire, izvorul
tuturor realitilor, i-a format aici, în inima Celui
Rstignit, un Centru, un focar din care iradiaz iertare,
iubire, via i înviere.
Prin rana deschis de suli în Coasta lui Isus, noi
avem acces la înelegerea vieii, la rostul sau sensul ei i
al tuturor lucrurilor lor, adic la iubirea Tatlui, cci Isus
nici prin sine, nici prin Crucea Lui, nu ne oprete la El,
ca la ceva definitic, ci ne duce la Tatl, la Acela care „e
mai mare” decât El. Cci Centrul spre care tinde Isus este
Tatl, izvorul i scopul universului. Isus este putem spune
patrocentric, aa cum trebuie s fim i noi.
Dar dac misterul pascal, misterul Patimii i al
Învierii, ar fi numai atât, adic numai o deschidere spre
Dumnezeu Tatl, atunci explicaia noastr ca i credin
ar fi „idealist”, adic o alegorie, o idealizare. Dar dincolo
de credina Apostolilor determinat de har i de Spiritul
Sfânt, a existat i un eveniment, un fapt întâmplat aevea,
care a determinat aceast credin în Înviere.
Apostolii erau prea decepionai: ei nu mai ateptau
nici semne, nici dovezi ale Învierii i de aceea credina
în înviere nu li se putea impune frca s fie determinat
de un fapt, de un eveniment i acest eveniment este
determinat de însui Isus, care vine în întâmpinarea lor i
li se arat, dar nu în forma în care era înainte, ci aa cum
este acum dup Înviere.
Pân acum El era cuprins în spaiu i timp. Avea
existen numai într-un anumit loc i în anumit timp.
Acum, El este acela care cuprinde spaiul i timpul, cci
Învierea îl pune într-un nou raport cu lumea: nu mai este
numai aici sau acolo, ci pretutindeni.
Timpul omenesc îi are i particularitatea sa,
specificul su, care-l constrânge pe om s se închid
în egocentrismul su. Ca s fie cu adevrat liber, omul
trebuie s depeasc tendinele egocentrice i s intre în
relaie cu lumea. Moartea îns este aceea care întrerupe
toate relaiile omului cu lumea.
i deoarece corpul înviat nu mai este ferecat în
egocentrismul su, nu mai este limitat în anumit loc i
anumit timp, el se afl în afara spaiului i timpului ,
mai universalizat decât universul întreg i contemporan
dac putem spune, aa cu venicia. Desigur c aceast
transfigurare nu se face decât prin aceast transfigurare nu
se facedecât prin intervenia divin, prin lumina gloriei.
Atâta timp cât a fost pe pmânt, întrupat, Isus i-a
îngrditlibertatea Sa, i-a limitat-o la un anumit spaiu i
timp. Prin înviere El îi dobândete din nou libertatea i
universalitatea.
Când, femeile venite la mormânt constat c
Trupul lui „nu este aici”, c mormântul este gol în ciuda
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pazei stranice cu care a fost strjuit, este semn c viaa a
învins moartea i c istoria noastr nu mai e supus legii
pcatului i determinismului materiei.
Prezena particular i limitat a lui Isus în lume
aa cu era în cei 33 de ani ai vieii Sale pmânteti, devine
dup Înviere o prezen nelimitat i universal. Deja
atunci, când era în trup, împreun cu apostolii Si, Isus le
spune c e mai folositor pentru ei ca El s plece, deoarece
ne mai fiind aici sau acolo El va fi în tot locul.
i toat pedagogia lui Isus, în cele 40 de zile de
dup înviere în care s-a artat apostolilor, a fost aceea de
a-i deprinde cu credina Învierii.
În episodul de la Emaus, dup cum am vzut,
când cei doi ucenici cred cu siguran c Isus a înviat, El
dispare din faa lor. Mariei Magdalena cre vrea s-L cad la
picioare, îi spune „ Nu te atinge de mine!” i-i d misiunea
de a vesti Învierea Lui frailor Si, cci de acum înainte ea îl
va gsi pe Isus tocmai în comunitatea „frailor si”.
Când în sfârit la înlare, dispare definitiv din
viaa ucenicilor Si, acetia sunt rugai s rmân privind
în sus deoarece Isus ne-a asigurat c va rmâne cu noi în
toate zilele pân la sfâritul vecurilor. (Fapte 1,11)
Diaconul tefan, în timpul martiriului su,
exprim, aceast nou prezen a lui Isus prin afirmaia
c Dumnezeul su se afl pretutindenea i c cerul e
deschis pe verticala fiecrui credincios, oriunde s-ar afla
el, i deasupra lui e Isus în postura de aprtor, stând de-a
dreapta Tatlui. (Fapte 10,7-5)
Aceasta e prezena lui Isus cel Înviat: o prezen
universal. Pretutindenea unde este Tatl, Isus se afl de-a
dreapta lui. Iar credina noastr strbate pân acolo, unde
Isus a fost fcut ca un „înainte mergtor al nostru” (Ev 6,20).
Dar, în acelai timp, prezena lui Isus este personal
i particular în fiecare din ucenicii si.
Iar prin credina în Isus cel înviat, i în unire cu El,
cretinul se bucur de aceai libertate care sfideaz viaa
i moartea, spaiul i timpul, i toate obstacolele „cci
nimic nu-l poate despri de dragostea lui Hristos”(Rm. )
Prezena lui Isus cel înviat se manifest în lume
prin semne, prin sacramente. Aceste semne denot în
mod vizibil universalitatea lui Isus i o prezint tuturor
oamenilor i tuturor timpurilor, prin repetarea Liturghiilor
i multiplicarea slujitorilor si.
Preotul asigur prin slujire i credin, prezena
Domnului, cci Cuvintele lui i gesturile lui sunt ale lui
Isus, în numele cruia rostete cuvintele „Te iert i te
dezleg...” i „Acesta este trupul meu...”
Iar prezena universal a lui Isus în lume devine
particular în fiecare om, în fiecare din noi, îndat ce-l
primim pe Isus prin credin, prin sacramente, prin har
i ne atam de El prin iubire, dezbrcându-ne de omul
cel vechi i îmbrcându-ne cu omul cel nou, când putem
spune cu Sfântul Pavel: „M-am rstignit împreun cu
Hristos i de acum nu mai triesc eu, ci triete în mine
Hristos”. Hristos cel care m transfigureaz i m atrage
i pe mine în înviere Lui.
Pr. Anton RUS - Spiritualul Seminarului
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DESPRE ICOANA BIZANTIN
Dac icoana, are în final o vocaie teologicinterpetrativ aa cum o recunoate conciliul, atunci ea
devine în vremuri mai puin clare, legtura - un arc peste
timp, o punte între o teologie primar, harismatic, deci
lucrtoare, i una ultim, academic. Aadar icoana ca
i muzica sacr sunt reperele finale, jaloane, de care
o geografie sacr ar trebui s in cont. Se ne gândim
la momentul pascal „În mormânt cu trupul, în iad cu
sufletul, ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul i pe scaun
împreun cu Tatl i cu Spiritul ai fost Hristoase, toate
umplându-le Cel ce eti necuprins” (tropar). Avem
aadar trei momente, simultane, pe care doar icoana
le poate diferenia vizual – oferind un ”timp” parc,
fiecrei staiuni. Trei icoane simultane ale Invierii:
Christos care” a intrat o dat pentru totdeauna în Sfânta
Sfntelor nu cu sânge de api i viei, ci cu propiul sânge”
Ev 9,11 – icoana Sfintei Treimi, unde Fiul îi ofer
sângele simbolizat printr-un potir aezat la mijloc, în
faa proiectului de mântuire a Tatlui. La fel, avem
binecunoscuta icoan a ”Coborârii la iad”, o icoan
dinamic, unde coborârea însemn pân la urm o
înlare a celor drepi din timpurile Vechiului Testament.
i în final, o a treia icoan, semnalat de Erminia lui
Dionisie de Furna, foarte apropiat de ceea ce Biserica
roman imagineaz vizual în acest timp al anului: un
Christ glorificat, purttor al steagului biruinei, se înal
din mormânt în surprinderea rvit a strjerilor, care
devin astfel, fr voia lor, primii martori ai Învierii. Dar
mai avem o icoan, care aaz timpul în albia lui, timpul
îi reia ”cronologia” am putea spune, pentru c acest
moment devine o ocuren total, un detaliu sinoptic
al celor patru Evanghelii. Voi cita din Sf. Marcu:
”Dup ce a trecut sâmbta, Maria Magdalena, Maria,
mama lui Iacob, i Salome au cumprat miresme ca
s vin i s-l ung. i dis-de-diminea, în prima zi a
sptmânii, au ajuns la mormânt când soarele rsrise
…” – timpul e marcat total, prea multe detalii ca s
scape unei viziuni iconologice … e vorba de icoana
”Sfintele Femei la Mormânt”. Despre aceast moment
fixat vizual prin tradiia iconografic vom încerca s
vorbim acum. Ca decriptare a simbolismului iconic,
l-am ales pe printele Scrima, un savuros i subtil
teolog, prea puin valorificat în discursul teologic al
zilei. E vorba de un excurs pe care printele, l-a fcut
în efortul su de a articula, a contura chipul aproape
instituionalizat în tradiia bizantin (un lucru la care
Biserica noastr ar trebui sa reflecteze îndelung!) a
printelui duhovnicesc/spiritual – intr-o hermeneutic
a urmei - vzut ca semnificant i semnificativ, ca
o prezen care se activeaz de abia dup ”trecerea”
printelui spiritual, ca o deschidere ce se cere urmrit.
Vom lua ca reper icoana închipuit de Rubliov, pe care
Lazarev, a introdus-o în albumul dedicat iconografului,
totul, totui într-o interpretare a printelui Scrima,
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pasaj din Timpul rugului aprins:
”O icoan imens în deschiderea ei; o icoan
fr margini în înaintarea ctre orizonturile semnificate
de uimitorul mormânt gol din mijloc. Un foarte riguros
paralelipiped, uor trapezoidal, sarcofagul particip
înc pe jumtate la adâncimea insondabil a gropii, a
cavernei din temelia muntelui cosmic.
Peisajul – ca foarte adesea în pictura bizantin –
are aici rolul unui veritabil personaj, al unui rezonator,
i nicidecum pe acela a unui simplu cadru. Am putea
spune chiar c designatura, misiunea de a încorpora un
sens constituie un dat tradiional fundamental pentru
iconografia oriental i bizantin a peisajului. Cu
anumite caracteristici, evident, care disting pe marii
creatori-vizionari, precum Rubliov.
Ceea ce se ofer aici privirii nu e numai peisajul
unei grdini descrise mai mult sau mai puin rapid de
ctre martorii mormântului gol: e peisajul cosmic, redus
la tensiunea polarizant între hul deschis în cavern i
sarcofagul care iese parc din întunecimea lui. Bizar
ca operaie mecanic, aceast emergen face s rsar,
odat cu ea, sensul metalogic al urmei. Fr lespede,
descoperit, mormântul e locul central al icoanei: iar
acest loc central e locul unei absene. El semnific
absena definitiv, anihilarea a ceea ce pentru creatur
era, pân în acea clip, absena absolut, absena fr
remisiune, adic moartea. Acum, moartea e rsturnat
i transformat, ea însi, în absen
Martorii care înregistreaz în mod difereniat,
nuanat, aceast descoperire sunt, la dreapta mormântului,
cele trei femei purttoare de mir: trei siluete absolut
vertiginoase de elegan, de frumusee, de împlinire
deja, de transfigurare. Nu doar martore ale Învierii, ci
cele care au vzut i au îneles, pe care Învierea le-a
patruns deja virtual. La stânga mormantului se afl iari
o absolut uimitare prezen: un înger învemântat în alb,
aezat pe o perfect sfer mineral. Ceea ce aproape
nu mai are nevoie de interpretare; e imaginea însi a
circularitii oprite. Mineralul constituie, dup animal
i vegetal, ultimul i în acelai timp primul element al
manifestrii. Dac Paradisul era descris în registrul
vegetal, Ierusalimul ceresc e pur giuvaer, mineral
limpid. Adic mineral strbtut de lumin, înrudit cu
lumina, asimilând lumina. Giuvaerul nu e altceva decât
unirea paradoxal între piatr i strlucire. Îngerul st
deci pe aceast sfer de piatr, rezumând circularitatea
manifestrii i devenirea cosmic – convocate lâng
mormânt ca pentru o împlinire. Chiar fr s mai citm pe
Platon i pe ceilali greci, sfera ca imagine a perfeciunii
geometrice se împlinete aici prin proximitatea cu ceea
ce trece dincolo de perfeciune chiar: taina deschis i
neistovit: prezena transparând în absen; absena
învluind prezena.
(continuare în pag. 4)
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Or, cu o mân discret, elegant, îngerul arat
înspre mormâtul gol unde apre urma: sub forma
aceleiai esturi albe în care e învluit i mesgerul. E
giulgiul perfect intact, de care trupul nu s-a debarasat
desfcându-i alctuirea, ci pur i simplu l-a strbtut,
pentru c el aparine deja lumii Învierii. Giulgiul
care înfura trupul realmente mort rmas ca urm.
Se fixeaz aici iconografic unul dintre sensurile
tradiionale cele mai puternice, i nu totdeauna înelese,
pe care urma îl primete în câpul revelaiei christice, în
metafizica Spiritului nou, a spune, a Spiritului ce vine
în lume, de data aceasta în manifestarea lui plenar.
A încheia acest scurt comentariu iconografic
referindu-m la desfurarea aripilor îngerului, care
reprezint o geometrie puin frecvent în tratarea temei
Învierii. Ele sunt riguros îndreptate în sus, în poziia
unui zbor oprit. Sigur c aripile acestea au ca funciune
proprie zborul – nu în sens fizic, evident. Îns aici
îngerul cu aripile desfurate e, în acelai timp,
aezat; el st pe sfericitatea simbolic a cosmosului
– ca un martor apropriat i acceptat al mormântului
gol, al Învierii. Aici, mai mult decât în alte locuri,
sunt ispitit s evoc sensul pe care îl posed aripa. Nu
sensul afectiv, dulceag, alegoric al zborurilor roze de
cherubini i putti. Ci acel sens foarte riguros tradiional,
prezent mai ales în cretinism i islam. S ne aducem
aminte de marele Sohrawardi, cu al su ”Arhanghel
împurpurat”; el vorbete despre murmurul, despre
freamtul aripilor lui Gabriel. Parafrazând expresii i
definiii tradiionale, vom spune c aripile angelice
simbolizeaz comunicarea iradiant a energiei divine.
Aici, ele apar într-adevr înrudite, în desenul lor, cu
nite sgei radiale, cu razele unui cerc.
Sper ca ceea ce urmeaz s nu cad sub
impresia unui ”delir interpretativ”! Mrturisesc c
am luat un mic raportor colar i l-am dispus cum se
cuvine pentru a msura unghiurile fcute de aceste
neateptate aripi desfurate. Centrul cercului fiind
plasat în punctul median al feei îngerului, iar vârfurile
aripilor situate ca puncte pe circumferin, mi s-a prut
c gsesc – procedând cu mult grij i geometric
rigoare – un unghi de 23 pentru aripa interioar i unul
de 90 pentru cea exterioar. Sunt contient de riscurile
ascunse undeva în simptomele acestei benigne maladii
iscate de fervoarea interpretrilor; m încumet totui s
afirm c aripa exterioar designeaz simbolic zenitul,
locul solstiial care desfiineaz umbra, iar cealalt
indic înclinarea pe orbit a punctului vernal, adic
echinociul. Aripile ar sugera aadar – acestea fiind
spuse în treact i foarte modest, cu toate rezervele
legitime, cerute de uoara ”febr” amintit - trecerea
axului lumii de la înclinarea specific condiiei
manifestate la rectitudinea zenital a Învierii.”

În perioada 24.04.2013 – 26.04.2013, au avut loc
Exerciiile spirituale organizate de Seminarul Teologic
Greco-Catolic din Oradea, pentru toi seminaritii,
exerciii ce s-au desfurat în acest an la Stâna de Vale,
un loc special ce nu doar creioneaz, ci coloreaz din plin
imaginea primverii trezite la via.
Privite ca un moment al explorrii deertului,
exerciiile spirituale au exprimat adevrate momente de
împrtire i de comuniune nu doar cu cel/cei de lâng
noi, nu doar cu noi înine, ci în mod special cu Dumnezeu
Tatl. Tocmai de aceea un punct cheie de incipit al acestor
exerciii era înarmarea cu elementele fundamentale
pentru a putea strbate acest deert: tcerea, simirea
prezenei Divine, posibilitatea de-a avea diferite momente
de reflecie, rugciunea cea mai profund, provenit din
izvorul cel mai pur, inima.
Condui i îndrumai de ctre Printele Cristian
Crian – Rector al Misiunii Greco-Catolice Române din
Paris, precum i însoii de formatorii seminarului nostru,
cltoria s-a prezentat una bogat în experiene i mrturii
relatate, predicarea Cuvântului lui Dumnezeu stând
la baza refleciei personale ce avea s ne pregteasc
mai ales sufletete pentru Marea Srbtoarea a Învierii
Domnului nostru Isus Cristos. Din anumite figuri
emblematice precum fiul risipitor i tatl milostiv, figura
lui Zaheu vameul, Simon din Cirene am învat c fiecare
dintre noi putem s fim contieni de faptul c în aceast
via putem tri ca fiine vii ce-i desfoar activitatea
în copacul rugciunii, în copacul pocinei, în copacul
credinei i al restituirii, în copacul iertrii, precum i în
copacul slujirii lui Dumnezeu, pentru ca Isus s poat
erupe în mod spontan în noi mântuirea.
„Unele fgduine ale lui Dumnezeu nu se
întâmpl imediat, tocmai de aceea între fgduin i
împlinire exist uneori un timp de ateptare, DAR trebuie
inut cont de faptul c nimic nu îi este cu neputin lui
Dumnezeu. Aadar SOLUIA este credina, încredinarea
total în Dumnezeu, care vine din ascultare. Astfel putem
descoperi FIAT-ul pentru noi i întreaga lume, printr-o
disponibilitate gratuit i continu în faa lucrrii
Domnului în Biserica Sa.”
Mulumim Bunului Dumnezeu pentru aceste
momente de trire i de har, precum i organizatorilor,
celor ce ne-au însoit îndeaproape pentru a putea pune
accent cât mai bine pe modelul ISUS ce trebuie urmat!

Andrei VUCU
Anul III

Vlad-Traian HIRI
Teologie Pastoral, Anul III
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Exerciiile spirituale – aprilie 2013
FIDES EX AUDITU – Credina vine din ascultare
(Romani 10, 17)
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Din Pateric la srbtoarea Snilor Împrai Constantin i Elena
Despre împratul Constantin, care s-a coborât din cer
i a vorbit cu Paisie Pustnicul, despre care lucru auzind
Ioan Colov, l-a scris spre folosul celor ce-l ascult
Zis-a un oarecare dintre Sfinii Prini, cei din
Schit, c, i-a spus ava Ioan Colov, zicând: „Am vrut
odat s merg s cercetez pe Paisie Sihastrul, fiindc
era cu putin, ca, numai din privirea lui, s dobândesc
dumnezeiescul har. M-am dus la dânsul i, mai înainte
de a bate la ua chiliei lui, l-am auzit vorbind înuntru
cu un om i, sfiindu-m a bate, stam afar. Am fcut,
îns, puin zgomot,pe care auzindu-l, cinstitul Printe
a ieit afar i, vzându-m pe mine, bucurânduse, m-a îmbriat i m-a srutat, i eu, asemenea,
pe dânsul. Apoi, intrând în chilie i
nevzând înuntru pe nimeni altul,
nu m dumiream i m întrebam cine
s fi fost, oare, acela ce, puin mai
înainte, vorbea împreun cu Printele.
i priveam i într-o parte i într-alta,
s vd pe cineva. i el m-a întrebat:
„De ce priveti încoace i încolo i
nu te dumireti, ca i când ai vedea
vreun strin?”. Iar eu i-am rspuns:
„Cu adevrat, lucru preaslvit vd i,
nedumirându-m nu tiu ce s zic.
C puin mai înainte am auzit glasul
altui om, care împreun vorbea cu tine
i, acum, vd pe altcineva; i ce este
aceasta nu tiu. Deci, rog pe cuvioia
ta, s-mi ari aceast preaslvit
tain.”
Iar dumnezeiescul printe mi-a
zis: „O, Ioan, tain preaslvit îi va descoperi ie astzi
Dumnezeu. Iar eu se cade s-i art dragostea ce o are,
spre noi, monahii, buntatea Lui. Acela, prietene prea
ales, pe care l-ai auzit vorbind cu mine, era marele
Constantin, întâiul împrat al cretinilor. C s-a coborât
din cer, fiind trimis de Dumnezeu, i mi-a zis: Fericii
suntei voi, care v-ai învrednicit a avea petrecere
monahiceasc, pentru c, dup adevr a voastr este
îndumnezeita fericire a Mântuitorului. Iar eu i-am zis:
i cine eti tu, Domnul meu, care zici acestea i mult
ne fericeti pe noi, monahii? i mi-a rspuns: Eu sunt
cel zis marele Constantin i m-am coborât din cer, ca
s-i art slava, pe care o dobândesc monahii în ceruri,
precum i prietenia i îndrznirea ce au ctre Hristos.
i te fericesc pe tine, o, Paisie, pentru c-i îndemni
pe ei, la aceast fericit petrecere a pustniciei. Ci, m
prihnesc i m ocrsc pe mine, c n-am nimerit o
rânduial atât de mare ca aceasta, a monahilor, i nu
sufr paguba ce am suferit. i, iar am zis eu: Pentru
ce, o minunatule, te necjeti pe tine? Oare n-ai
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dobândit tu slava cea pururi fiitoare i dumnezeiasca
strlucire? i mi-a rspuns: Aa este, am dobândit-o,
dar nu am aceeai îndrznire ca monahii, nici o cinste
întocmai ca a lor. C am vzut sufletele unor monahi,
care, desprindu-se de trup, zburau ca nite vulturi i
cu mult îndrzneal se suiau la Ceruri. i ceata cea
potrivnic, a dracilor, nu se îndrznea apropie de ele.
Apoi, am vzut c se deschideau lor uile cerului i
intrau înuntru i, artându-se Cerescul Împrat, stteau
de fa, cu mult îndrznire, la Scaunul lui Dumnezeu.
Deci, pentru aceast vrednicie minunându-m eu, de
voi monahii, v fericesc i m defimez pe mine, c
num-am învrednicit a lua o îndrznire ca aceasta. Ci, o,
de a fi lsat, mcar la sfârit, vremelniceasca împrie
i haina împrteasc i coroana i s
m fi fcut srac i s fi purtat sac i s
fi primit i alte nevoine ale petrecerii
monahiceti!
Iar eu, apoi, am zis: Toate
bine le zici, o, sfinitule împrat i ne
mângâi pe noi cu acestea, îns, acestea
se cuvin a fi judecile Dumnezeului
nostru, i nu este cu dreptate a zice,
altfel, despre dumnezeiasca, dreapt
judecat. C Dreptul Judector toate
cu dreptate le d; dup vrednicia
fiecruia i dup ostenelile fiecruia
îi d i plata. C, într-o privin, viaa
ta nu avea ostenelile cele întocmai,
nici era asemenea, cu viaa monahilor.
C tu, adic, aveai femeie ajuttoare,
pe copiii ti, pe slugile tale, i multe
feluri de rânduieli, de îndulciri i
de odihne. Iar monahii defimând toate cele dulci i
veselitoare ale acestei viei, au luat pe Dumnezeu
în loc de buntile lumii i pe El Îl au bucurie i
bogie a lor i a face cele bine-plcute Lui socotesc
c este desftare i mare îndulcire, i sunt, cum zice
Apostolul, lipsii, necjii, ru ptimind. Drept aceea cu
neputin îi este ie împratul meu, s te faci întocmai
cu aceia. Deci în vremea când ziceam noi acestea, ai
venit i tu, fratele meu, Ioan, iar el, îndat s-a suit la
ceruri. Acum, dar, învându-te, prin aceast pild,
câte bunti pricinuiesc durerile pustniciei, întrete
pe frai. Acestea auzindu-le, eu Ioan, mari mulumiri
am dat lui Dumnezeu. Apoi, vorbind împreun îndestul
cu dumnezeiescul Paisie, m-am întors la locuina mea,
bucurându-m”.
Alexandru- Traian FARC
Anul III
Preluat din: Proloagele vol. II, Editura „Buna
Vestire”, Bacu, 1999, pp 770-771
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POSTUL MARE
Timp al convertirii i penitenei
(II)
De multe ori de-a lungul vieii trebuie s ne cerem
iertare, i de fiecare dat când o facem din inim, Domnul ne
iart. La sfâritul fiecrei zile când ne examinm contiina i
faptele noastre de peste zi, am putea spune „Ai mil de mine
Doamne”
Cci pentru aceasta mergem s ne spovedim, ca s
cerem mil i iertare pentru pcatele noastre i s primim
iertarea ca pe un dar, departe de al merita.
Dar mergem cu încredere bazându-ne nu pe meritele
noastre ci pe milostivirea Domnului, etern i infinit, mereu
disponibil s ierte.
El ne cere doar atât, s ne recunoatem vina cu
umilin, i s ne propunem a ne îndrepta.
Pentru aceasta ne mrturisim pcatele, în primul
rând, ca s fim iertai de Domnul prin intermediul preotului –
ca instrument i servitor al Domnului.
Nu mergem la confesional pentru a fi înelei i alinai.
Mergem s cerem iertare. De aceea recunoaterea pcatelor nu
const într-o simpl îniruire cronologic a acestora, ci într-o
acuzare a lor, într-o nelinite sufleteasc i prere de ru, de
aceea am fi dorit s nu se fi întâmplat niciodat, i în care
nu-i au loc dezvinovirile, disimularea propriilor greeli sau
diminuarea responsabilitii personale.
Prinii spirituali ai Bisericii ne înva c în mod
practic i înelept, o confesiune trebuie s aib urmtoarele
caracteristici: s fie concis, concret, clar i complet.
o confesiune concis este aceea lipsit de vorb mult;
este necesar doar expunerea faptelor cu umilin, fr
înflorituri i amnunte irelevante.
o confesiune concret este aceea în care penitentul (va
vorbi) se va acuza de pcatele sale înfptuite de la ultima sa
confesiune, împrejurrile în care acestea au fost înfptuite.
o confesiune clar este aceea în care, spre a fi înelei,
ne expunem exact greeala, manifestându-ne prerea de ru
de a o fi comis.
o confesiune complet, integral este aceea în care nu
lsm nimic deoparte din ruine sau fals pudoare, pentru a nu
ne simi prost în faa confesorului.
Postul Mare este un timp adecvat trezirii i educrii
contiinei i a mrturisirii.
Biserica ne amintete clar necesitatea confesiunii
sacramentale pentru ca toi s putem tri Învierea lui Hristos,
nu numai în liturghie ci i în propriile noastre suflete.
Mrturia sincer a pcatelor las mereu în sufletul
penitentului o linite i o bucurie pe care trebuie s le
experimentm statornic cu toii, pân la sfâritul vieii noastre.
Pr. Anton RUS - Spiritualul Seminarului
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Seminari tii în pelerinaj
la Sighet
„Nu catedralele mree au creat locurile
de pelerinaj, ci locurile în care s-a suferit pentru
credin”.
Îndemnai de minunatele cuvinte ale
Cardinalului Alexandru Todea, ca în fiecare an,
seminaritii notri au fost prezeni sâmbt, 11
mai 2013, la pelerinajul tradiional de la Sighetu
Marmaiei.
La acest eveniment au participat toi
Episcopii greco-catolici i romano-catolici,
împreun cu Nuniul Apostolic în România E.S.
Francisco-Javier Lozano, precum i numeroi
preoi, clugri i clugrie. Urmând tradiia
întemeiat dup perioada comunist, i anul
acesta, peste 2.000 de credincioi catolici
din întreaga ar s-au rugat împreun pentru
beatificarea episcopilor mori în faim de martiri
sub regimul comunist.
Pelerinajul a început la ora 9:00 cu o
procesiune de la Muzeul Memorial Sighet pân
la “Cimitirul Sracilor”, unde de la ora 10:30 s-a
celebrat Sfânta i Dumnezeiasca Liturghie.
Pelerinii au avut ocazia s viziteze
i Muzeul Memorial de la Sighet, locul de
exterminare pentru o bun parte a elitei României
interbelice, aruncat în temni dup instaurarea
regimului comunist. În “Cimitirul Sracilor”
de la Sighet odihnesc, printre atâtea morminte
anonime, i rmiele pmânteti ale Episcopilor
catolici care i-au dat viaa pentru credin
în sinistrul penitenciar de la Sighet în timpul
prigoanei comuniste: Valeriu Traian FRENIU,
Episcop greco-catolic de Oradea; Ioan SUCIU,
Episcop greco-catolic, Administrator Apostolic
al Arhidiecezei de Alba Iulia i Fgra; Tit
Liviu CHINEZU, Episcop greco-catolic; Anton
DURCOVICI, Episcop romano-catolic de Iai.
Cardinalul Lucian Murean, Arhiepiscopul
Major al Bisericii Române Unite cu Roma,
Greco-Catolice, în predica rostit la “Cimitirul
Sracilor” a spus: “Exemplul martirilor notri s
ne întreasc, fiindc pe urmele Mântuitorului
au transformat i ei mormintele lor în locuri
luminoase, care lumineaz atât de puternic,
încât iat, venim din toate colurile rii s lum
adevrata lumin imaterial a Învierii. Nu una
care se stinge dac viforul bate prea tare, ci una
care arde necontenit în sufletele noastre”.

Antoniu SUCIU
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Programul Devoiunilor în cinstea Maicii Domnului luna mai
2013, grota din curtea Seminarului Teologic
”În aceast lun mai a vrea s amintesc importana i frumuseea
rugciunii Sfântului Rozariu. Recitând Bucur-te Marie, noi suntem condui
s contemplm misterele lui Isus, adic s reflectm asupra momentelor
centrale ale vieii sale, pentru ca, aa cum a fost pentru Fecioara Maria i
pentru Sfântul Iosif, El s fie centrul gândurilor noastre, al ateniei noastre i
al aciunilor noastre. Ar fi frumos dac, mai ales în aceast lun de mai, s-ar
recita împreun în familie, cu prietenii, în parohie, Sfântul Rozariu sau vreo
rugciune ctre Isus i ctre Fecioara Maria! Rugciunea fcut împreun
este un moment preios pentru a face i mai puternic viaa familial,
prietenia! S învm s ne rugm mai mult în familie i ca familie!” Papa
Francisc- Audiena General -Miercuri 1 mai 2013.
La îndemnul Sfântului Printe, v invitam i noi în acest an la rugciunea
marian de la grota Maicii Domnului din incinta Seminarului ordean. De dou
ori pe sptmân, seminaritii împreun cu diferitele asociaii laice din Oradea
se vor uni în rugciune i în meditaie pentru a putea înelege cât mai profund
persoana i misiunea Maicii Domnului în istoria mântuirii noastre. Dup
fiecare rugciune, v invitm în Aula Magna la proiecii de filme religioase.
Mari, 14 mai, orele 19.45
Seminarul Teologic, Fondacio, Colegiul Sf.
Familie
rugciune: Acatistul Maicii Domnului
(Icoasele I - XXIV)
celebreaz: Pr. Eduard Fischer
predic: Ipod. Bala Radu
tematic: „Cci ce s-a zmislit în ea e de la
Spiritul Sfânt”Mt 1, 20
film: Cardinalul Iuliu Hossu
(Documentar biografic realizat de TVR)
Vineri, 17 mai, orele 19.45
invitai:
Reuniunea
Marian,
Viaa
Ascendent, AGRU, Asociaia Familiilor
rugciune: Paraclisul Maicii Domnului
celebreaz: Pr. Mihai Tegze /Pr. Ovidiu Duma
predic: Ipod. Bursa Horia
tematic: „Mama sa pstra toate cuvintele
acestea în inima ei” Lc 2, 51
film: Mons. Vladimir Ghika. Fratelui meu din
exil (2008, un film documentar realizat de Ana Boariu, cu
sprijinul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureti)
Mari, 21 mai, orele 19.45
invitai: ASTRU, Cercetaii, Liceenii
rugciune: Rozarul (Misterele de bucurie)
celebreaz: Pr. Iuliu Muntean
predic: Ipod. Burda Ctalin
tematic: ”S facei orice v va zice”In 2, 5
film: The Mission (povestea unui misionar plecat
s-i converteasca pe sud-americani la cretinism)
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Vineri, 24 mai, orele 19.45
invitai: Teriarii franciscani + Allegria
rugciune: Paraclisul Maicii Domnului
celebreaz: Pr. Mihai Vtmnelu
predic: Ipod. Blnean Cristian
tematic: ”Ferice de pântecele care te-a
purtat...” Lc 11,27
film: «FRATELE SOARE, SORA LUN» ecranizarea
vieii sfântului Francisc de Assisi, în regia lui
Franco Zeffirelli.
Mari, 28 mai, orele 19.45
invitai: Asociaia Caritas Eparhial Oradea
rugciune: Acatistul Maicii Domnului
celebreaz: Pr. Olimpiu Todorean/ Pr. Vasile
optea
predic: Ipod. Chiriloaei Matei
tematic: ”Lâng crucea lui Isus sttea mama
Lui” In 19, 25
film: Binecuvântat fii, închisoare (un film
închinat celor care au murit în închisorile comuniste)
Vineri, 31 mai, orele 19.00
invitai: Oratoriul Maria Imaculata, Radio
Maria
rugciune: Rozarul (Misterele de mrire)
celebreaz: Pr. Doru Popovici
predic: Ipod. Chivulescu Rzvan
tematic: ”În rugciune cu Maria”Fapte 1, 14
film: The Way (povestea unui tat care pornete
în pelerinaj spre Santiago de Compostella)
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Seminarul Teologic Greco-Catolic Oradea,
Snii Vasile, Grigore i Ioan
- istoric specializri Învmântul teologic greco-catolic de nivel
universitar la Oradea continu o tradiie început în
aezmântul din actuala strad Parcul Traian, nr. 20,
dup încheierea primului rzboi mondial, în anul
1920, când a fost terminat construcia, început în
1914 i întrerupt din cauza rzboiului, a Seminarului
Teologic Greco-Catolic al Eparhiei de Oradea. Acesta
ulterior a primit statutul de Academie Teologic,
similar celor de la Blaj i de la Cluj, care au funcionat
pân în toamna anului 1948, când au fost desfiinate
de ctre autoritile comuniste ale vremii.
Instituia destinat formrii candidailor la
preoie i-a reluat activitatea în 1991 sub o nou
titulatur – Institutul Teologic Greco-Catolic din
Oradea - ca instituie de învmânt superior,
consemnat prin Hotrârea de Guvern nr. 1221 din
22 noiembrie 1990.
Începând cu anul universitar 1998-1999,
acest Institut, cu specializarea sa iniial, Teologie
pastoral, creia i s-a adugat o dubl specializare,
Teologie didactic – Istorie, s-a integrat în
Universitatea „Babe-Bolyai” din Cluj-Napoca,
ca departament al Facultii de Teologie GrecoCatolic, alturi de cel existent deja la Cluj, în anul
urmtor înfiinându-se un nou departament la Blaj.
În anul 1999 se mai înfiineaz o dubl
specializare la departamentul din Oradea: Teologie
didactic – Filosofie, care alturi de cele dou
existente deja, au primit autorizrile de funcionare
provizorie.
Modificrile legislative privind învmântul
superior din vara anului 2005 au impus renunarea la
organizarea admiterii la dublele specializri Teologie
didactic – Istorie i Teologie didactic – Filosofie,
începând cu anul universitar 2006-2007.
De asemenea, redefinirea duratei ciclurilor
de studii superioare la 3 ani pentru nivel licen
i 2 ani pentru nivel master, au impus regândirea
modului de formare a candidailor la preoie. inând
seama i de modul de organizare a învmântului
teologic catolic din universitile pontificale i din
celelalte ri, începând cu anul universitar 20062007 la Departamentul din Oradea se organizeaz

concurs de admitere doar pentru specializarea
Teologie greco-catolic didactic. Programul
universitar al acestei specializri ofer pregtirea
teologic de baz inclusiv candidailor la preoie,
pregtire care pentru acetia este completat prin
formarea specific vieii de seminar pe parcursul
studiilor pentru nivelul licen (3 ani) i continuat
apoi pe parcursul studiilor de nivel master (2 ani).
Pentru nivelul master, începând cu anul
universitar 2002-2003 funcioneaz specializrile
master „Istoria Bisericii Române Unite cu
Roma” i „Teologie liturgic”, iar începând
cu anul universitar 2006-2007, o specializare
pluridisciplinar
(teologie-filosofie-economie),
„Fundamente ale identitii europene”.
www.seminaroradea.ro
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