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 În data de 6 ianuarie 2017, în Catedra-
la Sf. Nicolae din Oradea se da citire decretului 
1442/28.11.2016 prin care PS Virgil Bercea, epi-
scopul eparhial de Oradea Mare, proclama un AN 
JUBILIAR pentru Seminarul Sfinții Vasile, Grigore 
și Ioan, Oradea, la aniversarea celor 225 de ani de 
existență a instituției orădene de formare a preoților. 
 Anul jubiliar a fost inaugurat cu festivitățile 
ocazionate de Hramul Seminarului – Sărbătoarea 
Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigore Te-
ologul și Ioan Gură de Aur, (30 ianuarie 2017) și 
urma să se încheie în data de 6 decembrie 2017, săr-
bătoarea Catedralei Sf. Nicolae și a întregii Eparhii 
de Oradea.
 Toate activitățile Se-
minarului nostru desfășurate 
în această perioadă au fost 
organizate sub egida Jubileu-
lui 225. Cele mai importante, 
pe lângă obișnuitele vizite în 
diferitele eparhii și parohii 
din țară sau exercițiile spiri-
tuale dinaintea Crăciunului și 
a Paștilor, au fost simpozioa-
nele studenților și profesorilor precum și diferitele 
conferințe și vizite ale diferitelor fețe bisericești din 
țară și străinătate. 
 În anul 2017, pentru Eparhia de Oradea săr-
bătoarea a fost dublă, întrucât s-au aniversat 240 de 
ani de la înființare și 225 de ani de la fondarea se-
minarului. 
 Solemnitatea încheierii Jubileului 225 a fost 
pregătită de către comunitatea seminarului, care, s-a 
bucurat să facă parte din generația jubiliară. Eveni-
mentul s-a desfășurat în seara de 5 decembrie, înce-
pând cu celebrarea Acatistului Sfântului Nicolae, ur-
mat de Vecernia cu Litie, în cadrul căreia s-au venerat 
și moaștele Patronului Catedralei.     
 La aceste celebrări au participat, pe lângă 
mulțimea de credincioși din Oradea, toți seminariștii 

greco-catolici din România, respectiv de la semina-
rele greco-catolice din Blaj și Cluj Napoca, însoțiți 
de formatorii lor precum și de cei de la Pio Romeno, 
aparținători ai Eparhiei de Oradea. De asemenea, 
am avut marea bucurie de a avea în mijlocul nos-
tru și rectori și formatori, însoțiți de seminariști, de 
la seminarele greco-catolice din Ucraina: Ujhorod, 
Kiev, Lviv, Ivano Frankivsk, Ternopil, Drohobich 
dar și de la Colegiul Oriental din Eischtätt, Ger-
mania și de la Seminarul greco-catolic din Preșov, 
Slovacia. Importanța slujbelor a fost dată și de 
prezența Mitropolitului din Preșov, IPS Ján Babjak, 
a PS Alexandru Mesian, episcopul de Lugoj, a PS 

Manuel Nin din Atena, Grecia și, 
desigur de prezența Preasfinției 
SaleVirgil, episcopul nostru de 
Oradea. 
 Ziua de 6 decembrie 2017 
rămâne în istoria seminarului 
orădean dar și a eparhiei noastre 
întrucât aproape toți preoții din 
eparhie, împreună cu cei invitați 
din țară și străinătate – aproape 
200 la număr, cu diaconii și cu 

seminariștii prezenți, cu episcopii și mitropoliții 
veniți la Oradea pentru acest eveniment, au cele-
brat Sfânta Liturghie de încheiere a Jubileului 225. 
Procesiunea a început de la Liceul Greco-Catolic 
Iuliu Maniu la ora 9.45, urmând ca la ora 10.00 
să înceapă Sfânta Liturghie. Episcopii care ne-au 
fost alături au fost, pe lângă cei amintiți mai sus: 
IPS Miguel Maury Buendia, Nunțiul Apostolic în 
România și Republica Moldova, cel care a și ținut 
cuvântul de învățătură, IPS Fülöp Kocsis, mitropo-
litul de Hajdúdorog, PS Vasile Bizău, episcop de 
Maramureș, PS László Böcksei, episcopul romano-
catolic de Oradea și PS Florentin Crihălmeanu, epi-
scop de Cluj-Gherla. 
 

JUBILEUL 225 S-A ÎNCHEIAT
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Evenimentul a fost marcat de primirea trepte-
lor de către seminariștii din anii I, III și IV, respec-
tiv înveșmântarea cu reverendele și hirotesirea întru 
lectori și ipodiaconi. Treptele au fost acordate după 
binecuvântarea de început a Sfintei Liturghii, de că-
tre Excelența Sa, Nunțiul Apostolic, PS Virgil, PS 
Alexandru și de PS Vasile, întrucât în seminarul nos-
tru se formează și seminariști 
aparținători eparhiilor de 
Maramureș și Lugoj.

 Pe lângă episcopii, 
preoții și seminariștii prezenți, 
au participat la solemnitate și 
un număr mare de credincioși 
din Oradea și din diferite părți 
ale Eparhiei de Oradea dar și din 
alte locuri.

 Evenimentul solemn de încheiere a Jubileu-
lui 225, respectiv celebrările liturgice, reprezintă un 
mod prin care i-am mulțumit Domnului pentru toa-
te generațiile de preoți care, de-a lungul istoriei, s-au 
format în seminarul orădean. Euharistie înseamnă 
mulțumire. În cadrul celebrării euharistice, la care 
au dat răspunsurile toți seminariștii greco-catolici 
din România prezenți, i-am adus laudă lui Dumnezeu 
și i-am încredințat acțiunea formativă din seminare-

 Mă îngrozesc de fiecare dată când citesc 
ultimele statistici despre avort atât la nivel mondi-
al, cât, mai ales, la nivel național. Conform datelor 
publicate de site-ul mediafax.ro, Organizația Mon-
dială a Sănătății, plasează România ca fiind țara cu 
cea mai ridicată rată de avort din Europa în anul 
2012: 480 de avorturi la 1000 de nașteri, ceea ce 
înseamnă că aproape jumătate din copiii concepuți 
sunt avortați, o rată de două ori mai mare decât cea 
a Uniunii Europene. Totodată, România înregis-
trează şi cea mai mare rată a mortalităţii materne: 
27 decese la 100.000 de naşteri, potrivit CSID. În 
ceea ce priveşte rata sarcinilor în rândul adolescen-
telor, într-un studiu realizat de Institutul Naţional 
de Statistică în perioada ianuarie 2012-martie 2013, 
se arată că, pe segmentul de vârstă cuprinsă între 
15-19 ani, au fost înregistrate 12.073 de gravide, 
dintre care 7.547 au ales să întrerupă sarcina.
 La ce fel de viitor ne așteptăm noi ca po-
por când, ani la rând, ne ucidem aproape jumătate 
din acele vlăstare care înseamnă VIITORUL? Vor-
bim atât de mult de dreptul femeii asupra propriu-
lui corp și subminăm cu atâta dezinvoltură dreptul 
acelui copil la viață; unde sunt drepturile sale ca 
persoană umană? Cine ne dă nouă dreptul să luăm 
o viață atunci când considerăm că va afecta viața 
noastră sau că ne va lua fericirea? Paradoxal... noi 

le noastre, rugându-l în același timp „să cheme noi 
lucrători în via sa, deoarece secerișul este mult iar 
lucrătorii sunt puțini” (Lc. 10,2).

 Evenimentul s-a încheiat cu o agapă frater-
nă la care au participat toți invitații – laici, preoți, 
seminariști și episcopi –  în cadrul seminarului.

 Mulțumim tuturor celor care ne-au spriji-
nit de-a lungul anilor și celor 
care continuă să ne sprijine 
și, în mod deosebit, celor care 
au fost prezenți la eveniment: 
credincioși de-ai noștri, preoți, 
seminariști, episcopi dar și 
reprezentanți ai instituțiilor de 
învățământ din țară și străină-
tate, precum și reprezentanților 
instituțiilor statului de la nivelul 

local și de la nivelul național, precum Dl. Secretar de 
Stat pentru Culte, Victor Opaschi, care a adresat un 
discurs celor prezenți.

 Sperăm ca acest eveniment să fie, pentru bi-
serica noastră, un nou imbold pentru trăirea autentică 
a credinței. Să trezească speranță în sufletele noastre 
și, desigur, să ne ajute să devenim din ce în ce mai 
mult o singură turmă, condusă de un singur Păstor!

oamenii putem lua viața dar nu o putem da; doi 
oameni pot spune: „Vrem să renunțăm la acest co-
pil!” dar nu pot spune: „În acest moment, prin uni-
unea conjugală, vom avea cu siguranță un copil!” 
– trebuie să mai intervină Cineva pentru a da viața. 
Așadar, luăm ceva ce nu ne aparține, luăm ceva ce 
ne-a dat Altcineva. Păcatul suprem al omului așa-
zis modern este chiar acesta: se crede el însuși cre-
ator și managerul vieții și al lumii. Toate celelalte 
sunt doar efecte colaterale ale acestei concepții ac-
tuale ale omului, în ceea ce privește viața și lumea.
 Gary Becker, laureat al Premiului Nobel 
pentru economie în anul 1992, susținea în cadrul 
documentarului Demographic winter (Iarna demo-
grafică) că am intrat într-o nouă epocă: înlocuirea 
generațiilor. Deși în peste 70 de țări (fie ele sărace 
sau bogate, catolice sau islamice) putem vorbi de 
un declin accentuat al natalității, populația globu-
lui a crescut cu peste două miliarde de locuitori în 
ultimii aproximativ 50 de ani și se preconizează 
că va mai crește cu încă trei miliarde până în anul 
2050. Care este explicația? Motivul pentru care lu-
mea a cunoscut o explozie demografică în ultimul 
secol nu este pentru că oamenii au început brusc 
să facă mai mulți copii, ci pentru că, prin ultimele 
descoperiri ale științei, durata medie a vieții s-a 
mărit considerabil.

(urmare din pag. 1)

AVORTUL – GENOCIDUL MODERN
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Populația de copii în lume a scăzut drama-
tic ajungându-se la situația incredibilă din nordul 
Italiei și multe părți din Spania, unde fertilitatea 
este sub 1, adică majoritatea femeilor de acolo nu 
mai fac nici măcar un copil. Rata fertilității în Eu-
ropa este de 1.38, în timp ce rata fertilității pentru 
supraviețuire este de 2.1. Conform aceluiași Gary 
Becker, fertilitatea scăzută, care este principala ca-
uză a declinului populației, înseamnă că nu avem 
suficienți tineri care muncesc, comparativ cu nu-
mărul de pensionari care trebuie să primească pen-
sia și medicamentele necesare. Cum vom finanța 
aceasta în viitor?

În România, s-au efectuat, din 1958 până în 
2011, un număr de  21.651.277 de avorturi, se ara-
tă într-o statistică realizată de Asociaţia Pro-Vita 
Bucureşti la finalul anului tre-
cut. O statistică şocantă arată 
că România ocupă al doilea 
loc în lume ca număr de avor-
turi raportat la populația actu-
ală (Rusia este pe locul întâi): 
22.743.390 de avorturi legale, 
chirurgicale, doar în spitalele 
de stat, în perioada 1958 – iu-
nie 2016, față de o  populație 
de 19.760.000 de persoane la 
1 ianuarie 2016. Și ne mai întrebăm de ce suntem 
bătuți de soartă și de ce ne aflăm în această situație 
precară... O țară care își ucide copiii nu se va putea 
gândi niciodată la un viitor strălucit. Oare în aceste 
milioane de avorturi nu ne-am ucis mulți oameni 
de valoare? Câți conducători și lideri de caracter 
au plecat fără să își poată demonstra calitățile cu 
care au fost înzestrați încă de la concepție de către 
Creator? Părinții care își ucid copiii, își „vor ucide” 
și Creatorul, dacă nu au făcut-o deja. 

Îmi aduc aminte de o întâmplare pe care am 
auzit-o recent. O femeie, văzând că baiatul ei nu 
o ascultă deloc și întră în tot felul de probleme, a 
mers să se plângă unchiului Mihai de la Prilog, 
așa cum a rămas în memoria tuturor. Cunoscut ca 

Spiritul Postului Crăciunului constă, în bună 
măsură, în trăirea noastră alături de Sfânta Fecioară 
în această vreme în care ea îl poartă pe Isus în pân-
tecele ei. Și viața noastră, a oamenilor, este un ad-
vent puțin mai îndelungat, o așteptare a momentului 
în care ne vom întâlni, până la urmă, cu Domnul. 
Creștinul bun (înțelept) știe că acest advent trebuie 
trăit alături de Fecioara, în toate zilele vieții pe care 
o are de trăit, dacă vrea să fie sigur de întâlnirea 
cu Cristos, în această viață și apoi în eternitate. Și, 

„omul care vede prin oameni”, unchiul Mihai a 
dojenit-o blând: „Acum te tot poți plânge că pe cel 
care trebuia să te asculte și să aibă grijă de tine, 
l-ai omorât.” Ea nu spusese nimănui că făcuse un 
avort, dar cum nici un lucru nu rămâne ascuns, 
Dumnezeu i-a descoperit acestui om sfânt această 
acțiune a femeii tocmai pentru a-i explica că, de 
cele mai multe ori, ceea ce ni se întâmplă în viață 
sunt urmările a ceea ce am făcut în trecut. Și este 
adevărat... fie ca persoană, fie ca popor, noroiul în 
care ne scăldăm azi este o urmare firească a furtu-
nilor ce le-am provocat în trecut. Nu există acțiune 
umană fără consecințe în viitor. Facem binele, mai 
repede sau mai târziu, binele se va întoarce în viața 
noastră; facem răul, să fim siguri că efectele lui ne 
vor urmării mulți ani de acum încolo. 

Voi încheia această mo-
destă pledoarie pentru viață 
cu sublima observație a ce-
lui de-al 40-lea președinte al 
SUA, Ronald Reagan: „Am 
observat că toți cei care sunt 
în favoarea avortului au fost 
născuți deja”. Este atât de ușor 
să decidem dacă o persoană 
trebuie să trăiască sau să moa-
ră dar parcă ne e atât de greu 

să renunțăm chiar și la o zi din viața noastră. Oare 
cum am privi avortul dacă persoana aceea care se 
pregătește să moară am fi chiar noi? Ne îngrozim 
când auzim despre cele peste 100 de milioane de 
oameni morți în cele două războaie mondiale dar 
rămânem indiferenți la cele peste 1 miliard de 
avorturi făcute în întreaga lume din anul 1920 în-
coace. Avortul este considerat, pe bună dreptate, 
cel mai mare genocid din istorie și el continuă și 
astăzi în timp ce noi încercăm să descoperim viața 
pe alte planete din univers. Neglijăm viața de lân-
gă noi și o căutăm la sute de ani lumină distanță. 
Mai putem fi considerați oare ființe raționale?

pentru a fi pregătiți pentru Nașterea Domnului, este 
nevoie să o însoțim în aceste zile pe Sfânta Maria, 
cu o mai mare iubire și încredere. Maica Preacu-
rată aduce în suflete bucuria, deoarece ea ne duce 
la Cristos. Ea este maestra așteptării și speranței. 
Maria proclamă: „toate generațiile mă vor numi fe-
ricită” (Lc 1,48). De cele mai multe ori așteptarea 
Doamnei noastre contrastează cu nerăbdarea noas-
tră.

TIMP AL AȘTEPTĂRII ȘI SPERANȚEI
POSTUL CRĂCIUNULUI  

(continuare în pag. 4)

Fr. Florin BODE                                                                                            
Vicerector

Pr. Anton RUS                                                                                            
Asistent Spiritual



4 Seminarium Varadiensis

Noi cerem lui Dumnezeu să ne răsplătească ime-
diat pentru puținul bine pe care l-am făcut. Și când abia 
apare prima greutate, suntem tentați de a ne lăsa repede 
păgubași. Suntem de multe ori incapabili de a face efor-
turi, de a rămâne în așteptare. Considerăm că nu cade 
în deznădejde acela care trece prin greutăți și durere, 
ci acela care nu aspiră la viața eternă prin sfințenie, 
acela care se lasă copleșit de disperare la gândul că nu 
poate să le atingă. Această situație este determinată de 
neîncredere, dar și de nepăsare, de lene, precum și de 
excesiva strădanie pentru bunurile lumești care sunt 
socotite unicele adevărate. Uneori descurajarea în ceea 
ce privește propria sfințenie este determinată de slăbi-
ciunea dorinței, de teama eforturilor pe care le compor-
tă lupta ascetică și renunțarea la slăbiciunile și dezor-
dinile simțurilor. În plus și aparentele tulburări aduse 
de lupta noastră interioară ne pot descuraja. Acela care 
face, însă, totul pentru iubirea lui Dumnezeu și pentru 
gloria Lui nu se tulbură niciodată.

Îl vom vedea pe Isus în iesle, dovada milostivi-
rii și iubirii lui Dumnezeu. Vom putea atunci îndrăzni 
să gândim și să spunem: în noaptea nașterii Lui to-
tul se oprește la mine. Mă aflu înaintea Lui, nu mai 
există altceva nou, altcineva în afară de El. Chiar dacă 
nu spune nimic, El se află aici, Dumnezeu care mă 
iubește. Iar dacă Dumnezeu se face om din iubire față 
de mine, cum să fiu indiferent, cum să nu-l caut? Cum 
să-mi pierd speranța de a-l întâlni dacă El mă caută? 
Să îndepărtăm, așadar, de la noi orice descurajare; nici 
greutățile exterioare,  nici nefericirea noastră personală 
nu pot face nimic înaintea bucuriei Nașterii Domnului.

De-a lungul Vechiului Testament, așteptarea se 
manifesta ca o constantă, ca una din caracteristicile 
esențiale ale poporului lui Dumnezeu. Cărțile Vechiu-
lui Testament relatează istoria mântuirii în care, pas cu 
pas, se pregătește venirea lui Cristos în lume. În Gene-
ză se vorbește deja despre victoria femeii asupra pute-
rilor răului, despre o lume nouă. Profetul Osea vestește 
că Israel se va converti și că va înflori vechea iubire. 

Isaia vestește sosirea lui Mesia. Mica va indica Bethle-
emul Iudeii ca loc al nașterii Sale.

Isus aduce cu sine de la ieslea din Bethleem 
și până în momentul Înălțării sale la Cer, un mesaj 
de așteptare și speranță. El însuși este unica noastră 
speranță. Să privim, așadar, spre peștera din Bethle-
em, într-o așteptare atentă și să înțelegem că doar cu 
El ne vom putea apropia cu încredere de Dumnezeu 
Tatăl. Domnul însuși ne-a arătat că obiectivul princi-
pal al speranței creștine nu sunt bunurile acestei vieți, 
pe care rugina, molia și viermele le strică, hoții le sapă 
și le fură, ci comorile moștenirii veșnice, fericirea su-
premă a posedării eterne a lui Dumnezeu.

Să sperăm, plini de încredere, că într-o zi El ne 
va da și nouă fericirea cea veșnică și, încă de pe acum, 
iertarea păcatelor și harul. Ca o consecință, speranța se 
extinde și asupra tuturor mijloacelor necesare atinge-
rii acestui scop, inclusiv a bunurilor pământești, însă 
numai în măsura în care Domnul le orânduiește spre 
mântuirea noastră. Să luptăm mereu cu toate puterile 
împotriva formelor minore de descurajare împotriva 
deznădejdii și preocupării aproape exclusive pentru 
bunurile materiale.

Speranța duce la abandonarea de sine în mâi-
nile Domnului și la punerea la îndemâna noastră a 
tuturor mijloacelor pentru o luptă ascetică care ne va 
determina să o luăm de la început de mai multe ori, 
să fim constanți în credință și răbdători în mijlocul 
adversităților și întâmplărilor de tot felul. Speranța 
noastră în Domnul trebuie să fie mai mare în măsura 
în care dificultățile prin care trecem sunt mai mari, sau 
în măsura în care mijloacele de luptă de care dispunem 
– împotriva dificultăților – sunt mai mici. A spera în 
Isus înseamnă a te încrede în El, a-L lăsa să lucreze 
în noi.

Să rugăm pe Preacurata Fecioară Maria să ne 
ajute să știm aștepta acum și întotdeauna, plini de 
credință, pe Fiul ei, Isus Cristos, Mesia cel vestit de 
Profeți. Amin.

(urmare din pag. 3)

REFUGIAȚII DIN SIRIA
PROVOCARE PENTRU EUROPA

Acest demers își propune identificarea proble-
melor pe care valul de refugiați, în special al celor 
proveniți din Siria aflată în razboi, le pune din punct 
de vedere al gestionării practice. Totodată, încercăm 
sa identificăm problemele specifice din perspecti-
va coerenței atitudinii adoptate de decidenții eu-
ropeni în raport cu valorile asumate, declarate ale 
societăților europene. Spunem societăți și nu socie-
tate, dată fiind situația generală a Europei care, deși 
de decenii proclamă o idee de integrare economică, 
politică, etc și de unitate în diversitate, este departe 
de o voce unică și coerentă. Situația este mult mai 
complicată după acest ultim deceniu în care Europa 

a făcut eforturi consistente să „ia aer” și să nu capo-
teze în fața crizei care macină economia, dar și în 
fața crizei identitare și a valorilor care dau de furcă 
întregului segment social, extrem de fragmentat și 
care face ca o serie de concepte, în special cele ce 
țin de morală, să frizeze cu absurdul prin relativis-
mul noilor definiții.

În final, ne propunem să lansăm cu modes-
tie câteva idei ce vor să fie propuneri de răspuns la 
aceste provocări.

 Societatea planetară este astăzi globalizată. 
A fost ea oare mai puțin globalizată în decursul is-
toriei?
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Se pare că nu, devreme ce istoria ne arată, în 
special în primul mileniu d.Hr., că lumea a cunoscut 
din plin fenomenul migrației cu tot ceea ce a însem-
nat acesta, de la vărsarea de sânge și dispariția unor 
comunități locale, până la fenomenul de înglobare și 
înculturare a noilor veniți. Adevărul istoric al acelor 
vremuri apuse pare că bate iarăși la ușa istoriei cu 
toate că, dacă analizăm mai atent fenomenele istori-
ei umanității și societații (europene în special, dar nu 
numai), constatăm că omul parcurge istoria într-o con-
tinuă mișcare. „Colonizarea” planetei s-a făcut în tot 
timpul, unele comunități au tins spre izolare în teritorii 
diferite, altele au fost mai predispuse la circulație, în 
sfârșit, toate acestea au condus la închegarea unor noi 
culturi diferite.  Nici un spațiu nu a fost vreodată în-
chis ermetic din punct de vedere cultural. Închiderea, 
izolarea țin de patologic. Dacă o cultură se izolează, ea 
tinde spre dispariție. De fiecare dată când o comunita-
te deținatoare a unei culturi a ieșit din arealul său și a 
intrat în contact cu alta, în mod inevitabil, s-a produs 
o ciocnire. În mod cu totul particular ar trebui amintit 
aici și factorul religios - homo religious - care a contri-
buit din plin la alteritate, ca trecere a existenței indivi-
dului și comunităților de la o 
stare la alta sau la a privi pro-
pria existență dintr-un punct 
de vedere diferit de ea însăși 
(cea de până la contactul cu 
noii veniți/găsiți).

 Indiferent că vorbim 
de valul actual de refugiați 
(fenomen complex) care tin-
de către Europa, și nu numai, 
sau despre mișcările (econo-
mice) migratoare mai vechi, 
problemele, în măsura în care reușim să le înțelegem, 
s-ar putea identifica astfel :

- eu sunt mai altfel decât ei (sau ei mai altfel de-
cât mine/noi);

- particularitățile sistemelor de educație actuală 
fac să uităm faptul că în trecut aceste mișcări migra-
torii au fost benefice Europei, dacă ne gândim numai 
la logică și filosofie (făra sa mai amintim matematica, 
medicina, etc).

- cum să ne împrietenim cultural pentru că nu 
există amintiri morale despre acești refugiați/migra-
tori.

 Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că Eu-
ropa, aflată pe un parcurs consistent de uniune și inte-
grare, are rezultate mai bune pe linie economică, chiar 
dacă acestea nu excelează astăzi într-o lume măcinată 
de criză de aproape zece ani. În acest context, Euro-
pa încearcă să își redescopere identitatea. Este posibi-
lă o asemenea redefinire descoperindu-i pe alții? Papa 
Francisc spune: „Această criză a migrației este o șansă 
unică ca să ne trezim și să ne redefinim propria cultu-
ră”.

 Un lucru este clar, dupa câțiva ani de când per-
sistă acest proces migraționist și după ce numărul celor 

veniți depășeste numere cu șase zero-uri (milioane): 
Europa de mâine nu va mai fi ceea ce a fost sau este 
astăzi. Spațiul european, chiar dacă se bucură de oare-
care stabilitate, mai devreme sau mai târziu, vrem nu 
vrem, va parcurge o tranziție culturală, sau mai bine 
spus, aculturație - adică preluarea de către una dintre 
comunități a unor elemente de cultură materială și spi-
rituală sau a întregii culturi a altei comunități aflate pe 
o treaptă superioară de dezvoltare. 

 Dar oare, care dintre ele, cea europeană, 
tradițională sau celelalte care vin, și care din ele poate 
fi considerată superioară? Dilema contactului dintre 
(cele două) comunități ce provin din spații diferite oferă 
doar latura întâlnirii transformante. În cele de față ră-
mânem în această dimensiune a termenului aculturație 
ca fiind înrădăcinarea culturală a unei populații care 
vine (migranții) într-o populație gazdă (europeană).

 În mod normal, în contextul celor arătate mai 
sus, împământenirea unei populații alogene ar trebui 
să conducă la o îmbogățire a culturii respective (euro-
pene). Dar de fapt, are loc un schimb reciproc, vorbim 
de o cultură majoritară în cadrul căreia cultura minori-
tară tinde să se manifeste.

 Țări cu democrații 
„solide” ca Franța, Germania, 
Marea Britanie au anumite 
comunități, sunt cetățenii lor, 
dar din păcate, se pare ca în 
decursul perioadei postbeli-
ce aculturația s-a făcut greșit. 
O consecință este și această 
revendicare a terorismului 
de către grupări pro-islamice 
care nu aparțin generațiilor 
care au venit, ci copiilor și 

nepoților acestora. Însă acest terorism colorat ideolo-
gic de motivații pseudo-religioase nu poate fi generat 
de religie. Se pare ca sunt alte interese în spate.

 Cât privește răspunsul la aceste provocări, 
dată fiind dimensiunea fenomenului, toată lumea 
așteaptă raspunsuri de la decidenții politici. Însă există 
și opinia conform căreia problema nu se va rezolva po-
litic sau prin clasa politică, din acest punct de vedere 
Europa fiind extrem de divizată (vezi prestația politi-
co-declarativă a președintelui UE în raport cu liderii 
naționali sau modul de a conduce o națiune - Franța 
- prin declarații TV menite a stopa derapajul cotei de 
popularitate - hollande-izare).
 În mod natural, vom asista la o reașezare/re-
definire. Trebuie ascultați toți factorii responsabili pe 
linie istorică, socio-umană, făcută o analiză multia-
xială, corectă și reală a situației care să conducă la o 
diagnoză, ca premisă a viitorului, a prognozei. 
 Altfel spus, să vedem CE VREM? În unele me-
dii se vorbește inclusiv de abordarea etno-psihiatrică 
care să conducă la o redefinire a normalității (factorului 
de cultură). 

Iulian PALAS 
Anul IV

(continuare în pag. 6)



6 Seminarium Varadiensis

 Europa aflată în criză identitară, și nu numai 
(demografică, etc), are o șansă în definirea pacis-ului 
de mâine. Pentru că procesele de aculturație depășesc 
capacitatea de reacție a politicienilor, coabitarea trebu-
ie văzută și abordată ca un proces natural, care se face 
în timp, cu tensiunile sociale „de rigoare”, dar care 
vor însemna pași spre găsirea unui echilibru. Negarea 
existenței unei asemenea problematici nu va fi de nici un 
folos, și mai ales europenilor care ar putea avea deranj 
mare. 
 România (mai ales în Transilvania) oferă alături 
de țările din Balcani experiența coabitării istorice, in-
clusiv cu islamul venit pe filieră otomană și care totuși a 
reușit păstrarea identității culturale prin faptul că a știut 
și a reușit să reacționeze în timp și la timp. Din păcate, 
la nivel european, tendințele de secularizare și laicizare 
au condus la scoaterea oricăror urme de transcendent 
în valori, în morală, etc. Acest lucru face foarte dificilă 
coabitarea și mai mult, face dificilă manifestarea pro-
priei identități în contextul umanității de azi caracteri-
zată prin globalizare. Mai mult, Europa (conducătorii) 
nu mai recunosc rădăcinile creștine a ceea ce este astăzi 
Europa.
 Este nevoie de măsuri inteligente care implică 
acceptarea importanței factorilor sociali și culturali (me-
ta-psihanaliza culturală). Orice ripostă, ca mecanism de 
apărare poate conduce la impulsuri inconștiente.
 Trebuie să învățăm din istorie și, mai ales, uzând 

de inteligență să facem o analiză corectă a greșelilor 
trecutului. Orice tensiune acumulată, fie ca e dată de 
schimbarea de frontiere, de legislația permisivă sau de 
discriminare conduce la dezechilibre. Reașezarea pe 
coordonate de echilibru presupune de multe ori alte ten-
siuni. Este bine pentru viitor, să învățăm din experiența 
conflictului din fosta Iugoslavie.
 Nu avem în față decât două scenarii viitoare :
- situația acceptării dinamismului spiritului uman care 
să conducă la modificări culturale în sensul evoluției;
- situația suicidară, a ne închide, a ne izola, iar viitorul 
se cheamă dispariție. 
 Problema masei critice devine în acest context 
o problemă perfidă: pe de o parte migrația economi-
că dorește salvgardarea culturii autohtone, dorește 
acest lucru și reprezintă motiv de delocalizare. În plus, 
generațiile ulterioare, dacă parcurg un eșec de inte-
grare (socială și nu numai), ei nu mai sunt atrași de 
statul „căpușat” pentru că nu le oferă viitor și atunci 
recurg  la refugii fantasmatice, care îi fac să se simtă 
acasă, valorizați. Unul dintre aceste refugii îl reprezintă 
mișcările radicale islamiste. De cealaltă parte, vor apă-
rea nuclee în care aculturația se produce invers și care 
vor genera reacții prin tendința de aculturație a statului 
gazdă.
 Europa are acum o problemă: FRICA DE IS-
LAMIZARE. Ține de paranoia sau este instrument cul-
tural? Timpul ne-o va arăta.

(urmare din pag. 5)

 Majestatea Sa, Regele Mihai I al României a în-
cetat din viață în data de 5 decembrie 2017. Preasfinția 
Sa Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea a 
celebrat vineri seara (15 decembrie) Sfânta Liturghie 
urmată de parastas, pentru sufletul Majestății Sale. 
 Amintindu-ne de vizita Regelui la Oradea în 
August 1997, nu vrem să scoatem în evidență decât 
un aspect esențial: latura Sa 
creștină. Credinţa în Dumne-
zeu l-a ajutat pe Regele Mi-
hai să înfrunte comunismul 
și exilul, părăsind țara pentru 
a salva vieți. „Important este 
să nu îţi pierzi credinţa. Cine 
îşi pierde credinţa e ca un va-
por fără busolă. Se rătăceşte.”, 
spunea Regele Mihai. 
 „Dacă e unită cu fapta, credinţa noastră ne în-
tăreşte, se face scut în faţa necazurilor. A fi creştin e un 
mod de existenţă, nu a face din tine un membru al unei 
asociaţii sau al unei confesiuni. Nu e de ajuns să cu-
noşti fundamentele credinţei pentru că aşa orice teolog 
ar fi mântuit. Se vede în felul de viaţă al omului dacă 
credinţa lui nu este numai o înşiruire de precepte. 
Nici naziştii, nici comuniştii nu-i iubesc pe cei care se 

apropie de Dumnezeu cu toată puterea lor de credin-
ţă. Pentru că aceştia nu se mai lasă minţiţi. Un creştin 
adevărat este o fiinţă lucidă, nu se lasă ademenită pe 
căi potrivnice naturii lui. El aparţine adevărului, iar 
adevărul ne eliberează.” (sursa: Convorbiri cu Mihai I 
al României, Mircea Ciobanu, vol. 1, Humanitas, 1991, 
p.199)

 „În fiecare seară, eu mer-
geam în dormitorul mamei mele 
şi împreună cu ea, învățam de 
fapt să spun rugăciuni. Aşa că 
atunci când făceam rugăciunile 
cu mama mea, aveam una pe ro-
mâneşte, una pe englezeşte. Astea 
mi-au rămas până în zilele de as-
tăzi”, spunea Regele într-un inter-
viu.

 O mare pierdere am putea spune, dar nu sun-
tem în măsură să contestăm decizia lui Dumnezeu de 
a-l lua de pe acest pământ. Putem doar să ne rugăm și 
să sperăm că sufletul acestui om exemplar va veghea 
asupra poporului român pentru totdeauna. Bunul Dum-
nezeu să-l ierte, să-i facă parte cu drepţii şi să-l odih-
nească în pace.

REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI
CHEMAT LA DOMNUL

Redacția
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 Tradiţia este, dacă încercăm să îi dăm o de-
finiţie oarecum seacă, transmiterea continuă a unui 
conţinut cultural în timp, de la un eveniment gene-
rator sau o vreme de demult. Ea se constituie în a fi, 
în a deveni un patrimoniu intangibil şi poate deve-
ni un vector al unei identităţi umane. S-a vorbit şi 
se vorbeşte atât de mult despre tradiţie, încât uneori 
noţiunea în sine se diluează, găsindu-i-se mai multe 
sensuri decât ar putea avea. Unii teologi romantici se 
referă la Tradiţie ca la o deplinătate ecumenică, nese-
parată de unitatea sau de „sobornicitatea” („catolici-
tatea”) unui Homiacov pe de o parte, nici de aposto-
licitatea sau conştiinţa Bisericii, care are veridicitatea 
adevărului descoperit de Dumnezeu. 
 La toţi creştinii, tradiţia aduce cu sine Crăciu-
nul, ca eveniment de maximă bucurie şi de speranţă: 
naşterea Pruncului Mântuitor, iar aceste sentimente 
pun parcă ecumenismul mai la vedere; sunt două sen-
timente de care este atât de mare nevoie în aceste vre-
muri, unindu-i pe oamenii care împărtăşesc aceeaşi 
credinţă în Isus Christos. 
 Iar această tradiţie comună tuturor creştinilor 
capătă un sens magic, de unire în bucurie şi speran-
ţă în inimile şi sufletele tuturor acelora care trăiesc 
într-un areal creştin. Dincolo de reclame luminoase 
şi colorate, dincolo de brazi împodobiţi fie simplu, 
cu figurine de lemn, sau cu globuri colorate, cu or-
namente sclipitoare sau cu luminiţe multicolore, din-
colo de predicile din biserici, simple sau elaborate, 
dincolo de postul mai mult sau mai puţin recomandat 
în bisericile creştine, dincolo de mesele îmbelşugate 
din Noapte Magică, se află un alt sens al momentu-
lui anului liturgic, iar acest sens este dat de muzică: 
tradiţia colindelor creştine! Într-un areal în care lo-
cuiesc împreună creştini romano-catolici, ortodocşi, 
greco-catolici, reformaţi, baptişti, penticostali, evrei 
creştini mesianici, iată că tradiţia colindelor a oferit 
duminică, 17 decembrie 2017, o manifestare a mu-
zicii tradiţionale de Crăciun, un eveniment care se 
face martorul unei continuităţi de două sute de ani 
pe meleaguri româneşti: un nou Concert de Colinde, 
organizat de Catedrala Episcopală Romano-Catolică 
din Oradea. 
 Am asistat, cu bucurie, la un eveniment care 
a strâns laolaltă coruri ale bisericilor de confesiuni 
diferite, coruri cu membri de vârste diferite, de la 
copii cu voci crude şi cristaline, la adulţi cu glasuri 
formate şi educate pentru cântul coral, de la cântece 
de tradiţie şi inspiraţie folclorică la imnuri de Crăciun 
din creaţia bisericească contemporană, toate corurile 
beneficiind de dirijori cu pregătire muzicală de speci-
alitate. 
 Prestaţia lor a adus un aer de prospeţime, de 
varietate, de satisfacţie a efortului depus de către cân-

tăreţi şi de către dirijorii lor, de creare a „momentului 
magic” de bucurie şi speranţă, pe care nici o altă for-
mă de manifestare nu o poate aduce. 
 Publicul, care a umplut catedrala, a fost vari-
at: gusturi diferite, vârste diferite, formaţii intelectu-
ale diferite. Toţi au răspuns chemării pe care fiecare 
om o simte în acest moment al anului, venind la acest 
concert să se înalţe spiritual, într-un fel şi pe o cale 
diferită de cea a „materialului”, căutând acel „ceva” 
pe care doar muzica poate să îl ofere: magia sunetului 
cântat!
 Am ascultat câteva coruri şi grupuri vocale 
ale mai multor biserici din Oradea şi trebuie să amin-
tesc faptul că pentru un cor bisericesc bucuria supre-
mă, satisfacţia deplină şi „măsurarea” abilităţilor sale 
se realizează la Concertul de Colinde din fiecare an. 
Acest aspect nu trebuie trecut cu vederea, cu atât mai 
mult cu cât această tradiţie, a Concertelor de Colin-
de, a rezistat în România noastră atât de încercată de 
istorie şi în perioada comunistă, în care cerberii, po-
litrucii şi ideologii semănau ateismul şi vegheau ca 
roadele creştinismului să dispară, iar sămânţa Cuvân-
tului lui Dumnezeu să nu cumva să încolţească. 
 Am ascultat evoluţiile Corul Catedralei Ro-
mano-Catolice din Oradea, unde m-au impresionat 
copiii cu glasuri cristaline, care au adus îngereşte 
mesajul lor către publicul avid de bucurie şi împli-
nire sufletească.  Apoi, Corul bărbătesc al Bisericii 
Reformate din Oradea şi-a adus mesajul prin forma 
tradiţional-folclorică maghiară, îmbogăţit fiind de un 
grup instrumental de patru instrumente cu coarde. A 
răzbătut influenţa folclorică maghiară din zonă, im-
presionând prin stilul interpretării specifice, curate 
şi precise. Apoi, Corul Bisericii Baptiste Maghiare 
din Oradea, acompaniat de orgă, a venit cu imnuri 
specifice Bisericii lor: corul, pe patru voci, corect su-
prapuse, într-o încercare de stil academic, şi-a arătat 
dorinţa de maturizare şi de evoluție.
 Am avut ocazia să aud, să văd dar mai ales 
să simt profund magia Crăciunului ascultând un bu-
chet de colinde clasice româneşti, interpretate de Corul 
„Bunavestire” a Catedralei Greco-Catolice „Sfântul 
Nicolae” din Oradea, condusă de Maestrul Radu-Ioan 
Mureşan. La o audiţie superficială, ar fi putut impresio-
na alegerea sensibilă a colindelor, într-o succesiune lo-
gică din punct de vedere muzical şi al conţinutului, sau 
aranjamentele superbe alese, care au scos în evidenţă 
atât caracterul de „cor de cameră” ca gen coral pe de 
o parte şi ca abordare stilistică de interpretare pe de 
altă parte, dar care au pus în valoare abilităţile vocale a 
grupului de nouă cântăreţi, acest aspect fiind deasupra 
celorlalte, importante şi ele. 

CONCERT DE COLINDE

Viorel BĂDICEANU 
Anul IV

(continuare în pag. 8)
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 Ce a impresionat cel mai mult a fost faptul că 
s-a reuşit să se transmită mesajul colindelor respective 
şi mesajul Crăciunului, printr-o procedură subtilă, care 
leagă laolaltă toate elementele şi mijloacele tehnice de 
conţinutul transcendent al muzicii şi textului colinde-
lor alese. Acest lucru nu se poate realiza având la bază 
doar o formare profesională de calitate sau doar depu-
nând un efort major de formare, studiu, muncă şi con-
sum intelectual, nici doar cu talent sau cu o abilitate de 
a folosi şi de a scoate în evidenţă inteligenţa muzicală. 

Acestea se îmbină, în cazul de faţă, și cu o înţelegere 
profundă a adevăratului sens al muzicii corale, muzică 
corală care accentuează momentul magic al Crăciunu-
lui, al muzicii religioase, a legăturii dintre om, sunetul 
vocii sale şi Creatorul său. Acesta este tonul liturgic 
realizat de Maestrul Radu Mureşan în această seară! 
 Vă mulţumim, Maestre, că ne-aţi îmbucurat 
sufletele şi ni le-aţi ridicat în alte sfere înalte, în care 
ajungem din ce în ce mai rar şi din ce în ce mai greu!

 În pragul sărbătorilor de Crăciun, seminariștii 
greco-catolici din Oradea, împreună cu formatorii 
lor s-au aflat în data de 17 decembrie 2017, în mij-
locul credincioșilor din Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului” Chișineu Criș. La sosire, aceștia au fost 
întâmpinați și primiți cu căldură de părintele Florin 
Orza, parohul locului. Programul a început cu Sfânta 
Liturghie celebrată de Părintele Rector Anton Cioba, 
împreună cu părintele paroh și Părintele Ioan Borșa. 
Aceasta a fost animată de co-
rul Seminarului condus de 
Maestrul Radu Mureșan. 
 În cuvintele de 
învățătură, părintele An-
ton Cioba le-a vorbit 
credincioșilor despre chema-
rea lui Dumnezeu la mântu-
ire adresată tuturor oameni-
lor. Acesta a scos în evidență importanța participării 
fiecăruia dintre noi la Sfânta Liturghie și de a nu ne 
lăsa acaparați de lucrurile lumești în drumul nostru 
spre viața veșnică. 
 Cu ocazia încheierii Jubileului aniversar al 
celor 225 de ani de existentă a seminarului orădean, 
părintele paroh Florin Orza a primit medalia jubiliară 
cu scopul de a-și aminti de noi și de a ne purta în rugă-
ciunile sale. Părintele Orza a mulțumit pentru prezența 
seminariștilor în mijlocul comunității, accentuând fap-
tul că viitorul Bisericii este unul promițător.  

 La finalul Sfintei Liturghii, Fratele Flo-
rin Bode a fost invitat de catre părintele paroh să 
impărtășească comunității din Chișineu Criș, reli-
tatea trăită în Africa, mai exact despre experiența 
trăită în Coasta de Fildeș. Fratele vicerector a vorbit 
despre diferența claselor sociale, despre sarăcia și 
neputința în care trăiesc cei de acolo. Acesta a măr-
turisit că experiența trăită a fost una marcantă ob-
servând barierele și prăpastiile existente astăzi între 

cele două „lumi” precizând: „Nu 
mi-am imaginat niciodată, înainte 
de a ajunge în Africa, că acea pră-
pastie pe care noi, așa-zișii albi, 
am săpat-o de-a lungul veacurilor, 
dăinuie și azi în mintea și sufletul 
celor de altă culoare; în menta-
litatea lor este prezent și azi acel 
sentiment de inferioritate, acea 

concepție că pielea albă este pielea originală a omului, că 
omul alb este cel bogat și cel care dirijează această lume 
– într-o propoziție: omul alb este superior celorlalți”. 
Acesta a mai vorbit și despre cultul și tradițiile oameni-
lor din tribul în care a trăit o scurtă perioadă de timp. 
 Vizita pastorală s-a încheiat cu o agapă frățească 
oferită de către părinții franciscani iar mai apoi, pentru 
a intra in atmosfera de crăciun, seminariștii au cântat 
câteva colinde tradiționale.
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