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Realizat de Seminarul Teologic Greco-Catolic „Sfinţii Vasile, Grigore şi Ioan”, Oradea

PELERINAJ LA SIGHET
ÎN CINSTEA EPISCOPILOR MARTIRI
Sâmbătă 12 Mai 2018, a avut loc pelerinajul anual desfășurat la Sighet, un pelerinaj dedicat
episcopilor martiri morți în închisoarea comunistă
de la Sighet. Pe lângă grupurile de pelerini veniți
din toată țara, au participat și seminariștii de la
Seminarul Greco-Catolic „Sfinții Trei Ierarhi” din
Oradea, însoțiți fiind de Pr. Rector Anton Cioba,
de Vicerectorul Florin Bode și de Pr. Spiritual al
Seminarului, Anton Rus.
Pelerinajul a început la ora 9.15 cu procesiunea solemnă din fața „Memorialului Victimelor
Comunismului şi al Rezistenţei”, fosta închisoare
din Sighetu Marmației până la
„Cimitirul Săracilor”. Pe drum
s-au intonat cântece religioase,
s-au citit fragmente din cartea
Lanțuri și teroare a Episcopului Ioan Ploscaru, împreună cu
fragmente din Sfânta Scriptură, instrumentul care a întărit
conștiința episcopilor martiri
pe durata incarcerării lor la Sighet.
Ca în fiecare an, Sfânta Liturghie a fost
celebrată la altarul amenajat special lângă Cimitirul Săracilor. La liturghie au slujit importante
fețe bisericești precum Eminența Sa, Cardinalul
Lucian Mureșan, PS Vasile Bizău - Episcop de
Maramureș, PS Florentin Crihălmeanu - Episcop
de Cluj-Gherla, PS Virgil Bercea - Episcop de
Oradea, PS Alexandru Mesian - Episcop de Lugoj, PS Nil Yuriy Lushchak - Episcop auxiliar de
Užhorod, împreună cu un sobor de preoți. Răspunsurile la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie au
fost date de corul Buna Vestire din Oradea, condus
de Maestrul Radu Mureșan, profesor de muzică la
Facultatea de Teologie din Oradea.

Scopul acestui pelerinaj a fost acela de
a-i comemora pe episcopii greco-catolici martiri,
morți în închisoarea din Sighet, episcopi care șiau dat viața pentru credința catolică, fideli fiind
Scaunului Apostolic, dar și intenției de bine pentru poporul român de pretutindeni. I-am cinstit cu
onoare și cu rugăciuni înălțătoare pe acești martiri
al căror proces de beatificare este în curs. Sperăm
să-i putem cinsti cât mai curând posibil cu numele
de sfinți martiri
Cuvântul de învățătură a fost rostit imediat
după Sfânta Evanghelie de către PS Florentin Crihălmeanu care a ținut să precizeze
că acești episcopi martiri și-au
dat viața pentru credința în Biserica Catolică, pentru fidelitatea față de Scaunul Apostolic și
pentru binele poporului român.
La sfârșitul Sfintei Liturghii,
Eminența Sa, Cardinalul Lucian
Mureșan a venit cu o completare a ceea ce ne-a spus PS Crihălmeanu, întărindu-ne astfel
credința și statornicia în Sfânta
Biserică Catolică și sugerându-ne să urmăm exemplul dragilor noștri episcopi martiri. Înainte de încheierea pelerinajului, PS Vasile Bizău, gazda acestui pelerinaj anual, a ținut să mulțumească fraților
episcopi pentru participare, preoților, seminariștilor
din toată țara, dar și credincioșilor care au fost întrun număr foarte mare.
Așadar, ne punem speranța în Dumnezeu și
ne rugăm în continuare pentru cauza beatificării episcopilor martiri, întorcându-ne acasă  cu un bagaj de
haruri și de binecuvântări din partea Bunului Dumnezeu și a Preacuratei Fecioare Maria.
Cristian CIULEA
Anul II

COMUNITATEA SEMINARULUI
ÎN VIZITĂ LA PAROHIA DIN BEIUȘ
Duminica a treia după Sfintele Paști este închinată „Femeilor mironosițe”. Cu această ocazie,
seminariștii orădeni au vizitat parohia greco-catolică cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi: Vasile, Grigore și
Ioan”, din Beiuș, păstorită de părintele protopop Zorel
Zima. La Sfânta Liturghie au fost prezenți mai mulți  
preoți, celebrant fiind Părintele Rector al Seminarului din Oradea, Anton Cioba, care
a și ținut cuvântul de învățătură.
Liturghia a fost animată de corul
„Schola Cantorum” al Seminarului, dirijat de dl. Viorel Bădiceanu.
În omilia de după citirea
Sfintei Evangelii, părintele rector a specificat, printre altele, că
această zi este dedicată, în mare
parte, femeilor, pentru că ele au
fost mereu prezente în viața pământească a lui Isus,
chiar și în ultimele clipe când a avut de pătimit. Ele și
Sfântul Apostol Ioan, ucenicul cel mai tânăr și foarte îndrăgit de Mântuitorul, L-au urmat până pe Golgota și au stat la picioarele crucii, înfruntând orice
consecință. Sfântul Ioan, ucenicul iubit de Isus, prin
inocența lui asemenea unui copil, nu s-a temut să stea

alături de El până la sfârșit. Mai mult decât atât, a
dat dovadă de mai mult curaj decât un adult, spre deosebire de ceilalți ucenici care, bărbați maturi fiind,
au fost cuprinși de frică și L-au abandonat. Totodată în această duminică, am celebrat, împreună cu întreaga Biserică Catolică, Ziua Mondială a Vocaților,
rugându-ne pentru cei chemați la preoție, pentru a
avea o slujire după exemplul lui
Isus. Totuși, fiecare dintre noi suntem chemați să vestim Învierea lui
Hristos și să fim slujitori ai Cuvântului, asemeni femeilor purtătoare
de mir, care au fost primii martori
ai Învierii.
La finalul Liturghiei, Părintele Protopop Zorel Zima a
mulțumit părintelui rector, preoților
concelebranți: Pr. Anton Rus, asistentul spiritual al seminarului, Pr. Iosif Slobotnic de
la Beiuș, precum și seminariștilor pentru prezența în
mijlocul comunității greco-catolice din Beiuș. Pe urmă
ne-am bucurat cu toții de agapa frățească oferită cu
mare drag de părintele Zorel și de doamna preoteasă.
Cristian HODUȚ
Anul III

24 DE ORE DE ADORAȚIE
EUHARISTICĂ PENTRU VOCAȚII
Seminarul nostru a adoptat de ceva timp
obiceiul de a dedica prima vinere din luna Mai unei
Adorații Eurahistice de 24 de ore. Intenția acestei rugăciuni a rămas aceeași: Dumnezeu să-i ajute pe cei
chemați la viața consacrată să dea un răspuns pozitiv,
dar și ca cei aflați deja pe drumul de formare în seminarii să nu se piardă, ci să-și
amintească mereu scopul pentru care au
pornit pe acest drum.
În seara zilei de joi (3 mai 2018),
la ora 22:00 am celebrat începutul Binecuvântării Euharistice, moment în care
s-a expus Sfântul Sacrament spre adorare. Rând pe rând – seminariști și formatori – am petrecut un anumit timp alături
de Isus, mulțumindu-I pentru această
a doua familie care este seminarul nostru și rugându-ne pentru aceia care sunt
chemați să urmeze drumul spre viața consacrată și
care s-ar putea alătura nouă.
Toți am avut în vedere cuvintele Mântuitorului care spunea: „Secerișul este mare, însă lucrătorii
sunt puțini. Rugați-l deci pe Domnul secerișului să
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trimită lucrători în secerișul lui” (Lc. 10,2); de asemenea ne gândeam la cuvintele papei Francisc cu ocazia celei de-a 55-a zi mondială de rugăciune pentru
vocații, cuvinte care ne-ar fi fost de folos și nouă la un
moment dat pe când ne pregăteam să pășim pe acest
drum formativ: „Nu suntem cufundați în
întâmplare, nici târâți de o serie de evenimente dezordonate ci, dimpotrivă, viața
noastră și prezența noastră în lume sunt rodul unei vocații divine!”. Știm cât de greu
e astăzi să auzi chemarea, cât e de greu să
o discerni și să o urmezi, de aceea ne-am
rugat pentru toți cei chemați ca Dumnezeu
să-i întărească și să-i îndrume spre o viață
sfântă, spre îndeplinirea voinței Lui.
Celebrarea celor 24 de ore de rugăciune s-a încheiat vineri seara prin binecuvântarea cu Preasfântului Sacrament. Îi
mulțumim lui Dumnezeu pentru acest moment solemn
și îl rugăm să aibă grijă de Biserica noastră și să ne trimită viitori preoți sfinți care să conducă poporul spre
fericirea cea de veci.
Redacția
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SFÂNTUL ANTON DE PADOVA
A POPOSIT LA ORADEA
La propunerea Provinciei Franciscane ,,Sf.
Iosif” a Fraților Minori Conventuali din România, cu
aprobarea Conferinței Episcopilor Catolici din România, în perioada 7 mai – 13 iunie 2018 are loc pelerinajul cu relicvele Sfântului Anton de Padova prin diferite
parohii ale diecezelor și eparhiilor din România.
În cadrul pelerinajului, relicvele Sfântului Anton de Padova vor poposi în mai multe parohii catolice
din țară oferind posibilitatea numeroșilor săi cinstitori
să-l întâlnească și să-i ceară ajutorul și mijlocirea pentru susținerea și ocrotirea familiei. Odată ajunsă în România, relicva Sfântului Anton de
Padova a vizitat următoarele parohii:
• luni, 7 mai – Parohia Greco-Catolică ,,Nașterea Sfintei Fecioare
Maria” din Arad;
• marți, 8 mai – Parohia Romano-Catolică ,,Millennium” din
Timișoara;
• miercuri, 9 mai – Parohia GrecoCatolică ,,Pogorârea Spiritului Sfânt” din Lugoj și Parohia Romano-Catolică ,,Maria Zăpezii” din Reșița;
• joi, 10 mai – Parohia Greco-Catolică ,,Sfântul Proroc
Ilie Tesviteanul” din Reșița și Parohia ,,Neprihănita
Zămislire a Maicii Domnului” din Caransebeș;
• vineri, 11 mai – Parohia Romano-Catolică „Adormirea Maicii Domnului” din Hunedoara și Parohia Romano-Catolică ,,Sfântul Anton de Padova” din Deva;
• sâmbătă, 12 mai – Parohia Greco-Catolică ,,Adormirea Maicii Domnului” din Chișineu Criș și Parohia
Greco-Catolică ,,Sfinții Trei Ierarhi” din Beiuș.

Duminică 13 mai, relicva Sfântului Anton de
Padova a ajuns la Biserica Greco-Catolică ,,Adormirea Maicii Domnului” (Mănăstirea franciscană „Maica
Domnului”) din Oradea unde Sfânta Liturghie a fost celebrată de PS Virgil Bercea - episcop greco-catolic al
eparhiei de Oradea - alături de 14 preoți printre care: pr.
Mihai Vătămănelu – vicar general, pr. Antoniu Chifor –
vicar cu preoții, pr. Anton Cioba – rector al seminarului
,,Sfinții Trei Ierarhi” din Oradea și alți preoți. La Sfânta Liturghie au participat peste 200 de credincioși care
au putut venera moaștele Sfântului Anton de Padova,
având posibilitatea să aducă intenții de
rugăciune sfântului, iar acele intenții
să ajungă într-un final la Bazilica
„Sfântul Anton de Padova” unde este
înmormântat, urmând ca frații franciscani să se roage pentru ele.
La finalul Sfintei Liturghii, PS
Virgil s-a rugat împreună cu preoții și
credincioșii în fața moaștelor marelui
sfânt, cerând de la acesta ocrotirea familiei tuturor credincioșilor.
Sfântul Anton de Padova s-a născut în anul
1195 la Lisabona. El a aparținut Ordinului Augustinian, dar dorind să calce pe urmele sfântului Francisc, a
fost admis în Ordinul Franciscan. A murit la Padova în
data de 13 iunie 1231, ziua în care Biserica Catolică îl
cinstește și îl comemorează. La un an de zile de la moarte, în 1232, a fost canonizat, fiind ridicat la rangul de
sfânt de către papa Grigore al IX-lea.
Robert BOGDAN
Anul IV

RUGĂCIUNI DEDICATE SFINTEI
FECIOARE MARIA ÎN LUNA MAI
Luna Mai este dedicată Preacuratei Fecioare
Maria. În această perioadă, în mod deosebit, comunitatea Seminarului Teologic Greco-Catolic „Sfinții
Trei Ierarhi” din Oradea organizează diferite programe de rugăciune
în cinstea Maicii Domnului. Astfel
în seara zilei de 7 mai ne-am rugat
Acatistul Sfintei Fecioare de la Fatima, iar Părintele Rector Anton Cioba
a sfințit statuia Sfintei Fecioare din
capela seminarului.
Cultul Maicii Domnului s-a
dezvoltat îndeosebi după Sinodul al
III-lea Ecumenic de la Efes (431), sinod la care s-a
combătut erezia lui Nestorie, care nu o recunoștea
pe Sfânta Fecioară ca Născătoare de Dumnezeu. De
Seminarium Varadiensis

această sfinţire se leagă şi fecioria sa perpetuă, proclamată la Sinodul al V-lea Ecumenic de la Constantinopol (553). În acest sens, de atunci și până în zilele
noastre, i se atribuie un cult de supravenerare, numit hiperdulie, superior
sfinților și inferior lui Dumnezeu (doar
pe Dumnezeu îl adorăm). De altfel,
Maica Domnului este proclamată de
Biserică drept Regină a cerului și a
pământului, care mijlocește necontenit
între noi și Preasfântul ei Fiu.
La finalul acatistului s-au sfinţit mai
multe statui cu Sfânta Fecioară de la
Fatima, care au fost făcute cadou seminariștilor.
Mihai MICLAUȘ
Anul III
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MĂRTURII VOCAȚIONALE
ÎN FAȚA SEMINARIȘTILOR
Un obicei din seminar prevede ca seara zilei
de marți să fie dedicată unei mărturii vocaționale. În
seara zilelor de 24 aprilie, respectiv 7 mai, am fost
onorați de prezența a doi preoți cu
o vastă experiență în viața pastorală. Pr. George Ciprian Robotin,
respectiv Pr. George Nicolae Chiș
ne-au prezentat aspecte din viața
lor personală și cea de preot.
Pr. Robotin este viceparoh
la Biserica „Sfânta Familie” din
Zalău și se ocupă de pastorația tinerilor, având astfel o experiență vastă de împărtășit
nouă celor mai tineri. Părintele s-a născut în data de
20 august 1981, în localitatea Șimleu Silvaniei, a
absolvit cursurile Facultății de Teologie Greco-Catolică la Oradea în anul 2004, fiind format în
Seminarul Greco-Catolic „Sfinții
Trei Ierarhi: Vasile, Grigore și
Ioan” din Oradea. A fost hirotonit
preot în data de 20 aprilie 2008, în
Șimleu Silvaniei.
Pr. Robotin și-a susținut în
anul 2011 lucrarea de doctorat despre viața episcopului greco-catolic Demetriu Radu,
lucrare pe care a rezumat-o în cadrul celei de-a patra
ediții a conferințelor unirii din Oradea în data de 25

aprilie 2018.
Pr. Chiș este paroh la Valcău de Jos, Valcău
de Sus și Sâg, Jud. Sălaj. Fiind într-un cadru familiar, ne-a împărtășit din trăirile
sale din timpul chemării inițiale la
preoție, apoi din viața de seminar
și, desigur, din provocările ce le-a
întâmpinat ca preot în cei 11 ani de
când a fost hirotonit.
Pr. Chiș s-a născut în data
de 30 noiembrie 1981 în localitatea Şimleu Silvaniei. A absolvit
cursurile Facultății de Teologie
Greco-Catolică la Oradea, împreună cu Seminarul,
în anul 2006. Hirotonirea în treapta preoției a avut
loc în data de 14 ianuarie 2007 la
Șimleu Silvaniei, fiind primul preot hirotonit în biserica nou construită din localitate. De atunci,
părintele a acumulat o vastă experienţă în ceea ce priveşte viaţa de
preot.
Ca semn de apreciere și mulțumire pentru mărturia
vocațională pe care au făcut-o ambii preoți, comunitatea seminarului nostru le-a oferit un Liturghier şi o medalie jubiliară.
Redacția

SĂRBĂTOAREA ÎNĂLȚĂRII DOMNULUI
Când vorbim de activitatea în trup a Domnului Isus Hristos, spunem că El a îndeplinit trei
slujiri sau demnităţi: de Prooroc sau Învăţător, de
Împărat şi de Arhiereu. Aceste trei
slujiri sunt evidenţiate, poate mai
mult decât în alt loc, de evenimentul Înălțării la Cer.
Evanghelia ne spune că
Mântuitorul, pe când Se înălța la
cer, a binecuvântat pe ucenici. Biserica lui Hristos trăiește prin binecuvântarea Lui, toate binecuvântările pe care le primim în Biserică în
timpul slujbelor vin de la Hristos.
Când preotul zice „Pace tuturor!”,
el nu transmite pace de la sine, ci
pace de la Hristos. Sfântul Ioan
Gură de Aur spune că „Hristos Domnul împrumută
de la preot vocea și mâna”; vocea lui ca să se audă
cuvântul păcii, și mâna ca să vadă lumea că este
binecuvântată de către Hristos.
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Hristos Cel jertfit pe cruce și înviat din
morți Se înalță la ceruri, iar mâinile Sale binecuvântătoare, mâini ale unuia înviat din
morți, păstrează semnul cuielor de la
răstignire. Aceasta arată că nu există
slavă fără cruce, iar slava Învierii și
a Înălțării Domnului este ascunsă în
crucea suferinței și a pătimirii Sale, a
iubirii Sale jertfitoare.
Sărbătoarea Înălțării Domnului la
cer ne cheamă să ne înălțăm în demnitatea noastră de popor creștin de 2000
de ani și ne îndeamnă să contribuim
neîncetat la creșterea Bisericii de pe
pământ. Un popor se înalță când se
ridică prin credință și rugăciune, prin
virtute și fapte bune; nu când uită de
Dumnezeu ci când se apropie de El.
Cristian HODUȚ
Anul III
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AŞA ÎNCÂT SĂ NU SE CONVERTEASCĂ
„Vouă vă este dat misterul Împărăției lui Dumnezeu; celor din afară toate li se spun în parabole, pentru
ca «de privit să privească, dar să nu vadă, de ascultat să
asculte, dar să nu înțeleagă; ca nu cumva să se întoarcă şi
să li se ierte»” (Mc 4,11-12).
„Ca nu cumva să se întoarcă şi să li se ierte!”
– Cuvintele lui Isus se termină cu această afirmație misterioasă pronunțată în Evanghelia după Marcu, cu privire
la scopul parabolelor pe care El le povestește. Paradoxală este chiar definirea finalității parabolelor exprimată
cu acel „pentru ca”, ce indică tocmai un scop ce trebuie
atins. Probabil Isus a ales limbajul alcătuit din parabole,
care reprezintă şi modul său obișnuit de a învăța, pentru
a întuneca mințile celor din auditoriu şi a le împiedica
accesul la convertire („ca nu cumva să se întoarcă”) şi la
iertarea succesivă a păcatelor („şi să li se ierte”)? În realitate, fraza se bazează pe o citare a profetului Isaia care,
în ziua în care a fost chemat, a
primit acest îndemn: „Împietrește
inima acestui popor, îngreunează-i urechile şi leagă-i ochii, ca
să nu vadă cu ochii, să nu audă
cu urechile şi inima lui să nu
înțeleagă, ca să nu se întoarcă şi
să-l vindec!” (Is 6,10).
Trebuie întocmai să
pornim de la acest verset pentru
a înțelege cuvintele dure ale lui
Cristos ce par să infirme finalitatea mântuitoare a predicării sale. Este evident conținutul îndemnului adresat
lui Isaia: acesta se va lovi de refuzul israeliților, un fenomen cunoscut şi aproape dat drept sigur de către profeți.
Totuşi, acele imperative sunt în realitate echivalente cu
forme indicative: este adoptată această formă pentru a
arăta care va fi rezultatul predicării profetice, pe care – cu
siguranță – Dumnezeu nu îl dorește, dar care îi este deja
cunoscut, fiind prevăzut în planul mântuirii. Însă acest
plan mântuitor va continua oricum şi se va împlini, judecând păcatul şi învârtoșarea inimilor, şi mântuindu-i pe
cei care se vor converti şi vor face binele.

Așadar imperativul nu reprezintă o invitație
la a acționa pe acea linie negativă, ci este un mod de
a reprezenta în formă eficace faptul că nici măcar răul
nu scapă din faţa planului divin, că nu există o divinitate negativă care să se opună unicului Domn (precum
afirma dualismul religios: Dumnezeul binelui împotriva
dumnezeului răului), că libertatea umană – cu alegerile
ei perverse – nu-i rămâne necunoscută Creatorului, ori
nu se împotrivește voinței Lui de a-i mântui pe toți. În
aceeași carte a lui Isaia se ajunge până la a pune răul sub
porunca divină: „Eu întocmesc lumina şi creez întunericul, fac pacea şi provoc răul, Eu, Domnul, fac toate acestea” (Is 45,7). Cu această frază atât de dură se vrea doar
să se amintească faptul că nimic nu scapă atotputerniciei
Domnului; că până şi răul şi păcatul pot să fie încadrate
în marele Său plan asupra fiinţei şi asupra existenţei.
Prin urmare, Isus citează această idee importantă formulată în scrierea isaiană, iar acea „finalitate
(„pentru ca”) este de tip „scripturistic”, adică echivalentă expresiei
tradiţionale „pentru ca să se împlinească Scriptura care zice…”.
Evanghelistul împărtăşeşte cu
Isus (care face trimitere către Isaia) conţinutul: parabolele, care ar
trebui să fie un exemplu luminos
de revelaţie, devin un element de
învârtoșare împotriva lui Cristos.
Însă acest lucru nu trebuie să impresioneze pentru că
Dumnezeu – care ştie şi să scoată binele din rău – va
continua să înfăptuiască instaurarea Împărăţiei Sale.
Rămâne interesant de observat modul în care Matei reinterpretează această frază a lui Isaia şi a lui Isus, înlocuind finalul („pentru ca”) cu o cauzală mai imediată
şi mai clară („pentru că…”). Mesajul în parabole al lui
Isus nu este primit „căci inima acestui popor a devenit
insensibilă, urechile lor cu greu aud, iar ochii şi i-au închis” (Mt 13,15).

Card. Gianfranco RAVASI
Traducere: Pr. Cristian SABĂU

GÂNDURI DESPRE FECIORIA
PERPETUĂ A MAICII
Ştim că o dogmă este o afirmaţie şi o mărturisire despre un lucru în care credem şi care a fost oficializat ca fiind adevărat.
Astfel, una dintre dogmele de căpătâi ale credinţei creştine este aceea că noi credem în „misterul lui
Dumnezeu Întreit, descoperit prin Întruparea lui Isus
din Nazaret.” Crezul, pe care îl mărturisim, ne spune că
„Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care
din Tatăl S-a născut, ... S-a coborât din ceruri şi S-a
întrupat de la Spiritul Sfânt şi din Maria Fecioara,
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Şi S-a făcut om”. Deci, în mărturisirea de credinţă a
noastră se afirmă că Isus S-a născut din Maria Fecioara
şi S-a făcut om.
Se înţelege astfel că, mărtusind de două ori
doar în Crez faptul că Isus S-a născut şi faptul că din
Fecioara Maria S-a născut şi S-a făcut om, între Isus şi
Maria există o legătură intrinsecă şi permanentă, profundă, imuabilă şi de netăgăduit. (continuare în pag. 6)
Viorel BĂDICEANU
Anul IV
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(urmare din pag. 4)

Astfel că, sau din această cauză, şi persoana Mariei a constituit de-a lungul vremurilor prilej de discuţii şi
controverse, până când s-a cristalizat ideea a „cine este”
şi „cum este” Mama Mântuitorului. Acest proces nu este
încheiat, aşa cum nici Misterul lui Isus Hristos nu este un
capitol încheiat.
Fecioria sau virginitatea perpetuă a Mariei, Maica
Mântuitorului,  a Mariei din Nazaret, este exprimată în trei
părți: în concepția ei virginală a lui Hristos; în nașterea lui
Hristos și în virginitatea ei continuă după nașterea Lui:
• virginitas ante partum: virginitate înainte de naștere
(CBC # 396; 499, 503, 510)
• virginitas in partu: virginitate in timpul nasterii (CBC #
510)
• virtinitas post partum: virginitate după naștere (CBC #
510)
Folosirea acestei formulări triple pentru a exprima plinătatea, bogăţia acestui mister al credinței a devenit
standard cu Sf. Augustin (354 – 430), Sf. Petru Crisologul (c. 400 – 450 AD) și Papa Sf. Leo cel Mare (440 –
461). (Vezi CBC # 496-507; 964. CBC # 499): Adâncirea
credinței în maternitatea feciorelnică a determinat Biserica
să mărturisească fecioria adevărată și perpetuă a Mariei,
însuși în actul de a da naștere Fiului lui Dumnezeu făcut
om. De fapt, nașterea lui Hristos „nu a diminuat integritatea feciorelnică a mamei sale, ci a sfințit-o”. Și astfel, liturghia bisericii o celebrează pe Maria ca Αειπάρθενος (Aeiparthenos), pururea Fecioară. Cei ce sunt numiţi „frați” ai
lui Isus menționați în Scriptură sunt rudele Sale. În ebraică
nu exista o definire deosebită pentru frați de sânge, sau
frați de jumătate, sau frați vitregi. Cuvântul grecesc folosit
pentru a desemna frații lui Isus adelfos este același cuvânt
folosit pentru rudele apropiate, frați precum Sf. Iacob și
Ioan Zebedeu și toți „frații” din credință.
De altfel, acest aspect este scos în evidenţă şi de
faptul că, dacă privim unele icoane ale Preasfintei Fecioare
Maria, remarcăm faptul că pe veșmântul ei sunt trei stele:
una în dreptul frunții, celelalte două la umeri. Chiar dacă
uneori una este acoperită de Pruncul ținut în brațe, sunt
mereu trei, iar ele amintesc de acest fapt: Maria a fost Fecioară înainte să nască, în timpul nașterii și după naștere.
Adică Pururea Fecioară, sau Aeiparthénos.
Pe termen lung, fiecare se poate întreba de ce este
nevoie de atâta discuţie despre dogma Fecioriei Mariei?
Ce semnificație mai poate avea pentru noi și în timpurile
noastre și în diferitele noastre matrici culturale, prin care
unele culturi propagă specii umane prin lanțuri de poligamie, sau pe cale artificială sau, mai rău, perpetuarea speciei ca idee nu mai provoacă nici un fel de ecou?
Care este relația sa cu Biserica, nu cu viața
veșnică, care este aspirația legitimă a oricărui pelerin în
această viaţă? Este virginitatea ei de orice importanță pentru Isus Cristos însuși? Răspunsul la toate aceste întrebări
este „da!” Adevărul este că noi nu facem nici o „agitație”
cu privire la fecioria ei perpetuă doar din motive proprii
sau în scopul apărării dogmatice.
Biserica este legată de Maria atât în viața ei feciorelnică, dar şi maternă. Biserica lui Hristos trăiește din
6

cauza acelui „fiat” al fiicei sale la voia lui Dumnezeu ca
Maria întotdeauna Fecioară și Mamă. Biserica, ca şi comunitate a celor care trăiesc în Fiul întrupat al lui Dumnezeu prin credință, speranță și dragoste, trăiește și iubește ca
Maria. Credința, speranța și dragostea sunt virtuțile Mariei
și ale Bisericii. Ca şi Maria, Biserica este atât fecioară, cât
și mamă.
Maria este mamă-fecioară pentru că ea crede în
Cuvântul lui Dumnezeu. Fecioria ei este rânduită pentru
maternitatea ei divină. Această feciorie este paradoxală și
fecundă matern, deoarece este un semn al unei dedicări
fără rezerve față de datoria ei, ca Mamă a lui Dumnezeu
Mântuitorul.
Astfel, chiar Biserica, ca şi trup mistic al lui Hristos o imită pe Maria în fecioria ei, pentru că „ea păzește
integritatea și puritatea credinței date „Soțului” și imitației
Maicii Domnului și Capului ei, cu virtutea Spiritului
Sfânt, păstrând în mod feciorelnic în întregime credința,
asigură nădejdea şi speranţa și aduce Iubirea la viaţă” (LG
64/440).
Se subliniază faptul că Biserica este fecioară în
spirit, deoarece atâta vreme cât fecioria   spiritului este:
integritatea credinței, fermitatea speranței și sinceritatea
iubirii. Astfel, Biserica, ca şi trup mistic al lui Hristos, o
imită pe Maica Domnului ei în spirit și nu în trupul ei.
Domnul Isus Cristos, care nu a făcut nici a atins
în nici un fel fecioria Maicii Sale, a înviat spre harul fecioriei trupul său mistic, Biserica, răscumpând-o de puterea și
instigațiile impure ale celui rău. Astfel, ca semn și instrument al mântuirii, Biserica este Mireasa lui Isus Hristos.
Biserica rămâne mereu fecioară, încercând să purifice lumea aceasta de corupţie şi este chemată să o evanghelizeze
și să o îndrepte întotdeauna înspre Dumnezeu.
Părinții Conciliului au vorbit despre cele trei
nașteri ale Cuvântului lui Dumnezeu, și anume: Nașterea
în Eternitate de către Dumnezeu Tatăl, înainte de toate
veacurile (adică generația veșnică); Nașterea în plinătatea
timpului (cf. Gal 4; 4), de către Maria Maria (generație infinită); și Nașterea în Biserică, în sufletele oamenilor, prin
lucrarea Spiritulului Sfânt și a Bisericii, prin slujirea cuvântului și a administrării sacramentelor, în special a Botezului, prin care Biserica crează noi generaţii de creştini,
pentru Dumnezeu („generația mistică”) (cf LG 65/441).
Conform acestor trei nașteri, nașterea ex Maria Virgine are valoarea unui semn simbolic în raport cu
celelalte două moduri de Nașteri. Cum? Este un semn al
filiației divine a Logosului Veșnic.
Fecioria Mariei este semnificativă în legătură cu
Isus însuși, în sensul că legătura dintre sensul biologic
și cel teologic în conceperea feciorelnică a lui Isus presupune că singurul Tată al copilului Isus este Dumnezeu
Tatăl.
Acesta este un adevăr de credinţă ales, revelat şi
descoperit de către Dumnezeu și pe care nici unul dintre
noi, nu numai că nu ar trebui să-l subevalueze, ci să îl
considere şi re-considere ca unul dintre reperele cele mai
semnificative din viaţa de continuă construcţie şi modelare spirituală pe care suntem datori a o trăi.
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COMPLEMENTARITATEA ÎN FAMILIE
Unul dintre aspectele specifice prin care se
concretizează comuniunea într-o familie este complementaritatea. Pe lângă aceasta mai există alte 3 aspecte: coîmpărtășirea, co-responsabilitatea și împreună
prezența, toate reușind să descrie în totalitate misterul
care este dragostea (primită și dăruită dintre bărbat și
femeie), dar acestea putând fi trăite la maxim doar la
nivel de familie.
Termenul vine din verbul latin complere și
se traduce: a împlini, a completa, a umple, subliniind  
faptul că soții sunt între ei complementari, bărbatul și
femeia se completează și se împlinesc reciproc.
Eva este facută din coasta lui Adam, iar acest
fapt ne face să înțelegem comuniunea specială între
ei, dorită de Creator. Dumnezeu a dat fiecărei persoane un ajutor, iar noi existăm ca o persoană pentru o
altă persoană. Bărbatul este făcut pentru femeie și femeia este făcută pentru bărbat. Dumnezeu a spus: „Nu
este bine ca omul să fie singur (Gen 2, 18) vrând să
transmită că omul se realizează numai existând cu și
pentru cineva.
A te cunoaște pe tine prin celălalt este cea
mai frumoasă experiență a vieții de familie. Un om

nu se cunoaște atât de bine singur ca și atunci când
se cunoaște printr-o altă persoană. Complementaritatea într-un cuplu presupune că nu trebuie să existe
nimic individual, totul trebuind actualizat în vederea
construcției unității.
Prin faptul că un cuplu se completează, aceștia
pot sluji mai bine fiii, biserica și societatea. Complementaritatea traită în familie este un mic motor care
funcționează continuu, chiar împreună cu motoarele tuturor celorlalte familii pentru bunul mers al Bisericii și
societății.
Această complementaritate se poate realiza și
în persoana necăsătorită atunci când aceasta trăiește
dimensiunea de a fi pentru, prin slujirea altora. Să nu
uităm că și pentru persoanele care au ales celibatul consacrat, exemplul de referință este complementaritatea
soț-soție.
Complementaritatea dintre soți face parte din
planul de mântuire al lui Dumnezeu, fiind de asemenea
însuflețit de Sfânta Treime, unde deosebirea nu mai este
distanță și unitatea nu este numai vecinătate.
Paul MĂRINCEAN
Anul III

CORESPONSABILITATEA ÎN FAMILIE
Dezordinea este un factor mai mult sau mai
puțin prezent în viața tuturor, inclusiv cea de comuniune, dar binecuvântarea de a avea o familie este
atât de puțin apreciată astăzi de parcă totul este foarte ușor de obținut. Unitatea, în schimb, este privită
greșit. Raportul omului cu aproapele nu se poate
săvârși fără un intermediar, care este de fapt Dumnezeu. Acesta, ca și iubire și comuniune, este cel care
unește oamenii, inclusiv cuplurile căsătorite, în Isus
Hristos. Deci, când doi oameni își fac raportul unul
față de celălalt prin Isus, aceștia crează o adevărată
unire binecuvântată.
Privind către Hristos, omul îl vede pe aproapele său ca și chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Dacă se raportează la aproapele său prin Isus atunci,
evident, va aplica și învățăturile lăsate de El, regăsite
în Sfânta Scriptură, adică: adevărata iubire, răbdare
și dăruire de sine.
„Dragostea îndelung rabdă; dragostea este
binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă,
nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă,
nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le
nădăjduieşte, toate le rabdă” (1Cor 13, 4-7). Aceasta
este, poate, cea mai frumoasă definiție concretă a iubirii în Sfânta Scriptură. Sfântul Pavel definește iubirea ca fiind mult mai mult decât cele cunoscute și
promovate, este ceva atât de lipsit de egoism încât
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duce la sacrificiul de sine pentru celălalt. Iubirea nu
este iubire pentru vreun motiv anume, ea este iubire
pentru simpla ei existență, puritate. Iubirea față de
cineva, binecuvântată de Dumnezeu, nu caută motive să se justifice, ea pur și simplu se întâmplă, este
necondiționată.
„Iubirea noastră faţă de Isus şi faţă de oameni
ne împinge să vorbim şi altora despre credinţa noastră.
Fiecare credincios este, astfel, ca o verigă în marele
lanţ al celor credincioşi. Eu nu pot crede fără a fi susţinut de credinţa celorlalţi şi, prin credinţa mea, contribui la susţinerea credinţei celorlalţi” (CBC 166).
Biserica, societatea este formată din mai multe serii de
verigi numite familii, unele mai slabe altele mai tari,
însă toți având scopul de a păstra comuniunea. Până la
urmă, menirea omului este de a dărui tuturor iubirea
primită în dar de la Dumnezeu și de a se întoarce la
Creator, a se mântui. Având în considerare aceste gânduri, cu atât mai mult în perspectiva uniunii prin Taina
Căsătoriei, această uniune devine ceva mai mult, devine un angajament de ajutor reciproc pentru parcurgerea drumului vieții spre Împărăția Cerească. Dumnezeu și fericirea veșnică de dincolo este finalitatea care
trebuie urmărită și nu doar în perspectivă proprie, ci și
pentru toată omenirea. Toți suntem responsabili unii
pentru ceilalți deoarece împreună construim împărăția
lui Dumnezeu pe pământ.
Vlad PALAS
Anul III

7

COLECTIVUL DE REDACŢIE
Coordonator: Pr. Anton CIOBA
Redactor: Vlad PALAS
Tehnoredactor: Paul MĂRINCEAN
Din redacție: Fr. Florin BODE, Pr. Anton RUS, Iulian PALAS, Viorel BĂDICEANU
ADRESA REDACŢIEI
Seminarul Teologic Greco-Catolic,
Parcul Traian, 20, Oradea, Bihor, România.
E-mail: seminaroradea@yahoo.com
www.seminaroradea.ro
8

Seminarium Varadiensis

