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 Sfânta Fecioară Rugătoare (Oranta)
 Acest tip iconografic 
marian are ca matriţă figuri 
rugătoare preluate din lumea 
antică care se regăsesc şi în 
catacombele romane. Aceste 
imagini ilustrează legătura 
omului cu Dumnezeu spre 
care îndreaptă rugăciunea, 
omul fiind creatură a Sa. Ast-
fel pot fi uşor interpretate ca 
simboluri ale Bisericii sau 
ale Mariei care se roagă.
 Sfânta Fecioară Maria este reprezentată fie în 
picioare sau numai în bust, cu mâinile ridicate (în semn 
de rugăciune) din îndoitura cotului, cu palmele des-
făcute înălţate spre cer. Chipul Mariei este îndurerat, 
iar privirea concentrată în rugăciune. Maforionul ei îi 
acoperă capul, umerii şi întreg corpul, până la glezne. 
Icoanele cele mai reprezentative ce se încadrează în 
acest tip sunt: Icoana Semnului (a Întrupării) şi Deisis.
 Icoana Semnului sau a Întrupării este modelul 
prin definiţie al Fecioarei Rugătoare. Preasfânta Fe-
cioară este în poziţia de rugăciune cu mâinile ridicate 
şi are pe pieptul Ei imaginea lui Isus - Emanuel, în 
mandorlă. (Mandorla sau „gloria” luminoasă este una 
din cele mai importante caracteristici iconografice a 
lui Cristos. Este un simbol în formă de cerc sau oval 
care semnifică cerurile, sau lumina măririi cereşti.  De 
obicei reprezentată prin trei cercuri concentrice, man-
dorla este însuşirea trupului îndumnezeit a lui Cristos, 
în icoanele care îl reprezintă dincolo de sfera pămân-
tească a existenţei. Mandorla pune în evidenţă ideea 
pruncului născut înainte de veacuri dar se foloseşte şi 
la Maica Domnului atunci când trebuie să reprezinte 
mărirea Ei de dincolo de sfera pământească.) Cea mai 
veche icoană datează din secolul al IV-lea. Icoana În-
trupării are la bază profeţia lui Isaia: „Iată Fecioara va 
zămisli şi va naşte un fiu şi vor chema numele lui Ema-

nuel” (Is 7,14). În unele icoane ale Semnului sunt ilus-
traţi serafimi sau alţi îngeri, scoţând în evidenţă faptul 
că Fecioara Maria este „mai cinstită decât Heruvimii şi 
mai mărită fără de asemănare decât Serafimii”. Ea este 
cea care l-a cuprins în pântecele său pe cel care este de 
necuprins în Univers: cerurile nu l-au cuprins. 
 Pruncul din braţele Fecioarei Maria este re-
prezentat cu faţă de adult şi cu fruntea înaltă, repre-
zentând înţelepciunea. În mâna stângă ţine un sul din 
cărţile Scripturii, iar cu mâna dreaptă binecuvântează. 
 O altă icoană care face parte din acest stil este 
compoziţia cunoscută sub numele de Deisis. Din gre-
cescul deesis care înseamnă rugăciune, icoana care 
poartă acest nume ilustrează imaginea de Judecător a 
lui Cristos, bust sau şezând pe tron, iar în dreapta sa 
o are pe Fecioara Maria – Mama sa pe când în stân-
ga este reprezentat Sfântul Ioan Botezătorul, amândoi 
aflându-se cu mâinile ridicate în poziţie de rugăciune 
şi îndreptaţi spre Isus. Deisis este icoana nunţii Mielu-
lui deoarece Cristos este înconjurat de Fecioara Maria 
care reprezintă Biserica – Logodnica sa. Însoţitor al 
logodnicii este „prietenul mirelui” (In 3,29) – Înain-
temergătorul despre care Isus mărturiseşte că: „Între 
cei născuţi din femeie, nimeni nu este mai mare decât 
Ioan; dar cel mai mic în împărăţia lui Dumnezeu este 
mai mare decât el” (Lc 7,28).
         Maica Domnului Călăuzitoare (Hodighitria)

         Denumirea icoanei pro-
vine din cuvântul grec ode-
gos care înseamnă călăuză 
sau cel care conduce. Maica 
Domnului este reprezentată 
fie pe tron, fie bust, cu prun-
cul în braţe, amândoi stând 
cu faţa la cel care priveşte. 
(continuare în pag. 2)
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Originea acestui tip iconografic, cel mai răspân-
dit în lumea bizantină,  datează din secolul al V-lea, 
din timpul controverselor provocate de nestorianism. 

Hodighitria este cea care ne arată calea - Fe-
cioara Maria. Ea este reprezentată în poziţie frontală, 
dreaptă şi plină de maiestate. Maforionul îi acoperă 
capul şi fruntea având, la fel ca în tipul Orantei, cele 
trei stele pe frunte şi pe umeri, semn al fecioriei Sale 
perpetue. În calitate de Emanuel, Isus este prezentat 
într-o postură de măreţie şi demnitate. El este ilustrat 
ca adult şi este îmbrăcat în tunică aurie, ceea ce sem-
nifică Dumnezeirea lui. În mâna stângă ţine un sul cu 
texte ale Scripturii iar cu mâna dreaptă binecuvântea-
ză. Icoana pune accent pe divinitatea lui Isus. 

Tipul Călăuzitoarei a dat naştere unor numeroa-
se variante iconografice care au primit alte denumiri 
după ce una dintre ele a fost făcătoare de minuni. 

Maica Domnului a Patimilor
Acest tip de icoa-

nă apare în perioada bi-
zantină, cel mai cunos-
cut exemplu de icoană 
fiind pictat de Andre-
as Ristos în secolul al 
XV-lea. Caracteristicile 
acestui tip sunt com-
binări ale Eleusiei şi 
Hodoghitriei, având ca 
trăsătură definitorie re-
prezentarea a câte unui 
înger cu simbolurile 

Patimilor în fiecare din colţurile superioare. În aceas-
tă icoană Maica Domnului îl ţine pe Prunc în braţe, 
având capul uşor înclinat spre El. Cu mâna dreaptă 
ţine mâna stângă a lui. Pruncul are capul întors la în-
gerul care ţine în mână o cruce. Expresia feţelor este 
gravă. În colţul din stânga, deasupra umărului Sfintei 
Fecioare se află un înger care arată Mamei şi Fiului 
celelalte simboluri ale Patimilor: suliţa şi buretele. Ui-
tându-se la ele cu uimire, Pruncul Cristos se înspăi-
mântă, căutând refugiu la Maica sa.

În acelaşi tip iconografic, Sfânta Fecioară este 
reprezentată într-o serie de alte momente legate de Pa-
tima Fiului său: Răstignirea, Coborârea de pe Cruce 
sau la Plângerea lui.

Evenimentul Răstignirii lui Cristos este prăz-
nuit în Vinerea Mare. Icoana îl prezintă pe Cristos 
răstignit pe cruce, cu capul aplecat spre partea dreap-
tă. Personajele care mai sunt reprezentate de icoană 
sunt Fecioara Maria în partea dreaptă şi Sfântul Ioan, 
Apostolul în partea stângă. În unele reprezentări sunt 
ilustrate şi alte personaje precum sutaşul, în spatele 
ucenicului Ioan şi celelalte femei care erau cu Maria: 
„sora Mamei Lui, Maria lui Cleopa şi Maria Magda-
lena.” (In 19,25) Acestea sunt înfăţişate în spatele Fe-
cioarei Maria. 

Trupul lui Isus este aproape gol, fiindu-i înfă-
şurate doar şoldurile cu o pânză. Capul înclinat în 
partea dreaptă, spre Maica sa, exprimă suferinţă şi 
durere însă în acelaşi timp blândeţe şi iertare. Din 
coasta dreaptă curge sânge şi apă iar picioarele sunt 
strânse unul lângă altul, puţin îndoite la genunchi şi 
sprijinite pe o scândură mică, orizontală pe care sunt 
bătute în cuie, fiecare separat – nu împreună, cu un 
singur piron, ca în picturile apusene moderne. 

În unele icoane ale Răstignirii Fecioara Maria 
este însoţită de o femeie care stă în spatele ei. Ea 
stă în picioare. Cu mâna stângă îşi ţine mantia pe 
când mâna dreaptă îi este îndreptată spre Isus. Faţa 
ei exprimă durere. Ea şi ucenicul Ioan sunt ilustraţi 
cu aureole pe când celelalte personaje nu. Ucenicul 
Ioan este reprezentat cu o atitudine de nedumerire, 
fiind aplecat în faţă cu mâna stângă îndreptată spre 
Isus pe când cu mâna dreaptă parcă ar vrea să-şi în-
chidă ochii în faţa priveliştii morţii Stăpânului său. 
Alte reprezentări ale Răstignirii variază în funcţie de 
perioada şi locul în care au fost realizate.

Maria Regină
Acest tip de icoa-

nă, prefigurată în arta 
catacombelor în scena 
adoraţiei magilor, s-a 
impus după Conciliul 
de la Efes, oferindu-i-
se un loc de cinste în 
absidele centrale ale 
Bisericilor.

Fecioara Maria 
înveşmântată în purpu-
ră, cu toate onorurile 
ce se cuvin unei împă-

rătese, stă aşezată pe un tron în poziţie frontală. La 
piept îl ţine pe Pruncul Isus care binecuvântează şi 
arată un sul al Scripturilor. Tronul pe care stă simbo-
lizează Împărăţia. În această icoană tronul imperiului 
sau al lumii trece în plan secund. Acum adevăratul 
tron al lui Cristos este Fecioara Maria, o persoană 
omenească. 

Conform mentalităţii popoarelor antice, dem-
nitatea mamei se măsoară prin măreţia fiului. Dacă 
Cristos este Regele Universului atunci Mamei lui îi 
revine demnitatea de Regină. Astfel, Maria – Regi-
nă, ia parte la cârmuirea cerului şi a pământului. Isus 
Cristos apare în icoană ca adevăratul Rege al Univer-
sului şi al oamenilor, dar pentru a-şi putea exercita 
regalitatea, trebuie să fie Dumnezeu-Om. Astfel a 
fost nevoit a intra în istorie şi a se naşte din Fecioara 
Maria. 

În acest tip iconografic Maria apare reprezen-
tată şi în alte ipostaze: aşezată pe tron ca Regină Pro-
tectoare, pe tron între îngerii din rai sau se află în 
picioare, Protectoare a Bisericii şi a credincioşilor.

(urmare din pag. 1)
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 Am văzut în prima parte a articolului cum as-
tăzi omul nu mai vrea să-și accepte limitele, nu vrea 
să mai audă că există anumite linii de care nu poate 
trece și nu înțelege la ce riscuri se expune atunci când 
vrea să controleze întregul univers. Spuneam că una 
dintre soluțiile promovate de oamenii de știință pen-
tru a trăi veșnic este transferul persoanei și implicit 
al corpului ei fizic într-o lume digitală. De ce să te în-
grozească moartea dacă acolo poți trăi veșnic? Poate 
părea de domeniul SF-ului dar, spun ei, acesta este 
viitorul fiecăruia dintre noi; acestea sunt noile noas-
tre alegeri de neimaginat. Gândește-te bine: având 
șansa, ți-ai încărca creierul într-un computer?

 În viitorul apropiat vom avea roboței în ve-
nele noastre, transportând medicamente spre celule 
noastre și vindecându-le. Mai mult, ne vom putea 
schimba codul genetic pentru a face să dispară cele 
mai multe boli și pentru a ne mări drastic viețile. Cât 
de mult? Cine știe? Secole, poate mai mult. În ulti-
mii 150 de ani am dublat speranța de viață. Aceas-
ta s-a întâmplat prin vaccinuri, 
prin igienă, prin înțelegerea cum 
funcționează bolile etc. Dar sun-
tem încă împiedicați biologic 
de computerul moale din capul 
nostru. Sunt aspecte ale creie-
relor noastre care ne țin pe loc. 
Totuși, indiferent cât de avansa-
tă va ajunge medicina, vor apă-
rea mereu noi virusuri, celulele 
mereu se vor descompune iar tu 
mereu poți cădea, lovindu-te la 
cap și s-a terminat. În viitorul 
apropiat, organele slăbite vor putea fi înlocuibile sau 
vindecabile; chiar și acum putem trăi fără brațe sau 
fără picioare. Am ajuns la momentul în care trebu-
ie să facem ceva pentru creier. Și atunci întâmpinăm 
problema încărcării creierului.

 Dacă vrem să trăim pentru totdeauna, uma-
nitatea va trebui să devină parțial, dacă nu complet, 
digitală. Dacă vrem să trecem peste prăpastia care 
separă longevitatea și nemurirea, trebuie să facem 
un salt important încărcând creierele noastre într-
o rețea digitală. Pentru a trece de barierele științei, 
s-au lansat proiecte de milioane de dolari. Următorul 
program major este Proiectul Connectome, pentru a 
crea o hartă a întregului creier. Așadar această „mind 
uploading” va fi la început o tehnologie de prelungire 
a vieții pentru cineva care este pe moarte sau care a 
murit recent. Ideea este că poți lua toate amintirile 
și personalitatea, putându-le cumva copia și transfera 
într-un mediu digital pentru viața într-un super-com-
puter. Înseamnă că în acea epocă vor exista oameni 
în întregime computer; este o idee îndepărtată dar 

discutată în prezent. Oamenii de știință abia încep să 
abordeze problema cum să facă această tehnologie 
reală.

 Cum luăm acea informație din creier este o 
problemă la care nimeni nu știe răspunsul încă de-
oarece tehnologia folosită pentru a pătrunde în pro-
funzimea lui, l-ar putea distruge. Primul pas în acest 
sens este rezolvarea problemei următoare: putem 
oare lua un model de conectivitate din creier și să-l 
încărcăm sau să-l copiem? Credeți sau nu, putem în-
cărca și înregistra amintiri în șoareci. O vom face și 
cu primatele iar apoi cu bolnavii de Alzheimer. Vei 
avea un cip în creier, îl vei împinge iar amintirile 
vor apărea în hippocampus-ul tău. Cea mai recentă 
metodă posibilă pentru a crea o imitație a creierului 
va începe cu luarea unui creier care va fi tăiat și sca-
nat, după care, din datele preluate, va fi reconstruită 
rețeaua neurală care va fi conectată la un corp virtu-
al. Și astfel trăiești într-un computer. O dată scăpați 
de corpurile fizice, vom exista doar ca o copie a 

creierului nostru într-un computer. 
Dar oare ne vom mai putea numi 
oameni dacă nu mai suntem făcuți 
din carne și sânge?

 Unii oameni de știință con-
sideră că această încărcare a creie-
rului pe un server imens este unul 
dintre pașii cei mai ușor de înțeles 
când vorbim de această trecere de 
la uman la post-uman. Un post-
om este un om complet digitalizat, 
care poate reține multe atribute 
umane dar care s-a eschivat de la 

descendența biologică trăind într-un mediu virtual. 
Acei post-oameni vor mai râde încă la glume, vor 
mai iubi, își vor mai aminti copilăria lor ca oameni 
biologici? Se știe că tot ce atingem, simțim, gustăm, 
vedem nu e nimic decât un schimb chimic și electric 
care se întâmplă în interiorul creierului. Și atunci, de 
ce nu am lăsa să se întâmple asta într-un computer? 

 Totul sună frumos și bine dar oare nu ți-ar fi 
dor de corpul tău biologic? Ce înseamnă să simți când 
nu mai ai cu ce simți? Preocuparea a ce înseamnă să 
fii om nu este oare aceea de a atinge un nivel superior 
al conștiinței, ca și cum nu ai mai avea corp, ca ființă 
exclusiv gânditoare și într-un fel mai conștientă? 
Sau faptul că avem un corp ne face oameni? În acest 
scenariu despre viitor, putem atinge viața veșnică 
descătușând conștiința din corpurile noastre. Este 
oare acesta sfârșitul umanității sau chiar începutul 
ei? Unii cred că umanitatea va intra în ceea ce religia 
denumește ca Rai.

               Fr. Florin BODE
Vicerector

PESTE UN MILION DE ANI… (II)

(continuare în pag. 4)
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Acesta este obiectivul speciei noastre încă de 
când am început să ne întrebăm dacă există viață 
după moarte. Această viață veșnică în Paradis ar 
putea foarte bine să constituie sfârșitul civilizației. 
Tehnologia la care se lucrează astăzi va permite ceva 
foarte puțin diferit de cum este descris, de milenii, 
Raiul sau viața de după moarte. Faptul că am reușit 
să încărcăm informația de pe creier într-un compu-
ter și apoi creăm teorii care ne plac, unde ne aflăm 
în preajma familiei și a prietenilor dragi, având 
experiențe pentru eternitate, nu ne asigură fericirea 
totală. Vom vrea, cu siguranță, să ne putem deco-
necta când vrem. Altfel, ne vom simți prinși într-un 
computer.

 Raiul pe pământ? Mai bine zis Raiul într-un 
cloud (nor), dar un altfel de nor decât acela cu îngeri 
care trag săgeți unul către celălalt. Vorbim despre 
viața veșnică într-un paradis digital și ne îndreptăm 
în acea direcție dar oare ar trebui să permitem acest 
lucru? Există eticieni care cred că dacă stopăm îm-
bătrânirea, ne punem în calea evoluției fără prece-
dent și acest lucru nu este normal; este ca și cum 
ți-ai vinde sufletul diavolului; ca și cum ai renunța 
la umanitatea esențială. Începe să se schimbe dras-
tic ce înseamnă să fii o persoană, o ființă umană; 

Îmi amintesc că am tot auzit de când eram 
copil texte şi afirmaţii care intenţionau să-L scoa-
tă pe Isus basma curată din orice episod mai greu 
de înţeles, salvând… „atotştiinţa” Sa şi îndreptând 
- oarecum implicit - degetul împotriva slabei noastre 
priceperi, care nu este în stare să cuprindă în adânc 
cuvinte şi afirmaţii de-ale sale, atunci 
când acestea nu se împăcau cu simţirea 
şi cu modul nostru de a gândi… Ce e 
drept, Biserica are în spate secole cu 
această pseudo-exegeză, care a încercat 
să niveleze toate punctele problematice 
şi să înfrunte adevăratele mari întrebări, 
dând naştere (în credincioşi) unui spirit 
cucernic siropos şi edulcorat. Dar cred 
că voi aborda alţi regiştri pentru  a putea 
întrevedea un răspuns la întrebarea din 
titlu.

Evanghelia lui Ioan 13,4 ne pre-
zintă imaginea lui Isus aplecat în faţa 
ucenicilor pentru a le spăla picioarele la 
Cina cea de Taină. Contemplându-L aşa, ne vine pro-
babil spontană întrebarea: „cine este Isus, ghemuit 
astfel: e Învăţător ori este El însuşi ucenic?” Urmând 
tradiţia monastică a Lectio Divina (citirea Scriptu-
rii cu ajutorul Scripturii), încercăm să conturăm un 

chiar și lucrurile metafizice cum ar fi ce înseamnă 
să ai un suflet? nu mai sunt percepute la fel. Mult 
din ceea ce înseamnă să fii om este legat de sfârșitul 
persoanei. Așadar, este necesar o reproiectare inter-
nă completă a eu-lui, pentru că fiecare mod în care 
gândim despre noi e calibrat spre o durată de viață 
determinată. Tuturor ne place să credem că ceea ce 
ne face să fim ce suntem depășește forma noastră 
fizică; o depășește indiferent dacă suntem făcuți 
din molecule, atomi, celule sau neuroni. Oamenii 
își doresc să contribuie în această lume la dragoste, 
să creeze legături interpersonale, să învețe etc; vor 
rămâne acele lucruri cu noi? E genetic? E în struc-
tura creierului? Toate lucrurile sunt o nebunie până 
devin realitate. Dar oare viața noastră va mai avea 
sens dacă am descoperii nemurirea? Unii spun că 
da, deoarece omul mereu a căutat să înfăptuiască 
lucruri mărețe și chiar dacă nu va mai fi presat de 
timp, această dorință va rămâne. 

 În viitorul îndepărtat, când vom găsi eterni-
tatea, poate ne vom pierde corpurile dar să sperăm 
că nu ne vom pierde umanitatea. Până când acea zi 
va veni, pentru cei care își doresc o șansă la nemu-
rire azi, singura lor opțiune poate fi doar criogenia 
- înghețarea corpului.  (Va urma...)

răspuns aducând alte câteva tablouri din Evanghelii 
în care - în mod evident - Isus se comportă ca un 
discipol, pentru că ARE DE ÎNVĂŢAT CEVA din 
situaţiile care i se întâmplă, din întâlnirile personale 
pe care le trăieşte (cananeeanca, femeia cu scurgere 
de sânge care se vindecă la atingerea mantiei Lui, 

Marta şi Maria, prostituata iertată după ce 
i-a spălat picioarele cu lacrimile ei şi i le-a 
şters cu părul în casa lui Simon, etc.). 

La începutul Evangheliei lui Luca 
găsim o afirmaţie: „Isus creştea în înţe-
lepciune, statură şi har” (2,52) verset care 
a dat mult de furcă unei vechi teologii ce 
voia să-L vadă pe Isus ca un atotcunoscă-
tor, perfect matur încă de când era mititel. 
Aşadar cum poate să afirme evanghelistul 
că Isus CREŞTEA ÎN ÎNŢELEPCIUNE?! 
Nu era DEJA înţelepciunea desăvârşită? 
Unde era loc să mai …crească?

Încă din primele secole ale creşti-
nismului, Părinţii Bisericii au reflectat 

asupra unui mare mister al credinţei, şi anume cel al 
kenozei, al dezgolirii de Sine a Fiului lui Dumnezeu 
în actul Întrupării. Făcându-se om, cea de-a doua 
Persoană a Treimii a renunţat la toate atributele di-
vinităţii, pentru a se face cu adevărat om. 

(urmare din pag. 3)

OARE AM PUTEA SPUNE CĂ VREODATĂ
ISUS S-A RĂZGÂNDIT ŞI S-A CONVERTIT?



5Seminarium Varadiensis

CRISTIAN BONȚE - FIU AL SEMINARULUI 
ORĂDEAN, A FOST HIROTONIT PREOT

Într-un cadru festiv, duminică 27 ianuarie 2019, 
în Catedrala Greco-Catolică din Lugoj, comunitatea se-
minarului din Oradea a participat la Hirotonirea întru 
preoție a fostului coleg Petru Cristian Bonțe din Arad, 
absolvent al Seminarului Greco-Catolic „Sfinții Trei Ie-
rarhi” din Oradea. Sfânta Taină a Preoției i-a fost confe-
rită prin punerea mâinilor Preasfinției Sale, Alexandru 
Mesian episcop de Lugoj, părintele Cristian fiind astfel 
cel de-al 112-lea preot hirotonit de PS Alexandru.

La eveniment au participat atât preoții Catedra-
lei, preoţi ai protopopiatului de Lugoj și cei din proto-
popiatul de Arad, familia dar şi alţi 
invitați ai neohirotonitului, printre 
care preoți tineri, absolvenți ai Se-
minarului orădean în ultimii ani. 
Corul Seminarului alături de co-
rul Catedralei din Lugoj au animat 
Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie 
alternativ.

În ceea ce priveşte momen-
tul hirotonirii, noul părinte a vorbit 
despre trăirile avute: „Pe tot parcur-
sul Sfintei Liturghii în cadrul căreia am fost hirotonit, 
am simțit o emoție pe care nu am  mai trăit-o niciodată. 
Am fost recunoscător Bunului Dumnezeu și i-am cerut 
să îmi dea harurile necesare pentru a fi un preot bun”. 
Cu privire la Sacramentul Preoției, părintele Cristian 
mărturisește: ,,Simt o mare responsabilitate față de Cris-
tos și față de Biserică dar și o nespusă bucurie pentru 
faptul că am ajuns să trăiesc şi acest moment. Trebuie 
să aduc mulțumiri multor persoane care mi-au însoțit și 
călăuzit pașii pe parcursul drumului făcut până acum și 
o vor face și de acum încolo. În primul rând mulțumesc 

Tot Părinţii Bisericii ne spun că nu a mântuit ni-
mic din ceea ce n-a luat asupra Sa, deci - pentru a ne 
răscumpăra - şi-a asumat întru totul în Sine umanitatea 
noastră. Pavel merge până într-acolo încât afirmă că s-a 
făcut pe Sine păcat (2Cor 5,21), adică Isus a fost un …
păcătos fără păcate!

Prin urmare, dacă dăm ascultare acestui princi-
piu evanghelic, de-a lungul vieţii sale Isus a avut de 
învăţat, s-a perfecţionat permanent, El, care era Perfec-
ţiunea făcută om! Nu ne referim aşadar la „lacune” mo-
rale, ci la o armonioasă dezvoltare umană a unui iudeu 
care creşte şi se dezvoltă în cultura sa, între cutumele şi 
vederile tradiţionale deprinse de la poporul său, datini 
între care a învăţat să discearnă şi pe care - unele dintre 
ele - a ajuns să le depăşească. Astfel, femeii cananeence 
care i-a cerut să îi vindece copila posedată de diavol 
(Mt 15,21-28 sau Mc 7,24-30), Isus i-a răspuns pe un ton 
deranjat - ca un adevărat iudeu ce intră în discuţie cu 
o persoană din Canaan, socotită, pentru asta, de joasă 
speţă - acuzând-o că vrea să ia pâinea (/miracolul) de la 
gura pruncilor şi să o arunce câinilor (străinilor de nea-
mul evreilor). Cuvintele ei („Da, Doamne, însă şi căţeii 

familiei mele care s-a sacrificat mult pentru ca eu să 
ajung până în acest moment; formatorilor, profesorilor 
și părinților spirituali de la seminar care și-au dedicat 
timpul și pasiunea pentru formarea mea ca preot și nu 
în ultimul rând scumpei mele soții, pe care o cunosc din 
anul I de seminar și care m-a susținut din toate punctele 
de vedere chiar și în momentele și încercările dificile. Ar 
fi multe alte persoane cărora ar trebui să le mulțumesc, 
dar o voi face, amintindu-i la Sfânta Liturghie”.

Pr. Cristian Bonțe s-a născut la data de 11 mar-
tie 1992 și este originar din Arad. Între anii 2007-2011 

a urmat studiile liceale în cadrul Li-
ceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu” 
din Oradea, a urmat mai apoi între 
anii 2011-2015 cursurile Facultății de 
Teologie Greco-Catolică din cadrul 
Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napo-
ca, Departamentul Oradea, concomi-
tent cu ciclul formativ al Seminarului 
Teologic Greco-Catolic „Sfinții Trei 
Ierarhi: Vasile, Grigore și Ioan” din 
Oradea. Între anii 2015-2017, a urmat 

cursurile masterale, specializarea „Căsătorie și Fami-
lie”, la Institutul Pontifical „Ioan Paul al II-lea” din ca-
drul Universității Lateran din Roma. Se căsătorește la 
data de 15 septembrie 2018, iar în 12 ianuarie 2019 a 
fost hirotonit diacon.

Dorim Părintelui Cristian să-și exercite misiunea 
pastorală cu iubire și dăruire, conducând spre mântuire 
poporul ce-i va fi încredințat. Dumnezeu să-l binecu-
vânteze!

mănâncă din firmiturile care cad de la masa stăpâni-
lor” - Mt 15,27) îl schimbă pe Isus, îl „convertesc” şi îl 
fac să vadă situaţia într-o lumină nouă. „Smerenia” şi, 
desigur, şiretenia femeii din Canaan l-au făcut pe Isus 
să îşi schimbe părerea şi optica, acceptând să înfăptu-
iască miracolul. Dacă la începutul misiunii Sale, Dom-
nul părea convins că trebuia propovăduită Evanghelia 
doar pentru israeliţi (când i-a trimis în misiune, le-a 
cerut apostolilor: „Să nu mergeţi pe calea păgânilor 
şi să nu intraţi în cetatea samaritenilor! Mergeţi mai 
degrabă la oile pierdute ale casei lui Israél” - Mt 10,5-
6), mai pe sfârşit a adoptat o perspectivă universală 
(„Mergând, învăţaţi toate neamurile!” Mt 28,18). Une-
ori, aşadar, şi Domnul şi-a schimbat punctul de vedere 
şi s-a convertit!

Noul Testament ne abilitează să vedem „conver-
tiri” ale lui Isus, nu în sensul modificării unei conduite 
morale, ci al metanoiei, al schimbării modului de a pri-
vi lumea, persoanele şi evenimentele spre o perspecti-
vă diferită.

Pr. Cristian SABĂU
Asistent spiritual

Emanuel CADAR
Anul I
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SEMINARUL TEOLOGIC „SFINȚII TREI IERARHI”
ȘI-A SERBAT HRAMUL

 Seminarul Teologic Greco-Catolic „Sfinții 
Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan” din Oradea a fost 
în sărbătoare. La numai un an de la încheierea Jubileu-
lui aniversar al celor 225 de ani de la fondare, instituția 
de prestigiu din Oradea a fost din nou în sărbătoare, 
celebrându-și hramul. Pe lângă comunitatea semina-
rului – seminariști și formatori, 
la eveniment au participat și 
profesori ai Facultății de Teolo-
gie Greco-Catolică din cadrul 
Universități Babeș-Bolyai Cluj-
Napoca, instituție la care își 
urmează cursurile seminariștii, 
dar și prieteni și colaboratori ai 
seminarului.
 Celebrarea din anul 
acesta a avut o însemnătate 
aparte, întrucât seminariștii au 
fost admiși la treptele speci-
fice fiecărui an formativ. Seminariștii anului I au fost 
înveșmântați cu reverenda, acest lucru atestând accep-
tarea lor din partea bisericii ca seminariști, viitori preoți, 
aflați în formare. Cei din anul al II-lea și-au depus în 
mod solemn cererea pentru a fi admiși între candidații 
la diaconat și preoție. Acest lucru l-au făcut după un 
an și jumătate de formare în seminar, timp în care, îm-
preună cu formatorii și asistenții spirituali, au făcut un 
discernământ profund cu privire la istoria vieții lor, la 
vocația lor și, în fața bisericii, își asumă parcursul for-
mativ și dorința de a continua pe drumul pe care se află. 
Un seminarist din anul al III-lea 
a fost tuns lector iar cei din anul 
al IV-lea au fost hirotesiți ipodi-
aconi, lectoratul și ipodiacona-
tul fiind considerate trepte ale 
clerului minor. Bucuria a fost 
mai mare deoarece la eveniment 
au participat și familiile împreu-
nă cu o parte din preoții parohi 
ai seminariștilor.
 Satisfacția sufletească 
a tuturor a fost aproape depli-
nă. Spunem aceasta deoarece, 
din păcate, s-a bucurat alături de noi doar de la distanță 
Preasfințitul nostru episcop Virgil Bercea care nu a 
putut fi prezent fizic la celebrare, aflându-se încă în 
convalescență. Cu toate acestea, ne-a transmis un mesaj 
de încurajare, de apropiere și ne-a asigurat de faptul că 
ne aflăm zilnic în gândurile și rugăciunile sale. Pentru 
celebrarea evenimentului l-a delegat pe Preasfințitul 
Vasile Bizău, episcop greco-catolic de Maramureș. 
Preasfințitul Vasile, din încredințarea Preasfințitului 
Virgil, i-a admis pe seminariștii noștri la treptele spe-

cifice fiecărui an formativ. Menționăm că în semina-
rul nostru din Oradea se formează pentru preoție și 
seminariști care aparțin Eparhiei de Maramureș.
 Serbarea Hramului Seminarului Teologic din 
Oradea a debutat prin celebrarea Vecerniei Arhierești 
cu Litie în Capela Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore 

și Ioan, – Capela Seminarului, 
marți, 29 ianuarie 2019, la ora 
18.00. La finalul slujbei, toți cei 
prezenți au venerat moaștele 
patronilor seminarului nostru, 
Sfinții Vasile cel Mare, Grigore 
Teologul și Ioan Gură de Aur.  
Ne-am bucurat să avem în jurul 
nostru numeroși credincioși din 
Oradea și împrejurimi, pe lângă 
familiile seminariștilor și ceilalți 
invitați. Atât la Vecernia de marți 
seara cât și la Sfânta Liturghie 

Arhierească de miercuri, 30 ianuarie, au participat 
numeroși preoți – formatori ai seminarului nostru, 
preoți din Oradea dar și preoți veniți din Eparhia de 
Maramureș, din Eparhia de Cluj-Gherla și din Arhie-
parhia de Alba-Iulia și Făgăraș cu sediul la Blaj. Seara 
de marți s-a încheiat cu o agapă frățească în sala de 
mese a seminarului.
 Apogeul celebrării hramului a fost, evident, 
Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească, cele-
brată în ziua de 30 ianuarie 2019, în Biserica Seminaru-
lui, la ora 9.00. Aceasta a fost precedată de o procesiune 

solemnă, în care arhiereul, diaco-
nii și soborul de preoți prezenți, 
au pornit dinspre Capela Semi-
narului spre Biserică. La începu-
tul Sfintei Liturghii, seminariștii 
fiecărui an au fost prezentați de 
către formatori înaintea arhiere-
ului pentru a fi admiși la treptele 
specifice.
 După încheierea Sfintei Li-
turghii, animate de Corul Schola 
Cantorum al Seminarului nos-
tru, condus de Maestrul Radu 

Mureșan, a urmat o conferință despre Istoria semina-
rului din perioada 1918-1919, susținută de istoricul Sil-
viu Sana, alumn al seminarului orădean. La începutul 
conferinței, rectorul seminarului, pr. Anton Cioba, a 
prezentat auditoriului un proiect aflat în derulare, cu 
privire la intenția de a scrie istoria seminarului de la 
fondare până în zilele noastre. Această dorință a apă-
rut în Anul Jubiliar 225 (2017/2018) și a început să se 
concretizeze. Astfel, s-a format o echipă de cercetători 
istorici care, în funcție de perioada istorică aleasă și 
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DESPRE SEMINARUL EPARHIAL 
DE ALTĂDATĂ (1918-1919)

                                             , se ocupă de o parte din 
ceea ce se dorește a fi Istoria Seminarului orădean. 
Echipa este formată din dr. Silviu Sana, coordonator, 
dr. Constantin Demeter, drd. Tiberiu Ciorba, pr. dr. 
Horea Pop și dr. Mircea Pașca. Întrucât este un pro-
iect mare care necesită multă muncă de cercetare în 
arhive și elaborare precum și traducere și interpretare 
de texte scrise și în limbile latină și maghiară, timpul 
de finalizare nu poate fi scurt. Oricum, proiectul este 
la un nivel avansat și ne vom bucura ca în viitorul 
apropiat să putem anunța publicul de finalizarea și 
concretizarea cercetărilor în niște volume.

Sărbătoarea Hramului s-a încheiat cu prânzul 
festiv din sala de mese a seminarului la care au parti-
cipat toți cei prezenți. Au fost momente de socializa-
re, de împărtășire și de comuniune fraternă.

Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături 
fizic dar și celor care s-au unit cu noi în rugăciune. 
Mulțumim episcopului nostru, PS Virgil care ne este 

de domeniul de specializare un adevărat părinte. Mulțumim Preasfințitului Va-
sile de la Baia Mare care ne-a fost și ne este ală-
turi.  

Mulțumim părinților vicari ai Eparhiei de 
Oradea, prezenți la eveniment, părintelui rector al 
Seminarului din Cluj-Napoca și tuturor preoților, di-
aconilor și credincioșilor prezenți la bucuria noastră. 
Ne încredințăm încă o dată rugăciunilor dumnea-
voastră și vă mulțumim pentru apreciere și susținere!

Sfinții patroni spirituali ai seminarului nos-
tru să vegheze asupra noastră, asupra tuturor 
seminariștilor din țara noastră și din lumea în-
treagă dar și asupra celor care urmează să devină 
seminariști – viitori preoți, ascultând și răspunzând 
pozitiv chemării Domnului.

„Secerişul e mult, dar lucrătorii sunt puţini. 
Rugaţi, deci, pe Domnul secerişului, ca să scoată lu-
crători la secerişul Său.” Mt. 9, 37-38.

Redacția

„Despre Seminarul Eparhial de altădată (1918-
1919)”: a fost titlul conferinței susținute miercuri, 30 
ianuarie a.c., în Aula Magna a Seminarului Teologic 
„Sfinții Trei Ierarhi” din Oradea, de dr. Silviu Sana, 
de la Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Șincai” Bihor, 
cu prilejul sărbătorii dedicate patronilor spirituali ai 
instituției.

În expunerea sa, istoricul a prezentat studen-
ţilor teologi câteva secvenţe din viaţa Seminarului 
greco-catolic orădean, mai exact care a fost rolul su-
periorilor Seminarului orădean în pregătirea alege-
rilor de deputaţi şi în participarea la Marea Adunare 
Naţională de la Alba-Iulia, pe 1 decembrie 1918, dar 
şi suferinţele îndurate în timpul regimului bolşevic 
din perioada lunilor martie-aprilie 1919. Istoricul Sil-
viu Sana a exemplificat cu două scrisori inedite viaţa 
Seminarului Eparhial, ambele semnate de rectorul 
de atunci, dr. Gheorghe Miculaş. Este vorba despre o 
scrisoare adresată Episcopiei cu privire la căsătoria 
unuia dintre superiori şi cum a afectat acest lucru 
viaţa Seminarului şi apoi un raport adresat Episco-
piei cu descrierea detaliată a situaţiei şcolare în peri-
oada tulbure a lunilor noiembrie 1918 - martie 1919. 
În concluzie, dr. Silviu Sana a menţionat: 

«Seminarul eparhial, ca instituţie de educaţie 
a tinerilor români, a avut un rol important în anii 
1918-1919, ani „de cumpănă” pentru români. Proce-
sul educativ a fost afectat nu doar de evenimentele 
politice ci şi de epidemii sau chiar de o căsătorie a 
unuia dintre superiori. Însă, graţie Providenţei Divi-
ne şi inspiraţiei conducătorilor ei, şi-a continuat dru-
mul în cadrul Bisericii, anume cel de formare a con-
ştiinţelor şi a pregătirii tinerilor pentru taina preoţiei 
şi a învăţământului primar. Personajele principale 

ale acestei scurte „povestiri” rectorul dr. Gheor-
ghe Miculaş, profesorul dr. Vasile Chirvaiu (acesta 
trăind până în anii 60 ai secolului trecut), preotul 
profesor Augustin Maghiar (primul martir al epar-
hiei, mort în temniţa de la Sighet) şi Aloisiu Ludovic 
Tăutu (ajuns  profesor la Beiuş şi apoi la Oradea, 
canonic şi apoi prelat papal la Roma) rămân pentru 
noi, cei de astăzi, repere morale şi de credinţă. Dacă 
ei, atunci, în contextul unor mişcări politico-sociale 
majore au reuşit, este pentru a ne arăta că drumul 
credinţei şi al rugăciunii este o cale bună şi pentru 
noi, cei de astăzi». 

Redacția
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 Sâmbătă, 02 februarie 2019, cu ocazia sărbă-
torii Întâmpinării Domnului a avut loc la Sanctuarul 
Eparhial Greco-Catolic „Adormirea Maicii Domnu-
lui” din Oradea, Ziua Persoanelor Consacrate. Sfânta 
Liturghie a fost celebrată de PS László Böcskei îm-
preună cu un sobor de preoți. În cadrul predicii PS 
László Böcskei a făcut o comparație între sărbătoarea 
Întâmpinării Domnului și Ziua persoanelor consacrate 
punând accentul pe importanța consacrării și implicit 
dăruirii vieții lui Hristos.
 Întâmpinarea Domnului este sărbătorită la 40 
de zile de la nașterea Mântuitorului Isus Hristos, în 
data de 2 Februarie. Conform tradiției ebraice, fiecare 
întâi născut de parte bărbătească era dus spre a fi pre-
zentat la Templu în a 40-a zi după naștere, obicei prac-
ticat și în cazul Mântuitorului Isus Hristos. În Tem-
plu, Isus, împreună cu Iosif și Maria sunt întâmpinați 
de dreptul Simeon și de proorocița Ana. Conform 
Tradiției, dreptul Simeon a făcut parte dintre tradu-
cătorii Pentateuhului (Primele cinci cărți ale VT) din 
limba ebraică în limba greacă. În momentul în care a 
ajuns la textul: „Iată fecioara va lua în pântece și va 
naște fiu” a înlocuit termentul „fecioară” cu „femeie”. 
Pentru gestul său, Dumnezeu i-a promis că nu va vedea 
moartea până ce acesta nu îl va vedea pe Mesia născut 
din Fecioară. În momentul în care îl ia pe Mântuitorul 
în brațe, el rostește rugăciunea: „Acum slobozește pe 
robul Tău Stăpâne după cuvântul Tău în pace, că vă-
zură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea 
feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea nea-
murilor și mărirea poporului Tău, Israel.”
 Nu întâmplător, în această zi se sărbătorește în 
Biserica Catolică, Ziua persoanelor consacrate. Insti-
tuită de Sfântul Ioan Paul al II lea, în anul 1997, Ziua 
persoanelor consacrate are scopul de a aminti Bisericii 
cât de importante sunt și care este rolul acestor per-
soane în viața Ei. Fie că vorbim de monahi, care au 
rolul de a sluji Biserica prin rugăciune și contemplație, 
după modelul primilor Părinți ai pustiului (Pahomie, 
Antonie cel Mare, Macarie Egipteanul, etc.), fie că vor-
bim de ordinele și congregațiile apărute mai recent în 
occident (Franciscani, Dominicani, Carmelitani, etc.), 
care au rolul de a trăi în mijlocul comunității și de a 

răspunde la nevoile oamenilor, toți aceștia au ales într-
un moment al vieții lor să spună „DA” chemării lui 
Dumnezeu.
 De-a lungul istoriei, cele mai reprezentative 
fețe ale Bisericii Catolice au fost tocmai persoanele 
consacrate, preoți și nu doar. Aici îl putem aminti pe 
Georges Henri Lemaître, preot catolic și cercetător 
belgian care a inițiat teoria Big-Bang-ului, Nicolaus 
Copernic, preot catolic și cercetător care a descoperit 
legea heliocentrismului în sec XVI, Gregor Mendel, 
preot catolic și călugăr augustinian ceh, care este su-
pranumit fondatorul geneticii, și mulți alții. 
 Biserica, prin intermediul acestor persoane 
consacrate, a reușit de-a lungul timpului să dea un răs-
puns problemelor pe care le întâmpinase și de aseme-
nea să aducă un aport important la cultura europeană 
așa cum o știm noi astăzi. Sfântul Părinte Ioan Paul 
al II-lea, vorbind despre importanța Zilei persoanelor 
consacrate, spunea: „Scopul acestei zile este triplu: În 
primul rând, de a răspunde la nevoia de a aduce mai 
multă laudă Domnului și de a-i mulțumi pentru darul 
vieții consacrate, ce îmbogățește comunitatea creștină 
cu bogăția harismelor lor și cu roadele edificării atâtor 
vieți date total cauzei Împărăției.  Nu trebuie să uităm 
că viața consacrată, pe lângă faptul că este un angaja-
ment al omului, este un dar primit de sus. În al doilea 
rând, această zi are scopul de a promova cunoașterea 
și stima vieții consacrate ca parte a poporului lui 
Dumnezeu. În al treilea rând, privind direct la per-
soanele consacrate, invitate la a exprima în comun și 
solemn minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața 
lor, pentru a descoperi cu mai multă claritate razele 
credinței prin frumusețea divină difuzate de Spiritul 
Sfânt în modul lor de viață și pentru a ține mai mult 
conștiința vie a misiunii lor indisolubile în Biserica 
Universală.”
 La sfârșitul Sfintei Liturghii, Preasfințitul 
László Böcskei, împreună cu soborul de preoți, călu-
gări și persoane consacrate, au pornit în procesiune 
spre Mănăstirea Franciscană, unde a avut loc o agapă 
frățească și diverse activități.

Claudiu BAIDOC
Anul IV

ZIUA PERSOANELOR CONSACRATE


