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PÂINE PENTRU CA S� M�NÂNCE TOAT� LUMEA
Ridicându-�i ochii �i v�zând c� o mul�ime mare ve-

nea dup� el, Isus i-a zis lui Filip: «De unde vom cump�ra 
pâini ca ace�tia s� m� nânce?» Îns� spunea aceasta ca s�-l 
pun� la încercare; de fapt, el �tia ce avea de gând s� fac�. 
Unul dintre discipolii lui, Andrei, fratele lui Simon Petru, 
i-a zis: «Este aici un b�iat care are cinci pâini de orz �i 
doi pe�ti. îns� ce sunt acestea pentru atâ-
�ia?» Isus a zis: «Face�i-i pe oameni s� 
se a�eze!» în locul acela era mult� iarb�. 
A�adar, s-au a�ezat b�rba�ii, în num�r 
cam de cinci mii. Isus a luat pâinile �i, 
mul�umind, le-a dat celor a�eza�i; la fel 
�i din pe�ti, cât a voit � ecare. Când s-au 
s�turat, le-a spus discipolilor s�i: «Adu-
na�i buc��ile r�mase, ca s� nu se piard� 
nimic». A�adar, au adunat �i au umplut 
dou�sprezece co�uri cu buc��i care au 
r�mas de la cei ce mâncaser� din cele 
cinci pâini de orz. ( In 6, 5-6.8-13 )

De unde vom lua pâine pentru ca s� poat� s� 
m�nânce toat� lumea? Este întrebarea acut� a lui Isus 
care devine o provocare pentru ucenicii s�i, întrucât a 
hr�ni lumea care vine în urma Înv���torului din Nazaret 
se arat� a �  o urgen�� imposibil de amânat. Oamenii au 
nevoie de hran� �i, chiar dac� în Providen�a sa Dumne-
zeu cunoa�te aceste necesit��i, nu sustrage apostolilor 
�i celor care îl urmeaz� �ansa de a �  protagoni�ti ai în-
tâmpl�rilor concrete din aceast� lume. 

Pâinea �i pe�tele care vor îndestula mul�imile vin 
din partea unui tân�r. Un apostol al lui Isus l-a sesizat �i 
l-a prezentat în fa�a Domnului cu bagajul s�u modest. 
Tolba acestui copil este nesemni� cativ�, c�ci acolo î�i 
pusese de acas� doar pu�in� merinde…

�i cu toate acestea, proviziile unui tân�r ajung s� 
sature o mul�ime întreag�. Se întâmpl� aceasta, atunci 
când mica sa tolb� este încredin�at� lui Isus, iar de aici, 
El multiplic� în mod minunat resursele care p�reau sla-
be �i insu� ciente. 

Mai mult, Domnul cere ca la sfâr�it toate buc�-
�ile r�mase în plus s� � e strânse cu grij�, pentru ca s� 

nimic s� nu se piard�. Totul poate �  pre�ios, iar Isus 
care a în�eles cât de util� putea �  pentru o mul�ime în-
treag� merindea unui singur tân�r, le las� ucenicilor s�i 
aceast� lec�ie ulterioar� de via��. 

Situa�ia relatat� de c�tre evanghelistul Ioan î�i 
p�streaz� înc� toat� prospe�imea: �i ast�zi oamenii au 
nevoie de hran�, �i ast�zi preo�ii lui Isus continu� s�-I 

aduc� în fa�� tineri sau mai pu�in ti-
neri care î�i pun cu simplitate înaintea 
Domnului toate resursele. Multe sau 
pu�ine, atunci când îi sunt d�ruite cu 
adev�rat, Isus poate s� le multiplice, 
transformându-le în hran� care poate 
s� îndestuleze mul�i oameni. 

Sunt gânduri ce pot ap�rea în-
curajatoare pentru to�i studen�ii de te-
ologie –�i nu numai- care în aceste zile 
înfrunt� truda examenelor din sesiu-

nea ianuarie-februarie. �tiu c� uneori, agita�ia �i plicti-
sul, împreun� cu sentimentul angoasant de a trebui s� 
se parcurg� cu obligativitate un text, un curs, pentru ca 
mai apoi cineva s�-�i pun� întreb�ri asupra lui, nu este o 
experien�� chiar fericit�. Îns� atunci când lucrurile sunt 
privite cu o vizual� mai larg�, întrez�rind utilitatea bo-
g��iei care se poate aduna din c�r�i, �i nu doar truda de 
moment a studiului, preg�tirea examenelor poate �  asi-
milat� activit��ii de hr�nire nu doar a propriului su� et, 
ci �i al multor altora. Studiul teologiei poate �i trebuie 
s� devin� nutremânt pentru persoane, întrucât tr�irea 
credin�ei, rug�ciunea �i via�a cre�tin� merge mân�-n 
mân� cu aprofundarea con�inutului lucrurilor care sunt 
crezute. F�r� argumente �i f�r� o baz� teologic� solid�, 
tr�irea cre�tin� este expus� subiectivismului �i � uctua-
�iilor momentane de tonus su� etesc.

Firmiturile de cunoa�tere din � ecare curs, unite 
cu disponibilitatea � ec�rui teolog, care precum tân�rul 
din evanghelie accept� s� dea tot ceea ce are pentru a 
împ�rt��i cu ceilal�i, ar putea s� devin� o hran� nea�-
teptat�, dar mereu binevenit�, pentru mul�i oameni…

Pr. Cristian SAB�U
Rector
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RUG�CIUNEA (IV)
 Luna precedent� am sugerat c� rug�ciunea 

ar trebui îndreptat� c�tre noi în�ine. Dac� rug�ciu-
nea pe care o roste�ti nu prezint� mare importan	� 
pentru tine, nu o vei putea prezenta Domnului. 
Dac� e�ti distrat, neatent fa	� de cuvintele pe care 
le pronun	i, dac� inima nu-	i este îndreptat� în 
direc	ia rug�ciunii tale, atunci rug�ciunea ta nu va 
putea ajunge la Dumnezeu. Din aceast� cauz� tre-
buie s� alegem rug�ciunea pe care o putem rosti cu 
toat� mintea �i sufletul.

 Deseori poate fi potrivit� rug�ciunea spon-
tan�, care �â�ne�te din sufletul nostru. Putem rosti 
scurte rug�ciuni spontane cu voce tare �i deaseme-
nea putem s� ne rug�m folosind rug�ciunile pe care 
ni le ofer� c�r	ile noastre de rug�ciuni. Aceste rug�-
ciuni pe care le g�sim în tradi	ionalele c�r	i de ru-
g�ciuni sunt rezultate ale unor profunde experien	e 
ale sfin	ilor, pe care de multe ori nu ei le-au in-
ventat, ci au fost inspirate de Spiritul Sfânt, fiind 
„turnate” în vie	ile �i inimile lor.

 Rug�ciunea spontan� este posibil� în dou� 
situa	ii. Prima situa�ie este în  momentele în care 
avem o puternic� con�tiin	� a prezen	ei lui Dumne-
zeu, care treze�te în noi un r�spuns de rug�ciune, 
de bucurie �i toate acele forme de r�spuns de care 
suntem în stare atunci când experiment�m prezen	a 
lui Dumnezeu. Cea de-a doua situa	ie, în care rug�-
ciunea sponatn� este cea mai potrivit�, este atunci 
când devenim brusc con�tien	i de pericolul de 
moarte în care ne afl�m �i când strig�m dintr-o dat� 
din adâncul disper�r�rii �i al p�r�sirii, sim	ind c� 
doar Dumnezeu ne poate veni în ajutor.

 Aceste dou� situa	ii tipice presupun întot-
deauna o trezire puternic� a con�tiin	ei �i o tr�ire a 
existen	ei �i prezen	ei lui Dumnezeu, iar atunci cu-
vintele pe care le folosim în rug�ciune nu au o mare 
importan	�, ci este starea interioar� care conteaz�.

 Trebuie s� în	elegem c� acest tip de rug�-
ciune nu st� neîncetat la dispozi	ia noastr�, deoa-
rece presupune o stare extraordinar� (bucurie sau 
triste	e) �i nicidecum una neutr�, în care nu sun-
tem cople�i	i de prezen	a lui Dumnezeu �i nici de 
în	elegerea propriei condi	ii umane. În aceste peri-
oade neutre, normale din via	a noastr�, nu ne rug�m 
din spontaneitate, ci din convingere.

 Pentru a ne ruga din convingere, g�sim un 
mare num�r de rug�ciuni scrise (scurte sau lungi) 
destinate diverselor momente ale zilei sau diverse-
lor ocazii �i s�rb�tori.

 Un alt mod în care ne putem ruga se bazea-
z� pe utilizarea continu� a unei rug�ciuni scurte, 

iaculatorie, care serve�te pentru crearea unui cadru 
cre�tin în via	a noastr� plin� de probleme, îngrijo-
r�ri �i greut�	i. În mediul cre�tin occidental sunt 
des întâlnite rug�ciunile: „Isuse al meu, fii milos-
tiv!” precum �i „Preasfânt� Inim� a lui Isus, vie 
Împ�r��ia Ta!”. În schimb, în mediul cre�tinilor 
orientali cea mai r�spândit� rug�ciune iaculatorie 
este „Doamne, Isuse Cristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluie�te-m� pe mine p�c�tosul!”

 Acest tip de rug�ciune este considerat a fi 
unul al statorniciei, deoarece nu este o rug�ciune 
discursiv� în care trecem de la un gând la cel�lalt. 
Pentru ca rug�ciunea noastr� s� fie adev�rat�, tre-
buie s� o tr�im. S� d�m via	� acelor cuvinte prin 
faptele �i comportamentul nostru, altfel risc�m s� 
rostim vorbe goale, f�r� con	inut �i care nu vor avea 
nici un efect. 

Este cu totul lipsit de sens s�-i cerem lui 
Dumnezeu ceva pentru care suntem nepreg�ti	i. De 
exemplu: în zadar îi cerem lui Dumnezeu s� ne sca-
pe de o anumit� ispit� dac� noi c�ut�m prin orice 
mijloace s� comitem p�catul respectiv. Dumnezeu 
ne sus	ine cu harul S�u, dar în acela�i timp a�teapt� 
de la noi o atitudine concordant� deopotriv� cu ru-
g�ciunea noastr� dar �i cu harul S�u.

Fiecare trebuie s� ne lu�m crucea zilnic, iar 
atunci când cerem ceva în rug�ciunile noastre, nu 
trebuie s� a�tept�m pasivi, ci trebuie s� ne impli-
c�m cu tot curajul �i însufle	irea pe care o putem da 
ac	iunilor noastre. C�ci ce rost ar avea s�-i prezen-
t�m lui Dumnezeu problemele noastre dac� atunci 
când El ne asist� cu harul S�u pentru a le dep��i , 
noi st�m cu mâinile în sân a�teptând ca El s� fac� 
totul? În rug�ciune avem deci de f�cut un efort fizic 
�i psihic, care 	ine de aten	ia fizic� �i concentrarea 
psihic� în care ne rug�m. Dac� vom face toate aces-
tea, vom deveni cei care bat la u�a Împ�r�	iei.

De multe ori, rug�ciunea noastr� nu are des-
tul� însufle	ire, deoarece n�dejdea noastr� nu este 
destul de adânc�. Noi îl vrem pe Dumnezeu al�-
turi de multe alte lucruri, dorim ajutorul S�u, dar în 
acela�i timp încerc�m s� ob	inem ajutor �i din alte 
p�r	i �i îl 	inem pe Dumnezeu pe post de rezerv�, 
pentru orice eventualitate.

Doar atunci când vom realiza c� Dumnezeu 
este singurul capabil s� se îndure de condi	ia uma-
n� �i s� o sfin	easc�, vom g�si cuvinte pentru a-L 
ruga �i l�uda dup� cuviin	�. Doar atunci vom atinge 
esen	a rug�ciunii!

Anton RUS,
P�rinte spiritual
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HIROTONIRE ÎNTRU IPODIACONAT
În seara zilei de 16 decembrie 2009, noi, semi-

nari�tii din anul IV, am primit hirotonirea întru ipodi-
aconi sau subdiaconi, conferit� de PSS Virgil Bercea, 
Episcop de Oradea Mare.

Dac� în urm� cu 
aproximativ un an , la 6 
decembrie,  eram hirotoni�i 
ca lectori, Domnul a hot�-
rât , dup� curgerea � reasc� 
a timpului, s� avans�m cu 
înc� o treapt� înspre primi-
rea S� ntei Preo�ii.

Din latinescul diáco-
nus �i grecescul diákonos, 
diacon înseamn� slujitor, 
asistent;  diaconii au ap�-
rut înc� din timpul S� n	ilor 
Apostoli, (Fap. 6, 1-6). Ne 
amintim c� primul diacon a 
fost �tefan. Diaconii aveau func�ii liturgice, cateheti-
ce precum �i unele func�ii administrative. Chiar dac� 
un ipodiacon nu are toate atribu�iile unui diacon, este 
totu�i aproape prin slujirea sa la altar �i predicarea 
Evangheliei.

Evenimentul primirii treptei ne-a „atins” pe 

to�i. Personal, m�rturisesc c� în momentul în care 
eram îngenuncheat în fa�a iconostasului �i am primit 
binecuvântarea Preas� n�iei Sale, am sim�it o puternic� 

emo�ie, sentiment care l-am 
tr�it de pu�ine ori în via��. 
Am sim�it c� via�a mea avea 
s� se schimbe de acum: slu-
jirea în apropierea altarului 
�i predicarea Cuvântului î�i 
vor pune adânc amprenta în 
existen�a mea.

De asemenea, emo�ia 
aceasta „sacr�”, dac� pot 
s�-i spun a�a, i-a cuprins �i 
pe colegii mei; se putea citi 
pe fe�ele lor „mi�carea l�un-
tric�” încercat�  în urma în-
tregului ritual.

ÎI mul�umim lui Dum-
nezeu c� ne-a ajutat �i ne-a învrednicit s� ajungem 
acest moment �i îi cerem ajutorul �i în continuare, 
pentru a ne face slujitori adev�ra�i �i devota�i, aseme-
nea Sfântului �tefan.

Ciprian-Ioan BURDA�,
MASTERAND

Al�turi de seminari�tii anului IV, �i noi cei din 
anul III am experimentat 
un moment unic în dru-
mul nostru spre preo	ie, 
primind treapta lectoratu-
lui în cadrul Vecerniei din 
seara zilei de 16 decem-
brie 2009. Astfel, dup� ce 
noii ipodiaconi au ajuns 
în vecin�tatea altarului, 
a venit rândul hirotesirii 
noastre, a noilor lectori.

Din punct de vede-
re liturgic, treapta lecto-
ratului implic� tunderea, 
rug�ciunea Ierarhului, 
îmbr�carea stiharului pre-
cum �i citirea unui scurt text din Apostol, pentru ca noul 
lector s� demonstreze c� nu a primit aceast� treapt� în 
zadar. Din punct de vedere al ierarhiei ecleziastice,  lec-
toratul este prima treapt�, o treapt� minor� a slujirii în 
vederea preo	iei. Din moment ce devine lector, se-

minaristul este direct responsabil cu buna desf��urare 
a cânt�rilor liturgice, a citirilor 
(Apostolul), deci cu tot ceea ce 
implic� serviciul în stran�. Rolul 
lectorului este important: el este 
acela care conduce r�spunsurile 
credincio�ilor la Sfânta Litur-
ghie.

Lectorul este un slujitor al 
lucrurilor dumnezeie�ti din Bi-
seric� �i este dator s� se compor-
te cu smerenie �i credin��.

Acest eveniment a fost 
unul plin de bucurie pentru noi, 
studen�ii teologi din anul III... 
Un moment neasemuit, în care 
Spiritul Sfânt a coborât prin ru-

g�ciunea Preas� n	iei Sale Virgil Bercea, f�cându-ne 
vrednici de aceast� treapt� a slujirii.

Eugen IVU�,
ANUL -III-

HIROTESIRE ÎNTRU LECTORAT
„�i-i d� lui s� înve�e �i s� citeasc� cu toat� în�elepciunea.”
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TERAPIA IERT�RII
 Venirea Fiului lui Dumnezeu în ieslea din Vi-

� aim a l�sat o urm� de ne�ters asupra istoriei. Evenimen-
tul  petrecut atunci a produs o schimbare hot�râtoare în 
istoria mântuirii noastre,  în via�a  interioar� a omului.

 Perioada de preg�tire pentru acest eveniment 
cheie din via�a cre�tinilor, �i nu numai, este pres�rat� 
cu momente de renun�are, de încercare, de autodep��i-
re, de perfec�ionare, �i toate acestea ca  s� ne preg�tim 
su� etele pentru venirea Mântuitorului.

 Venirea Sa nu mai are un caracter istoric, ci 
metaistoric; caracter, care asumat într-un mod respon-
sabil, poate s� in� uen�eze istoria �i evenimentele con-
crete ale perioadei în care tr�im. De�i coborârea din 
„cele înalte” nu dezvaluie nimic perceptibil sim�urilor, 
su� etele noastre se simt mi�cate �i p�trunse de acest� 
S�rb�tore Imp�r�teasc�.

 Evenimetele din via�a Biseri-
cii, care se succed S�rb�torii Na�terii 
lui Isus din pântecele S� ntei Fecioare, 
vin s� scoat� în eviden�� importan�a 
„coborârii” lui Dumnezeu la noi.

 La nici dou� s�pt�mâni dup� 
S�rb�toarea Cr�ciunului, în Biseric� 
se celebreaz� Botezul lui Isus în apa 
Iordanului. N�scut în trup în ieslea din 
Vi� aim, se „na�te” ca misionar în ape-
le Iordanului, pentru ca mai târziu s� 
vesteasc� Împ�r��ia Cerurilor tuturor 
celor ce vor sa � e n�scu�i din nou spre 
o via�� ve�nic�.

 Acest spirit s�rb�toresc aduce 
în su� etul credincio�ilor o atitudine 
de iertare fa�� de cei care le gre�esc, 
determina�i � ind de bucuria care o 
aduce vestea mântuirii.

 Pentru a face ca acest spirit de iertare s� nu � e spe-
ci� c doar perioadei S� ntelor Pa�ti sau a Sfântului Cr�ciun, 
noi, ca �i cre�tini, trebuie s� men�inem în su� et aceast� bu-
curie a iert�rii din partea lui Dumnezeu  �i, la rândul nostru, 
s� încerc�m s� o d�ruim cu  toat�  sinceritatea.

 În favoarea men�inerii acestei atitudini de ier-
tare, la Seminarul Teologic Greco-Catolic din Oradea, 
la 11 ianuarie a acestui an, a fost invitat Domnul doctor 
David Levy din California pentu a conferen�ia despre 
„Terapia iert�rii – o alternativ� curativ�”.

 Aceast� conferin�� face parte dintr-un program 
ini�iat de p�rintele Emil Ember. P�rintele este membru 
al organiza�iei „Pro-life” �i a ini�iat acest progarm pen-
tru a oferi celor interesa�i informa�ii depline pentru a 
putea lua deciziii în favoarea vie�ii.

 Domnul doctor David are o bogat� experien�� 
ca �i neurochirurg. În practica medical� a urm�rit efec-
tele neiert�rii asupra s�n�t��ii omului, descoperind o 

seam� de lucruri pe care a venit s� le împ�rt��easc� cu 
cei care nu sunt indiferen�i fa��  de s�n�tatea lor. Acest 
imbold al Domnului David de a milita pentru iertare 
vine dintr-o întâmplare a copil�riei, întâmplare  în care  
el însu�i a fost  victim�  acestei ispite a neiert�rii, �i, 
în acela�i timp, din observa�iile pe care le-a f�cut în 
cabinetul medical. 

 Dincolo de efectele negative asupra corpului 
uman: insomniii, dureri de cap, de spate, de inima, �i 
a problemelor psihice: stres, depresii, Domnul Levy 
sesiza efectele care atac� su� etul: lipsa de speran��, 
egoismul, faptul c� persoana pe care nu am putut s� o 
iert�m ne �ine lega�i de ea �i ne controleaz� într-o mare 
m�sur�. În momentul în care ne  amintim de clipa în 
care a gre�it fa�� de noi, ni se schimb� în r�u starea de 
spirit pe care o aveam înainte.

 Motiva�iile pentru a ierta nu 
trebuie s� se datoreze numai efectelor 
curative pe care iertarea le are, ci �i 
bene� ciilor pe care Sfânta Scriptur� 
le promite odat� cu adoptarea acestei 
atitudini în fa�a gre�elii celuilalt.

 În rug�ciunea „Tat�l nostru”, 
singura cerere care este condi�iona-
t� este cea care se refer� la iertarea 
p�catelor “�i ne iart� nou� p�catele 
noastre precum �i noi iert�m gre�i-
�ilor no�tri”. Prin aceast� formulare 
Dumnezeu ne face responsabili de 
rela�ia noastr� cu ceilal�i, oferindu-
ne libertatea de a decide s� primim 
iertarea din partea lui Dumnezeu, sau 
s� ne condamn�m singuri prin neier-
tarea celor care ne gre�esc.

 Un alt exemplu  în acest sens îl g�sim în po-
runca a IV-a din Decalog: „Cinste�te pe tat�l t�u �i pe 
mama ta cum �i-a poruncit Domnul, Dumnezeul t�u, 
ca s� ai zile multe �i s� � i fericit în �ara pe care �i-o d� 
Domnul, Dumnezeul t�u”. Dr. Levy a� rm� c� primul 
lucru  pe care trebuie s�-l facem atunci când vrem s� 
ne cinstim p�rin�ii, este acela s� îi iert�m. Pentru c� o 
foarte mare povar� ni se ia de pe umeri atunci când re-
u�im s� avem cu p�rin�ii o rela�ie bazat� pe încredere 
�i pe iubire sincer� . Pe lâng� armonia care se creeaz� 
în familie, Dumnezeu ofer� binecuvânt�rile Sale.

 Consider c� toate aspectele care au fost suge-
rate de Domnul doctor David Levy nu au f�cut altceva 
decât s� trezeasc� în ascult�tori atitudinea de iertare 
fa	� de cei care ne-au gre�it �i dorin�a de a cere pentru 
ace�tia bincuvântarea Tat�lui Ceresc.

Iulian BOGLU�,
ANUL -III- 
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FILE  DE  ISTORIE  BIHOREAN� ( II)
Biserica din Bihor la începutul domina�iei habsburgice

(1) P. Maior Istoria Bisericii Românilor, vol. I, Bucure�ti, pp.274-275; (2) I. Arde-
lean, Istoria diecezei române greco-catolice a Oradiei Mari, vol.II, Blaj, 1888, pp. 
108;  (3) N. Iorga, Istoria Bisericii Române�ti, Edi�ia a II-a, vol.I-II, Editura Minis-
teriului de Culte, Bucure�ti, 1928, p. 312; (4) I. Radu, Istoria diecezei române unite 
a Or�zii Mari, 1777-1927, Oradea, 1932 p. 14; (5) V. Bunyitay, Biharvármegye 
oláhjai savallás unio, (Românii din comitatul Bihor �i unirea religioas�), Budapesta, 
1892, p. 315; (6) F. Duda�, C. Buti�c�, C. Pintea, Catedrala Ortodox� a Oradiei, 
Oradea, 2004, pp. 63-64; (7) V. Bunyitay, Biharvármegye…, pp. 315-316; (8)  Ibid., 
p. 319. (9)  I. C�lu�er, ,,Via�a spiritual� a satului bihorean oglindit� în vizita�a cano-
nic� din anul 1725”, în Crisia, XXIX, Oradea, 1999, pp. 120-136. În acest studiu 
autoarea realizeaz� o reconstituire a documentului pierdut pe parcursul anilor pe 
baza unor ample studii anterioare pornind de la documentul original.

Ideile unioniste  ale episcopului Vasilie Taraso-
vici au atras mânia principelui Transilvaniei, Gheorghe 
Rákóczy I, care, sub false învinuiri, l-a aruncat în temni��, 
obligându-l, cu ajutorul torturii, s� demisioneze. Aceste 
ac�iuni în favoarea calvinilor au nemul�umit �i mai mult 
preo�imea din regiune; ca urmare, la soborul de la Ujho-
rod din 24 aprilie 1649, se m�rturise�te Unirea cu Biserica 
Romei, ca �i episcop � ind ales cu o majoritate zdrobitoare 
Partenie Ratu�ynski, la recomandarea r�posatului episcop 
Vasilie, scris� în ajunul mor�ii sale. În favoarea lui Parte-
nie s-au exprimat �ase protopopi �i 370 de preo�i ruteni 
�i români, în timp ce calvinizatul Por� rie Ardan, sus�inut 
de c�tre principesa Susana Lorántf� , a fost ales numai de 
doisprezece preo�i ruteni de pe domeniul acesteia. La în-
ceput, episcopii de la Muncaci au fost vicarii episcopului 
latin de Agria, purtând titlul de ,,arhierei vicari ai Mun-
caciului �i vizitatori apostolici a toat� 
ara Ungureasc�” 
(Maramure�ul, Cri�ana �i S�tmarul).  (1)

De calitatea de vizitator apostolic al 
�rii Ungu-
re�ti a pro� tat din plin episcopul Iosif de Camillis, numit 
în 1689, care, convocând sinoade în 1690 în comitatul 
Crasna (S�laj) �i în 1691 în comitatul S�tmarului, reu�e�te 
s� atrag� la Unire un num�r însemnat de preo�i din regi-
une. Mâna�i �i de prevederile Diplomei Leopoldine din 
anul 1691, precum �i de cele ale ,,scrisorii privilegiale” 
din 23 august 1692 a împ�ratului Leopold I, conform c�-
rora preo�ii uni�i se bucurau de acelea�i drepturi �i libert��i 
ca �i preo�ii romano - catolici, reprezentan�ii preo�ilor ro-
mâni din jurul Oradiei accept� Unirea cu Biserica Romei 
la 17 octombrie 1692, când îl recunosc pe episcopul de la 
Muncaci ca �i ierarh al lor. Conform ,,Diarului” lui Iosif 
de Camillis, acesta a� rma c�: 

La 17 octombrie dup� calendarul cel vechiu din 
anul 1692, p�rintele Isaia, c�lug�rul grecesc, parohul din 
Dobri�in �i alt preot român, au venit la mine în numele 
preo�ilor care sunt în �inutul Or�zii-Mari �i în comitatul 
Bihor pân� la Dealul Mare �i mi s-au închinat. (2)

În aceast� perioad�, sârbii bihoreni erau p�stori�i 
de c�tre episcopul Efrem Beniamin, care, unindu-se �i el, 
a atras asupra sa persecu�iile patriarhului Arsenie, motiv 
pentru care se va refugia în Imperiul Otoman. (3)

Tot atunci, între episcopul latin de Oradea �i epi-
scopul Iosif de Camillis al Muncaciului s-a purtat o bogat� 
coresponden��, acesta din urm� hirotonind întru preo�ie în 
anul 1693, pe preo�ii Dimitrie din Beiu� �i Gheorghe din 
M�n�stirea, iar în ianuarie 1694 îl va numi ca �i vicar al 
s�u peste românii din ,,p�r�ile ungurene” pe ieromonahul 
grec Isaia Sfetegoritul, parohul din Debre�in, a�ezându-l 
la m�n�stirea Bixad. (4)  Pentru a înt�ri �i mai mult Unirea 
românilor de pe aceste meleaguri cu Biserica Romei, la 
învita�ia episcopului Benkovics Ágoston, episcopul Iosif 
viziteaz� Oradea în 1695, decalvinizând �i hirotonind noi 
preo�i; cu rezolvarea eventualelor probleme locale ale pre-

o�ilor uni�i este îns�rcinat vicarul latin �tefan Farka�, care 
va înregistra rezultate deosebite în propagarea Unirii, tes-
tându-�i întreaga avere dup� moarte (1709), în bene� ciul 
preo�ilor români uni�i. 

Chiar dac� informa�iile despre a�ez�rile �i num�rul 
românilor bihoreni care au primit Unirea sunt pu�ine �i la-
cunare, la moartea episcopului Iosif de Camillis, 50 de pa-
rohii, în mare parte din jurul Oradiei (foarte probabil �i satul 
Haieu) �i din zona Beiu�ului, erau considerate unite. (5)  

În anul 1701, prin hot�rârea Cur�ii Imperiale viene-
ze, românii din comitatul Bihor erau trecu�i sub jurisdic-
�ia mitropolitului Atanasie Anghel, care viziteaz� aceste 
�inuturi un an mai t�rziu, la invita�ia episcopului Benko-
vics, d�ruindu-i fratelui s�u Popa Gheorghe din Oradea un 
exemplar din Cazania de la B�lgrad din anul 1699, ap�ru-
t� sub grija sa. (6)

Izbucnirea R�scoalei curu�ilor (1708-1712), condu-
s� de Francisc Rakoczi al II-lea împotriva st�pânirii habs-
burgice, pe timpul c�reia, datorit� bunei în�elegeri dintre 
habsburgi �i sârbi, confesiunea celor din urm� a fost favori-
zat�, aducând astfel mari prejudicii Unirii. Dat � ind c� reli-
gia catolic� era echivalat� cu statul dominant, Unirea a avut 
de suferit �i de pe urma domnilor de p�mânt calvin.  (7)

La întoarcerea în Oradea a episcopului latin Emeric 
Csáky în anul 1712, acesta va �  nevoit s� reia r�spândirea 
Unirii aproape de la cap�t. Pentru aceast� misiune, îl va 
îns�rcina pe preotul Pavel Lázló, parohul din Beiu�, care, 
din anul 1713, va �  numit arhidiacon pentru românii uni�i. 
Preot cu vederi iluministe, cerea în memoriul adresat epi-
scopului Csáky: construirea imediat� a unor �coli pentru 
români, construirea unui l�ca� demn de închinare pentru 
românii uni�i din Ora�ul Nou, formarea unui consistoriu 
propriu cu 12 preo�i uni�i, dreptul de a de�ine sigiliu pro-
priu în calitate de arhidiacon al românilor uni�i. (8)

În urma vizita�iilor canonice dintre anii 1724-1725, 
reu�e�te s� atrag� la Unirea cu Biserica Romei 58 de paro-
hii din cele 91 vizitate, � ind primul ierarh din Bihor care 
întocme�te actele unei vizita�ii canonice. De o importan�� 
deosebit� pentru istorici este documentul din 18 iulie 1725, 
emis de arhidiaconul Pavel Lázló, Visitatio et instructiona-
liter elaborata connotatio presbiterorum graeci ritus, ofer� 
informa�ii pre�ioase privind ,,domnii de p�mânt” ai satelor 
vizitate, starea bisericilor �i a parohiilor, numele preo�ilor, 
de cine au fost hirotoni�i �i multe altele.  (9)

Liviu DAT,
MASTERAND
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SFÂNTUL IOAN GUR� DE AUR
Sfântul Ioan Gur� de Aur (Crisostomul) s-a n�scut 

în anul 344 în Antiohia, dintr-o familie nobil� �i cu o bun� 
situa	ie material�. A r�mas orfan de mic, � ind crescut de 
mama sa, Antusa, r�mas� v�duv� la 20 de ani. Pentru a-�i 
putea cre�te cât mai bine copilul, aceasta nu a voit s� se 
rec�s�toreasc�. Mama a fost aceea care s-a îngrijit ca � ul 
s�u s� primeasc� o educa�ie aleas� �i s� cunoasc� cele mai 
înalte valori culturale �i spirituale. Astfel, cu retorul Liba-
nios studiaz� arta oratoric�, în acel timp aceasta însemna 
cea  mai înalt� trept�  în educa�ia unui tân�r, dar îi d�dea 
acestuia  �i posibilitatea de a 
profesa în domeniul juridic.Si, 
tot în acel timp, frecventeaz� 
cursurile � losofului Andro-
ghatius. 

În 369, � ind remarcat 
de episcopul Mele�ie, a fost 
botezat �i f�cut lector. Pro-
babil c� în acest timp a as-
cultat lec�iile lui Diodor din 
Tars. În 374, în urma mor�ii 
mamei sale, �i poate �i pen-
tru a sc�pa de sarcina episco-
piei pe care vroiau s� i-o dea, 
se retrage într-o mân�stire în 
jurul Antiohiei. Dup� patru 
ani se ascunde într-o pe�ter�, 
tr�ind singur o via��  auster�. 
Cu o s�n�tate fragil�, nu a 
suportat acest regim sever pe 
care �i l-a impus �i  a fost silit 
s� se întoarc� în Antiohia în 
anul 380, unde, în anul 381, 
este hirotonit diacon de c�tre 
Mele�ie, iar în 386, preot, de 
c�tre episcopul Flavian, �i 
îns�rcinat cu predicarea în 
catedrala din Antiohia (386-398). Atunci începe cariera 
sa de orator, �inând cele mai vestite predici, omiile sale, 
care se r�spândesc �i îi duc faima pretutindeni.

În anul 397, în urma mor�ii episcopului Nectarie, 
împ�ratul Arcadie îl nume�te pe  Ioan Episcop al Con-
stantinopolului, unde a p�storit între anii 398-404. In ca-
litate de episcop al Constantinopolului, trimite la Roma 
o delega�ie compus� dintr-un episcop al Siriei, Acaciu 
de Bereea, �i un preot alexandrin, Isidor, pentru a ob	ine 
scrisori de comuniune pentru el însu�i �i de asemenea 
pentru Flavian, restabilând astfel pacea �i în�elegerea 
înte provincia Orientului �i Biserica Universal�.

Om energic, Sfântul Ioan Gur� de Aur a început 
s� combat� toate neregulile �i viciile pe care le vedea 
în cler, în mân�stiri, în poporul de jos �i în puternicii 
zilei, chiar �i pe acelea ale cur�ii imperiale. Pentru re-

formele sale, va atrage ura tuturor �i în special a trei 
v�duve care mai târziu se unir� cu împ�r�teasa Eudo-
xia pentru a-l pierde. În timp ce voia reformarea mora-
vurilor, f�cea eforturi, prin predici, pentru dezvoltarea 
vie�ii cre�tine a credincio�ilor s�i. În acest sens, explic� 
de la amvon,, Epistolele” Sfântului Pavel, comenteaz� 
Psalmii �i Faptele Apostolilor. Pentru c� nu a ezitat s� 
o condamne pe împ�r�teas� de nedreptatea f�cut�, în 
anul 401 rela�iile dintre curtea imperial� �i episcopat 
au fost rupte. Ele au fost reluate mai târziu, dar într-un 

mod rece.
 Sosirea c�lug�rilor 

din Nitria, care erau orige-
ni�ti �i persecuta�i în Egipt 
de episcopul Teo� l, �i pri-
mirea lor de Sfântul Ioan 
la Constantinopol au fost 
scânteia care a început dis-
puta. Teo� l îl va acuza pe 
Sfântul Ioan de erezie �i va 
reu�i s� strâng� împotriva sa 
dou�zeci �i �ase de episcopi 
nemul�umi�i. Va �  depus din 
scaun în urma sinodului din 
localitatea „La Stejar”. Va 
�  repus în func�ie din cauza 
revoltei poporului, dar, dup� 
numai nou� luni, va �  din 
nou depus din func�ie, pen-
tru c� a criticat inaugurarea, 
lâng� biserica unde slujea, a 
unei statui a împ�r�tesei.

 Va �  exilat. Dup� o 
c�l�torie de 77 de zile ajunge 
la Cucuz, în Armenia Mic�. 
De aici va �  trimis la Pytus, 
dar va muri pe drum, la Co-

mana, în Pont, în ziua de 14 septembrie 438, rostind 
cuvintele: „M�rire lui Dumnezeu pentru toate!” Papa a 
cerut �i a ob�inut ca r�m��i�ele lui s� � e aduse la Con-
stantinopol �i de aici la Roma, unde se cinstesc în Ba-
zilica Sfântul Petru. La interven�ia Papei Inocen�iu I a 
fost trecut în diptice (pomeniri).

Sfântul Ioan este cel mai proli� c scriitor al Bi-
sericii de atunci. De la el ne-au r�mas numeroase omi-
lii (peste 700), tratate, printre care �i minunatul tratat 
„Despre Preo�ie”.

Acestui mare Sfânt i se atribuie �i una dintre 
cele trei Liturghii Orientale, Liturghia Sfântului Ioan 
Gur� de Aur.

R�zvan CHIVULESCU,
ANUL -I-
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ACTUL UMAN �I MÂNTUIREA PERSONAL�
De-a lungul istoriei cre�tin�t�	ii problematica 

mântuirii a fost foarte dezb�tut�. Mântuirea este o di-
mensiune care ne intereseaz� pe to	i. Cum ne mântuim? 
Cine se poate mântui?

Aceste dou� întreb�ri primesc r�spunsuri diverse 
în diferitele confesiuni ale cre�tinismului. În primul mile-
niu se poate vorbi despre o nevroz� cre�tin� de culpabili-
tate, prin intermediul c�reia Dumnezeu nu este prezentat 
ca un tat�, ci mai degrab� ca un judec�tor, iar perspectiva 
asupra mântuirii era aceea c� „num�rul celor ale�i va r�-
mâne mic, deoarece întreaga omenire merit� infernul din 
cauza  p�catului originar”. (1)  Privitor la cel de-al doilea 
mileniu cre�tin, Biserica Catolic� post-tridentin� a� rma 
cu convingere „extra Ecclesiam nulla salus”, în timp ce 
Calvin era convins de predestinarea celor care urmau s� 
� e mântui	i, f�r� ca actele umane s� conteze în aceast� 
economie a mântuirii. Pu	in mai târziu, Maurice Blon-
del, � losoful ac	iunii, a� rma c� „actele umane dep��esc 
întotdeauna inten	ia celui care le s�vâr�e�te. Ac	iunea ,de 
când a fost ini	iat�, ea se deta�eaz� de individul care a în-
treprins-o, dobândind o via	� proprie în mediul exterior. 
Toate ac	iunile bune ale omului îl duc mai aproape de 
mântuire.”  (2)

Având în vedere toate acestea, cum putem r�s-
punde azi întreb�rilor legate de mântuire?

Mântuirea este strâns legat� de actele umane. Ac-
tele umane sunt actele care pornesc din cunoa�tere �i 
consim	�mânt deliberat. Pentru a în	elege mai bine con-
ceptul de act uman, trebuie s� facem diferen	ierea între 
act uman �i actul omului. În ceea ce prive�te caracteristi-
cile actelor omului, acestea sunt total opuse actelor uma-
ne. Pentru a le s�vâr�i nu este nevoie de intelect �i nici 
m�car de libera voin	�. Astfel, actele omului reprezint� 
totalitatea proceselor biologice care se desf��oar� inde-
pendent de voin	a uman�, dar �i a ac	iunilor care sunt 
îndeplinite de cei care sunt lipsi�i de ra�iune (nebunul, 
omul în somn, în stare de ebrietate etc.).

A�adar, pentru ca o ac	iune s� � e considerat� 
act uman, trebuie s� îndeplineasc� cele dou� principii 
constitutive ale acestuia: cel intelectiv �i cel volutiv. În 
ceea ce prive�te principul intelectiv, nu este de ajuns 
ca persoana s� cunoasc� implica	iile �i consecin	ele 
ac	iunii sale, ci trebuie s� cunoasc� �i valoarea moral� 
a ac	iunii pe care este pe cale s� o s�vâr�easc�, putând 
în acest mod s� evite ac	iunile rele.

Cel de-al doilea principiu, �i anume cel volitiv, 
este strâns legat de libertate. „Dac� cineva nu este li-
ber s� aleag� ceea ce dore�te, conform ideilor �i voin	ei 
sale, � ind constrâns s� ac	ioneze împotriva voin	ei sale, 
ac	iunile sale nu sunt libere �i prin urmare, nu este un 
act uman.”  (3) Conciliul Vatican II ne spune c� acest 
lucru e posibil. Chiar dac� libertatea este mult stimat� 
de c�tre oameni, „totu�i adesea, oamenii o promovea-

z� în mod gre�it, ca o permisiune de a face orice cu 
condi	ia s� � e pl�cut, inclusiv r�ul.”  (4)

Trebuie men	ionat c�  mântuirea persoanei uma-
ne este condi	ionat� de actele umane, actele omului 
neavând nici o pondere în aceast� spinoas� problem�.

„Orice act voit este imputabil autorului s�u. Ast-
fel, Domnul îl întreab� pe Adam dup� ce a comis p�-
catul: ‹‹ce ai f�cut?››(Gen 3, 13)” (5). E de în�eles c� 
� ecare om trebuie, cum zice un vechi proverb, s� se 
gândeasc� de dou� ori �i s� ac	ioneze o singur� dat�.

A�adar, mântuirea este un act uman sau este 
un act al omului, în sensul c� Dumnezeu mântuie�te 
persoana împotriva liberei sale voin	e? Calvin a� rma 
c� Dumnezeu i-a ales din ve�nicie pe cei pe care îi va 
mântui, f�r� ca ace�tia s� trebuiasc� s� fac� ceva.

Biserica Catolic� sus�ine c� în ceea ce prive�te 
mântuirea uman� trebuie luate în seam� dou� aspecte: 
cel divin �i cel personal. Dumnezeu �i-a împlinit par-
tea Sa prin faptul c� L-a trimis pe Fiul S�u pentru a 
recapitula întreaga crea	ie prin jertfa Crucii. Ceea ce 
lipse�te mântuirii este asumarea dimensiunii personale, 
este abilitatea omului de a r�spunde acestei mântuiri 
universale înf�ptuite de Isus Cristos. Acest r�spuns al 
omului se concretizeaz� prin actele sale. Actele uma-
ne bune, cum spunea Maurice Blondel, ne aduc mai 
aproape de mântuire.

Mântuirea cre�tin� comport� libertate precum 
�i asumarea responsabilit�	ii pentru actele s�vâr�ite. 
A�adar, mântuirea cre�tin� este una personal�, în care � -
ecare se mântuie�te prin intermediul actelor moralmente 
bune pe care le s�vâr�e�te. In documentele Conciliului 
Vatican II, Biserica Catolic� a� rm�  c� pân� �i cei de alte 
religii pot ajunge la mântuire prin actele umane pe care 
le înf�ptuiesc conform legii morale naturale.

To	i suntem chema	i la mântuire, la practicarea 
virtu	ilor, la tr�irea unei vie	i de s� n	enie care ne va 
apropia de Împ�r�	ia Ve�nic�.

Marcel AU�AN,
ANUL -III-

(1)  Jean DELUMEAU, „P�catul �i frica”, Ed. Polirom, Ia�i 1997, pag. 
352; (2) Ernest STERE, „Din istoria doctrinelor morale”, Ed. Polirom, 
Ia�i 1998, pag. 418; (4)  Karl Heinz PESCHKE, „Etica cre�tin�: volumul 
I – Întemeierea Teologiei Morale”, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-
L�pus 2008, pag. 273; (5)  Gaudim et Spes, 17; (6)  CBC 1736
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SCOPUL VIE�II
Care este scopul ultim al omului? Care este 

scopul ultim al cre�tinului? Este  acesta o realitate 
pentru el? Aceste întreb�ri sunt de o importan�� 
capital� �i fiecare credincios ar trebui s� �i le re-
aminteasc�. 

Biserica înva�� c� omul este chemat la mântu-
ire, la fericire, la comuniunea cu Dumnezeu. Astfel, 
fiecare cre�tin trebuie s� tr�iasc� cu aceast� speran-
��, �tiind c� actul de mântuire a fost îndeplinit de 
Isus pe cruce. 

Acest fapt este o realitate, o realitate celebrat� 
zilnic pe întregul p�mânt prin s�vâr�irea S� ntei Li-
turghii. Pe lâng� jertfa Mântuitorului, � ecare persoa-
n� este chemat� s� -�i aduc� contribu�ia, tr�ind o via-
�� de s� n�enie, în acord cu poruncile lui Dumnezeu 
�i cu legile Bisericii. Ea este chemat� la însu�irea 
stilului de via�� cre�tin �i nu doar la simpla ascultare 
de reguli. Este chemat� la practicarea virtu�ilor, la 
tr�irea vie, sacramental�, dar �i la r�spândirea Cu-
vântului evanghelic.

Scopul ultim al omului, „voca�ia ultim� a 
omului este efectiv una singur�”, adic� „Dumnezeu 
însu�i”, a�a cum ne înva�� p�rin�ii conciliari ai Con-
ciliului Ecumenic Vatican II prin documentul,, Gau-
dium et Spes”, la num�rul 32.

Realitatea acestui scop este prezent� �i pre-
zentat� în Biblie înc� de la crearea primilor oameni.
Chiar dac� ace�tia p�c�tuiesc �i sunt izgoni�i din 
Eden, Dumnezeu le face o promisiune de izb�vire 
:”Vr��m��ie voi pune între tine �i femeie, între s�-
mân�a ta �i s�mân�a ei. Aceasta î�i va zdrobi capul �i 
tu îi vei zdrobi c�lcâiul” (Gen 3,15). De altfel, toat� 
istoria poporului Israel este o dovad� a � delit��ii lui 
IHWH fa�� de oameni �i de promisiunea Lui, promi-
siune care cre�te progresiv (descenden��, teritoriu, 
binecuvânt�ri de tot felul, eliberare �i libertate etc). 

Îndeplinirea tuturor f�g�duin�elor Vechiu-
lui Testament este Învierea lui Cristos, a�a cum 
se afirm�în Catehismul Bisericii Catolice,1993, 
articolul 652.

Misterul pascal are astfel un dublu aspect: iz-
b�virea de p�cat �i deschiderea spre o nou� via��, în-
vierea lui Cristos � ind „principiu �i izvor” al învierii 

noastre: „C�ci, precum to�i mor în Adam, tot astfel 
vor �  învia�i în Cristos” (1 Cor. 15,22).

Astfel, însu� e�i�i de Cuvânt, ne putem orienta 
cu speran�� �i iubire c�tre scopul vie�ii noastre prin 
alegerea liber� pe care o facem �i o înnoim. Putem 
cre�te schimbându-ne viziunea, privind cu ochii cre-
din�ei, recunoscând puterea, m�rirea �i in� nita dra-
goste a Domnului în to�i copiii s�i �i în natur�. Via�a 
poate deveni o celebrare, o bucurie, o întoarcere aca-
s�, un poten�ial de perfec�ionare, de îndumnezeire, 
a�a cum a� rm� S� n�ii P�rin�i.

 Putem alege s� nu mai � m victime ale p�ca-
tului, ale ignoran�ei �i s� ne îndrept�m cu încredere 
c�tre Isus. Vom descoperi c� suntem responsabili în 
primul rând de noi în�ine, �i asta nu va �  o pova-
r�, pentru c� din aceea�i responsabilitate înv���m c� 
suntem liberi. Via�a nu va mai �  o în�iruire de drame 
sau catastrofe, triste�ea se va transforma în bucurie, 
frica în curaj �i îndoiala va disp�rea. Vom în�elege 
evenimentele din via�a noastr� la lumina ce este 
Cristos, a�a cum evangheli�tii au f�cut când au scris 
m�rturiile lor. �i, dac� ne vom deschide Spiritului 
Sfânt, adev�rate minuni vor avea loc în via�a noas-
tr�; în primul rând spirituale, �i de ce nu, �i trupe�ti 
sau binecuvânt�ri materiale. Putem tr�i fericit doar 
dac� vom redescoperi izvorul fericirii, al iubirii �i al 
p�cii. Vom �  autentici, vom �  noi în�i�i, f�r� m��ti, 
ego, falsit��i, minciuni �i alte mizerii. Vom propov�-
dui Vestea cea Bun� prin via�a noastr� �i vom  expe-
rimenta adev�rata Iubire, Dumnezeu. Vom cunoa�te 
în inimile noastre ce este bine, vom �ti s� ascult�m 
glasul Lui în acel loc sacru �i intim din � in�a noastr�. 
Vom putea cre�te s�n�to�i �i bucuro�i, în�elegând c� 
totul este de la Tat�l Ceresc. Pe cei din jurul nostru, 
chiar dac� ei nu vor tr�i ca �i noi, îi vom respecta 
pentru alegerile lor, vom avea compasiune fa��  de ei 
�i îi vom onora ca fra�i �i surori. 

Avem un scop, avem o misiune! Fie ca s� 
p��im cu mult curaj! S� nu ne temem, c�ci  El a 
biruit lumea!

Flaviu DUMA,
ANUL -III-

Le mul�umim parohiilor din Eparhia noastr� care au adus Seminarului Teologic contribu�ia de 
10% din fondurile adunate cu prilejul s� n�irii caselor: 

   Parohia Ghenci     123 lei 
   Parohia „Sfânta Treime”, �imleu  700 lei
   Catedrala „Sfântul Nicolae”, Oradea 950 lei
   Parohia Tuturor S	 n�ilor, Oradea  200 lei
   Parohia �tei     200 lei
   Parohia „Sfântul Gheorghe”, Oradea 200 lei


