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„Fr��ietatea �i dragostea se arat� prin gesturi concrete”
Interviu cu pr. Cristian Sab�u

Rectorul Seminarului Teologic Greco-Catolic din Oradea

Pe data de 25 mai 2010 Înalta Curte de Casa�ie 
�i Justi�ie din Bucure�ti va da verdictul în cazul Bisericii 
Seminarului Greco-Catolic din Oradea. Biserica Seminarului 
a fost con� scat� de regimul comunist în 1948 �i dat� Bisericii 
Ortodoxe Române în posesia c�reia se a� � pân� în prezent. 
Dat � ind faptul c� partea ortodox�, dup� mai multe tentative 
de dialog coerent, a refuzat s� retrocedeze biserica greco-
catolic�, partea greco-catolic� s-a v�zut silit� s� apeleze la 
justi�ie pentru a-�i intra în drepturi. 

Recent, reprezentan�ii Bisericii Ortodoxe 
Române au amenin�at public c� în cazul în care justi�ia 
din România va da dreptate greco-catolicilor, ace�tia 
vor scoate credincio�ii ortodoc�i în strad�. Considerând 
aceast� amenin�are ca � ind cât se poate de serioas� (exist� 
precedente – ex. V�lanii de Beiu�, BH), am solicitat un 
interviu pr. Cristian Sab�u, rectorul Seminarului Greco-
Catolic din Oradea, pentru a vedea cum s-a ajuns la aceasta 
situa�ie. În continuare prezent�m interviul, realizat pe 23 
mai 2010, la serbarea Pogorârii Spiritului Sfânt (Rusalii).
 Pr. Terhe�: În primul rând p�rinte rector, v� 
mul�umesc pentru ca a�i acceptat acest interviu. A�i putea s� 
ne spune�i câteva lucruri despre biserica seminarului?
 Pr. Sab�u: Seminarul Teologic Greco-Catolic 
din Oradea a fost deschis în 30 ianuarie 1772, de c�tre 
episcopul unit Igna�ie Darabant. Ca orice institu�ie de 
înv���mânt cre�tin, a�ez�mântul poseda o bisericu�� pentru 
formarea spiritual� a alumnilor, având în vedere faptul c� 
întreaga structur� fusese ini�ial o m�n�stire a ordinului 
iezuit. Pe data de 16 martie 1847, vechea bisericu�� s-a 
surpat, iar în locul ei, în 1858, a fost construit actualul 
l�ca� de cult, pe cheltuiala episcopului romano-catolic 
Francisc Szaniszlo, pentru a servi necesit��ilor de formare 
�i de rug�ciune ale tinerilor Seminarului. Biserica a avut 
parte de o renovare general� în anul 1907, atunci când i 
s-a pictat interiorul �i s-a introdus iluminarea electric�.

Anul 1948 a adus în România vântul prigoanei 
împotriva Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-
Catolic�. Parohul greco-catolic al Bisericii Seminarului era 
la acea vreme pr. Alexandru Ra�iu. Acesta a relatat în cartea 
Persecu�ia Bisericii Române Unite momentul arest�rii sale 

de c�tre comuni�ti de la 
masa altarului, precum 
�i umilirile, nedrept��ile 
�i torturile la care a fost 
supus în închisorile 
comuniste. În intervalul 
care a urmat, Statul 
Comunist a încredin�at 
Bisericii Ortodoxe acest 
l�ca� de cult, a�a cum 
s-a întâmplat cu toate 
bisericile greco-catolice 
din Romania. La 11 februarie 1956, printr-o cerere a 
parohiei ortodoxe, biserica a fost transcris� în actele CF pe 
numele noii parohii ortodoxe.

Decembrie 1989 a adus c�derea comunismului în 
România, dar nu �i a efectelor acestui sistem de opresiune a 
omului. Biserica Greco-Catolic� a ie�it din catacombe, îns� 
a r�mas dezbr�cat� de bunuri, de mijloace, de l�ca�urile de 
cult. Din 1990 s-a încercat redeschiderea vechii Academii 
Teologice Greco-Catolice, care �i-a reluat cursurile în 1991. 
Progresiv, au fost retrocedate vechile cl�diri ale Seminarului, 
care func�ionaser� ca internate ale unui grup �colar, dar nu �i 
biserica. Ast�zi, avem studen�i teologi, studen�i laici, elevi 
de liceu �i credincio�i care particip� la slujbe în capelele pe 
care le-am improvizat în incinta Seminarului. Paradoxul este 
c� st�m cu biserica noast� în curte �i o privim pe dinafar�, 
întrucât nu putem s� ne folosim de ea!
 Pr. Terhe�: Biserica este în momentul de fa�� în 
litigiu cu Biserica Ortodox�. Cum s-a ajuns la aceast� 
situa�ie?
 Pr. Sab�u: De la reîn� in�area Academiei �i 
a Seminarului Teologic nu s-a t�inuit din partea greco-
catolic� dorin�a de recuperare a bisericii, atât pentru 
integritatea complexului, cât �i pentru nevoile efective pe 
care le avem de acest loca�. Suntem totu�i un Seminar 
unde se formeaz� viitorii preo�i greco-catolici, care au 
nevoie sa înve�e practica liturgic� într-o biseric�.

Au existat mai multe runde de dialog între 
(continuare în pag. 2)
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reprezentan�ii Bisericii Greco-Catolice �i Ortodoxe, îns� 
ace�tia din urm� nu au acceptat nicio solu�ie practic�, 
pentru ca seminari�tii greco-catolici s� poat� folosi 
biserica seminarului. Într-un comunicat f�cut public în 
noiembrie 2006, Episcopia Ortodox� a Oradiei a� rma c� 
î�i rezerv� „dreptul de a p�stra loca�ul de cult în lipsa unei 
hot�râri judec�tore�ti de� nitive �i irevocabile” favorabile 
greco-catolicilor. Ca atare, din luna decembrie a anului 
2006, Episcopia Greco-Catolic� de Oradea a deschis un 
proces pentru recuperarea bisericii seminarului.
 Pr. Terhe�: A�i încercat totu�i s� rezolva�i amiabil 
aceasta situa�ie prin întâlniri cu reprezentan�ii Bisericii 
Ortodoxe? 
 Pr. Sab�u: Procesul de care aminteam are o 
istorie ceva mai lung�: nu s-a ajuns imediat în instan��, 
decât dup� ce am constatat c� partea ortodox� prefer� s� 
r�mân� surd� la cererile noastre. În anul 2006, mai exact 
în 25 octombrie �i respectiv 31 octombrie, i-am convocat 
pe fra�ii ortodoc�i la dialog, pe care îns� l-au refuzat 
sistematic. De � ecare dat� au trimis câte-un laic, mereu un 
altul, pentru a ne transmite c� ei nu vin s� ne întâlneasc�. 
În 7 noiembrie 2006 am adresat atât Parohiei Ortodoxe, 
cât �i Episcopiei Ortodoxe de Oradea �i autorit��ilor civile 
o scrisoare deschis�, în care scriam: „În con�tiin�� v� 
chem, face�i astfel încât Bisericile lui Hristos s� nu dea 
lumii spectacolul grotesc, hilar �i nedemn al proceselor 
�i al confrunt�rilor în tribunale. În to�i ace�ti ani pe când 
noi, cei lovi�i din plin de c�tre persecu�ia comunist�, 
ne ceream câteva drepturi pentru a putea supravie�ui, 
Biserica Ortodox� ne f�cea pretinse apeluri la dialog, 
în�elegere �i la armonie, tocmai prin acestea t�r�g�nând la 
nesfâr�it rezolvarea lucrurilor. Face�i ca acum, acestea s� 
devin� realitate tr�it� �i nu doar cuvinte de tergiversare!” 
�i aceste cuvinte au r�mas f�r� ecou. Astfel, în luna 
decembrie a aceluia�i an am ajuns s� c�ut�m în tribunal 
dreptatea care ne-a fost refuzat� de Biserica Ortodox� 
Român�, dup� ce o solicitasem evanghelic �i fratern.
 Pr. Terhe�: Cu episcopul ortodox de Oradea 
Sofronie Drincec v-a�i întâlnit? Care e pozi�ia dânsului?
 Pr. Sab�u: Pe data de 31 ianuarie 2010 a existat o 
întâlnire de dialog între reprezentan�ii ortodoc�i �i greco-
catolici, în prezen�a PS Sofronie Drincec – ortodox – �i a 
PS Virgil Bercea – greco-catolic. În cadrul acestei întâlniri, 
PS Sofronie a luat act de o propunere de slujire alternativ� 
pe care partea greco-catolic� o adusese, g�sind-o chiar 
foarte generoas� pentru credincio�ii ortodoc�i. Totu�i, 
pân� la urm� propunerea greco-catolic� a fost respins� 
de reprezentan�ii ortodoc�i. Astfel, ni s-a ar�tat r�spicat 
indisponibilitatea fra�ilor ortodoc�i de a ajunge chiar la o 
folosire alternativ� cu noi a bisericii greco-catolice.
 Pr. Terhe�: Care sunt argumentele invocate 
de Biserica Ortodox� pentru a nu retroceda biserica 
seminarului?
 Pr. Sab�u: Primul argument al p�r�ii ortodoxe 
este întotdeauna acela al num�rului credincio�ilor care ar 
înclina în favoarea lor. Acest argument merge împotriva 
dreptului civil, întrucât proprietatea nu se adjudec� pe 
baza num�rului celor care revendic�. Acest argument 

merge �i împotriva poruncilor lui Dumnezeu, care spun 
foarte clar „s� nu furi” �i „s� nu dore�ti nimic din ce este 
al aproapelui t�u”.

Mai apoi, se invoc� faptul c� proprietarii de drept 
sunt credincio�ii care ar �  trecut „de bun�voie” în 1948 
de la Biserica Greco-Catolic� la cea Ortodox�. Consider 
c� un astfel de mod de a pune problema ofenseaz� grav 
sacri� ciul �i martiriul celor care �i-au dat via�a, au suferit 
temni��, persecu�ii �i priva�iuni pentru a ap�ra Biserica 
Greco-Catolic�. 

În plus, acest punct de vedere este un arti� ciu 
n�scocit doar dup� 1990, care merge chiar împotriva 
legisla�iilor canonice ale Bisericii Ortodoxe. Canonistul 
ortodox Ioan Floca a� rma: „Laicii pot numai colabora la 
administrarea averii biserice�ti, ei � ind datori s� înzestreze 
cu cele de trebuin�� bisericile �i pe preo�ii lor. Din faptul 
acesta îns�, c� membrii comunit��ii se îngrijesc de 
biseric� �i contribuie prin darurile lor la agonisirea averii 
biserice�ti, nu se poate ajunge la concluzia c� dreptul de 
proprietate asupra acestor averi revine comunit��ii. «C�ci 
de�i membrii comunit��ii biserice�ti au dat contribu�ii 
pentru scopuri biserice�ti, totu�i ei n-au dreptul s� dispun� 
independent de acestea, ci numai cu aprobarea autorit��ilor 
biserice�ti care au supravegherea suprem� peste � ecare 
biseric� local� în parte»” (Ioan N. Floca, Drept Canonic 
Ortodox, Legisla�ie �i Administra�ie Bisericeasc�, vol. I, 
Ed. IBMBOR, Bucure�ti 1990, p. 476).
 Pr. Terhe�: Cum r�spunde�i celor care a� rm� c� 
credincio�ii ortodoc�i vor �  sco�i in strad� dac� biserica 
seminarului se d� greco-catolicilor?
 Pr. Sab�u: Pe un perimetru de 1 km p�trat exist� 
mai multe biserici ortodoxe, deci nu se pune problema ca 
ace�ti credincio�i s� � e în strad�. În plus de asta, cum am 
ar�tat mai sus, Biserica Greco-Catolic� a oferit l�ca�ul 
de cult pentru celebr�ri alternative Bisericii Ortodoxe, 
îns� partea ortodox� a refuzat propunerea noastr�. Daca 
credincio�ii ortodoc�i doresc s� blameze pe cineva, în 
niciun caz nu e Biserica Greco-Catolic�.
 Pr. Terhe�: Pe data de 25 mai 2010 Înalta Curte 
de Casa�ie si Justi�ie va da o decizie în cazul acestei 
biserici. Cum comenta�i recenta instigare a preotului 
ortodox Vasile Sab�u, ca în cazul în care biserica ar 
�  câ�tigat� de greco-catolici, reprezentan�ii Bisericii 
Ortodoxe Romane ar scoate oamenii în strad�?
 Pr. Sab�u: Cred c� a� rma�ia subliniaz� înc� o 
dat�, dac� mai era nevoie, faptul c� Biserica Ortodox� 
Român� nu este interesat� de dialog cu Biserica Greco-
Catolic�, ci „dialogul” este folosit de Biserica Ortodox� 
ca lozinc� pentru a p�stra cât mai mult propriet��ile greco-
catolice pe care le-a primit de la comuni�ti în 1948. Când 
nici aceast� lozinc� nu mai �ine, iar justi�ia este nevoit� s� 
î�i fac� datoria, ca de obicei, Biserica Ortodox� trece la 
atitudini agresive �i intimid�ri.
 Este trist c� reprezentan�ii Bisericii Ortodoxe 
Române î�i folosesc proprii credincio�i ca mas� de 
manevr� pentru a crea presiune asupra unei minorit��i 
religioase �i a in� uen�a actul de justi�ie în România. 

(urmare din pag. 1)
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 Eu cred în continuare c� misiunea noastr� nu 
este aceea de a ne lupta între noi. Mântuitorul ne-a înv��at 
altfel, iar mersul vremurilor ne pune înainte provoc�ri pe 
care ar trebui s� le înfrunt�m împreun�.
 Pr. Terhe�: Considerând instig�rile reprezentan�ii 
ortodoc�i, va sim�i�i amenin�a�i?
 Pr. Sab�u: Fire�te, nu este neap�rat o amenin�are 
� zic�, ci un soi de primejdie mai indirect�, îns� nu mai 
pu�in nociv�. Privind la mersul lucrurilor se contureaz� 
cu claritate ac�iunea de epurare cultural� �i religioas� a 
greco-catolicilor în România. Atâta vreme cât suntem 
împiedica�i s� revenim la o stare de � resc, prin negarea 
drepturilor �i a propriet��ilor noastre; atâta vreme cât ni se 
distrug propriet��ile în loc s� � e retrocedate; atâta vreme 
cât credincio�ii no�tri sunt agresa�i, h�r	ui�i, amenin�a�i �i 
discrimina�i continuu; atâta vreme cât se trec cu vederea 
ori se interpreteaz� �i se distorsioneaz� pa�ii �i meritele pe 
care Biserica Greco-Catolic� le-a avut de-a lungul istoriei 
poporului român, nu putem vorbi decât de un fenomen 
tacit dar evident de epurare. Iar acest lucru se manifest� 
împotriva întregii Biserici Greco-Catolice luat� în 
ansamblu, cât �i a parohiilor sau institu�iilor ei singulare: 
în acest caz Seminarul Teologic or�dean, împotriva c�ruia 
reprezentan�ii Bisericii Ortodoxe Române lupt� pentru 
ca acesta s� � e în continuare privat de biserica care-i 
apar�ine �i în care studen�ii teologi greco-catolici s� se 
poat� preg�ti pentru a deveni preo�i!
 Pr. Terhe�: Cum afecteaz� lipsa unui l�ca� de cult 
formarea la Oradea a viitorilor preo�i greco-catolici?
 Pr. Sab�u: Un Seminar Teologic este o 
comunitate de tineri care se preg�tesc s� devin� preo�i. 
Pentru ei, trebuie s� existe o baz� logistic� în stare 
s� le permit� s� se formeze a�a cum trebuie. Prin mila 
Domnului �i prin str�dania PS Episcopului nostru Virgil 
Bercea, de-a lungul anilor s-a încercat sistematizarea 
ambientelor interne, a s�lilor de clas� �i a cl�dirilor. 

Este paradoxal �i scandalos, în acela�i timp, îns�, 
c� actualii teologi greco-catolici, viitorii preo�i, nu pot 
intra în biserica Seminarului s� se roage �i s� fac� practic� 
liturgic�. Este ca �i cum s-ar interzice, în timpul studiilor, 
accesul unor viitori medici în spitale, a unor cercet�tori 
în laboratoare sau a unor judec�tori în tribunale! Exist� 
momente în diferite s�rb�tori sau vizite deosebite la 
Seminar în care, trebuind s� organiz�m rug�ciunea în 
capela improvizat�, suntem nevoi�i s� împânzim coridorul 
de scaune, sau chiar s� celebr�m în curte…
 Dar cl�direa unei biserici ar însemna ceva �i mai 
mult: câte întâlniri cu copii, cu tineri, cu laici sau cu diferi	i 
adul�i trebuie s� le organiz�m în s�li de clas�, pentru c�… 
de biserica noastr� se folosesc al�ii! Un simplu exemplu, 
în intervalul 17-20 mai 2010 am organizat la Oradea o 
întâlnire na�ional� a preo�ilor. Într-o sear�, datorit� vremii 
nefavorabile, nu am putut s� mai celebr�m afar� în curte 
�i am solicitat g�zduire la biserica romano-catolic� a Sf. 
Spirit. Toate acestea în condi�iile în care avem propria 
biseric� în curte, îns� reprezentan�ii Bisericii Ortodoxe 
Romane refuz� sistematic s� ne lase s� o folosim.
 Pr. Terhes: În�eleg c� din 1948 pân� în acest 

moment Biserica Seminarului Greco-Catolic a fost 
folosit� în continuu de c�tre reprezentan�ii Bisericii 
Ortodoxe. În ce stare este biserica în acest moment?
 Pr. Sab�u: În exterior, folosindu-se gusturi 
cromatice discutabile, biserica se prezint� oarecum bine, 
� ind retencuit� �i revopsit�, chiar dac� pe alocuri lucrarea 
începe s� cedeze.

În interior îns�, starea bisericii este cu totul 
deplorabil�. Pictura original� este înnegrit� din cauza 
fumului, iar prin introducerea noilor canale pentru 
electricitate, s-au distrus p�r�i din fresca original�. La 
modul general, pentru orice vizitator, biserica nu prezint� 
deloc un aspect îngrijit. Spun aceasta deoarece recent 
reprezentan�ii Biserici Ortodoxe ne-au intentat proces 
pentru recuperarea banilor investi�i în l�ca�ul nostru de 
cult pe durata cât l-au folosit. La cheltuieli � gureaz� �i 
repictarea interioar� �i consolidarea funda�iilor, lucr�ri 
care, de fapt, nu s-au executat.
 Pr. Terhe�: Vre�i s� spune�i c� dup� 60 de ani de 
folosire a Bisericii Seminarului Greco-Catolic din Oradea 
de c�tre Biserica Ortodoxa Român�, perioada în care greco-
catolicilor li s-a interzis s� o foloseasc�, reprezentan�ii 
Bisericii Ortodoxe cer acum desp�gubiri pentru investi�iile 
f�cute la biserica de care tot ei s-au folosit?
 Pr. Sab�u: Da.
 Pr. Terhes: Cum comenta�i un astfel de gest?
 Pr. Sab�u: M� ab�in de la comentarii: las pe � ecare 
s� analizeze pentru sine, în propria con�tiin�� �i dup� propriile 
valori morale, juste�ea unei astfel de preten�ii. 
 Pr. Terhe�: Ce mesaj transmite�i reprezentan�ilor 
Bisericii Ortodoxe Române?
 Pr. Sab�u: A� dori s� le transmit c�, într-adev�r, 
dac� în urma deciziei Justi�iei nu ar mai avea în gestiune 
biserica seminarului, ar câ�tiga în prestigiu pentru c� s-a 
f�cut o fapt� dreapt�, prestigiu care s-a diminuat de-a 
lungul anilor prin aceast� îndârjire de a nu ne l�sa s� ne 
lu�m nici m�car un minim indispensabil din ceea ce ne-a 
apar�inut. Reamintesc c� în Oradea au existat 7 biserici, 
dintre care, în mod repetat, noi am solicitat de abia dou� 
�i am primit una!

C� fr��ietatea �i dragostea se arat� prin gesturi 
concrete. C� avem o misiune mult mai nobil� �i mai 
urgent� de îndeplinit �i c� este p�cat s� ne irosim energiile 
în dueluri, procese �i ie�iri inutile în strad�. C� ar trebui 
s� existe pentru � ecare un altar al inimii �i mai apoi un 
altar de biseric�: drama este c� procedând astfel cum s-a 
f�cut pân� acum, unii risc� s� r�mân� doar cu altarul din 
inim�, iar ceilal�i numai cu cel din piatr�, slujindu-i lui 
Dumnezeu doar formal, f�r� a înso�i via�a de credin�� cu 
semne concrete.
 Pr. Terhe�: V� mul�umesc p�rinte pentru timpul acordat.
 Pr. Sab�u: �i eu v� mul�umesc pentru 
oportunitatea de a vorbi despre drama prin care 
seminari�tii, studen�ii, elevii �i credincio�ii greco-catolici 
de la Oradea continu� s� treac�, v�zându-se de 20 de ani 
în imposibilitatea de a-�i folosi propria biseric�.

Preluat de pe www.greco-catholica.org

(urmare din pag. 2)
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RITUALUL SFÂNTULUI BOTEZ (II)
 Puterea numelui. Exorcismul �i însemnarea 
cu Sfânta Cruce se face în numele Sfintei Treimi: al 
Tat�lui �i al Fiului �i al Spiritului Sfânt. Sacramentul 
Botezului este o tain� a numelui prin excelen	�, 
prin care cel cufundat în ap�, „în numele Tat�lui 
�i al Fiului �i al Spiritului Sfânt” prime�te propriul 
nume, propria identitate spiritual� (poate fi chemat 
pe numele s�u), nu mai este un anonim. A chema 
pe cineva pe nume este un semn de cunoa�tere, de 
familiaritate, de identificare, ca respect cuvenit 
persoanei, unicit�	ii fiec�ruia. Numele reprezint� 
o identitate individual�, indic� o persoan� unic� 
�i irepetabil�. Prin punerea numelui la Botez, se 
recunoa�te de fapt demnitatea omului, care, ca �i 
chip al lui Dumnezeu, este irepetabil. 

Invocarea în cadrul s�vâr�irii Tainei 
Botezului a numelui lui Dumnezeu, a Domnului 
nostru Isus Cristos, a Sfântului Spirit, a Sfintei 
Fecioare Maria, a sfin	ilor precum �i însemnarea 
catehumenului cu Sfânta Cruce în numele Sfintei 
Treimi au puterea de a alunga duhurile str�ine �i 
ostile. Invocarea numelor sfinte „actualizeaz�” 
prezen	a persoanelor sfinte, astfel c� dup� invocare, 
ele sunt prezente în mod spiritual.

Na�ii. Echivalentul termenului de „na�” 
este acela de „a lua asupra”, „a suferi”, „a suporta”, 
„a garanta”, „a se pune cheza�”, „a pl�ti cau	iunea 
cuiva”. Na�ii sunt garan	ii sau cheza�ii celui care 
este botezat. Ei î�i iau angajamentul solemn în 
fa	a lui Dumnezeu �i a Bisericii c� finul lor (cel 
proasp�t botezat) va fi crescut ca un adev�rat 
cre�tin �i va fi un bun credincios al Bisericii 
lui Cristos. Prin participarea lor activ� la slujba 
Botezului, al�turi de preot, na�ii devin p�rin	i 
spirituali ai noului botezat, n�scându-l pentru 
via	a cea nou� în Isus Cristos. Ei au obliga	ii �i 
r�spunderi în ceea ce prive�te via	a religios-
spiritual� a finului lor, precum �i p�rin	ii biologici 
au obliga	ia s� se îngrijeasc� de cele trebuincioase 
din punct de vedere material pentru fiul lor.

Întrucât, în cazul noilor n�scu	i, ace�tia  nu 
pot face m�rturisirea de credin	� persoanl� (Crezul 
sau Simbolul Credin	ei), na�ii sunt cei care vor 
m�rturisi credin	a în locul celui botezat �i î�i asum� 
responsabilitatea pentru cre�terea �i p�strarea în 
credin	a cre�tin� a acestuia. De aceea na�ii trebuie 
ale�i dintre credincio�ii care cunosc semnifica	iile 
ritualului baptismal �i noul lor statut fa	� de fin.

Punerea mâinilor. În ritualul Botezului, 
formula ini	ial�  „Mâinile Tale m-au f�cut �i m-au 

zidit” este interpretat� în sens trinitar, iar acest 
lucru înseamn� c� Fiul �i Spiritul Sfânt sunt mâinile 
Tat�lui care ne-a creat. Mâna, acest miracol al 
Crea	iei, este exprimat� într-o metafor� poetic� ca 
fiind „un Dumnezeu cu cinci degete”.

Când cineva se afl� în mâna lui Dumnezeu, 
înseamn� c� prime�te manifestarea Spiritului S�u, 
când mâna lui Dumnezeu îl atinge, acesta prime�te 
puterea dumnezeiasc�. Mâna lui Dumnezeu creeaz� 
�i ocrote�te. Punerea mâinilor deasupra cuiva 
înseamn� binecuvântare, dar �i transferarea unei 
energii, a unei puteri. În cazul Botezului, mesajul 
gestului baptismal de „a-	i pune Dumnezeu – prin 
preot – mâna pe cap”, în sens ritualic este de a 
primi binecuvântarea Celui de Sus pentru a deveni 
parte, membru al Bisericii prin Botez (ca sacrament 
al încorpor�rii). Spiritul Sfânt apare la Botez cu 
numele de Mângâietor care mângâie �i consoleaz�. 
Mângâierea divin� este treimic� �i carismatic�. 
Tat�l ne mângâie prin Spiritul �i prin Cuvântul S�u 
în sens sacramental. În acest caz ne gândim la un 
gest ritual �i la un sentiment de bine, de bucurie 
interioar� pe care „mâinile lui Dumnezeu” ni-l 
ofer� atunci când sunt a�ezate asupra noastr�.

Ex-suflarea baptismal�. În ritualul de 
exorcizare, preotul trebuie s� sufle în dou� rânduri 
de trei ori, închipuind semnul Sfintei Cruci peste 
fa	a celui care se boteaz�, �i spunând: „Dep�rteaz� 
de la dânsul/a pe tot vicleanul �i necuratul duh 
care se ascunde �i se încuibeaz� în inima ei”. Acest 
gest este foarte important, deoarece simbolizeaz� 
suflarea lui Dumnezeu peste om. Suflarea lui 
Dumnezeu s�de�te în om nu numai via	a biologic� 
ci �i via	a în	elegerii �i a comuniunii cu Sine, 
adic� via	a spiritual�. De aceea, întreita suflare 
baptismal� face trimitere la Sfânta Treime.

Leg�tura dintre suflare �i întreita însemnare 
a frun	ii (sediul min	ii �i al gândirii), a gurii (aparatul 
vorbirii �i al limbajului) �i al pieptului (sediul 
sim	irii, al afectivit�	ii) reflect� rela	ia omului cu 
Modelul s�u „arhe-tipal”, treimic. Copilul este 
însemnat la frunte spre „luminarea min	ii”, la gur� 
pentru a vesti lauda lui Dumnezeu, iar la piept pentru 
a putea sim	i iubirea lui Dumnezeu care comunic� 
�i se comunic� inimii omului. Însemnarea cu Sânta 
Cruce este semnul mântuirii omenirii, iar în fa	a 
acestei însemn�ri, Diavolul î�i pleac� privirea.

Elena BONETA,
ANUL -III-
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MOMENTE...
 În perioada 8 – 9 mai 2010, comunitatea 
Seminarului or�dean a avut un program mai 
special, întrucât a participat, 
în 8 mai, la pelerinajul 
anual de la Sighet, organizat 
în memoria Episcopilor, 
preo	ilor �i a credincio�ilor 
greco-catolici care au 
suferit �i murit în lag�rul de 
concentrare sighetean. De 
aceast� dat�, pelerinajul a 
fost mai deosebit, deoarece 
la celebrarea S� ntei Liturghii 
au fost prezen	i atât Cardinalul Leonardo Sandri, 
Prefectul al Congrega�iei 
pentru Bisericile Orientale, 
cât �i Excelen�a Sa, Nun�iu 
Apostolic în România �i 
Republica Moldova.
 La acest moment 
important pentru Biserica 
noastr� au participat peste 
4000 de credincio�i, peste 
o sut� de preo	i �i to	i 
Episcopii greco-catolici 
în frunte cu Arhiepiscopul 
Major, Preafericirea 
Sa Lucian Mure�an. Momentele cele mai 
emo	ionante au fost cuvânt�rile pe care le-au 
expus Excelen	a Sa Cardinalul Leonardo Sandri, 
Preafericirea Sa Arhiepiscopul Major Lucian 
Mure�an, dar �i Preas� n	ia Sa Episcopul Ioan 

i�e�tean al Maramure�ului.
 Pe lâng� salutul din 
partea Sfântului P�rinte Benedict 
al XVI-lea, Cardinalul Sandri 
a adresat cuvinte de speran	� �i 
de încurajare pentru Biserica 
Greco-Catolic�. Preafericitul 
Lucian a mul�umit pentru aceste 
cuvinte, de asemenea, a mul�umit 
gazdei evenimentului, PS Ioan, 
P�storul Eparhiei Maramure�ului 
�i colaboratorilor Preas� n�iei Sale, pentru organizarea 
programului de comemorare �i a împ�rt��it tuturor 
celor prezen�i „pacea lui Cristos întru Adev�rul care 
ne face liberi”. Dup� binecuvântarea de încheiere 
�i cântarea imnului de biruin�� „Cristos a înviat”, 
Înal�ii Ierarhi oaspe�i, Preafericitul Lucian împreun� 
cu Episcopii prezen�i au ie�it de la altarul celebr�rii, 

printr-un culoar, prin mijlocul mul�imii, salutând, 
binecuvântând �i încurajând. Comunitatea noastr� a 

vizitat ,,Memorialul”, pentru a-�i 
face o impresie despre condi	iile 
în care au tr�it martirii greco-
catolici în penitenciarul Sighet.
 Pentru seminari�ti, 
pelerinajul nu a încetat la Sighet, 
ci a continuat �i a doua zi la Blaj. 
La Sfânta Liturghie arhiereasc� 
din Catedral�, la care au fost 
prezen	i Cardinalul Sandri, 
Arhiepiscopul Francisco-

Javier Lozano �i to	i Episcopii Bisericii noastre. 
Cardinalul Sandri a a� rmat c� cele dou� zile 

petrecute în România i-au 
oferit oportunitatea de a 
cunoa�te realitatea Bisericii 
Greco-Catolice, atât 
suferin	ele �i problemele 
cu care se confrunt�, cât 
�i realiz�rile acesteia. Nu 
poate �  trecut cu vederea 
faptul c� Liturghia a fost 
animat� într-un mod angelic 
de seminari�tii bl�jeni. 
 Imediat dup� 
terminarea S� ntei Liturghii, 
noi am mai z�bovit pu	in la 

Sanctuarul S� ntei Fecioare a S�racilor de la C�rbunari. 
Acest sanctuar const� într-o capel�, copie � del� a 
capelei construite la Banneaux cu ocazia apari	iilor 
S� ntei Fecioare din anul 1933. Capela de la C�rbunari 
a fost construit� în anul 1937 la ini	iativa unui frate 

asump	ionist care era originar 
tocmai de pe lâng� Banneaux. 
La momentul actual, în lume 
se a� � cca. 50 de copii ale 
capelei din Banneaux, iar cea 
din p�durea de la C�rbunari a 
fost prima dintre ele. În urma 
acestui pelerinaj, cu to	ii am 
r�mas profund impresiona	i de 
simplitatea locului, de natura 
bogat� în tainice frumuse�i. 

Acolo, îndemnul la rug�ciune îl sim�i în su� et ca o 
chemare din Cer, ca o chemare a Preacuratei.

Mul	umim Bunului Dumnezeu pentru c� 
a îng�duit s� � m prezen	i la dou� dintre cele mai 
importante momente pentru Biserica Greco-Catolic�, 
dar �i pentru bel�ugul de haruri pe care ni le-a împ�rt��it!

REDAC�IA



6 Seminarium Varadiensis

DISCURSUL CARDINALULUI LEONARDO SANDRI
 Anul acesta, la pelerinajul anual de la Sighet 
al Bisericii Greco-Catolice a luat parte �i Cardinalul 
Leonardo Sandri, Prefectul al Congrega�iei pentru 
Bisericile Orientale, care a 	inut o predic� cu totul 
emo	ionant� �i d�t�toare de curaj pentru Biserica 
Greco-Catolic�. În cele ce urmeaz� încerc� s� red�m 
con	inutul acesteia a�a cum apare în pagina rezervat� 
Eparhiei Cluj-Gherla al site-ului www.bru.ro:

„Vou� tuturor, mai întâi Preafericitului 
P�rinte Lucian, Preas� n�iilor Voastre, am onoarea 
�i bucuria de a v� transmite 
salutul �i binecuvântarea 
p�rinteasc� a iubitului nostru 
Sfânt P�rinte Papa Benedict 
al XVI-lea. Îl sim�im astfel pe 
Sfântul P�rinte aproape de noi 
�i aceast� apropiere spiritual� 
ne dezv�luie o valen�� profund� 
a întâlnirilor noastre �i a 
întâlnirii de ast�zi în special, 
aceea de a ne permite s� sim�im 
�i în bucurie, dar �i în suferin��, 
sensul catolicit��ii Bisericii. 

Ascultând cuvintele 
S� ntei Scripturi într-un astfel 
de loc, unde adierea Spiritului 
Sfânt r�sfoie�te cu blânde�e 
paginile inimilor noastre, ne vin 
în minte cuvintele prin care, Isus, 
dezv�luie misiunea Sfântului 
Ioan Botez�torul. Cred c� putem 
s� ni le însu�im într-o astfel de 
ocazie: Ce am venit s� vedem 
aici? Trestie în b�taia vântului istoriei? Atunci ce am 
venit s� vedem? Oameni îmbr�ca�i în haine moi? Cu 
siguran��, nu! Fiindc� prin rupturile zdren�elor cu care 
erau îmbr�ca�i cei de aici r�zb�tea doar str�lucirea 
f�r� de prihan� a ve�mântului botezului lor.

Ce am venit s� vedem cu adev�rat? Ce am venit 
s� celebr�m aici? Înainte de toate, � delitatea. Suntem 
în fa�a unui document istoric care ne dezv�luie, dac� ar 
mai �  fost nevoie, profundul, tainicul destin al Bisericii 
Greco-Catolice Române în mijlocul acestei na�iuni. Un 
destin de comuniune care une�te de-a lungul timpului 
�i în mod cu totul special în acest loc, în suferin��, 
Episcopi, dar �i mari intelectuali români, preo�i �i 
oameni politici, c�lug�ri �i poe�i, întru acela�i spic de 
grâu, întru acela�i ciorchine, o tainic� proscomidie la 
dispozi�ia Ve�nicului Preot. Biserica Greco-Catolic� a 
pl�tit pe deplin tributul s�u, f�r� s� ezite, f�r� s�-�i 
fac� calcule �i sunt convins c� to�i oamenii de bun�-
credin�� din aceast� �ar� �tiu acest lucru �i îl apreciaz�. 

Fiindc�, acceptând temni�a pentru Hristos, în prezen�a 
unor alternative ispititoare, au ar�tat adev�rata fa�� 
a acelui regim trecut. Z�brelele celulelor lor, le-au 
revelat pe cele mult mai ascunse care se ridicau în 
jurul su� etului acestui popor.

Aici am putea celebra Sfânta �i Dumnezeiasca 
Liturghie f�r� a avea nevoie de un antimis, deoarece 
suntem în chip tainic pe un astfel de acoper�mânt. Tot 
p�mântul din jurul nostru e un antimis: Valeriu Traian 
Fren�iu, Episcop de Oradea, Anton Durcovici, Episcop 

de Ia�i, Ioan Suciu, Administrator 
Apostolic la Blaj, Tit Liviu 
Chinezu, Episcop Auxiliar de 
Blaj, to�i împletesc, cu via�a lor, 
icoana r�stignirii Domnului. 
To�i ace�tia, împreun� cu mul�i 
al�ii, au dat �i au udat cu sângele 
lor acest p�mânt, depunând în 
t�cere s�mân�a cre�tinilor �i 
noi ne întreb�m: suntem gata s� 
culegem roadele? Ei �i-au f�cut 
partea lor, o s� facem �i noi 
partea noastr�?

Prezentul, în ceea ce 
ne prive�te e strâns legat de 
via�a �i moartea lor. Martirii 
ne aduc aminte de Crucea lui 
Hristos �i de faptul c� ea ni se 
prezint� în orice via�� tr�it� cu 
adev�rat pe urmele Domnului. 
Iat� centrul oric�rei chem�ri 
cre�tine adev�rate. Cu to�ii 
suntem chema�i s� d�m m�rturie. 

Nimeni nu îi poate repro�a Domnului c� nu a primit 
acest dar. Sunt con�tient de faptul c� sfâr�itul unei 
epoci, nu a însemnat �i sfâr�itul calvarului Bisericii 
Greco-Catolice Române, dar putem spune „Doamne, 
treac� de la mine acest pahar”, f�r� a spune în acela�i 
timp cu Mântuitorului, „nu voia mea s� se fac�, ci 
voia Ta”? Aceast� Biseric� este puternic�, deoarece 
este construit� pe stânc�, o stânc� îmbog��it� de 
promisiunea lui Hristos c� „por�ile iadului nu o 
vor birui”. Este ca �i casa de care vorbe�te Isus în 
Evanghelie, cas� b�tut� de vânturi �i de furtuni, dar 
care nu a c�zut, � indc� era construit� pe stânc�. �i de 
aceea, plini de speran��, chiar dac� lacrimile ne curg 
pe fa�� de multe ori, dup� cum bine �tiu, s� în�l��m �i 
noi vocea la ceruri împreun� cu psalmistul: „Doamne, 
strigat-am c�tre Tine, auzi-m�, ia aminte la glasul 
rug�ciunii mele când strig c�tre Tine. S� se îndrepteze 
rug�ciunea mea ca t�mâia înaintea Ta, ridicarea 
mâinilor mele, jertf� de sear�”.
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Primirea reverendei
 ,,Vrednic este?”
 Cu aceste cuvinte a început drumul nostru pe 
calea preo�iei. Unii spun c� primirea în seminar ar �  
o con� rmare a voca�iei, dar eu sunt convins c� ace�ti 
pa�i m�run�i ne ofer� veridicitatea voca�iei.
 Înc� de când am a� at c� vom putea purta 
reverend�, am a�teptat cu ner�bdare momentul. De�i 
era programat s� ne � e s� n�ite reverendele cu ocazia 
S�rb�torii Bunei Vestiri (25 martie), din motive 
obiective, ceremonia a avut loc doar în 29 aprilie 
2010. Dar tocmai aceast� a�teptare ne-a f�cut s� ne 
dorim �i mai mult a binecuvântatul moment.
 �i iat� c� s-a apropiat „ziua cea mare” �i 
emo�iile au început s�-�i fac� sim�it� prezen�a. În 
ziua precedent� primirii reverendei, dup� întâlnirea 
cu profesorul nostru de Practic� liturgic�, Eduard 
Fischer, ni s-au � xat locurile în capel� �i ni s-a f�cut 
cunoscut� desf��urarea ceremoniei. Din acel moment, 
to�i am încercat s� ne g�sim ceva de lucru pentru a nu 
ne mai gândi la ziua urm�toare. Dar a fost în zadar. 
Unii au c�utat s� citeasc�, dar cuvintele zburau f�r� 
în�eles; al�ii s-au str�duit s� doarm�, dar se auzeau 
voci �optite prin camere cu fel de fel de „cum va �  
dup�?”Fiindc� nimeni nu putea dormi.
 �i cu greu a venit �i diminea�a. To�i eram 
îmbr�ca�i elegant, cu sau f�r� colar, �i ne veri� cam 
ner�bd�tori ceasurile. Încercam s� schi�am câte 
un zâmbet �i s� lu�m guri de aer de încredere, dar 
degeaba. Emo�ia se putea citi pe � ecare chip...
 Când a intrat Preas� n�itul Virgil în capel�, 
inimile au început s� ne bat� mai puternic �i picuri 
mari de transpira�ie s� ne curg� pe tâmple. Ceremonia 
a început �i to�i p�rin�ii, bunicii, rudele �i cunoscu�ii 
a�teptau numele seminaristului lor, precedat de un 
c�lduros „vrednic este?” al Preas� n�itului. Bli�urile 
s�reau de peste tot �i noi to�i aveam câte un zâmbet 
de împlinire. 

Apoi a urmat prima Sf. Liturghie cu noi 
în reverend�, prima rug�ciune... Eram deja în 
seminarul major!...

Dar importan�a �i dimensiunea moral� a 
reverendei am descoperit-o o s�pt�mân� mai târziu. 
Urm�rind un � lm documentar care ne ar�ta via�a 
Monseniorului Vladimir Ghika, in Aula Magna a 
Seminarului, ca o preg�tire a pelerinajului anual la 
Sighet, mi-am dat seama ca oamenii ace�tia s� n�i au 
fost capabili s� moar� pentru reverend� �i colar...

Horia BURSA�,
ANUL -I-
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ADMITEREA LA SEMINAR
PENTRU CEI CARE URMEAZ� STUDIILE CU INTEN�IA DE A DEVENI PREO�I

În vederea admiterii în Seminar, se vor organiza câteva examene de evaluare.
Fiecare candidat va aduce cu sine o recomandare din partea propriului preot paroh.

(SESIUNEA I) ADMITERE IULIE 2010
19 – 23 iulie 2010 înscrierea candida�ilor nivel li-

cen�� �i master (la Secretariat)
Vineri, 23 iulie: 
- orele 10.00 (corpul C, aula 1): Interviu oral �i eva-

luare a propriilor aptitudini muzicale �i de dic�ie (Candi-
da�ii vor trebui s� preg�teasc� la alegere un cântec pe care 
s�-l interpreteze în fa�a comisiei) + Examen psihologic

- orele 16.00 (corpul C, aula 1): Examen oral de cu-
no�tin�e de catehism; (Bibliogra� e: Catehismul „Explica�ie 
simpl� a înv���turii cre�tine”, ap�rut cu binecuvântarea PS 
Vasile Hossu Oradea/Pessano, 1992)

Sâmb�t�, 24 iulie 
orele 10.00 (corpul C, aula 7): Examen scris de cu-

no�tin�e biblice; (Bibliogra� e: „Mica Biblie”, Ed. Arhiep. 
Rom-Cat de Bucure�ti, 1987)

 - orele 12.00: Întâlnire cu Pr. Rector pentru infor-
ma�ii cu privire la formarea în Facultate/Seminar

26 iulie  2010 a� �area rezultatelor.
27 - 29 iulie 2010 con� rmarea rezultatelor (depune-

rea actelor în original la Secretariat)

(SESIUNEA II) ADMITERE SEPTEMBRIE 2010

30 august – 13 septembrie 2010 înscrierea candida�ilor 
Luni, 13 septembrie: 
- orele 10.00 (corpul C, aula 1): Interviu oral �i eva-

luare a propriilor aptitudini muzicale �i de dic�ie + Exa-
men psihologic

- orele 16.00 (corpul C, aula 1): Examen oral de cu-
no�tin�e de catehism

Mar�i, 14 septembrie
- orele 10.00 (corpul C, aula 7): Examen scris de cu-

no�tin�e biblice 
- orele 12.00: Întâlnire cu Pr. Rector pentru informa�ii 

cu privire la formarea în Facultate/Seminar
16 septembrie 2010 a� �area rezultatelor
17 – 23 septembrie 2010 con� rmarea rezultatelor 

(depunerea actelor în original la Secretariat)

ADMITEREA LA FACULTATE
Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLIC�  PASTORAL�

Num�rul de locuri scoase la concurs: 
buget  12, tax� 10. 
Admiterea în Facultatea de Teologie se face doar 

prin concurs de dosare.
 Criterii de selec�ie:

a. Media de la bacalaureat - cu pondere 1/2 în media � nal�
b. Media anilor de liceu - cu pondere 1/2 în media � nal�

TAXELE DE ADMITERE 	I 	COLARIZARE 
PENTRU 2010-2011 

- taxa de procesare = 30 RON 
- taxa de admitere = 50 RON (sunt scuti�i candida�ii care au 
p�rin�i cadre didactice).

Taxa de �colarizare pentru locuri cu tax�: 2.000 RON/an. 

DOCUMENTE NECESARE LA DOSAR 
(la con
 rmarea locului)
Diploma de bacalaureat sau diploma echivalent� cu 

aceasta ori adeverin�� (în original) din care s� rezulte calitatea 
de student (pentru studen�ii care urmeaz� o a doua specializare),

Foaia matricol� anex� la Diploma de bacalaureat (sau 
adeverin��, pentru absolven�ii anului în curs, care s� ateste 
media de absolvire a liceului),

Certi� catul de na�tere (în copie legalizat�),
Adeverin�� medical� tip (în original),
3 fotogra� i tip buletin/carte de identitate,
Diploma de licen�� sau diploma echivalent� cu aceas-

ta (în copie legalizat�), pentru licen�ia�ii care doresc s� urme-
ze o a doua specializare,

Chitan�ele care atest� plata taxei de procesare (30 
RON) �i a taxei de admitere (50 RON), în contul Universit��ii 

pentru persoanele c�s�torite (care prin c�s�torie �i-au 
schimbat numele)  Certi� catul de c�s�torie (copie legalizat�).

pentru candida�ii admi�i în regim cu tax�, este nece-
sar� achitarea sumei de 500 RON (reprezentând prima ratei 
de �colarizare). 

Taxele se achit� la Po�t� în contul
    RO76TREZ216504601X007224

BN Trezoreria Cluj. 
Cod � scal al UBB – 4305849

Chitan�a este valabil� numai dac� sunt precizate în-
tocmai (complet) urm�toarele date:

UBB Fac. de Teologie Greco-Catolic� Oradea 
tax� (�colarizare/examen restant/pierdere carnet stu-

dent....sau altele), ex: tax� �colarizare; numele studentului 
scris corect; se va preciza suma în lei.

Cei care doresc o aprofundare intelectual� a teologiei, pentru a g�si r�spunsuri la întreb�ri l�untrice, 
pentru a cultiva o pasiune proprie sau pentru a deveni la rândul lor profesori de religie, pot s� o fac� deve-
nind studen�i la FACULTATEA DE TEOLOGIE. Îns� aceia care, sim�ind în inim� chemarea de a devin� preo�i, 
pentru a-i d�rui lui Dumnezeu totul �i a-�i dedica via�a Bisericii �i credincio�ilor, vor locui în perioada studiilor  
propuse de c�tre Facultatea de Teologie, în SEMINARUL MAJOR. Aici, încredin�a�i � ind grijii unor preo�i �i for-
matori, candida�ii la preo�ie sunt chema�i, cu sinceritate �i autenticitate, s� parcurg� o cale a discern�mântului 
propriei voca�ii, �i a preg�tirii pentru marele dar al preo�iei.


