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„Speranţa noastră este mereu în mod esenţial şi speranţă pentru ceilalţi; 
numai aşa ea este într-adevăr speranţă şi pentru mine. Ca şi creştini noi nu ar 
trebui niciodată să ne întrebăm numai: cum mă pot mântui pe mine însumi? Ar 
trebui să ne întrebăm şi: ce anume pot face pentru ca alţii să fie mântuiţi şi să 
apară şi pentru alţii steaua speranţei? Atunci am făcut maximul şi pentru 

mântuirea mea personală” (BENEDICTUS PP. XVI; Spe salvi, nr. 48) 
 

Scopul revistei: 
Ne însuşim scopul revistei vechi (1932-1936) - redactor fondator pr. prof. Teofil Bălibanu - şi o 

dorim pe Sfânta Terezia de Pruncul Isus ca patroana şi a acestei noi ediţii, rugându-o să mijlocească pentru 
noi darurile de care avem nevoie pentru a oferi nutremânt sufletesc tuturor colaboratorilor şi cititorilor. 

Ne adresăm în mod special sufletelor tinere, adică acelor persoane cu vârsta între 8 şi 80 de ani, care 
doresc să crească mereu, ca florile de mai şi, în fiecare zi, acumulează cunoştinţe noi din diferitele domenii ale 
ştiinţelor. Acestora noi îi vom adăuga ştiinţa iubirii de Dumnezeu şi a iubirii de oameni - cele două aripi ale 
sufletului cu care, prin cunoaşterea şi trăirea adevărurilor religioase, putem urca spre Cer şi spre propria noastră 
împlinire. Constatăm că oamenii acestui început de mileniu nu mai suportă să fie stăpâniţi, dar au o mare sete de 
a fi iubiţi. Din buchetul "flori de crin" va iradia iubirea Dumnezeului părinţilor noştri, Cel care la Bethleem S-a 
coborât în istorie ca o realitate şi rămâne pururi în istorie, ca posibilitate ontologică pentru îndumnezeirea omului 
şi transfigurarea creaţiei (pr.R.P.). 
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Dumnezeu Creatorul 
 
 Dumnezeu a creat Cerul şi pământul şi tot ce există. Pământul l-a pregătit ca 
locuinţă pentru oameni şi l-a înzestrat din belşug cu cele potrivite pentru întreţinerea 
vieţii. Modul în care oamenii chivernisesc acest dar divin, duce la armonie şi bunăstare sau 
la discordie şi criză. Actuala criză mondială, pe toate planurile este determinată, în ultimă 
analiză, de criza morală, atât în societate cât şi în Biserică. De aceea Papa Benedict al 
XVI-lea, la întâlnirea cu cardinalii în ajunul de Anul Nou 2012, a pus degetul pe rană 
spunând că “miezul crizei Bisericii din Europa este criza credinţei. Dacă la ea nu găsim un 
răspuns, dacă credinţa nu reia vitalitate, devenind o profundă convingere şi o forţă reală 
graţie întâlnirii cu Iisus Cristos, toate celelalte reforme vor rămâne ineficiente.” Sfântul 
părinte făcea trimitere la scrisoarea sa apostolic Porta fidei prin care a convocat Anul 
credinţei, ceva începe în 11 octombrie 2012 şi se va termina în solemnitatea Domnului 
nostru Iisus Cristos Regele Universului, la 24 noiembrie 2013. Redăm câteva pasaje din 
acest document pontifical: ”Dorim ca acest an să trezească în fiecare credincios aspiraţia 
de a mărturisi credinţa în plinătate şi cu reînnoită convingere, cu încredere şi speranţă. Va 
fi o ocazie propice şi pentru a face mai intense celebrarea credinţei în liturgie, îndeosebi în 
Euharistie, care este “culmea spre care tinde acţiunea Bisericii şi în acelaşi timp izvorul din 
care provine toată energia ei”. În acelaşi timp, dorim ca mărturia de viaţă a celor care 
cred să crească în credibilitatea sa. A redescoperi conţinuturile credinţei mărturisite, 
celebrate, trăite şi rugate şi a reflecta asupra actului însuşi cu care se crede este o 
angajare pe care orice credincios trebuie să şi-o însuşească, mai ales în acest an. Va fi 
decisive încursul acestui an să se parcurgă din nou istoria credinţei noastre, care vede 
misterul insondabil al împletirii dintre sfinţenie şi păcat. În timp ce prima evidenţiază 
marele aport pe care bărbaţi şi femei l-au oferit creşterii şi dezvoltării comunităţii prin 
mărturia vieţiilor, al doilea trebuie să provoace în fiecare o sinceră şi permanent operă de 
convertire pentru a experimenta milostivirea Tatălui care merge în întâmpinarea tuturor. 
Ajungând la capătul vieţii sale, apostolul Paul îi cere discipolului Timotei “să caute 
credinţa” (cf. 2Tim 2,22) cu aceeaşi statornicie ca atunci când era tânăr (cf. 2Tim 3,15). 
Să simţim această invitaţie adresată fiecăruia dintre noi, pentru ca nimeni să nu devină 
leneş în credinţă. Ea este însoţitoare de viaţă care permite să percepem cu privire mereu 
nouă minunăţiile pe care Dumnezeu le săvârşeşte pentru noi. Concentrată să perceapă 
semnele timpurilor în ziua de azi a istoriei, credinţa angajează pe fiecare dintre noi să 
devină semn viu al prezenţei Celui Înviat în lume. De ceea ce lumea astăzi are nevoie în 
mod deosebit este mărturia credibilă a celor care, luminaţi în minte şi în inimă de cuvântul 
Domnului, sunt capabili să deschidă inima şi mintea multora la dorinţa de Dumnezeu şi de 
viaţă  adevărată, aceea care nu are sfârşit”. 
 Împlinindu-şi scopul, de la început declarat, paginile următoare ale Florilor de Crin 
reamintesc fidelilor săi cititori câteva adevăruri de credinţă despre Dumnezeu Creatorul, 
pe care afirmându-le şi trăindu-le, să înălţăm spre El mintea şi inima, recunoştinţa şi 
iubirea noastră. Fie ca acest An al Credinţei să facă tot mai trainic raportul omenirii cu 
Domnul Dumnezeu, pentru că numai în El este certitudinea pentru a privi cu speranţă spre 
viitor şi garanţia unei vieţi creştine şi autentice şi durabile, trăită în armonie şi iubire. 
Mănăstirea Pislop, 18 ianuarie 2012               preot Vasile-Romul Pop 
 

EDITORIAL 
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Dumnezeu în Sfânta Treime. Învățătura despre Creație. 
 
               Pe Dumnezeu îl mărturisim nu numai ca unul în Ființă, ci și înitreit în Persoane: 
Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul și Dumnezeu-Sfântul Spirit.  
               Sfânta Treime este una din cele mai mari taine ale Revelației  dumnezeiești, 
alături de Întruparea  Cuvântului și Prefacerea  Darurilor la Sfânta Euharistie.  
                Cele trei Persoane divine  sunt  deoființă egale și veșnice, fiecare fiind 
Dumnezeu adevărat (deplin). Dar aceasta nu înseamnă că sunt trei  Dumnezei, ci unul 
singur, dar în trei Fețe sau Persoane, fără să fie în același timp împărțit. 
               Faptul  că Dumnezeu este unul în Ființă și întreit în persoane este mai presus 
de puterea de înțelegere a minții noastre. Știm că este așa din Sfânta Scriptură, îndeosebi 
din învățătura Mântuitorului  nostru Isus Cristos.  Căci așa a zis Domnul, atunci când i-a 
trimis pe Apostoli la propovăduire:  ”Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în 
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit” (Mt.28,19), sau îngerul la Bunavestire, 
spune Fecioarei Maria: ”Spiritul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te 
va umbri. De ceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema” 
(Lc.1,35). Sau iarăși Domnul zice: ”Dar Mângâietorul, Spiritul  Sfânt, pe  Care-L va trimite 
Tatăl în numele Meu, Acela vă va învăța toate”. Tatăl este întru Mine și Eu în Tatăl” 

(In.10,38). 
                 Singur Dumnezeu pătrunde taina 
Sfintei Treimi iar noi o primim prin credință, așa 
cum ni s-a descoperit. Putem face doar câteva 
asemănări (analogii): trifoiul are pe tulpinița lui 
trei frunze, dar un singur trifoi; soarele poartă 
foc, lumină și căldură; timpul are trei fețe: 
trecut, prezent și viitor;  sufletul omului poartă 
inteligență, simțire și voință; cărămida  este 
alcătuită din foc, apă și pământ; în matematică 
1+1+1=3, 1x1x1=1. 
                 Taina Sfintei Treimi n-a fost decât 
slab arătată în Vechiul Testament, tocmai 

pentru ca evreii să nu cadă în politeism, sau credința în mai mulți zei, fiind înconjurați de 
popoare păgâne.  
                  În Noul Testament, Sfântul Evanghelist Ioan scrie clar: ”Trei sunt care 
mărturisesc în cer: Tatăl, Fiul și Sfântul Spirit și Aceștia Trei  una  sunt” (I Ioan 5,7). Iar în 
epistolele Sfinților Apostoli găsim binecuvântarea: ”Harul Domnului nostru Isus Cristos și 
dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Spirit  să fie cu voi cu toți”.  
                  Dumnezeu Tatăl este Creatorul, Dumnezeu Fiul este Mântuitorul și Dumnezeu 
Sfântul Spirit este  Sfințitorul.  
                  Dumnezeu Tatăl este Creatorul, pentru că prin El s-a creat din nimic  tot ceea 
ce există: lumea văzută și lumea nevăzută (spirituală). Lumea văzută a fost creată în șase 
zile sau perioade de timp, treptat într-o anumită  ordine, încheindu-se cu crearea omului. 
Dumnezeu n-a lăsat lumea în dezordine după creație, ci a rânduit legi ale naturii, iar 
oamenilor le-a descoperit  învățături  despre felul cum trebuie    să-și trăiască viața, 

TEOLOGIE 
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învățături cuprinse în Sfânta Scriptură. Tot  El poartă lumii de grijă, prin pronie sau 
providență divină.  
                   Tot ce a creat Dumnezeu a fost bun și perfect. Abia  prin păcat, care este 
călcarea voii lui Dumnezeu, în lumea văzută ca și în cea nevăzută, a intrat răul, suferința, 
truda, necazul și moartea. Dumnezeu l-a creat pe om liber, conștient de sine, cu 
posibilitatea de a alege între bine și rău, de a se autoperfecționa, el fiind chipul și 
asemănarea Părintelui  ceresc. 
                     Dumnezeu Fiul este Mântuitorul, pentru că a primit trup omenesc și  s-a 
făcut și om, pentru ca în acest trup să se aducă pe Sine ca Jertfă de răscumpărare a 
păcatului strămoșesc, păcat pe care niciun om nu poate să-l răscumpere. 
                     Dumnezeu Fiul întrupat poartă numele de Isus Cristos și este și Dumnezeu 
și om,  petrecând pe pământ treizecișitrei de ani. În ultimii trei ani Și-a desfășurat opera 
Sa mântuitoare, învățând în mijlocul poporului ales, poporul evreu, Legea cea nouă, sau 
Evanghelia Sa, care cuprinde  învățătura creștină. 
                     Totodată a făcut multe minuni, prin care și-a arătat dumnezeirea Sa. A 
lăsat apostolii Săi care L-au însoțit pretutindeni în cei trei ani, să-I continue învățătura, 
răspândind-o la toate popoarele, în numele Său. Apoi s-a jertfit cu trupul, fiind răstignit pe 
cruce de către mai marii poporului evreu. Însă a treia zi a înviat, ștergând prin jertfa Sa 
vina păcatului strămoșesc împăcând din nou pe om cu Dumnezeu și dând posibilitatea 
oamenilor  să câștige din nou fericirea veșnică    printr-o viață trăită numai după voia lui 
Dumnezeu și împărtășindu-se cu harul Jertfei Sale.  
                     Dumnezeu Fiul S-a întrupat și S-a jertfit din iubire față de oameni și noi 
trebuie să-i răspundem cu aceeași iubire, împlinindu-i cu credință și cu dragoste voia Lui 
cea sfântă. 
                     Dumnezeu Spiritul Sfânt este Sfințitorul, pentru că de la El ne vine Harul 
Sfințitor, care ne întărește puterile noastre sufletești ca să ne ferim de rele și să ducem o 
viață cu adevărat creștinească. 
                    Preamărind cu multă evlavie, dragoste și recunoștință pe Dumnezeu în 
Sfânta Treime, noi rostim zilnic rugăciunea închinată celor Trei Persoane dumnezeiești: 
                     „Preasfântă Treime, îndură-te spre noi, Doamne curățește păcatele 
noastre, Stăpâne iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputințele 
noastre,  pentru numele Tău cel Sfânt.” 
                    La fel, suprema închinare o aducem tot în numele Sfintei Treimi,      
rugându-ne în toată vremea și-n tot locul: ”Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum 
și pururea și-n vecii vecilor”. Amin. 
               
Dumnezeu – Creatorul Lumii văzute și nevăzute.   
                     

            Vedem în jurul nostru tot ceea ce ne înconjoară, câmpuri înverzite,  pomi, 
râuri, animale de tot felul, munți, nori, soare, lună, stele,etc. și ne punem întrebarea de 
când există toate cele ce sunt, de când există lumea și cum a fost creată . 

             Nimic din ceea ce există nu s-a putut naște pe sine. În mod logic, în mod 
necesar a trebuit să existe o forță, o putere superioară acestei lumi, o forță supranaturală, 
care să aducă la existență toate. Și această putere este Dumnezeu, Ființa supremă, 
Ziditorul lumii, a universului. 
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             Dumnezeu a creat lumea prin 
atotputernicia Sa, prin voia Sa  și ca o manifestare 
(revărsare) a iubirii Sale  nemărginite. 

              Dumnezeu a creat lumea din nimic, 
adică n-a folosit un material din care s-o facă, ci a 
creat-o din nimic prin puterea Sa.  

              Crearea lumii nu s-a făcut dintr-o 
dată , ci în mod treptat, în șase zile,  care desigur nu 
sunt zile obișnuite, de 24 de ore, ci perioade lungi de 
timp, nedeterminate. 

               În ziua întâia  Dumnezeu a făcut 
cerul și pământul, adică acest spațiu incomensurabil, 
dar  finit pe care-l numim spațiu cosmic, dimpreună 
cu materia care este în acest spațiu , materia care în 
acest spațiu avea o formă nedefinită. Tot în ziua 
întâia Dumnezeu a creat lumina. 

                În ziua a doua Dumnezeu a despărțit suprafața pământului de 
atmosferă. 

                În ziua a treia Dumnezeu a despărțit  pe pământ uscatul de ape. S-au 
format continentele, oceanele  și mările, râurile și fluviile. Odată cu aceasta au apărut și 
primele plante. 

                În a patra zi  s-a definitivat crearea luminătorilor cerului, soarele, luna și 
stelele.  

                În ziua a cincea  au fost create animalele. 
                În ziua a șasea   a fost  creat omul, ființă superioară, coroana creaturii 

lui Dumnezeu, după chipul și asemănarea cu Dumnezeu prin aceea că înafară de  trup, 
prin care aparține lumii materiale, a  primit de la Ziditor și suflet , manifestat  prin 
inteligență, voință și simțire, libertate de manifestare și conștiință, însușiri pe care nu le 
avea nicio creatură.  

                Dacă până acum crearea s-a făcut doar prin o exprimare a voinței lui 
Dumnezeu, crearea omului a fost deosebită, s-a făcut printr-o lucrare dumnezeiască de 
excepție: întâi a fost creat trupul omului, din elementele materiei, căruia Părintele i-a dat 
suflare de viață, suflet, care este scânteie din focul veșniciei divine. 

                De altfel, crearea omului a fost scopul final al facerii lumii. Dumnezeu   
i-a binecuvântat pe primii oameni, zicându-le: ”Creșteți și vă înmulțiți, umpleți pământul 
și-l stăpâniți!”  Căci lumea a fost creată pentru om, în folosul și pentru fericirea lui. 

                Ființa omului este chipul și asemănarea lui Dumnezeu, a însușirilor 
Persoanei Sale, căci  prin suflet el stă în directă legătură spirituală cu Ziditorul, ca și cu 
întreagă lumea spirituală.  

               Chipul lui Dumnezeu din om este sufletul nemuritor, cu însușirile sau 
atributele lui, prin care are posibilitatea să se apropie de Tatăl ceresc. Asemănarea  cu 
Dumnezeu înseamnă întărirea și desăvârșirea omului în virtute, curăție sufletească și 
sfințenie. 

              Ziua a șaptea a sfințit-o Dumnezeu ca zi de odihnă, de repaus și de  
înălțare spirituală, zi în care oamenii să se înalțe sufletește către desăvârșirea 
dumnezeiască. 

               Înafară de această lume văzută, Dumnezeu a creat și o lume nevăzută,  
care sunt îngerii, ființe spirituale, fără trup material. 
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              Tot ceea ce a creat Dumnezeu a fost bun, întreg universul fiind într-o 
armonie perfectă. Natura era statornicită într-o rânduială bine determinată, spre a fi în 
folosul și binele omului, creatura cea mai înaltă. 

            Dumnezeu l-a creat pe om din iubire, ca o revărsare a iubirii Sale 
nemărginite, pentru ca, înafară de El, și alte ființe asemenea Lui să se bucure de 
existență. 

            Răul a intrat în lumea nevăzută, adică între  îngeri, mai întâi atunci când o 
parte din ei , în frunte cu Lucifer, au vrut să devină și ei ființe absolute, ca și Dumnezeu, 
căzând astfel în păcatul mândriei. Asfel și-au pierdut starea de har în care erau, devenind 
îngeri răisau diavoli care de atunci caută să întindă cât mai mult răul și în lumea văzută, 
împotrivindu-se  pe toate căile voii lui Dumnezeu.  

           Am prezentat până acum dovezi ale existenței lui Dumnezeu, însușirile lui 
Dumnezeu, Dumnezeu în Sfânta Treime și învățătura despre creație, urmând ca în 
numărul următor să-L prezentăm pe Dumnezeu – Creatorul primilor oameni. 
                                                                                     Pr. Gheorghe Ţurcaş 
                                                                                 Vicar foraneu al Silvaniei 

  
 
 

               
Timpul Postului, timp de schimbare interioară 

 
 Sfântul Părinte a dedicat audienţa generală temei Postului, care în Biserica latină 
începe cu Miercurea Cenuşii, o perioadă de 40 de zile care culminează cu Triduumul 
Pascal, memorialul Patimii, Morţii şi Învierii Domnului nostru Isus Cristos. Papa Benedict 

le-a amintit celor 7.500 de pelerini din Aula Paul al VI-lea că, 
la începuturile Bisericii, Postul era un timp în care 
catecumenii îşi începeau călătoria de credinţă şi de convertire 
înainte de primirea Botezului. Mai apoi, toţi credincioşii au 
fost invitaţi să participe la această perioadă de înnoire 
spirituală. 
 Astfel, “participarea întregii comunităţi la diferitele 
etape ale parcursului Postului Mare subliniază o dimensiune 
importantă a spiritualităţii creştine: răscumpărarea nu a 
câtorva, ci a tuturor, este disponibilă graţie morţii şi învierii 
lui Cristos. [...] Timpul care precede Paştele este un timp de 
metanoia, adică de schimbare interioară, de căinţă; timpul 
care identifică viaţa noastră umană şi toată istoria noastră ca 
un proces de convertire care se pune în mişcare acum pentru 
a-l întâlni pe Domnul la sfârşitul timpurilor.” Biserica numeşte 

această perioadă “Quadragesima”, adică de patruzeci de zile, cu referire exactă la Sfânta 
Scriptură.  
 Într-adevăr, “patruzeci este numărul simbolic cu care Vechiul şi Noul Testament 
reprezintă momentele importante ale experienţei credinţei Poporului lui Dumnezeu. Este o 
cifră care exprimă timpul aşteptării, al purificării, al întoarcerii la Domnul, al conştiinţei că 
Dumnezeu este fidel faţă de promisiunile sale. Acest număr nu reprezintă un timp 
cronologic exact, ritmat de suma zilelor. Indică mai degrabă o perseverenţă răbdătoare, o 
lungă încercare, o perioadă suficientă pentru a vedea lucrările lui Dumnezeu, un timp în 

TEOLOGIE 
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care trebuie să ne decidem ca să asumăm propriile responsabilităţi fără amânări 
ulterioare. Este timpul deciziilor mature.” 
 Liturgia Postului, a explicat Papa, “are scopul de a favoriza un drum de reînnoire 
spirituală, în lumina acestei lungi experienţe biblice şi mai ales pentru a învăţa să îl imităm 
pe Isus, care în cele patruzeci de zile petrecute în pustiu a învăţat să învingă ispita 
folosindu-se de Cuvântul lui Dumnezeu.” Pontiful a vorbit şi despre “pustiul” lumii şi al 
istoriei. “În acest ‘pustiu’ noi, cei care credem, avem desigur oportunitatea de a avea o 
profundă experienţă de Dumnezeu care face puternic spiritul, confirmă credinţa, hrăneşte 
speranţa, însufleţeşte caritatea; o experienţă care ne face părtaşi de victoria lui Cristos 
asupra păcatului şi asupra morţii prin Jertfa de iubire pe Cruce. Însă ‘pustiul’ este şi 
aspectul negativ al realităţii care ne înconjoară: ariditatea, sărăcia de cuvinte de viaţă şi 
de valori, secularismul şi cultura materialistă, care închid persoana în orizontul lumesc al 
existenţei sustrăgându-l de la orice referinţă la transcendenţă.” Dar “pentru Biserica de 
astăzi timpul pustiului se poate transforma în timp de har, pentru că avem certitudinea că 
şi din stânca cea mai dură Dumnezeu poate să scoată apa vie care potoleşte setea şi 
răcoreşte.” 
 La finalul catehezei, Papa Benedict a salutat grupurile prezente în mai multe limbi. 
În poloneză a subliniat că “postul şi rugăciunea, penitenţa şi operele de caritate” sunt 
principalele mijloace de pregătire pentru Paşti. A salutat apoi în mod special pe credincioşii 
Ordinariatului personal al Fecioarei de Walsingham, prezenţi la audienţă. Ordinariatul a 
fost înfiinţat acum un an de zile pentru anglicanii – clerici şi credincioşi – care au dorit să 
reintre în comuniune cu Biserica Catolică. 
                                                                                       Sursa www.catholica.ro 

                    
 
 

Medalia  Miraculoasă 
 

Medalia este o piesă mică de metal, uneori de marmură, de regulă cu avers şi 
revers, purtând inscripţii sau basoreliefuri, emisă în cinstea unei persoane sau în amintirea 
unei acţiuni glorioase. Miracolul este o minune, un fenomen neobişnuit, care pare sau este 
considerat inexplicabil pe baza datelor sau a legilor cunoscute, fără a fi considerat însă, 
supranatural. 

 Preacurata Fecioară Maria, în viziunea Sfântului Ioan, este prezentată astfel:   
„Şi  s-a arătat din cer un semn mare: o femeie înveşmântată cu soarele, şi luna era sub 
picioarele ei, şi pe cap purta cunună din douăsprezece stele” (Ap.12,1). Soarele este 
simbolul Domnului Dumnezeu.  În acest sens, Sfântul Grigorie Teologul,  scris: „Ceea ce 
pentru oameni trupeşti este soarele, pentru cei duhovniceşti este Dumnezeu”. După cum 
soarele străluceşte şi lumina sa luminează şi încălzeşte toate făpturile vii de pe pământ, 
tot astfel Dumnezeu luminează sufletele cu înţelepciunea Sa şi le încălzeşte cu dragostea 
Sa. Fără soare vine moartea trupească; fără Dumnezeu cea sufletească. Domnul 
Dumnezeu este soare şi scut pentru cei drepţi. Prorocul Maleahi (3,20) numeşte pe 
Domnul „Soarele dreptăţii” care va răsării pentru cei care se tem de El. În împărăţia 
luminii „ noapte nu va mai fi; şi nu au trebuinţă de lumina lămpii sau de lumina soarelui, 
pentru că Domnul Dumnezeu  va fi lor lumină”(Ap.22.5). Lumina Dumnezeirii este o  
lumină difuză şi fără umbre. 

TEOLOGIE 
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Stelele şi strălucirea lor simbolizează pe cei 
înţelepţi care vor strălucii ca „splendoarea cerului” şi pe 
cei drepţi care „vor strălucii ca stelele în veac şi în veci 
de veci”(Dn. 12,3). Cele douăsprezece stele din cununa 
Fecioarei Maria sunt cei  doisprezece apostoli ai lui Isus 
a căror misiune şi activitate încununează creştetul  
Preacuratei. 

O tânără, Ecaterina Labouré, născută la data 
de 2 mai 1806, la numai 9 ani şi-a pierdut mama. Atunci 
strângând la piept statuia Fecioarei Maria a spus printre 
lacrimi: „de acum Tu eşti mama mea”. Din acea zi 
relaţia cu Născătoarea de Dumnezeu a devenit mai 
profundă. În fiecare zi şi-a găsit timp să se retragă în 
biserică să se roage. Într-o noapte are un vis care o va 
obseda. Se făcea ce se afla într-o biserică. La altar vede 
un preot bătrân cu barbă albă care la sfârşitul liturghiei 
îi face semn să de apropie şi-i zice; „Nu uita! Dumnezeu 
are nişte planuri cu tine”. După câţiva ani, pe 19 

ianuarie 1830, a fost primită în Ordinul Fiicelor Carităţii din Paris. La prima intrare în 
mănăstirea acestui ordin a văzut pe un perete tabloul cu chipul bătrânului din vis: era Sf. 
Vicenţiu de Paul întemeietorul Ordinului Fiicelor Carităţi.  

În noaptea de 18 iulie 1830 pe la ora 23,30 s-a auzit chemată de la picioarele 
patului: „soră, soră!”. S-a trezit şi a văzut un copil strălucitor, în lumină, era îngerul ei 
păzitor, care o cheamă să meargă în capelă. „Vino! Fecioara te aşteaptă în capelă”. S-a 
îmbrăcat şi  a urmat glasul îngerului. Pe unde trecea luminile se aprindeau şi în capelă era 
lumină. În capelă tânăra călugăriţă a fost condusă până la prezbiteriu şi aici Fecioara 
Maria a apărut zâmbindu-i frumos înconjurată de lumină. Regina cerului venea din partea 
dreaptă şi s-a aşezat pe locul unde directorul spiritual, Pr. Aladel,  ţinea exerciţii spirituale 
surorilor aflate în perioada de noviciat. Cu inima tresăltând de bucurie Sf. Ecaterina s-a 
aruncat în genunchi şi şi-a aşezat mâinile pe braţele Fecioarei Maria. Aşa a început 
întâlnirea de peste două ore dintre Mama cerească şi umila soră. Înainte de a pleca 
Fecioara Maria a spus Ecaterinei: „Mă voi întoarce fiica mea căci am să-ţi încredinţez o 
misiune!” 

A doua apariţie a avut loc la 27 noiembrie 1830, tot în capela Fiicelor Carităţii în 
timp ce Ecaterina îşi făcea meditaţia de la ora 17,30. Fără să-şi dea nimeni seama,  ea 
auzi foşnetul mantiei de mătase. Cu emoţie şi-a ridicat privirea şi a văzut pe altarul mare 
pe Fecioara Maria, într-un oval de lumină şi era în picioare pe o emisferă albă, sub 
picioare avea un şarpe verde cu pete galbene. Avea o haină albă , o mantie albastră, un 
văl pe cap, privea spre Cer iar în mână ţinea o sferă aurie pe care era o cruce de aur. 
Maria purta pe cap o cunună formată din 12 stele strălucitoare. O voce spuse vizionarei: 
„Acest glob simbolizează lunea întreagă şi fiecare suflet în parte!” Apoi din degetele 
Preacuratei Fecioare ieşeau raze de lumină care radiau spre pământ şi care reprezenta 
„harul pe care-l dau tuturor care-l cer” Dintr-o  dată globul pe care Fecioara îl ţinea spre 
inimă, dispăru în înalt şi mâinile sale învăluiră parcă lumea pe care o avea sub picioare. În 
jurul Sfintei Fecioare s-a format o imagine ovală, pe care era scris cu litere de aur 
rugăciunea: „O, Marie, zămislită fără de păcat, roagă-te  pentru noi  cei care alergăm la 
Tine!” Deodată ovalul s-a răsucit şi pe partea cealaltă s-a văzut litera M sub o cruce iar 
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sub literă două inimi: inima lui Isus străpunsă de o cunună de spini şi inima Mariei 
străpunsă de o sabie. Pe margine ovalului, de jur împrejur, erau 12 stele.    

 O voce îi spune: „Fă o medalie după acest model. Persoanele care o vor purta 
cu încredere vor avea parte de haruri mari şi preţioase”. Ecaterina a dezvăluit acesta 
lucruri Părintelui său spiritual dar acesta îi interzice să le mai spună cuiva. Medalia 
Neprihănitei, apărută în 1832, a fost numită de popor „Medalia miraculoasă” datorită 
numărului mare de haruri dobândite prin mijlocirea Fecioarei Maria: vindecări, convertiri, 
eliberări, … Răspândirea acestei medalii a înviorat viaţa spirituală în multe ţări ale lumii. 
Nu medalia făcea minuni, ci Dumnezeu, prin mijlocirea Fecioarei Maria, ascultă pe cei 
care-i cer ajutorul.  

Cea de a treia apariţie a Fecioarei Maria, a avut loc în decembrie 1830. Apariţia 
s-a terminat cu următoarele cuvinte ale Preacuratei: Nu Mă vei mai vedea, dar când te 
rogi voi fi cu tine!” Cu ocazia acestor trei apariţii, Maica Domnului, printre altele, a spus 
sorei vizionare: „Vor veni mari nenorociri. Vor veni nenorociri asupra Franţei. Tronul va fi 
răsturnat. Pericolul va fi mare…vor fi victime din rândul clerului din Paris. Arhiepiscopul va 
fi ucis…crucea vă fi dispreţuită şi aruncată la pământ. Va fi iarăşi deschisă coasta 
Mântuitorului. Străzile vor fi pline de sânge…lumea întreagă va fi îndoliată”. Dar Sfânta 
Fecioară oferă prin intermediul Ecaterinei Labouré o armă puternică împotriva puterilor 
dezlănţuite ale răului şi aceasta este Medalia miraculoasă. Pe 3 mai 1835 sora Ecaterina a 
depus voturile de sărăcie, curăţenie, ascultare precum şi cele de slujire a săracilor şi 
bolnavilor. 

Prevestirile Fecioarei Maria încep să devină realitate: vine revoluţia din 31 iulie 
1830 din Franţa. Trei zile sângele curge pe străzi. Revoluţionarii se ridică împotriva 
Bisericii.  Arhiepiscopul se travesteşte şi se ascunde pentru a scăpa cu viaţă. Carol  X este 
răsturnat de pe tron şi în locul lui se aşează Ludovic Filip; Biserica avea să fie crunt lovită 
în numele libertăţii; apoi avea să vină revoluţia din 1848, care din Franţa se va întinde în 
toată Europa. Arhiepiscopul de Paris Mons. Affres avea să fie împuşcat; şi mai apoi avea 
să vină Comuna din Paris,  în anul 1871, când arhiepiscopul de Paris Mons. Darb, avea să  
fie pus la zid şi executat împreună cu alţi 21 de preoţi.  

Medalia cunoaşte imediat o răspândire extraordinară în Franţa şi în toată lumea. 
Bolile erau multe şi grave iar vindecările miraculoase. La moartea Ecaterinei erau 
răspândite în lume peste un miliard de exemplare ale medaliei. 

Lucrul cel mai uimitor în istoria apariţiilor de la Rue du  Bac 140 din Paris însă, 
este altul.  Sfânta Fecioară a voit să arate lumii că războiul dezlănţuit de Duhul 
întunericului în lume adică duhul mândriei, al neascultării, al revoltei, al autonomiei, nu 
poate fi câştigat decât cu armele umilinţei, ale supunerii, ale ascultării iar Sfânta Fecioară 
a voit să facă din Ecaterina Labouré un model viu de umilinţă şi ascultare, făcând, toată 
viaţa, în mănăstire, muncile cele mai grele şi mai umile. 

A murit în decembrie 1876, în ajun de anul nou. Ecaterina nu a vorbit  despre 
apariţiile Fecioare Maria decât, părintelui spiritual şi cu două luni înainte de  moarte când, 
fiind slăbită, a dezvăluit toate vedeniile sale maici superioare care a rămas uimită de ceea 
ce a auzit de la sora Ecaterina căreia i-a cerut iertare pentru că până atunci a fost prea 
dură, violentă şi nedreaptă cu ea. Datorită medaliei miraculoase s-a produs una dintre 
cele mai mari convertiri din sec. XIX şi au avut loc numeroase cazuri de vindecări şi de 
salvări din accidente. 

Medalia miraculoasă a Fecioarei Maria a inspirat şi pe cel care a proiectat 
drapelul Uniunii Europene pe o pânză de culoare albastră care formează fondul drapelului, 
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iar în centru său, douăsprezece steluţe, aşezate într-un cerc reprezentând unitatea dintre 
ţările şi popoarele Europei indiferent de numărul celor care formează această uniune. 

La 27 iulie 1947 Ecaterina a fost canonizată. Cu ocazia deschiderii mormântului, 
în anul 1933, trupul său a fost găsit intact. 

O, Marie, zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi, care alergam la Tine şi 
pentru cei care nu aleargă, pentru duşmanii Bisericii şi pentru cei care se încredinţează  
rugăciunilor Tale şi îţi mulţumim pentru tot ce faci pentru neamul omenesc!                
          Măgeruşan Ioan                       
 

 
 
                                                                                                                                                  

Părintele Ştefan Răcăşan 
 

 S-a născut la 2 iunie 1907 în localitatea Aşchileul Mic, 
judeţul Cluj, dintr-o familie de ţărani. Şcoala elementară o face în 
satul natal, urmează cursurile Liceului Teoretic “Petru Maior” din 
Gherla şi apoi Seminarul Arhiepiscopal Greco-Catolic din Blaj. După 
absolvirea Facultăţii se căsătoreşte la 7 noiembrie 1929 cu Viorica 
Măgureanu, absolventă a Şcolii Normale de Fete, fiică de preot, din 
Cluj-Napoca. 
 Este numit ca preot în Sâncraiul Almaşului, judeţul Sălaj, 
unde funcţionează până în 11 iulie 1940 când se va transfera la 
Buciumi. 
 Animator al vieţii spirituale şi culturale a satului Buciumi, se 

bucură de un mare respect şi prestigiu din partea locuitorilor. Iubindu-şi munca pe care o 
prestează pentru a sensibiliza şi mai mult sufletele credincioşilor înfiinţează un cor 
bisericesc, care ajunge cel mai apreciat cor ţărănesc din judeţ. Mare patriot include în 
repertoriul de cântece alături de cele religioase, prelucrări folclorice şi cântece patriotice, 
unele interzise în acea perioadă (Trăiască România Mare). 
 Fiind preot greco-catolic (în perioada anilor 1940-1954) a fost târât de mai multe 
ori prin puşcăriile ateist-comuniste (de şase ori întemniţat la Cluj, Gherla, Galaţi). Pe 
ultima foaie de detenţie de la Galaţi scria: “Închis pentru că a făcut parte din P.N.Ţ. al lui 
Iuliu Maniu” (deşi în realitate nu fusese membru de partid).  
 Reia activitatea corală după 1954, îmbogăţindu-şi repertoriul şi mărind numărul 
coriştilor la 80. Participă la diferite festivaluri şi concursuri judeţene şi interjudeţene, 
obţinând numeroase diploma şi premii, consolidând prestigiul acestei formaţii. 
 Exemple: “Festivalul Ciprian Porumbescu” – Suceava; “Festivalul Craiul Munţilor” – 
Hunedoara; “Festivalul D.G. Kiriac” – Piteşti, Cluj, Baia-Mare, Zalău etc.  
 În perioada 1976-1978 participă la un schimb de experienţă cu corul de la Dobreşti, 
judeţul Argeş. 
 De neuitat pentru săteni rămân concertele de colinde susţinute de cor în biserică în 
fiecare an de Crăciun. Ca mărturie vie a activităţii spirituale a rămas pictura în frescă pe 
pereţii interior ai bisericii, executată la iniţiativa dânsului. 
 Se pensionează în decembrie 1980, se retrage la Cluj-Napoca, dar se stinge din 
viaţă în noaptea de Anul Nou 1981. 

MEMORIA ACTIVĂ 
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 Florile recunoştinţei şi cinstirii preotului Ştefan Răcăşan vor reînvia activitatea sa cu 
ocazia Festivalului Coral “Ştefan Răcăşan” organizat la Buciumi, în 2 martie 2008. (sursa 
Graiu Sălajului)                      înv. Anica Ţap, înv. Ioan Ciupe, prof. Nicolae Ţap 

 
 

 
 

Desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice din Ucraina/ 380 
 

  Cotidianul francez La Croix prezenta  în 10 august 2009, conţinutul scrisorii 
pe care Stalin a primit-o de la Hruşciov despre distrugerea Bisericii Greco-Catolice Unită cu 
Roma din Ucraina. "Inutil de adăugat că după ce scenariul sovietic a fost pus la punct în 
cele mai mici detalii, avea să fie aplicat şi Bisericii Greco-Catolice din România", se 
precizează în ştirea de pe situl Radio Vatican. Scrisoarea a fost descoperită recent de 
agenţia austriacă "Kathpress" în arhivele de la Moscova, iar documentul confirmă la nivel 
oficial ceea ce până acum erau considerate simple supoziţii. Se bănuia, de fapt, de multă 
vreme mâna Kremlinului în spatele manevrelor ce au dus în 1946 la suprimarea Bisericii 
Greco-Catolice din Ucraina. Comunitatea greco-catolică din Ucraina, care număra milioane 
de credincioşi dar a cărei legătură cu Scaunul lui Petru era considerată periculoasă, a fost 
integrată atunci cu forţa în Biserica Ortodoxă la sfârşitul unei parodii de sinod desfăşurat 
la Lvov. Cu acea ocazie, sinodul, manevrat de oamenii Moscovei, a votat pentru 
"întoarcerea" la Biserica din care "uniaţii" s-au separat după actul unirii cu Roma de la 
Brest-Litovsk din 1596. Doar 30% din clerul greco-catolic ucrainean a acceptat integrarea 
în Patriarhia Moscovei, în timp ce 10% dintre preoţi s-au retras în clandestinitate iar alţi 
10% au preferat exilul. Documentul arată că Stalin a condus personal această anexare. 
  Responsabilitatea sa directă poate fi stabilită după descoperirea, la finele 
lunii iulie, a unei scrisori semnată de secretarul Partidului Comunist din Ucraina, în acel 
timp Nikita Hruşciov, trimisă lui Iosif Visarionovici Stalin. Documentul, purtând data de 17 
decembrie 1945 şi păstrat în arhivele secrete ale Kremlinului, a fost consultat de agenţia 
catolică de ştiri din Austria "Kathpress", care pregăteşte publicarea sa integrală. În acea 
scrisoare, Hruşciov îl informa pe Stalin despre derularea programului de anexare a Bisericii 
Greco-Catolice şi îi cerea sfaturi cu privire la conducerea operaţiunii. Documentul 
dezvăluie că aşa numitul "Comitet de iniţiativă pentru reunirea Bisericii Greco-Catolice cu 
Ortodoxia", sprijinit de Partitul Comunist, a avut un rol de primă importanţă în lichidarea 
acestei Biserici de rit bizantin unită cu Roma. Iniţiatorii auto-intitulatului Comitet erau 
protopopii greco-catolici Gabriel Kostelnik, Mihail Melnik şi Anton Pelvetsky. Un rol nu mai 
puţin important l-a avut şi pseudo-sinodul greco-catolic. La începutul anului 1945, Partidul 
Comunist lansa o campanie mediatică adresată credincioşilor uniţi ucraineni, intitulată 
"Reveniţi cât mai repede cu putinţă în braţele mamei voastre adevărate, Biserica Ortodoxă 
Rusă". La 11 aprilie, toţi Episcopii uniţi din Galiţia (Ucraina occidentală, unde această 
Biserică era majoritară), au fost arestaţi simultan. În 1946, au fost condamnaţi cu 
pedepse grele la munci forţate, sub falsa acuzaţie de a fi "colaborat" cu Germania în 
timpul războiului. Pe 8-9 martie acelaşi an s-a ţinut în catedrala Sfântul Gheorghe din Lvov 
un pseudo-sinod greco-catolic la care au luat parte 216 preoţi. Convocaţi cu forţa pentru a 
denunţa Uniunea de la Brest-Litovsk, preoţii prezenţi au votat cu acea ocazie alipirea de 
Patriarhia de Moscova. Nici un Episcop legitim nu a luat parte la acel sinod, toţi Episcopii 
greco-catolici fiind închişi cu mult înainte. 

MEMORIA ACTIVĂ 
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  Doi dintre cei trei preoţi care au fost implicaţi în această operaţiune din 
interiorul Bisericii Greco-Catolice au fost imediat consacraţi Episcopi în ortodoxie, în timp 
ce al treilea, fiind căsătorit, nu a devenit Episcop, dar a dispărut un an mai târziu în 
circumstanţe neclare. După abuzurile regimului comunist, Biserica Greco-Catolică 
Ucraineană avea să-şi redobândească libertatea de cult şi recunoaşterea legală în 1989. 
Actualmente numără cinci milioane de credincioşi, păstoriţi de 15 Episcopi şi 2.200 de 
preoţi, cu 750 de călugări şi 1.100 de călugăriţe, dispunând de circa 3000 de biserici. O 
ultimă notă pe care autorul francez Michel Kubler o adaugă la articolul său din cotidianul 
francez "La Croix": "o operaţiune similară [celei din Ucraina] avea să ducă în 1948 la 
integrarea forţată a Bisericii Greco-Catolice din Transilvania în Patriarhia Ortodoxă a 
României". 
                                                                                               (Sursa: Radio Vatican)      

                                                                                                           
 
 
  

 
Iona, profetul şi semnul Învierii 

      
 Numele acestui profet înseamnă „porumbel”. Între numele ebraice, ca şi între cele 
semitice în general şi în cele arabe, în particular, se întâlnesc ca nume de persoană multe 
nume de animale şi vietăţi.  
  
Iona şi istoria Israelului 

    În afară de cartea care-i poartă numele, 
profetul Iona este menţionat şi în II Rg 14,25, 
unde se spune că regele din Nord, Ieroboam al 
II-lea (782-747), în timpul căruia o parte a 
statului Israel se bucura din nou de o perioadă 
de pace şi prosperitate, restabilise vechile 
graniţe ale Israelului, cum „s-a spus de 
Dumnezeu prin slujitorul său, profetul Iona, fiul 
lui Amittai din Gat-Kefer”. Patria lui Iona este 
considerată a fi un loc de graniţă în teritoriul 
tribului lui Zabulon (cf Ios 19,13), la cinci 
kilometri nord-est de Nazaret. Dar nu se spune 
timpul când el a pronunţat profeţia sa. Pentru 
că teritoriile recucerite în timpul lui Ieu (841-
813) au fost pierdute de regele arameilor Asael 
din Damasc, care din 835, aproximativ, a smuls 
întreaga Transiordanie din regatul de Nord, 
regatul lui Israel (cf 1 Rg 10,32), este posibil ca 

Iona să fi anunţat recucerirea lor în timpul domniei lui Ieu.  
Figura istorică devină motiv pedagogic 
 
    De această figură antică a profetului, de altfel, necunoscută, s-a folosit autorul cărţii lui 
Iona. De aceea, el a fost numărat între cei doisprezece profeţi minori, cu toate că nu este 
o carte profetică în adevăratul înţeles al cuvântului, ci povestirea aventurii unui profet, dar 

SINAXAR 
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nu în sensul unei relatări istorice, ci în forma unei parabole sau nuvele cu trăsături 
didactice, compusă abia în secolul IV sau III î.C. Nu este vorba aşadar de o acţiune 
istorică, ci de un eveniment exemplar. Cartea este interesată să afirme voinţa salvifică 
universală a lui Dumnezeu, valabilă nu numai pentru Israel, dar şi pentru păgâni, după 
cum este chemat să proclame încăpăţânatul şi recalcitrantul Iona, exponent tipic al 
poporului ales, şi nu fără o ironie voalată. Este vorba, aşadar, de afirmarea unei teze, care 
se împotriveşte credinţei în alegere, înţeleasă greşit în sens particularistic şi cu un sens de 
intoleranţă care decurgea de aici din partea iudeilor, cu un sens de superioritate faţă de 
păgâni. În acest fel, sunt trasate deja aici liniile directive pentru idea de misiune 
universală care reiese în Noul Testament. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să 
se convertească şi să fie viu (Ez 18,23.32), ceea ce nu se referă doar la israeliţi. 
Milostivirea lui Dumnezeu se extinde la toţi oamenii de bunăvoinţă, ba chiar şi la animale 
(vezi sfârşitul cărţii lui Iona).  
    Deşi această problematică nu are nimic de a face cu profetul istoric Iona, şi se referă 
numai la perioada de după robia babilonică, cu toate acestea, atât naraţiunea didactică 
cât şi numele sunt puse în legătură cu timpul istoric al profetului, pentru că Ninive, 
capitala imperiului neoasirian (în faţa actualei Mosul, pe malul stâng al Tigrului) va fi 
distrusă în 612 î.C., iar aici, în cartea profetului Iona, cetatea este încă în picioare. Această 
metropolă, în timpul când scrie autorul nostru, a dispărut deja de multă vreme şi a intrat 
de acum în legendă; despre ea se vorbeşte îndelung specificând mărimea şi puterea ei 
precum şi răutatea şi comportamentul vicios, pentru a simboliza comportamentul păcătos 
al cetăţii desfrânate, voind să indice întruparea tipică a păgânismului.  
Profetul pedepsei divine anunţă... milostivirea lui Dumnezeu 
 
    În această metropolă Iona trebuie să vestească judecata, din cauza răutăţii ei. Dar 
Iona ştie că Dumnezeu este bun şi milostiv şi se căieşte de propriile ameninţări (cf 4,2 şi 
Ier 18,7). Iona invidiază la păgâni posibilitatea mântuirii. Se teme că cetatea se va 
converti şi astfel Dumnezeu o va ierta, iar el, în cele din urmă, se va dovedi un profet fals 
(cf Dt 18,21). Este motivul pentru care încearcă să se sustragă de la această misiune 
divină. Porneşte la drum în direcţia exact opusă şi la Iafa se îmbarcă pe o navă care îşi 
ridică pânzele spre Tarsis (Spania), „departe de Domnul” (1,3). Dar nimeni nu se poate 
ascunde în faţa lui Dumnezeu (cf Ps 138, 7-12). Cu o furtună extrem de violentă, Stăpânul 
pământului şi al mării pune nava într-o atare situaţie de pericol încât marinarii, provenind 
din diverse naţiuni, se tem că se vor scufunda şi fiecare imploră propria divinitate. Pentru 
că văd în această furtună o pedeapsă divină, prin tragere la sorţi descoperă că vinovatul 
este Iona, care doarme liniştit sub o pătură. Când află că motivul nenorocirii este fuga lui 
din faţa lui Iahve, pe care el îl prezintă marinarilor drept creatorul cerului, pământului şi al 
mării, aceşti marinari păgâni dar timoraţi de Dumnezeu invocă ajutorul lui Iahve, 
însuşindu-şi confesiunea de credinţă a lui Iona în Dumnezeul lui Israel. Iona se declară 
pregătit să ispăşescă vinovăţia şi să pună capăt nenorocirii, astfel încât marinarii, la 
cererea lui, îl aruncă în mare, şi aceasta imediat se calmează. Dar Dumnezeu trimite un 
„peşte mare” care îl închite pe Iona. Trei zile şi trei nopţi profetul se află în pântecele 
peştelui, într-o situaţie disperată, ca în adâncimile lumii subterane, şi intonează cântecul 
de tip psaltic, în care îl preamăreşte pe Dumnezeu ca pe Cel care salvează din puterile 
morţii: „Dar tu, ai făcut să iasă din groapă viaţa mea, Doamne, Dumnezeul meu” (2,7). 
Peştele îl aruncă pe Iona pe uscat. Folosind imaginea acestui peşte mare, autorul recurge 
la un vechi motiv mitologic pentru a demonstra că atotputernicia mirabilă a lui Dumnezeu 
poate împlini lucruri pe care omul le consideră imposibile. Pînă şi puterile misterioase şi 
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distrugătoare, simbolizate de acest peşte care înghite şi nimiceşte oamenii, trebuie să se 
plece la voinţa Creatorului lor şi să-l slujească cu toată puterea lor. În acest fel, peştele îl 
aduce pe Iona nevătămat la punctul de plecare al fugii sale.  
Ameninţarea distrugerii, începutul convertirii 
 
    De această dată, Iona ascultă în sfârşit de invitaţia reînnoită a Domnului şi merge la 
Ninive să ameninţe sfârşitul cetăţii: „Încă patruzeci de zile şi Ninive va fi distrusă” (3,4: 
singurul „oracol profetic” al cărţii). Locuitorii metropolei păcatoase, la acest strigăt fac 
ceea ce Israelul nu a ştiut să facă, în ciuda eforturilor tuturor profeţilor: „ei au crezut în 
Dumnezeu” (3,5), se încredinţează lui în întregime, fără să fie impulsionaţi în acest sens 
de semne şi minuni (cum, în schimb, au avut nevoie cândva israeliţii, în Ex 4,31). Au luat 
în serios ameninţarea şi au recunoscut în ea un mesaj care provenea cu adevărat de la 
Dumnezeu, cu toate că profetul nu a făcut trimitere direct la Dumnezeu prin formula 
obişnuită a mesagerului: „aşa spune Domnul”. Credinţa ninivitenilor se exprimă în fapte 
consecvente. S-a proclamat un post, pentru cei mari şi pentru cei mici, adică pentru toţi. 
Pînă şi regele a îmbrăcat haina penitenţială şi a poruncit să postească nu numai oamenii, 
dar şi animalele. Cetatea, enormă şi în răutatea şi viciile ei, atât de mari încât Dumnezeu 
se hotărâse să o distrugă, a crezut şi s-a căit „îndepărtându-se de la faptele ei rele” (3,10) 
şi Dumnezeu a cruţat-o. Harul şi milostivirea lui Dumnezeu nu cunosc margini, nu se 
limitează doar la Israel, dar sunt spre binele tuturor celor care arată semne concrete de 
pocăinţă şi întoarcere.  
Profetul, invidios? 
 
    În faţa acestei milostiviri nemărginite a lui Dumnezeu faţă de păgâni, Iona rămâne atât 
de dezamăgit şi iritat, încât îşi doreşte moartea. Nu este insuccesul predicării sale cel care 
îl face disperat, cum se verificase cândva cu Ilie (1 Rg 19,4), ci invidia şi încăpăţânarea sa. 
În fine, Iona se poate bucura de umbra generoasă a unei plante de ricin, pe care 
Dumnezeu o face să crească pentru a-l însenina. Dar când Dumnezeu face ca planta să se 
usuce, Iona cere să moară. Şi învăţătura care este oferită în acest moment, pentru ca să 
se pună pe gânduri, spune: dacă el se îngrijorează atât de mult pentru o plantă fără nicio 
valoare, pentru care nu s-a ostenit nicidecum, cu atât mai mult Dumnezeu ar fi trebuit să 
se îngrijoreze de destinul tuturor acestor oameni şi animale. 
Iona, semn al învierii lui Cristos 
 
    Isus Cristos a contrapus disponibilitatea la convertire a ninivitenilor la necredinţa 
iudeilor, ca model şi avertisment. Pentru că iudeii, spre deosebire de niniviteni, cereau un 
semn, le-a anunţat „semnul lui Iona”. Comunitatea post-pascală a interpretat expresia în 
raport cu mântuirea mirabilă din pântecele peştelui şi a văzut în el o aluzie la mântuirea lui 
Isus din moarte, din răzbunarea lumii subterane (Mt 12, 38-41; 16,4; Lc 11,29-32). În 
biserica antică, Iona a devenit, de altfel, simbol al speranţei creştine în înviere, exprimat în 
arta sepulcrală încă din cele mai vechi picturi din catacombe.  
    În convertirea lor şi în căinţa sinceră, locuitorii din Ninive sunt un model mereu actual 
nu numai pentru Israel (cf Ez 3,4-7), dar şi pentru Biserică, pentru creştini. Reproşul 
Domnului „nu am găsit atâta credinţă nici în Israel” (Mt 8,10 şi 12,41) este prezent deja 
aici în mod sonor, iar ecoul lui se face auzit pînă în zilele noastre. (Text inspirat şi adaptat liber 
după Paul Maiberger, Marile figuri ale Vechiului Testament, Mainz 1990; tr.it., Brescia 1995).  
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Ora lui Isus 
 

Isus face cea de a treia călătorie în Ierusalim, era în apropierea sărbătorii 
“Corturilor”. 

Cu capitolul 7, al evangheliei după Ioan, începe o amplă dezbatere între Isus 
şi iudei, dezbatere care continuă şi în cap 8. Confruntarea dintre Isus şi 
reprezentanţii iudaismului: farseii şi mai marii preoţilor se desfăşoară în jurul 
identitătii şi legitimităţii mesianice. 

Apostolii insistă să meargă în Iudeia, la Ierusalim pentru a participa la 
sărbătoare, motivând că acolo sunt simpatizanţii săi care-L aşteptă şi care sunt 
însetaţi de cuvântul său. Discipoli doresc ca Isus să iasă în public, să se manifeste 
lumii. Isus îi trimite pe ei motivănd că timpul său încă nu a sosit. Timpul său este 
strâns legat de destinul său istoric fixat de către Tatăl. Isus vrea să le spună 
apostolilor că timpul său nu este legat de activităţile acestei lumi, de sărbătorile 
religioase, ci de planul Tatălui pentru acestă lume.  

În acestă primă parte descoperim că discipolii lui Isus, prezentaţi explicit de 
către Ioan ca şi cei “care nu cred în El” (nu-I înţeleg planul) sunt de fapt solidari cu 
lumea iudaică ostilă. 

Isus decide să nu participle la sărbătoare şi să rămână în Galileia, deoarece în 
Iudeia opoziţia şi ostilitatea iudeilor poate fi un pericol de moarte. Doar atunci când 
va sosi „Ora”, stabilită de Tatăl, Isus va porni cu deplină libertate să împlinească 
misiunea încredinţată, misiune care va revela iubirea şi Gloria lui Dumnezeu. 

Isus vorbeşte de „ceasul”, de  „ora” 
care încă nu a sosit. 

Una dintre principalele teme din 
Evanghelia lui Ioan este "ceasul lui Isus".  
Din contextele acestor diferite pasaje, 
reies o serie de adevăruri. Ceasul va fi: 1. 
Un timp al suferinţei. 2. Un timp în care 
vor pune mâinile pe Isus. 3. Un timp în 
care Isus va fi înălţat. 4. Un timp de 
mărire. 5. Un timp al credinţei pentru unii 
şi poate al necredinţei pentru alţii. 6. Un 
timp pentru împlinirea voinţei Tatălui. 7. 
Un timp în care cei morţi vor veni la viaţă. 
8. Un timp al judecăţii. 9. Un timp de 
convertire. 10. Un timp al martiriului. 11. 
Un timp al iubirii. 

Iudeii veniţi să se închine la 
Ierusalim nu l-au cunoscut pe Isus, dar au auzit vorbindu-se despre El. Dacă l-au 
cunoscut, aceasta se datorează predicării, Veştii celei Bune care a ajuns până la ei. 
“Vrem să-l vedem pe Isus”, cer ei. Pentru Isus, cererea sună ca o bătaie de clopot: 
ceasul mult aşteptat este aproape (cf. Ioan 2,4; 7, 6.8.30; 8,20). Este vorba de 
ceasul “Fiului Omului”, ceasul măririi Lui, strălucire a prezenţei lui Dumnezeu în 
mijlocul poporului său, care se va revela prin Patimile şi Învierea Fiului. Găsind, după 
moartea lui Isus, mormântul gol, ucenicul “a văzut şi a crezut”. Cererea păgânilor, 

  AMVON 
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sunând ca o recunoaştere a ceea ce poate El fi, implică aşadar pentru Isus „ceasul” 
glorificării sale prin moarte şi înviere. 

Pentru Cristos, drumul către mărirea veşnică trece prin moarte şi aşa va fi 
pentru toţi discipolii din toate timpurile. Dacă bobul de grâu nu cade în pământ şi nu 
moare… sămânţa care devine mai mare decât toate plantele din grădină, într-atât 
încât toate păsările cerului se pot adăposti în crengile ei. 

Cine ar putea descrie cât de greu a atârnat pentru Cristos “ceasul”, “ceasul 
lui”, care în curând va bate? 

El poartă pe umeri mântuirea tuturor oamenilor cu toată profunzimea şi 
dramatismul ei. Însă chiar dacă acceptarea acestui “ceas” e spre mărirea Tatălui său, 
ea rămâne pentru necredincioşi ceva de neînţeles. Iar la rugăciunea sa de Fiu,     
într-una din puţinele dăţi în cea de-a patra evanghelie, se face auzit glasul Tatălui: 
“L-am preamărit şi iarăşi îl voi preamări”. În faţa unui asemenea har, cu o revelaţie 
personală de o asemenea intensitate luminoasă, cum s-ar mai putea opune? 

În pasajul acesta, “ceasul” lui Isus constituie centrul de interes. El va 
desemna împlinirea misiunii lui: revelaţie şi mântuire. Toată existenţa lui Isus apare 
orientată către acest “ceas”. Gravitatea ceasului este desigur subliniată în chip 
incomparabil de adverbul “acum”: “Acum are loc judecata acestei lumi; acum 
conducătorul acestei lumi va fi aruncat afară”. De evenimentul care urmează atârnă 
întregul destin al omenirii. „Ceasul lui Isus” este ceasul judecăţii. Iar judecata are ca 
obiect adeziunea noastră, prin credinţă, la “ceasul” lui Isus, la misterul morţii şi 
învierii Domnului. Credinţa nu are doar minunile drept obiect, ci îmbrăţişează 
întreaga taină a lui Isus ridicat în mărirea Sa şi viu, mort şi înviat. 

Mulţi oameni văd moartea ca pe o întrerupere a vieţii şi misiunii lor. Însă Isus 
a văzut moartea ca împlinirea vieţii şi misiunii Sale. De multe ori în trecut oamenii 
plănuiseră să îl prindă, dar Isus a scăpat întotdeauna din mâinile lor deoarece "nu 
venise încă ceasul Lui" (Ioan 7,30; 8,20). Acum însă ceasul Său este aproape. "A 
sosit ceasul ca să fie preamărit Fiul Omului... „ 

Isus foloseşte parabola bobului de grâu pentru a explica faptul că fugind de 
moarte atunci când vine ceasul, nu facem decât să ne limităm viaţa şi misiunea, în 
timp ce dăruindu-ne pe noi înşine până la moarte atunci când vine ceasul, o sporim. 
Astfel, Isus refuză în mod categoric să caute orice ajutor, uman sau divin, pentru    
a-şi prelungi viaţa pe pământ dincolo de voinţa Tatălui Său. Glasul din cer confirmă 
că această decizie este într-adevăr voinţa lui Dumnezeu şi că pentru Isus, slujitorul 
fidel al lui Dumnezeu, moartea şi mărirea sunt într-adevăr două feţe ale aceleiaşi 
medalii.  

Această relatare trebuie să fi constituit o încurajare puternică în credinţă 
pentru creştinii persecutaţi cărora le-a scris Ioan. Le arăta că doar prin supunerea lui 
Isus la o moarte nemeritată ei beneficiază de credinţă şi mântuire. Dar apoi continua 
reamintindu-le cuvintele lui Isus că ucenicii Lui trebuie să meargă pe urmele Lui 
până la moarte. "Cine-şi iubeşte viaţa o va pierde, iar cine-şi urăşte viaţa în lumea 
aceasta o va păstra pentru viaţa veşnică. Dacă-mi slujeşte cineva, să mă urmeze pe 
mine, şi unde sunt eu, acolo va fi şi slujitorul meu" (Ioan 12,25-26). Unde este Isus? 
Este în glorie. Însă pentru a ajunge acolo a trebuit să treacă prin porţile morţii în 
ascultare faţă de voinţa lui Dumnezeu. Aceasta este drumul. Aceasta trebuie să fie şi 
drumul nostru.                                                                   Pr. Cristian Borz 
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Consacrarea episcopală a P.S. Claudiu Lucian Pop 
 
 În dimineaţa zilei de 8 decembrie 2011, în biserica “Santi Biagio e Carlo ai 
Catinari” din Roma, a avut loc Consacrarea întru episcopat a Preasfinţiei Sale Claudiu 
Lucian Pop, Episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore a Bisericii Greco-Catolice din 
România. Episcopii consacratori au fost Eminenţa Sa Cardinalul Leonardo Sandri, 
Prefectul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale din Roma, avându-i alături pe 
Preasfinţia Sa Virgil Bercea, Episcop de Oradea Mare, delegat al Preafericitului Lucian 
Mureşan, Arhiepiscopul Major al BRU, şi Preasfinţia Sa Alexandru Mesian, Episcop de 

Lugoj. 
 Au participat Episcopi greco-catolici şi 
romano-catolici din România, înalţi reprezentanţi 
din structurile Sfântului Scaun şi oficialităţi din 
partea Statului român, precum şi Episcopul ortodox 
român din Italia, Preasfinţia Sa Siluan. 
Răspunsurile la Liturghie au fost oferite de Corala 
Colegiului Pontifical “Pio Romeno”. Credincioşii 
prezenţi în număr mare au reprezentat îndeosebi 
parohiile greco-catolice române din diaspora. La 
momentul liturgic prescris, în timpul cântării Sfinte 
Dumnezeule, PS Claudiu a recitat mărturisirile de 
credinţă în faţa celor trei Episcopi consacratori, 
după care s-a făcut înconjurarea mesei altarului, 

urmată de punerea mâinilor Eminenţei Sale şi a celorlalţi doi Episcopi co-
consacratori, şi de înveşmântarea noului arhiereu. După cuvântul de învăţătură, 
Cardinalul Sandri i-a dăruit noului Episcop un engolpion şi un inel episcopal, pe care 
sunt încrustate cuvintele Sf. Ignaţiu al Antiohiei: “Amor meus crucifixus est”. 
 PS Virgil a dat citire mesajului trimis de Preafericitul Lucian Mureşan. Cu 
această ocazie, secretarul de stat, Cardinalul Tarcisio Bertone a trimis un mesaj din 
partea Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea însoţit de binecuvântarea 
apostolică pentru toţi cei prezenţi la consacrarea noului Episcop. În mesajul său, 
Sfântul Părinte i-a urat noului Arhiereu bun venit în colegiul episcopal. O icoană cu 
Maica Domnului a fost oferită Cardinalului Leonardo Sandri din partea Sinodului 
Bisericii Greco-Catolice din România. După cuvântul său de mulţumire, noul ierarh i-a 
binecuvântat pe toţi cei prezenţi. Celebrarea liturgică a fost transmisă în direct de 
către Radio Maria România, prin bunăvoinţa directorului pr. Doru Popovici. În ziua 
următoare, vineri 9 decembrie 2011, Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun a 
oferit o recepţie în onoarea noului Episcop, la care au luat parte Cardinalul Leonardo 
Sandri şi colaboratori ai Congregaţiei pentru Bisericile Orientale, Episcopii greco-
catolici şi romano-catolici prezenţi, precum şi alte oficialităţi. Cu această ocazie 
Excelenţa Sa Ambasadorul Bogdan Tătaru-Cazaban, i-a mulţumit Preasfinţiei Sale 
Claudiu Lucian Pop pentru fructuoasa colaborare dintre instituţia pe care o conduce 
şi Colegiul “Pio Romeno”.  
 

  LUMEA ÎN CARE TRĂIM 
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Biografie 
 Părintele Claudiu-Lucian POP s-a născut în data de 22 iulie 1972 în localitatea 
Pișcolt din judeţul Satu-Mare. Ambii părinţi, profesori de Limba și Literatura Romana, 
și în mod special bunicul matern, preotul greco-catolic Vancu Victor, care își trăia 
clandestinitatea celebrând în fiecare dimineaţă Sf. Liturghie cu uşile închise, au 
contribuit în mod activ la formarea religioasă și umană a părintelui Claudiu. 
 A urmat Școala Generală în oraşul Jibou, fiind apoi absolvent al Liceului din 
localitate, cu profilul chimie-biologie.  
 În anul 1990 a susținut cu succes examenul de admitere la Facultatea de 
Chimie din Bucureşti. După un an în capitală, vocaţia la preoţie se concretizează în 
mod definitiv. Abandonează chimia pentru a începe pregătirea teologică. Prin 
bunăvoinţa și încrederea Preasfinţitului Vasile Hossu, episcop de Oradea-Mare, în 
anul 1991 a obținut o bursă de studii la Roma. 
 Între anii 1991-1999 a fost student al Colegiului Pontifical Pio Romeno din 
Roma. A studiat Filozofia la Universitatea Pontificală Urbaniana, iar apoi Teologia la 
Universitatea Pontificală Gregoriana, obţinând Licența în Teologie Spirituală (1998) și 
Doctoratul în anul 2006. 

 Este hirotonit preot la 23 
iulie 1995; între anii 1997-1999 
este responsabil, sub îndrumarea 
părintelui Jacques Raquez, de 
biserica greco-catolică din Roma, 
Santissimo Salvatore alle 
Coppelle.  
 Între anii 1999 - 2001 a 
fost vicerector la Misiunea Greco-
Catolică din Paris, iar între 2001 
și decembrie 2007, Rector al 
aceleiaşi instituţii.  
În 12 decembrie 2007, la cererea 

Arhiepiscopului Major și a Sinodului Episcopilor Bisericii Greco-Catolice Române, a 
fost numit de către Congregaţia pentru Bisericile Orientale Rector al Colegiului 
Pontifical ”Pio Romeno” din Roma. 
 A participat la diferite conferinte si sesiuni de comunicari din ţară şi din 
străinătate, dintre care amintim: 
 2000-2007  Conferinţe pentru medici oncologi în cadrul Institutului Francez 
din Bucureşti, pe tema “Anunțul diagnosticului în cazul bolnavilor terminali” și 
“Îngrijirile paleative”. 
 2001-2008  Colaborator, ca și Rector al Misiunii greco-catolice romane din 
Paris, al Asociaţiei culturale romane “Maison roumaine”.  Printre personalităţile 
marcante care au conferenţiat în cadrul Misiunii greco-catolice din Paris pentru 
aceasta asociaţie: Horia-Roman PATAPIEVICI, Neagu DJUVARA, Lucian BOIA, 
Stéphane COURTOIS, etc.  
 2007 Conferinţa de pregătire pentru întâlnirea ecumenică de la Sibiu, la 
invitaţia Arhiepiscopului de Dijon, Mgr Roland MINNERATH (Dijon- ianuarie 2007) 
 2007 Conferinţa pentru aniversarea a 70 de ani de la înfiinţarea Colegiului 
Pontifical ”Pio Romeno”: “L’icona e la paternita spirituale”. 
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 2006 Exerciţii spirituale pentru preoţii Eparhiei de Lugoj, organizate de 
Preasfinţia Sa Alexandru MESIAN, episcop de Lugoj: “Prezența lui Dumnezeu, prin 
Maica Sfântă, în lupta văzută și nevazută a creştinului”. 
 2005 Exerciţii spirituale pentru studenţii Colegiului Pontifical ”Pio Romeno”: 
“Viața spirituală – o reîntoarcere în noi înşine”. 
 1996 Cursuri de vară pentru preoţii Bisericii omâne Unită cu Roma, Greco-
Catolică – Teologie spirituala (Cluj-Napoca). 
 Ca rector al Colegiului Pontifical „Pio Romeno” organizează seria de conferinţe 
cu titlul “Semne ale timpului, semne ale Spiritului”, cu participarea unor personalități 
de excepţie în domeniul teologic, bioetic, psihologic, etc. Coordonează în acelaşi timp 
colecţia “Caietele Pio Romeno”, publicând volumele “Jurnalul unui preot exorcist” si 
“Papa Ioan Paul al II-lea vorbeşte Bisericii Romane Unite”. Colecţia, iniţiată de 
predecesorul său la conducerea Colegiului, PS. Mihai Frățilă, mai are în pregătire 
câteva lucrări deosebite.  
 Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, l-a ales 
Episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore în cadrul lucrărilor sesiunii ordinare de 
primăvară, de la Blaj, din 8-10 iunie 2011. (După corespondenţa pentru BRU.ro semnată 
de pr. Cristian Crişan; foto: Maria Pia Bonapace) 
 

 
 

 
 

Manifestări culturale la Bădăcin 
 
 Parohia Greco-Catolică din Bădăcin şi Fundaţia Corneliu Coposu filiala Sălaj în 
colaborare cu Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Sălaj, Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură şi Patrimoniul Naţional Sălaj, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă-Zalău, 
Primăria Comunei Pericei şi Radio Maria, au organizat duminică, 5 februarie 2010, 
manifestarea “Satul Bădăcin şi Familia Maniu între Istorie, Memorie şi 
Prezent” menită să omagieze personalitatea lui Iuliu Maniu.  

 La acest eveniment desfăşurat 
la 59 de ani de la moartea lui Iuliu 
Maniu în închisoarea de la Sighet, au 
participat istorici, muzeografi, clerici, 
localnici, cadre didactice şi elevi din 
Bădăcin. În biserica greco-catolică 
din sat a fost celebrată, în prezenţa 
vicarului general Florian Gui, a 
vicarului foraneu al Silvaniei 
Gheorghe Ţurcaş, a protopopului 
Nicolae Bodea şi a preoţilor din 
protopopiatul Şimleu-Silvaniei, 
Sfânta Liturghie şi parastasul pentru 

familia Maniu.   
 În baza hotărârii numărul 2 din 31 ianuarie 2012, a Consiliului Local Pericei, în 
semn de omagiu "Sfinxului de la Bădăcin" i s-a conferit titlul de Cetăţean de onoare  
post-mortem. Primarul comunei Pericei, Boncidai Csaba, a înmânat distincţia şi o 

  LUMEA ÎN CARE TRĂIM 



Nr.1 (42) - martie 2012                        FLORI DE CRIN 
 

21 

plachetă vicarului Florian Gui. Ulterior, a fost inaugurat muzeul din cadrul bisericii, 
invitaţii putând aici admira costume populare autentice, obiecte casnice vechi, 
ceramică, precum şi mobilier, tablouri şi diverse obiecte aparţinând familiei Maniu.  
 Manifestarea a continuat la Şcoala din Bădăcin, construită (la fel ca şi biserica 
greco-catolică) pe un teren donat de Iuliu Maniu. La şcoală a fost lansată 
"Monografia satului Bădăcin şi a familiei Maniu", semnată de preotul paroh Cristian 
Borz. Aici au conferenţiat despre activitatea sa politică şi naţională, Doina Cocis, 
director al Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Sălaj, Daniel Săuca, director al 
Centrului de Cultură şi Artă al judeţului Sălaj, dr. Horea Pop, fiul al satului, arheolog 
la Muzeul de Istorie şi Artă Zalău, dr. Ioan Ciocian, profesor universitar dr. Cornel 
Grad, Liviu Sabău, precum şi muzeografii Marin Pop, Ioan Bejinariu. Valeria Lehene a 
expus proiectul de restaurare a Casei Memoriale Iuliu Maniu, acţiune asumată printr-
un parteneriat de către parohia greco-catolică Bădăcin, Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură şi Patrimoniu Naţional Sălaj şi Muzeul din Zalău.  
 În final, un grup de tineri au prezentat un scurt program literar- artistic, care 
a constat în recitarea unor poezii scrise în perioada detenţiei de către părintele Matei 
Boilă şi fratele acestuia dr. Ioan Boilă precum şi “Rugăciunea lui Iuliu Maniu” .S-a 
intonat “Imnul lui Iuliu Maniu” scris de Ioan Pop şi “Rugă” de Corneliu Coposu.                    
          Ioana Gale 

 
 

 
Arhiepiscopul Major Lucian Mureşan 

a fost numit cardinal 
 
  La 6 ianuarie 2012, ziua Bobotezei – Epifaniei, cum îi spun credincioşii 
de rit latin, Papa Benedict al XVI-lea a anunţat că cel care conduce Biserica Română 
Unită a fost ridicat la rangul de cardinal. Sfântul Părinte arată, cu acest prilej: 
„Cardinalii au sarcina de a-l ajuta pe Succesorul Apostolului Petru în desfăşurarea 
ministerului de întărire în credinţă a fraţilor şi de a fi principiu şi fundament al unităţii 
şi comunicării Bisericii”. În continuare, l-a caracterizat ca (…) „un venerabil prelat, 
care-şi desfăşoară ministerul de Păstor şi părinte al unei Biserici”(…) În enumerarea 
celor 22 de cardinali, Eminenţa Sa Lucian ocupă primul loc. La 18 februarie, la primul 
Consistoriu al cardinalilor din acest an, noul prinţ al Bisericii va îmbrăca purpura de 

cardinal. 
 Este o ştire care ar 
trebui să-i bucure pe toţi 
locuitorii acestei ţări, indiferent 
de confesiune, deoarece nu 
este puţin lucru să faci parte 
din elita prelaţilor care sunt cei 
mai apropiaţi sfătuitori ai 
conducătorului unei biserici 
care are peste un miliard de 
credincioşi. Aceasta, în pofida 
laicizării societăţii, are, în 
continuare, o mare influenţă. 
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Unii, chiar din cealaltă stradă a bisericilor creştine româneşti, au încercat un 
sentiment de satisfacţie. Acest lucru mi l-a confirmat un distins teolog şi preot 
ortodox, faţă de care familia mea este apropiată. 
 Îl cunosc pe Eminenţa Sa, de la începutul anilor 1990, când, fiind internat la 
Clinica Medicala I, l-am vizitat. Stătea într-o rezervă. Între altele, mi-a comunicat cât 
îi era de îndatorat profesorului Roman Vlaicu, care, în fiecare dimineaţă, îi permitea 
accesul în cabinetul său pentru a oficia liturghia zilnică. Profesorul Vlaicu era 
ortodox, dar omenia nu este legată de confesiune sau naţionalitate. 
După ce cardinalul Todea s-a retras de la conducerea Mitropoliei Greco-Catolice din 
motive de sănătate, împreună cu tata, l-am vizitat la sediul Episcopiei 
Maramureşului. Se ştia că este succesorul lui Alexandru Todea. Pentru tata, aceasta 
a reprezentat o vizită de rămas-bun. La sfârşitul audienţei, tata i-a cerut să se roage 
pentru dânsul. A răspuns generos şi într-un mod neaşteptat: „Şi dacă-mi interziceţi, 
eu tot o să mă rog pentru dumneavoastră, părinte Simion”. Sentimentele 
Mitropolitului Lucian au fost exprimate, printr-un mesaj, la înmormântarea părintelui 
meu, pentru care îi adresez calde mulţumiri şi pe această cale. 
 Apoi, am intervenit la ierarh când Milena, soţia fiului meu, a trebuit să 
participe la un congres de medicină. L-am rugat să mă ajute ca aceasta să poată să 
fie cazată la Misiunea Greco-Catolică de la Paris. Mi-a rezolvat problema extrem de 
prompt, confirmându-mi acceptarea cererii printr-un telefon. 
 În 27 august 1994, când a fost instalat ca mitropolit, la Blaj, i-am însoţit pe 
ziariştii Liviu Man şi Virgil Lazăr, care s-au deplasat acolo ca să redacteze reportaje. 
După terminarea ceremoniilor religioase, cei doi i-au solicitat declaraţii. Cuvintele 
mitropolitului, la început de drum, au fost difuzate de primul ziarist la BBC, iar de cel 
de-al doilea la „Europa Liberă”. Cu acest prilej, am avut ocazia să văd întregul 
episcopat catolic din ţara noastră. Din partea autorităţilor a participat prof. Liviu 
Maior, care atunci era ministrul Învăţământului, şi în timpul mandatului său ne-a 
permis să oficiem slujbe în şcolile care ne-au oferit găzduire. 
  În perioada când am activat la Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, am 
fost de mai multe ori la Blaj pentru a reglementa cadrul juridic al funcţionării 
Bibliotecii Documentare „Timotei Cipariu”. Aceasta îşi avea sediul într-o clădire a 
Mitropoliei, în vecinătatea reşedinţei mitropolitului. La ultima întâlnire cu Eminenţa 
Sa, când l-am secondat pe acad. Camil Mureşanu, care atunci era preşedintele 
filialei, s-a ajuns la un acord deplin. Abstrăgând de problemele de serviciu, care 
trebuiau rezolvate,  Mitropolitul s-a interesat de situaţia familiei mele, care trecea 
prin grave dificultăţi. 
 Cel mai recent, l-am revăzut la Baia Mare, la întronarea Episcopului Vasile, ca 
ierarh de Maramureş. A avut calde cuvinte de grijă şi apreciere pentru surorile mele 
şi pentru mine, deci mă consider un privilegiat că drumurile noastre s-au intersectat 
atât de des. 
 Ceea ce am relatat are o importanţă deosebită pentru familia mea, dar arată 
şi generozitatea, darul de a comunica şi blândeţea acestui prelat, care nu a exclus 
fermitatea în problemele de principiu. Meritele Eminenţei Sale, care au determinat 
atribuirea calităţii de cardinal, sunt uriaşe, dacă ar fi să amintesc chiar şi numai 
predicarea Cuvântului Domnului şi oficierea Sfintelor Taine în clandestinitate, când a 
condus Eparhia de Maramureş, ce face parte din Biserica Greco-Catolică. Aceasta nu 
este prea mare ca număr de credincioşi, dar este una etalon pentru întreaga lume 
catolică. Papa Pius al XII-lea spunea că din cei 12 apostoli ai lui Cristos, unul, Iuda, a 
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defectat, dar din episcopii Bisericii Greco-Catolice, nici unul nu a abdicat de la 
convingerile lor, chiar cu preţul vieţii. Aşa fiind, mă simt onorat că fac parte din 
această biserică luptătoare, în cadrul căreia ultimilor trei mitropoliţi (Iuliu Hossu, 
Alexandru Todea şi de acum, Lucian Mureşan) li s-a conferit calitatea de cardinal. 
Închei relatarea despre ultimul referindu-mă la cuvintele Psalmistului: „Jertfă lui 
Dumnezeu, spirit umilit, inimă zdrobită şi smerită, Dumnezeu nu va urgisi”. Cel de 
sus nu l-a urgisit, ci l-a îmbrăcat cu purpura de prinţ al bisericii, care reprezintă nu 
numai un omagiu adus eminenţei sale, ci şi bisericii locale din care face parte şi pe 
care o conduce. 
 Tot o veste bună este şi împlinirea a 15 ani de când PS Florentin Crihălmeanu 
a fost sfinţit la Roma ca episcop de către Preafericitul Ioan Paul al II-lea, în ziua de 
Bobotează a anului 1997. La acest moment aniversar, Excelenţa Sa se poate 
prezenta cu un bilanţ bun, poate foarte bun, pentru ceea ce a realizat împreună cu 
credincioşii şi curia episcopală în fruntea căreia se află. 
 Un alt motiv de satisfacţie este consacrarea întru episcopat a Preasfinţiei Sale, 
dr. Claudiu Lucian Pop, la 8 decembrie 2011, în Biserica „Santi Biagi e Carlo al 
Catinari” din Roma, ca episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore a Bisericii Greco-
Catolice din România. Înainte de aceasta, Preasfinţia sa a funcţionat ca rector al 
Colegiului Pontifical „Pio Romeno” din Roma. După câte ştiu, acesta este cel mai 
tânăr episcop al Bisericii Catolice, indiferent de rit. 
 Multe necazuri mai are această biserică încercată, dar Dumnezeu îi conferă şi 
deosebite împliniri. Am încercat ca această stare de lucruri să fie consemnată şi în 
paginile Gazetei. Publicaţia mi se pare că este un seismograf sensibil nu numai al 
Clujului şi Transilvaniei, dar – fără falsă modestie – abordează cu acurateţe 
problemele majore ale ţării, cu bunele şi relele ei. 
 Cu prilejul întreitei sărbători despre care am scris, le adresez acestor ierarhi 
frumoasele cuvinte ale Bisericii Răsăritene, cuprinse în sintagma: „Întru mulţi ani, 
stăpâne!” (sursa Gazeta de Cluj) 
          Adrian Man 
 

 
 

 

P.F. Lucian Mureşan creat Cardinal al Bisericii Catolice 
 

 Sâmbătă 18 februarie 2012 Papa Benedict al XVI-lea 
a celebrat un nou Consistoriu Ordinar Public. Cu această 
ocazie au fost creaţi 22 de noi Cardinali ai Bisericii Catolice, 
printre care şi Preafericitul Părinte Lucian Mureşan, 
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolică. Consistoriul a avut loc în Bazilica Sf. Petru 
din Vatican, debutând cu o procesiune a noilor purpuraţi, 
plecând de la capela Sfântului Sebastian unde se află 
mormântul Fericitului Ioan Paul al II-lea, până la altarul 
central al Bazilicii. La momentul liturgic prescris, fiecare 
Cardinal a urcat la altarul Confesiunii Sfântului Apostol Petru 
unde a primit bereta roşie, simbol al dăruirii până la 
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vărsarea sângelui din dragoste faţă de Biserică, inelul de Cardinal având încrustate 
figurile Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi o stea ce o reprezintă pe Maica Domnului, 
precum şi decretul de numire conţinând numele bisericii al cărei titular devenea noul 
Cardinal, şi care pentru Preafericitul Lucian este biserica Sfântului Atanasie de la 
Roma. După această ceremonie, Preafericitul Lucian, împreună cu membrii Sfântului 
Sinod al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, cu Arhiepiscopul Romano-
Catolic de Bucureşti Ioan Robu şi cu Episcopul Romano-Catolic de Iaşi Petru 
Gherghel, au participat la un prânz festiv oferit de Congregaţia pentru Bisericile 
Orientale, la care au fost prezenţi la invitaţia Cardinalului Leonardo Sandri Prefectul 
Congregaţiei pentru Bisericile Orientale mai mulţi purpuraţi printre care decanul 
Colegiului Cardinalilor, Eminenţa Sa Angelo Sodano, Arhiepiscopul de Viena 
Christoph Schönborn, precum şi alţi invitaţi. 
 În după-amiaza zilei de sâmbătă 18 februarie, noul Cardinal, Preafericirea Sa 
Lucian, a binecuvântat în foaierul Aulei Paul al VI-lea din Vatican sutele de 
credincioşi veniţi cu acest prilej din România din toate Eparhiile greco-catolice, 
precum şi din diaspora. În acelaşi context, Cardinalul Lucian a fost felicitat de către 
Secretarul de Stat al Sanctităţii Sale, Cardinalul Tarcisio Bertone, de Cardinalul 
Angelo Bagnasco, preşedintele Conferinţei Episcopale Italiene, de monseniorul Georg 
Ganswein, secretarul personal al Sfântului Părinte Papa Benedict, şi de alte înalte 
feţe bisericeşti. La acest moment istoric pentru Biserica Română Unită cu Roma şi 
pentru întreaga ţară au fost prezenţi importanţi reprezentanţi ai vieţii politice din 
România. În seara zilei de sâmbătă a fost organizată o recepţie oferită de Ambasada 
României pe lângă Sfântul Scaun în cinstea noului Cardinal Român, ocazie cu care 
Excelenţa Sa Ambasadorul Bogdan Tătaru-Cazaban a exprimat aprecierea Statului 
Român pentru această numire care onorează întreaga naţiune română. Cardinalul 
Lucian, în discursul rostit cu această circumstanţă a mulţumit distinselor autorităţi 
prezente, şi tuturor invitaţilor. 
 Duminică 19 februarie 2012, Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea a 
celebrat în Bazilica Sfântul Petru Sfânta Liturghie împreună cu noii Cardinali. 
Suveranul Pontif a subliniat în cuvântul său de învăţătură aspectul universalităţii 
Bisericii Catolice care se exprima şi prin celebrarea acestui Consistoriu, invitând noii 
purpuraţi la o adâncă conştientizare a misiunii la care sunt chemaţi în slujirea 
poporului lui Dumnezeu, şi în spirit de colaborare cu urmaşul Sfântului Petru. Tot în 
cursul zilei de duminică, la tradiţionala rugăciune Angelus, Sfântul Părinte Benedict al 
XVI-lea s-a adresat sutelor de pelerini prezenţi la Roma pentru această sărbătoare, 
rostind în limba română: “Salut pelerinii de limba română veniţi la Roma pentru 
Consistoriu. Rugăciunea la Mormintele Apostolilor să vă întărească credinţa şi 
entuziasmul de a vesti Evanghelia”. În agapa frăţească organizată cu acest prilej la 
Colegiul Pontifical Ucrainean Sf. Iosafat de la Roma, Preafericirea Sa Cardinalul 
Lucian, mulţumind mulţimii de pelerini prezenţi, a anunţat numirea de către 
Congregaţia pentru Bisericile Orientale a noului Rector al Colegiului Pontifical Pio 
Romeno din Roma, în persoana părintelui Gabriel Buboi. 
 Luni, 20 februarie, în Aula Paul al VI-lea din Vatican, Sfântul Părinte Papa 
Benedict al XVI-lea a acordat o audienţă generală noilor Cardinali şi tuturor 
pelerinilor provenind din întreaga lume prezenţi în Cetatea Eternă pentru acest 
eveniment. Eminenţa Sa Cardinalul Lucian i-a mulţumit Sfântului Părinte pentru 
această mare onoare acordată Bisericii Greco-Catolice şi României, oferindu-i în dar 
o icoană a Bunului Păstor. Sfântul Părinte, adresându-se Întâistătătorului Bisericii 
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Române Unite şi credincioşilor prezenţi, a rostit din nou în limba română următoarele 
cuvinte: “Salut cu bucurie pe Preafericirea Sa Lucian Mureşan şi pe voi toţi, 
credincioşi din România, care aţi dorit să vă strângeţi în jurul iubitului vostru Păstor, 
pe care l-am creat Cardinal. Împreună cu voi salut întregul popor român şi Patria 
voastră, legată acum şi mai mult de Sediul Sfântului Petru! Binecuvântarea mea să 
vă susţină mereu.” (După materialul semnat de pr. Cristian Crişan pentru BRU.ro 
şi Catholica.ro) 

 
 

 
 

 
P.F. Lucian felicitat printr-un mesaj de  

Preşedintele României 
 
 Preşedintele României, Traian Basescu, l-a felicitat pe Lucian Mureşan,  Arhiepiscop 
Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, cel care a fost numit Cardinal de 
către Papa Benedict al XVI-lea, sâmbătă 18 februarie.  Iată mesajul preşedintelui: 
 “Primirea de către Preafericirea Voastră a demnităţii de Cardinal al Bisericii Catolice 
reprezintă un eveniment major al vieţii religioase din România, un moment de înaltă 
recunoaştere şi preţuire a lucrării de o viaţă a Preafericirii Voastre, care aţi contribuit prin 
sacrificiu de sine, credinţă neînfrântă şi îndelungă răbdare la supravieţuirea în suferinţă şi 
apoi la renaşterea în libertate a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, pe care 
astăzi o călăuziţi ca Arhiepiscop Major”. 
 “Biserica pe care o păstoriţi a cunoscut prigoana comunismului şi martiriul, dar a ştiut 
să rămână fidelă credinţei proprii şi a primit răsplata libertăţii şi a recunoaşterii meritelor 
sale. Biserica pe care o reprezentaţi acum în Colegiul Cardinalilor a avut un rol însemnat în 
istoria noastră, ştiind să unească spiritualitatea şi ataşamentul faţă de poporul român, 
morala creştină şi spiritul civic, credinţa şi valorile educaţiei. După cum se ştie, contribuţia 
membrilor Şcolii Ardelene constituie unul din momentele fondatoare ale culturii române, tot 
aşa cum unitatea naţională a românilor este legată de figura luminoasă a Episcopului Iuliu 
Hossu, cel care a dat glas Proclamaţiei Unirii de la 1918″. 
 “Continuându-i, prin hotărârea Sanctităţii Sale Papa Benedict al XVI-lea, pe Cardinalii 
români Iuliu Hossu şi Alexandru Todea, pe care i-aţi cunoscut şi i-aţi urmat din tinereţe, 
Preafericirea Voastră ne transmiteţi, asemenea lor, puterea curajului, a înţelepciunii şi a 
blândeţii pe care, după o viaţă plină de încercări, le puneţi cu generozitate în slujba binelui 
comun, a dialogului şi a prezenţei în societate a virtuţilor credinţei creştine. Fie ca Dumnezeu 
să vă dăruiască sănătate, viaţă îndelungată şi plină de împliniri în slujirea înaltă la care aţi 
fost chemat” 
 

 
 

 
 

 O iniţiativă necesară: Biblioteca parohială şi Cercul de 
lectură 

 
 Propun ca fiecare parohie să-şi alcătuiască o mică Bibliotecă Parohială, cu 
lucrări de istorie bisericească greco-catolică, de îndrumări morale pentru popor, de 

  LUMEA ÎN CARE TRĂIM 

  LUMEA ÎN CARE TRĂIM 
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educare a copiilor şi tinerilor şi de apărare a 
adevărului despre drepturile ei patrimoniale. Întrucât 
mulţi credincioşi nu au venituri suficiente pentru a 
cumpăra cărţi sau broşuri dar ar dori să le citească, le 
vor putea găsi la biblioteca propriei parohii, cu 
împrumut. Cei care dispun de posibilităţi financiare 
mai mari ar putea să cumpere câte o lucrare şi pentru 
bibliotecă, anume ca donaţie ( să-şi scrie numele pe 
carte, în interior, ca donator). 
 Cărţile ar putea fi împrumutate şi de credincioşi 

din alte culte, care s-ar lămuri astfel uşor asupra unor neadevăruri vehiculate despre 
Biserica Română Unită. S-ar schimba atitudinea lor. 
 Mai mult, pentru discuţii lămuritoare s-ar putea înfiinţa câte un cerc de 
lectură, deschis tuturor, în care, poate chiar săptămânal iarna (când lumea stă pe 
lângă casă), să se citească despre episcopii şi preoţii noştri martirizaţi sub 
communism, despre trecutul Bisericii noastre, despre educarea copiilor.  
                                                                              Pr. Prof. Dr. Anton Moisin 

 
 

        
 

„Apocalipsa, o fântână sigilată” 
 

La Editura Surorilor Lauretane din Baia Mare a apărut o 
nouă lucrare: Apocalipsa, o fântână sigilată, tradusă de pr. 
Mihai Tegzeş. 

Cuvintele Apocalipsei sunt pline de speranţă, provenind 
din experienţa primelor comunităţi creştine supuse încercărilor 
şi persecuţiilor. Sunt cuvinte complexe şi misterioase, 
exprimate cu ajutorul simbolurilor, imaginilor şi al unor noţiuni 
necunoscute omului contemporan. Din această cauză cititorul 
are nevoie de interpretarea textului sacru pentru a-l putea 
înţelege.  

Şi părintele Silvio Barbaglia, biblist renumit, îl ajută pe 
cititor să pătrundă în sensul profund al textului sacru, pentru 
ca acesta să-i poată dărui speranţa ca „un râu cu apa vieţii, 

limpede ca şi cristalul, care ieşea din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului” (Apoc. 22,1), 
irigând încontinuu noul Ierusalim dăruit de Dumnezeu, pe care Ioan îl contemplă în 
finalul viziunii sale.  

Ioan va fi dus în cer şi va descrie „Liturghia cerească” – închinată „Celui care 
şade pe tron” – pornind de la imaginile tronului, ale bătrânilor şi ale fiinţelor, ale 
îngerilor, ale numerelor 6, 7, 8, 666, 1.000, 144.000. Este prezentată „cartea 
sigilată” care va putea fi deschisă numai de vlăstarul lui David, „Mielul” înjunghiat şi 
înviat.  

Părintele Barbaglia explică minunat lupta cerească dintre Arhanghelul Mihail şi 
Dragonul de foc, dar subliniază că soarta celor care urmează Fiara este complet 
diferită de a celor care-L urmează pe Domnul.  

  Apariţii editoriale 
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În partea finală a lucrării – respectând cronologia textului biblic – autorul 
evidenţiază că victoria lui Dumnezeu răsună în cer, prezentându-i pe cei invitaţi la 
ospăţul nunţii Mielului, care participă la împărăţia de „o mie de ani” ce se va instaura 
în „noul Ierusalim” construit de însuşi Dumnezeu printr-o nouă şi definitivă creaţie.  

Având în vedere faptul că în ritul nostru bizantin Apocalipsa se citeşte integral 
la sf. Liturghie – în fiecare an – în timpul Postului Mare, invit preoţii să se inspire în 
predicile lor din această carte care explică într-un mod simplu misterul înglobat în 
ultima carte a Scripturii. 

† Virgil BERCEA, 
episcop greco-catolic de Oradea 

 
 

 
 

O lucrare de referinţă  
pentru istoriografia sălăjenă 

 
Istoria ultimelor două secole a Țării Silvaniei nu se poate scrie fără a aminti 

cele patru localități care constituie pilonii de bază ai românismului din acest ținut: 
Bocșa lui Simion Bărnuțiu, Băseștiul familiei Pop, Bădăcinul familiei Maniu și Bobota 
familiei Coposu. 

Bădăcinul face parte și el din acest patrulater 
magic al Țării Silvaniei, prin personalitățile pe care le-a 
dat istoriei, în special cele aparținând familiei Maniu. În 
acest context, a scrie o monografie a Bădăcinului nu este 
o întreprindere științifică deloc ușoară. 

Chiar dacă despre familia Maniu s-a mai scris, se 
simțea nevoia unei monografii care să cuprindă întreaga 
istorie a Bădăcinului. Și iată că ea a apărut prin 
strădaniile preotului din Bădăcin, Cristian Borz. Ea este 
rodul mai multor ani de muncă, de documentare și 
studiu, la arhive, biblioteci și din bibliografia edită. 

Elaborarea unei monografii nu este un lucru ușor, 
fiindcă ea reprezintă, în primul rând, o recuperare a 

memoriei unei comunități și este menită nu doar să trezească recunoștința față de 
faptele înaintașilor, ci să stea ca exemplu și îndemn pentru generațiile viitoare. Ea 
este rezultatul unor cercetări științifice îndelungate și anevoioase pentru a culege 
informații din diverse surse, începând cu cele privind vestigiile arheologice, până la 
evenimentele contemporane și ultra-contemporane, acestea din urmă primite și pe 
cale orală de către autor de la oamenii mai în vârstă ai satului, care au participat la 
anumite evenimente istorice, precum badea Vasile sau familia Boilă. De la cultura 
materială, până la cea spirituală sau imaterială, până la tradiții și ocupații supuse 
impactului modernității. 

Lucrarea de față evidențiază preocuparea constantă a autorului pentru a 
acumula noi informații științifice, a le aprofunda și, apoi, pune în valoare.  

Preotul Cristian Borz s-a născut la data de 18 februarie 1974, la Nușfalău, dar 
este originar din localitatea Iaz. În anul 1988 se înscrie la Liceul Electrotehnic RTV 
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din Constanța, unde a urmat prima treaptă și, apoi, la Brăila, treapta a doua, unde a 
și absolvit în anul 1992. Se înscrie, un an mai târziu, la Facultatea de Teologie 
Greco-Catolică din Oradea și a absolvit în anul 1997. După absolvire s-a înscris și a 
absolvit, un an mai târziu, cursul post-universitar, specializarea „Ecumenism”, la, 
Facolta Teologica dell’Italia Settentrionale, Udine, Italia. Tot la pregătirea 
profesională a preotului Cristian Borz mai adăugăm că în perioada 2007-2008 a 
urmat cursuri de Masterat, la Facultatea de Teologie din Oradea, specializarea 
„Fundamente ale identităţii europene”. 

Autorul acestei lucrări este o personalitate binecunoscută pentru preocupările 
sale științifice, publicând de-a lungul timpului o serie de articole în revistele de 
cultură din Sălaj, în special în Caiete Silvane și Flori de Crin. La cea din urmă 
continuă munca înaintașilor săi, Teofil Bălibanu și Romul Pop, în calitate de redactor 
șef. 

După cum subliniază și autorul, cu toate că istoria Bădăcinului se contopește 
cu cea a familiei Maniu, începând cu sfârșitul secolului al XVII-lea, datorită 
importanței pe care o are această familie pentru istoria noastră națională a fost 
nevoit să împartă lucrarea în două părți: Monografia satului Bădăcin și Monografia 
familiei Maniu. 

În prima parte a lucrării avem de a face cu o monografie istorică clasică, dar 
care cuprinde și elemente de cultură populară. 

Mediul fizico-geografic, cu toate componentele sale, este analizat de către 
autor în primul capitol al lucrării. 

Autorul se dovedește a fi un bun cunoscător al realităților din Bădăcin și 
tratează cu profunzime problemele locului. După ce efectuează un scurt istoric al 
Comitatelor sălăjene, autorul dedică un vast capitol istoricului satului Bădăcin, 
începând cu prima lui atestare documentară și ipotezele privind originea numelui 
localității. Sunt evidențiate, apoi, importantele vestigii arheologice descoperite de 
către arheologi, în mare parte specialiști ai Muzeului de Istorie și Artă-Zalău, 
începând cu cultura Coțofeni, până la cele medievale. Amintește, apoi, vremurile de 
restriște în care localitatea a avut de suferit de pe urma năvălirilor tătare și turcești. 
Un subcapitol separat este dedicat Cetății Bathory din Șimleu, de care aparținea în 
evul mediu și Bădăcinul, devenit proprietatea familiei Bathory. În continuare, autorul 
analizează principalele evenimente istorice care au influențat dezvoltarea localității și 
la care au participat și locuitorii din Bădăcin: Revoluția de la 1848, când bădăcinenii 
se înrolează sub steagul lui Iacob Deleu din Pericei; Memorandul de la 1892, al cărui 
autor principal a fost Iuliu Coroianu, fratele Clarei Maniu, iar din delegația de 300, 
care au dus memoriul la Viena s-a numărat și tânărul absolvent Cassiu Maniu; Marea 
Unire de la 1 Decembrie 1918, a cărei principal artizan a fost Iuliu Maniu, dar care a 
fost semnată și de Cassiu și Cornelia Maniu, frații săi, primul în calitate de deputat 
ales al cercului electoral Șimleu, iar sora Cecilia în calitate de reprezentantă a 
Reuniunii Femeilor Române Sălăjene;  tragicul an 1940, când, în urma Dictatului de 
la Viena, familia Maniu și alte familii din Bădăcin au fost nevoite să părăsească 
Ardealul cedat Ungariei horthyste. 

Importante și inedite informații despre localitate aflăm în capitolul următor din 
recensămintele populației, date referitoare la evoluția demografică a localității, 
religioasă, edilitară sau sanitară. 

Vieții spirituale a comunității din Bădăcin îi este consacrat un capitol de sine 
stătător. Evoluția istorică a vieții religioase, a instituțiilor de cult și a învățământului, 
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în cadrul căruia un rol fundamental, până la 1918, l-au avut școlile confesionale 
românești, sunt analizate riguros de către autor. De asemenea, un subcapitol aparte 
este dedicat momentului istoric de referință - 1933 (Iuliu Maniu împlinea vârsta de 
60 de ani și, totodată,  se împlinea centenarul nașterii tatălui său, Ioan Maniu), 
când, pe terenul donat de Iuliu Maniu, se construiește Casa Națională „Ioan și Clara 
Maniu” din Bădăcin, care avea multiple funcționalități: școală, sală de lectură și 
șezători pentru adulți, arhivă și muzeu pentru Societatea culturală „Sălăjana” a 
studenților sălăjeni care învățau la Cluj și a cărei președinte de onoare era Iuliu 
Maniu etc.) 

Într-un capitol separat facem cunoștință cu tradițiile, ocupațiile, momentele 
esențiale din ciclul vieții (nașterea, căsătoria, moartea), care definesc comunitatea 
din Bădăcin. 

Evenimentele istorice contemporane și ultra-contemporane, începând cu 
distrugerea satului tradițional interbelic, prin colectivizarea forțată a agriculturii, dar 
și momente comemorative dedicate de bădăcineni sau descendenți lui Iuliu Maniu, 
precum cele din 1970, curajul tinerilor din Bădăcin în 1986 și cele de după 1990, le 
regăsim în ultimul capitol ce aparține primei părți a cărții. 

Partea a doua a cărții este una de sine stătătoare și este dedicată familiei 
Maniu. În primul rând, autorul surprinde etapele în care s-a construit Casa din Dealul 
Țarinii, modestia „Conacului de la Bădăcin”, cum i se mai spunea în epocă, dar și 
elemente inedite privind interiorul imobilului, moblierul, biblioteca, capela, prezența 
lui Iuliu Maniu la Bădăcin și soarta tristă a casei după venirea comuniștilor la putere 
în România, care doreau cu orice preț distrugerea acestui simbol național. 

Un capitol foarte consistent este dedicat membrilor familiei Maniu, începând 
cu Laurențiu Man, strămoșul înnobilat la anul 1699. În portrete memorabile sunt 
zugrăviți, apoi, ceilalți membrii ai familiei: Teodor și Ileana, Ioan, Clara, născută 
Coroianu, Cassiu, Cornelia (sora Cecilia), Elena, căsătorită Pop, Ionel Pop, Matei 
Boilă și alți decendenți ai familiei. Desigur că un capitol consistent, care cuprinde nu 
mai puțin de 18 subcapitole, este dedicat celei mai reprezentative personalități a 
familiei, Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, președinte al 
Consiliului Dirigent, guvernul provizoriu al Transilvaniei, prim-ministru în 3 guverne 
național-țărăniste, președinte al Partidului Național și Național-Țărănesc și simbol al 
luptei anticomuniste după 1944. 

Lucrarea are anexate 25 de documente inedite, începând cu blazonul familiei 
Maniu.  

La finalul lucrării regăsim baza documentară a lucrării, care este una 
impresionantă: arhive, presă locală și centrală, memorii, însemnări zilnice, lucrări și 
studii consacrate Sălajului și istoriei naționale, surse moderne de informare de pe 
Internet. De asemenea, autorul a beneficiat de informații de istorie orală foarte 
prețioase, primite în special de la familia Boilă, de la fiica preotului Simion Man sau 
badea Vasile din Bădăcin. 

În concluzie, credem că lucrarea de față reprezintă un cert câștig pentru 
istoriografia românească, pentru noi sălăjenii în primul rând și suntem siguri că ea va 
rămâne o lucrare de referință pentru toți cei care vor dori de acum înainte să 
cunoască bogata și tumultoasa istorie a Bădăcinului și a familiei Maniu.  

          Cercetător științific dr. Marin POP 
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Debut-VIOREL ROŞCO 
 
Unde sunt eu acum 
 
Unde-i soare este lumină, 
Unde-s nori grei e şi furtună- 
E plaiul spre care păşesc 
Şi-n vis copilăria-mi trăiesc. 
 
Unde-s parfumuri în flori 
Ce atrag albinele din zbor? 
Unde-s brazii cei înalţi 
Şi munţi ce par pieptănaţi? 
 
Unde-i sunet şi e ureche, 
Unde-i glas făr-de-pereche,  
Unde-s ochi ce colorează, 
Acolo-s unde ce vibrează. 
 
Acolo-i val, este şi mare 
Cu capătul până în zare, 
Cu stelele ce sclipesc 
Şi-n jurul lor eu mă rotesc. 
 

*** 
Dar unde-s eu singur acum 
E negură, ceartă şi f um,  
E lumea cea rea, 
E piatra cea grea, 
 
Lacrimi calde pe obraz, 
Care curg la greu necaz. 
Mută-i limba ce-o vorbeşti 
Şi simţuri cele pofteşti. 
 
Unde-i semnul de-ntrebare? 
Unde-i zi de sărbătoare? 
Unde-s căi spre viitor? 
Doar clipe şi ani…care zbor. 
 

*** 
Acolo sus, unde se cerne lumină, 
Unde se arde tămâie şi smirnă. 
Acolo unde-i dus şi tatăl meu, 
Acolo-i …darul lui Dumnezeu. 
 
Realitatea universului tâmp 
 
Dat-am drumul la priviri 
Prin ferestrele cu amintiri. 

Prin perdeua cu mătasea cernită 
Văd lumea decăzută, chinuită. 
 
De ce se nasc pe lume malformaţii 
Când oamenii au acces la informaţii? 
De ce trag falsă cortină 
Peste mirosul de heroină! 
 
Ei mereu au alte idei, 
Ca tu, păcălit, să le iei; 
Ei le oferă altora pe tavă 
Ca un leac,… de fapt – otravă, 
 
Fabricată din rezidurile imorale. 
Însăşi vorbele sunt puzderii goale, 
Creaţii fără valoare 
Din marile dicţionare. 
 
Mă înalţ spre cel mai înalt cuvânt: 
Văd idealul izbit de piatră şi de vânt 
Şi azvârlit pe trepte în jos. Cobor 
Spre alte zile care se nasc… dar mor. 
 
În falsa libertate de viitor 
Este leacul de care oamenii mor,  
E masca universului tâmp 
Ca omul rămas fără pământ… 
 
Omul din urmă 
 
Crescuţi şi formaţi în diferite medii 
Toleraţi de viaţa din timpul iernii 
Plânşi de soarta lor 
Nu cunosc nici nu mele maicii lor, 
Trecuţi prin vremuri calde şi reci 
Mereu s-au confruntat cu alte poteci 
Lungi, late şi cotite 
Ale lumii de ieri ştiute, 
 
Atacaţi de lipsa bunurilor sociale 
Lipsiţi total de pasiuni familiale 
Prinşi la graniţa vremurilor de azi 
Nu ţin cont de clipele ce le arzi 
 
Coborâţi turbaţi pe o scară socială 
Legaţi la ochi de durere infernală 
Nu îşi dau seama de a lor regrete 
Că în viaţa lor lipsesc mai multe trepte. 

  DEBUT 
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Un lucru este imprimat în ei 
De rămân ca nişte miei 
Ce pasc fară de turmă 
Şi poartă moşteniri făr-de urmă 
 
Cu suflete rănite, mereu ocolite, 
Rămân lumii pedepse şi ispite 
Fară să perceapă şi să gândească 
Că treapta lor de viaţă spre ei o să se 
întoarcă. 
 
Nu vă lăsaţi copleşiţi de prezent 
Mergeţi drept pe drumul care vă dă talent 
Chiar dacă alţi oameni vă deosebesc 
De situaţia cu care ei vă folosesc. 
 
Un mic lucru îţi cer 
Ca o poruncă din cer 
Să nu te dai bătut 
Că în lume nimic nu ai de pierdut. 
 
Mă rog fierbinte şi mulţumesc nespus 
Că am primit cu drag darul viu de sus. 
Că ai grijă de noi, Părinte,  
De  oile Tale cele rătăcite. 
 
Povestea asta din trecut 
Lasă urma unui drum lung de străbătut 
Cu piedici şi sete amară 
Cu greutăţi şi cu multă povară. 
 
 

Dar rămâneţi voioşi şi cu plin de lumine 
Fară lacrimi şi fără suspine. 
Veniţi, oropsiţilor, cu toţii să trăim 
Să dovedim lumii că ştim să zâmbim! 
 

 
 
Nota redacţiei: 
Rămas orfan de tată, în ziua în care 
s-a născut, Viorel a crescut printre 
copiii instituţionalizaţi în comuna 
Pomi jud. Satu Mare. La vârsta de 17 
ani şi-a cunoscut mama, dar a 
continuat să dea sigur piept cu 
vicisitudinile vieţii, muncind şi 
învăţând cu tenacitate. A absolvit un 
liceu şi are la piept o diplomă de 
inginer. Temporar câştigă o pâine 
muncind pe lângă Mănăstirea „Sfinţii 
Andrei şi Grigorie” Prislop, unde l-am 
cunoscut şi i-am propus să dea la 
tipar aceste versuri. 
                        Pr.Vasile-Romul Pop
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