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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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Revelația Divină 

 
Dumnezeu care „locuiește  în lumina cea neapropiată” (I Tim 6,16) vrea să-și 

împărtășească propria viață divină oamenilor creați de El în mod liber, pentru a face din ei 
fii adoptivi, în Fiul Său unic.Precum întru El ne-a şi ales, înainte de întemeierea lumii, ca să 
fim sfinţi şi fără de prihană înaintea Lui, mai înainte rânduindu-ne, în a Sa iubire, spre 
înfierea întru El, prin Iisus Cristos, după buna-socotinţă a voii Sale (Efeseni 1,4-
5).Revelându-Se pe Sine, Dumnezeu vrea să-i facă pe oameni în stare să-I răspundă, să-L 
cunoască și să-L iubească, mult peste tot ce ar fi ei în stare doar prin propriile puteri. 

Planul divin al Revelației se realizează printr-o „pedagogie divină” specială: 
Dumnezeu, prin sfinții, drepții și profeții Vechiului Testament se comunică treptat omului, 
îl pregătește în etape să primească Revelația supranaturală pe care o face despre Sine 
însuși și, apoi, această Revelație culminează în Persoana și misiunea Cuvântului Întrupat, 
Iisus Cristos.Cuvântul lui Dumnezeu a locuit în om și S-a făcut Fiul Omului pentru a-l 
obișnui pe om să-L atingă pe Dumnezeu și pentru a-L obișnui pe Dumnezeu să locuiască 
în om după buna plăcere a Tatălui (Sf.Irineu de Lyon). 

Sf. Apostol Pavel scria din Roma, în anul 63, creștinilor proveniți dintre evreii 
diasporei: După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri şi în multe chipuri, a vorbit 
părinţilor noştri prin prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul 
Său (1,1-2). 

          
În El Dumnezeu Tatăl spune totul și nu va mai exista alt cuvânt decât Acesta. Ceea 

ce spunea fragmentar profeților a spus în întregime în Fiul Său, dăruindu-ne acest Tot : pe 
Fiul Său (Sf. Ioan al Crucii;cf.CBC 52,53,65). 

Privind la această icoană, încărcată de teologie, să prelungim meditarea noastră 
cotidiană despre Întruparea Fiului pregătindu-ne pentru învierea din noaptea Paștilor,în 
care clopotele vor glăsui sufletelor noastre:înviați, fii ai Învierii lui Iisus! 
Mănăstirea Prislop, februarie 2013                     Pr. Vasile-Romul Pop 

EDITORIAL 
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Revelația sau Descoperirea Dumnezeiască 
 

 
            În nemărginita Sa bunătate, 
Dumnezeu nu l-a părăsit  pe om nici după 
căderea lui  în păcat, n-a dat definitiv 
pierzării pe făptura lui cea mai aleasă. 
Pedepsind păcatul strămoșesc al întâilor 
oameni, El le-a făgăduit încă de pe atunci  
că le va trimite un Mântuitor, care va 
răscumpăra acest păcat, împăcând pe om 
cu Creatorul. 
           De la căderea omului în păcatul 
mândriei și neascultării și până la venirea 
Mântuitorului, Dumnezeu a lăsat să trecă 
multă vreme, timp în care oamenii au 
cunoscut amărăciunea consecințelor 
păcatului, prin starea în care au ajuns, că 
se vor putea mântui cu ajutorul lui 
Dumnezeu. 
            Atotbunul s-a îngrijit de oameni, i-a 
îndrumat și i-a pregătit pentru primirea 
Mântuitorului prin Legea Veche, prin 
prooroci și prin alte mijloace, pentru ca la 
venirea Lui să-L poată recunoaște și să 
poată urma Lui, întru curățirea vieții și 
nădejdea mântuirii. 

Întreagă această pregătire formează 
cuprinsul Revelației sau Descoperirii 
dumnezeiești. 
                Revelația este actul de 
comunicare a voii lui Dumnezeu, e lucrarea 
prin care Dumnezeu se descoperă pe Sine 
însuși lumii create, mai întâi prin prorocii 
Vechiului Testament și apoi, în mod 
personsl, prin Fiul Său, ptntru a ne face 
cunoscută taina voii Sale (Efes.1,9), precum 
și cuprinsul acestei taine, pe care Sfântul 
Apostol Pavel o numește ”Bogăția 
înțelepciunii și științei lui Dumnezeu” 
(Rom.,11,33). 
              După cuprins, Revelația  este de 
două feluri: naturală și supranaturală. 

Din desăvârșita alcătuire a 
universului ajungem în chip firesc să-L 

cunoaștem pe Dumnezeu, după cum  spune 
psalmistul: ”Cerurile spun mărirea lui 
Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește 
tăria” (Ps. 18,1), sau și mai lămurit Sfântul 
Apostol Pavel: ”Ceea ce este nevăzut se 
vede de la facerea lumii înțelegându-se din 
făpturi, adică veșnica Lui putere și 
dumnezeire” (Rom.1,20). Aceasta este 
Revelația Naturală,  prin care puterea lui 
Dumnezeu se vede în creaturile Lui, dacă le 
privești adânc și atent. 
                Dar Revelația Naturală e 
insuficientă pentru ca omul să-și  poată 
realiza mântuirea, pentru  că e generală și 
incompletă. De aaceea Dumnezeu  s-a 
descoperit și prin Revelația Supranaturală, 
în care în mod direct El face cunoscut 
omului  tot ce-i este necesar  spre a-și 
atinge scopul mântuitor. 
                Învățătura despre descoperirea 
lui Dumnezeu este mărturisită de Sfânta 
Scriptură: ”După ce Dumnezeu odinioară în 
multe rânduri și în multe chipuri a vorbit 
părinților noștri prin prooroci, în zilele  
acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă 
prin Fiul” (Evrei 1,1-2).  Deși în Ființa Sa, 
Dumnezeu este nevăzut și necuprins cu 
mintea, din iubire El s-a arătat pe Sine și s-
a făcut cunoscut , voind astfel ca toți 
oamenii să se mântuiască și să vină la 

TEOLOGIE 
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cunoștința adevărului” (I Tim.3,4). Fără 
această descoperire, noi n-am fi putut să-L 
cunoaștem în chip îndestulător. 
                 Revelația dumnezeiască de 
dinainte de întruparea Mântuitorului începe 
cu făgăduința de mântuire făcută 
protopărinților noștri Adam și Eva, după 
căderea lor în starea de păcat. Dar  pentru 
că păcatul a umbrit conștiința omenirii ca și 
oamenii să nu rătăcească cu desăvârșire din  
punct de  vedere religios,  Dumnezeu a 
reînnoit această Revelație prin legămintele 
făcute cu  patriarhii poporului  evreu, Noe, 
Avram, Moise și David, ca și prin faptele, 
semnele, viziunile și profețiile săvârșite prin 
proorocii Vechiului Testament. Aceste 
descoperiri au un caracter de pregătire , 
spre a-i conduce pe oameni  spre Isus 
Cristos. 
              În această perioadă celelalte 
popoare înafară de evrei, s-au călăuzit în 
cele religioase de slabele amintiri ce le-au 
rămas  din revelația primordială, sub formă 
de tradiție, ca și de Revelația Naturală. Așa 
se explică ideile relativ  înalte  despre 
Dumnezeu și despre viața morală pe care le 
întâlnim la unele religii păgâne antice, ca, 
brahmanismul,  budismul sau în religia 
egiptenilor,  grecilor, romanilor, galilor, etc. 
              Revelația dumnezeiască este 
desăvârșită prin învățătura directă a 
Mântuitorului nostru Isus Cristos, cuprinsă 
în Evanghelia Sa. El a adus Legea cea nouă 
sau Noul Testament,  prin care Dumnezeu 
Fiul   întrupat descoperă oamenilor în mod 
concret, complet și explicit  tot ceea ce este 
necesar omului pentru a-și atinge țelul 
suprem, mântuirea. Deși Mântuitorul învață 
doar în mijloculn poporului ales, poporul 
evreu,  învățătura Lui, după însăși afirmația 
Sa, este destinată tuturor popoarelor, căci  
toți oamenii sunt  chemați spre împărăția  
ce va să fie, prin Evanghelia mântuirii. 
Cuvântul ”Evanghelie” este un cuvânt 
grecesc, care în traducere  înseamnă ”veste 
bună”.  Întradevăr, mesajul dumnezeiesc 

adus de Domnul nostru Isus  Cristos este o 
veste bună pentru omenire, căci nimeni 
înainte de Mântuitorul și nimeni după El n-a 
adus o învățătură mai înțeleaptă  și mai 
adevărată, dovedindu-se cu adevărat 
dumnezeiască.  
               Cugetând mai profund  asupra 
Revelației dumnezeiești, vom vedea că este  
posibilă. Dumnezeu a creat lumea din 
dragoste și a pus omului un scop înalt . Și 
precum orice om poate  comunica altuia 
cugetările, sentimentele sau hotărârile sale, 
cu atât mai mult Tatăl ceresc  poate 
împărtăși oamenilor adevăruri care să să le 
ajute la atingerea  mai repede și mai sigură 
a scopului vital. 
                Prin Revelație Dumnezeu 
împărtășește  oamenilor numai adevăruri  
care sunt absolut necesare   pentru 
mântuire, iar împărtășirea o face în așa fel  
ca omul să le poată primi prin credință și să 
le înțeleagă. Dacă este nevoie, Dumnezeu 
luminează  mintea omului uneori într-un 
grad deosebit , spre a pute înțelege ceeace 
i se descoperă. 
                  Apoi Revelația divină este 
absolut necesară oamenilor, căci fără ea nu 
L-am putea cunoaște  pe Dumnezeu și nici 
voia Lui, deschizându-ne sufletele spre 
sfere  mai înalte și mai largi , spre a duce  o 
viață religioasă și morală, demnă de om, 
creatura cea mai aleasă  a Ziditorului. 
                 Am prezentat până acum: 
Dovezi ale existenței lui Dumnezeu; 
Însușirile lui Dumnezeu; Dumnezeu în 
Sfânta Treime; Învățătura despre  creație; 
Dumnezeu - Creatorul primilor oameni;  
Căderea în păcat a primilor oameni;  
Dumnezeu pronietorul; Revelația sau 
Descoperirea dumnezeiască, urmând ca în 
numărul următor  să prezentăm învățătura 
despre  SFÂNTA SCRIPTURĂ. 

 
Preot  Țurcaș Gheorghe,            
vicar foraneu al Silvaniei 
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PORTA FIDEI – SINTEZĂ 
(cu inserţiuni) 

 
“Să redescoperim bucuria de-a ne trăi 
credinţa şi entuziasmul de-a o vesti”. 

Primind împreună cu misiunea de-a 
creiona meditaţia de azi, un exemplar al 
documentului Porta Fidei, (în text PF), 
scrisoarea apostolică a Sfântul Părinte Papa 
Benedict al XVI-lea, prin care proclama Anul 
Credinţei, vă propun să facem un scurt popas 
prin capitolele sale, integrând şi unele 
aspecte din viaţa bisericească. 

Titlul Poarta Credinţei (mai corect în 
româneşte Uşa Credinţei cf. traducerilor 
consacrate pentru Io. 10,9: Eu sunt uşa: de 
va intra cineva prin Mine se va mântui...), 
prin trimiterea sa la cap. 14 vers 27 din 
Faptele Apostolilor ridică deja o primă 
nedumerire: Ce semnificaţie are trimiterea la 
acest verset, în care Sf. Apostoli Pavel şi 
Barnaba le spun celor din Antiohia că 
Dumnezeu “le-a deschis păgânilor uşa 
credinţei?” Noi suntem – nu-i aşa - creştini, 
suntem botezaţi, nu suntem ca ceilalţi care n-
au credinţă... 

Răspunsul ni-l oferă imediat capitolul 
2 al Scrisorii apostolice în care se afirmă că în 
zilele noastre, se constată o tot mai mare 
preocupare a creştinilor pentru consecinţele 
sociale, culturale sau politice ale implicării lor, 
în timp ce credinţa este considerată un dat 
de fapt, ceva de la sine’nţeles, al vieţii 
cotidiene. Aici ne-a prins pe toţi, pentru că 
din păcate, în viaţa de toate zilele, această 
premiză nu se verifică ci tot mai mulţi creştini 
trec printr-o criză a credinţei. De câte ori nu 
am auzit fraza: “Poporul nostru este un 
popor credincios!” Cât este însă de 
credincios, cum suntem în realitate, este de 
discutat. 

Nu putem accepta însă ca sarea să 
devine insipidă iar lumina să se ţine ascunsă 
sub obroc, citim în capitolul 3.  

 
Trebuie să redescoperim nevoia de-a 

cere apa vie ca samarineanca, să 
redescoperim gustul de-a ne hrăni cu 
Cuvântul lui Dumnezeu şi cu Pâinea vieţii. 

Tocmai de aceea, Anul credinţei se doreşte a 
fi o invitaţie la o autentică 
convertire/întoarcere la Dumnezeu, (PF. 6) şi 
un timp de reflecţie şi de redescoperire a 
credinţei (PF. 3). A credinţei în Înviere, a 
credinţei “care lucrează prin iubire” (Gal. 
5,6), a credinţei care schimbă viaţa omului 
(PF. 6, 2), şi-i determină pe creştini să se 
implice, să facă să strălucească cuvântul 
adevărului lăsat nouă de Isus Hristos (PF. 6, 
1). Abia apoi, cu inima plină de dragoste, 
putem trece la evanghelizare; o nouă 
evanghelizare care să-i facă pe creştini să 
redescopere bucuria de-a trăi credinţa şi să 
regăsească entuziasmul comunicării acesteia 
(PF. 7). Referitor la comunicarea credinţei şi 
dificultatea actului în sine, poate fi edificator 
exemplul dat de Sfântul Părinte Benedict, la 
vremea respectivă părintele profesor Iosif 
Ratzinger, în lucrarea publicată în 1969 - 
Introducere în Creştinism: Un circ instalat la 
marginea unui sat, între lanurile de grâu, 
pregătit ca în seara acelei zilei să-şi înceapă 
reprezentaţia. Pe neaşteptate izbucneşte un 
incendiu în cort, iar directorul circului trimite 
clownul, care era deja îmbrăcat de spectacol, 
în satul vecin pentru a cere ajutoare. În 
pofida strigătelor sale şi a eforturilor 
disperate de-ai convinge, oamenii au pufnit 
în râs. El plângea de ciudă, iar ei se 
prăpădeau de râs pentru cât de bine îşi juca 
rolul. Convingerea lor era că-şi face doar 
meseria. “Este doar un truc pentru a ne 
face să mergem deseară la spectacol”. El 
transmitea un mesaj vital şi urgent, dar nu i 
se dădea crezare. Până să se dumirească, au 
ars şi cortul şi lanul şi satul casă după casă. 

Se pun aici cel puţin două probleme 
de comunicare a credinţei: pe de o parte 
disponibilitatea celui ce ascultă, pe de altă 
parte credibilitatea celui care anunţă. Pentru 
fiecare dintre ei există o singură soluţie: 
credinţa trăită în lumina Spiritului Sfânt, 
lumină care poate veni doar printr-o cerere 
ca cea a lui Solomon în III Regi, 3,9: Dă-mi 
Doamne o inimă smerită şi pricepută {...} 
care să deosebească binele de rău. 

TEOLOGIE 
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Doar o viaţă trăită în credinţă este 
capabilă să genereze efecte concrete:  
deschide mintea şi inima celor care ascultă 
pentru a accepta invitaţia, pentru a primi 
Cuvântul Domnului şi pentru a-L urma. Cum 
spune Sf Augustin: Cei care cred se întăresc 
crezând. Am meditat duminica trecută din Ev. 
de la Matei 25, pilda talanţilor, cu versetul 
29: Celui ce are i se va da, iar celui ce nu 
are, şi ce are i se va lua. “Avutul” este 
Credinţa. Conceptul este acelaşi: Doar 
crezând, credinţa creşte şi se întăreşte (PF. 
7, 2). 

Dar ce este această credinţă? 
Ascunsă-n diferite accidente, care-i este 
substanţa? Un izvor de maximă încredere ne 
este C.V. II, Constituţia Dei Verbum I, 5: 
Credinţa este Harul lui Dumnezeu sălăşluit în 
noi la iniţiativa lui Dumnezeu, căruia noi 
trebuie să-i răspundem încredinţându-ne 
total şi liber în voia Sa. 

Un exemplu al raportului corect între 
iniţiativa lui Dumnezeu şi răspunsul omului 
este pasajul din III Regi, 19, 1-21. Proorocul 
Ilie fuge din faţa regelui Ahab şi a Izabelei, 
ajunge în pustiu unde îşi roagă chiar moartea 
la un moment dat. Dumnezeu îi poartă de 
grijă    trimiţându-i un înger care se asigură 
că nu va muri de foame. Apoi porneşte prin 
deşert şi după 40 de zile ajunge la Horeb, 
muntele lui Dumnezeu. Momentul de cădere, 
disperarea şi trecerea prin deşert sunt 
noaptea întunecată a lui Ilie, momentul 
purificării, al renunţării de sine pentru a se 
putea întâlni cu Dumnezeu. Isus va relua 
idea zicând: Cine vrea să vină după Mine, să 
se lepede de sine... (Mc. 8, 34 – 9,1), text pe 
care-l citim în Duminica după Înalţarea 
Sfintei Cruci ( a III-a Duminica din Postul 
Mare). 

Apoi are loc întâlnirea lui Ilie cu 
Domnul, care-l întreabă: Ce faci aici Ilie? Şi el 
răspunde: Am fost plin de râvnă pentru 
Domnul Dumnezeul Savaot {...} am rămas 
numai eu singur şi vor să-mi ia sufletul!. 
Domnul îi vorbeşte din nou: Ieşi şi stai pe 
munte în faţa Domnului; şi Ilie iese; apoi 
trece Domnul: Se dezlănţuie un vânt puternic 
să despice stâncile, dar Domnul nu era în 
vânt; urmează un cutremur, dar Domnul nu 
era în cutremur; apoi un foc, dar Domnul nu 
era în foc; apoi a sosit o adiere blândă (unii 

traduc: a auzit o linişte subtilă... forţată ca 
traducere dar interesantă ideea: să poţi auzi 
liniştea...), din care Domnul îl interpelează 
din nou şi apoi îi dă o nouă misiune. 

Comportamentul lui Ilie se înscrie în 
acelaşi tipar ca cel al lui Samuel care la 
chemarea Domnului răspunde: Vorbeşte 
Doamne căci robul tău ascultă (I Regi 3,10). 
Aceasta este dinamica raportului dintre 
iniţiativa lui Dumnezeu şi răspunsul omului 
care crede. 

Capitolele 8 şi 9 reafirmă necesitatea 
mărturisirii publice a Crezului nostru, atât ca 
ansamblu al credinţei cât şi ca Simbol. În 
prima accepţiune, ni se cere ca mărturisirea 
credinţei să fie făcută cu convingere, cu 
încredere şi cu speranţă. Se recomandă o 
mai intensă celebrare a credinţei în liturgie; 
în special prin Sf Taină a Euharistiei. Dar nu 
numai. Să nu uităm că momentul în care 
Tatăl ceresc a creat Cerul şi Pământul este 
celebrat liturgic în rânduiala Înseratului, iar 
Taina Învierii este celebrată la Mânecat, două 
acţiuni liturgice care sunt astăzi pe cale de 
dispariţie. 

În Scrisoarea apostolică se subliniază: 
Dorim ca mărturia de viaţă a celor care cred, 
să crească în credibilitate. (Ieri se dădea pe 
prompterele de ştiri ale televiziunilor, tocmai 
scăderea credibilităţii Bisericii la noi în ţară). 

În cea de-a doua accepţiune, 
mărturisirea Crezului ca Simbol al credinţei, 
Sfântul Părinte aminteşte faptul că în primele 
secole creştinii erau obligaţi să înveţe Crezul 
pe de rost şi să-l rostească ca o rugăciune 
zilnică, întru aducerea aminte a făgăduinţelor 
făcute la Botez. Mi-am amintit astfel că şi noi 
când eram mici, am fost învăţaţi să rostim 
Crezul la fiecare rugăciune de dimineaţă sau 
seară. Şi aşa a rămas până azi. Îmi veţi 
spune că da, este adevărat, la noi aşa este. 
Am să vă dezamăgesc spunându-vă că am 
făcut un mini-sondaj printre tinerii noştri şi 
am constatat că în cea mai mare parte nu 
mai rostesc Crezul decât atunci când 
participă la Sfânta Liturghie. Va readuce oare 
Anul credinţei această binecuvântată 
practică?! 

Se face apoi distincţia dintre actul 
credinţei şi conţinutul ei, - interdependenţe 
desigur, - atunci când se face trimitere la 
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cuvântul Sf Ap Pavel, (Ro. 10,10), care zice: 
Cu inima se crede şi cu gura se dă mărturie. 

A crede cu inima înseamnă că nu este 
suficientă cunoaşterea a ceea ce trebuie 
crezut, ci este nevoie ca inima, chivotul sacru 
al fiecărei persoane, să fie deschisă de Harul 
lui Dumnezeu, pentru a putea vedea în 
profunzime şi pentru a înţelege că ceea ce s-
a vestit este Cuvântul lui Dumnezeu. 

A mărturisi cu gura înseamnă o 
angajare publică, liberă, şi pentru că este 
liberă, implică şi responsabilitatea socială a 
ceea ce se crede. Mărturisirea credinţei este 
un act personal, dar în acelaşi timp şi 
comunitar, exemplu – Botezul care este 
intrarea în Biserică. Mărturisirea credinţei 
este un act personal, dar nu privat, exemplu 
– Rusaliile ca dimensiune publică a credinţei 
şi vestirii ei. (PF. 10). 

Capitolele 11 şi 12 ne invită să reluăm 
în mână Catehismul Bisericii Catolice, un 
instrument util şi indispensabil pentru toţi 
credincioşii, dar mai ales pentru cei care au 
misiunea de formare a creştinilor în actualul 
context cultural secularizant. 

Se recomandă apoi, în capitolul 13, 
rememorarea istoriei credinţei noastre şi 
contemplarea misterului în care se împletesc 
sfinţenia şi păcatul în viaţa Bisericii. În 
sfinţenie se evidenţiază contribuţia sfinţilor la 
dezvoltarea comunităţii, prin mărturia şi 
jertfa vieţii lor, iar conştientizarea păcatului 
trebuie să determine o sinceră şi permanentă 
lucrare de convertire, nu doar pentru a ne 
simţi curaţi ci şi pentru a putea experimenta 
îndurarea Tatălui Ceresc. 

În acelaşi capitol 13 sunt prezentate 
exemple de credinţă din S. Scriptură şi din 
viaţa Bisericii, cu introducerea: Prin 
credinţă... Aş dori să enumăr însă, alte 
câteva situaţii care ne sunt nouă familiare: 
Un act de credinţă este acceptarea 
episcopatului când o Biserica este de 
reconstruit din temelii, iar resursele, mai ales 
cea umană lipsesc sau sunt precare; un act 
de credinţă este celebrarea cu statornicie de 
către un preot, zilnic, în biserica satului, a 
Liturghiei sau rugăciunilor prescrise, 
rezistând ispitei de-a se acomoda în casa 

parohială, cu scuza că oricum nu vine mai 
nimeni; prin credinţă călugării şi călugăriţele 
rostesc neîncetat rugăciuni pentru vocaţii 
chiar dacă de ani buni nimeni nu le-a mai 
trecut pragul mănăstirii pentru a şi rămâne; 
prin credinţă reuşesc unele maici preotese să 
fie mulţumite, crescându-şi copiii în frică de 
Dumnezeu, chiar dacă tare şi-ar dori ca şi în 
satul lor să se mai întâmple din când în când 
câte ceva; prin credinţă reuşeşte să meargă 
înainte preotul care stă în parohia sa 
muncind ca Popa Tanda al lui Slavici, fără să-
şi piardă nădejdea, rezistând eroic tentaţiei 
de-a face din parohie o destinaţie exotică de 
week-end; un act de credinţă este ora de 
religie a catehetului care fără salar, fără o 
recunoaştere oficială a muncii sale, 
reeditează voluntar pilda semănătorului (Mt. 
13, 3-9); prin credinţă se mântuie credincioşii 
cărora poate episcopul nu  le-a putut trimite 
un preot cum şi-ar fi dorit. 

Credinţa trebuie să fie însoţită de 
fapte. (PF. 14), altfel, credinţa “moartă este” 
(Iac. 2, 17,20). 

În ultimul capitol suntem îndemnaţi 
să fim atenţi la semnele timpului şi să fim noi 
înşine un semn al prezenţei în lume a lui Isus 
Hristos cel Înviat, pentru că lumea are nevoie 
de mărturia credibilă a celor care L-au primit 
pe Hristos şi pot să-i determine şi pe alţii să 
se deschidă către Dumnezeu. Vor fi şi 
încercări pe acest drum, care ne vor apropia 
de Taina Crucii şi a suferinţelor lui Cristos, 
dar este singura cale de-a ne face părtaşi ai 
Învierii. 

Reamintind salutul nostru creştinesc 
Lăudat să fie Isus, poate că-n acest An al 
credinţei ar trebui să ne urăm unii altora 
crezut să fie Isus, pentru a nu cădea sub 
incidenţa prorociei lui Isaia împotriva 
Ierusalimului (Isaia, 29,13, reluat de Isus în 
Mt. 15, 8-9). 
        Harul Domnului peste noi toţi! 
(Adunarea eparhială - Oradea, 16 februarie 
2013)                                                                         
Pr. Gavril Buboi, 
protopop de Oradea 
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Familia, leagăn al credinţei creştine 
 

 
Familia este un element constitutiv 

al societăţii umane, celula de bază a 
convieţuirii sociale. Ea este unitatea socială 
care, adunând sub acelaşi idealuri părinţi şi 
copii, asigură condiţiile fireşti de într-
ajutorare, de procreare, de educaţie şi 
securitate, născute din legea şi virtutea 
supremă a iubirii. Totodată, familia 
favorizează solidaritatea şi comuniunea 
afectivă a membrilor ei, umanizarea şi 
personalizarea indivizilor. Familia este mica 
biserică de acasă,  care constituie  factorul 
determinant al educaţiei  şi leagăn al 
credinţei şi al formării creştine. La originea 
familiei stă paternitatea universală a lui 
Dumnezeu din care este derivată toată 
ordinea relaţiilor, comuniunea şi armonia 
dintre oameni. Fără familie specia umană ar 
fi compromisă şi condamnată la dispariţie. 
Liantul familiei este iubirea. Familia este 
comuniune intimă de viaţă şi de iubire 
orientată spre binele soţilor şi spre 
procrearea şi educarea copiilor. 

Familia se prezintă şi ca un factor 
important de echilibru pentru unitatea şi 
stabilitatea Bisericii. Între familie şi Biserică 
se creează legături strânse şi fructuoase. 
„Pentru Biserică, familia are misiunea de a 
educa şi a transmite credinţa creştină încă de 
la începutul vieţii umane. Astfel, se naşte o 
legătură profundă între Biserică şi «biserica-
familie» pe de-o parte prin ajutorul pe care 
Biserica doreşte să-l ofere familiei şi, pe de-
altă parte, prin sprijinul şi mărturia pe care 
Biserica le aşteaptă din partea familiei, ca 
«sanctuar casnic al Bisericii» ( PS Florentin 
Crihălmeanu, Credinţa noastră este viaţa 
noastră, Pastorală pentru Anul Credinţei). 

 La baza constituirii familiei stă 
căsătoria care, la rândul ei,  se defineşte ca  
„alianţă matrimonială, fondată de Cristos şi 
structurată după legile sale, prin care 
bărbatul şi femeia constituie între ei, cu 
consimţământul personal irevocabil, 
consorţiul întregii vieţi, prin caracterul ei 
natural este orânduită pentru binele soţilor şi 

pentru generarea şi educarea fiilor. Prin 
instituire de către Cristos, căsătoria validă 
între botezaţi este, prin însuşi faptul, un 
sacrament prin care soţii sunt uniţi cu 
Dumnezeu, după chipul unirii fără defect 
dintre Cristos şi Biserică, şi sunt ca şi 
consacraţi şi întăriţi prin harul sacramental. 
Proprietăţile esenţiale ale căsătoriei sunt 
unitatea şi indisolubilitatea care, în căsătoria 
dintre botezaţi, obţin o stabilitate specială în 
virtutea sacramentului” (CCBO 776 § 1-3).  

Funcţia de bază a familiei creştine 
este de a sluji viaţa şi de a transmite credinţa 
şi valorile umane din generaţie în generaţie. 
Este necesar ca părinţii să fie primii 
propovăduitori ai credinţei şi virtuţilor în faţa 
copiilor lor. Familia este investită cu lucrarea 
de evanghelizare a copiilor. Traversăm o 
perioadă în care este necesară o reînnoire a 
educaţiei şi conectarea ei la credinţă, care să 
cuprindă cunoaşterea adevărurilor sale şi a 
evenimentelor mântuiri şi să se actualizeze, 
printr-o reală întâlnire cu Dumnezeu în Isus 
Cristos din iubirea faţă de El. Avem nevoie nu 
numai de pâine ca hrană materială, ci şi de 
hrană spirituală, de cuvânt, de iubire, de 
speranţă, de un fundament sigur, care să ne 
ajute să dăm sens autentic vieţii, chiar şi în 
momentele dificile care, nu ne ocolesc şi apar 
zilnic. 

De fapt, credinţa se învaţă în 
familie, unde sporeşte şi se întăreşte prin 
rugăciune şi fapte bune, prin cuvinte 
evlavioase şi prin exemplul personal al 
părinţilor. Familia creştină devine astfel un 
leagăn real al credinţei şi al formării creştine. 
Nu există mijloc mai bun şi mai eficient de a 
transmite credinţa decât familia însăşi unde 
cresc şi se dezvoltă mugurii evlaviei pe ramul 
credinţei creştine şi unde florile smereniei 
înălţătoare vestesc rodul neprihănirii. Este 
deosebit de important pentru familie să 
cultive argumentele despre adevăr şi 
revelaţie divină; despre rolul şi importanţa 
purităţii sufletului; despre demnitatea 
Bisericii; despre etica creştină; şi mai cu 

TEOLOGIE 
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seamă, despre mântuirea şi desăvârşirea 
sufletului. 

Mărturisirea credinţei este atât un 
act personal cât şi unul comunitar, care 
începe din familie şi se manifestă  plenar în 
biserică şi societate. În familia creştină se 
descoperă bucuria în credinţă şi se regăseşte 
entuziasmul în comuniunea şi în dialogul cu 
Dumnezeu prin rugăciune smerită şi evlavie  
înălţătoare, prin practicarea virtuţilor 
creştine. Familia este unită prin iubire şi 
dezvoltă capacitatea de a iubi în comuniune 
de credinţă. Însăşi această capacitate de a 
iubi îi permite familiei să exprime 
comuniunea şi dărnicia faţă de ceilalţi şi de a 
înlătura egoismul şi invidia. Familia este 
şcoala vieţii şi a credinţei.  În ea se formează 
oamenii cu frica de Dumnezeu şi cu dragoste 
faţă de El şi faţă de semeni. Căminul familial 
este biserica de acasă, sanctuarul în care se 
fac jertfe şi sacrificii şi creşte sfinţenia vieţii. 
De aceea familia creştină devine cu siguranţă 
fundamentul vieţii Bisericilor noastre. 
Familiile cu credinţă puternică ajută la 
formarea unor biserici puternice în credinţă şi 
evlavie mântuitoare. 

Familia se bazează pe comuniunea 
de iubire dintre bărbat şi femeie. „Femeia pe 
care Dumnezeu o «plăsmuieşte » din coasta 
bărbatului şi pe care i-o aduce bărbatului 
trezeşte din partea acestuia un strigăt de 
admiraţie, o exclamaţie de iubire şi 
comuniune: «Aceasta este os din oasele mele 
şi carne din carnea mea » (Gn.2,23).  
Bărbatul descoperă femeia ca pe un alt «eu» 
cu aceiaşi natură omenească” (C.B.C. 371)   

 Familia întemeiată de bărbat şi 
femeie este unitate de viaţă materială şi 
spirituală. Ei nu sunt jumătăţi ai unui întreg şi 
nici părţi incomplete, ci comuniune de 
persoane, care are menirea de a perpetua 
viaţa în general şi specia umană, în special. 
Familia fiind întemeiată pe iubire şi 
comuniune creştină, copiii sunt fructul dulce 
al acestei iubirii şi al comuniuni. În leagănul 
copilului sub privirile mângâietoare ale 
părinţilor pline de iubire se naşte credinţa, 
care îi va însufleţii toată viaţa şi pe care o vor 
îmbogăţii şi o vor transmite mai departe 
urmaşilor lor. Bărbatul şi femeia, în calitate 
de soţ şi soţie au fost învredniciţi de a 
transmite urmaşilor  viaţa şi credinţa, şi în 

acest mod cooperează şi aduc propriile 
contribuţii la marea operă a Creatorului 
dătătoare de viaţă şi credinţă.  

Credinţa nu poate fi separată de 
viaţa umană. Noi putem crede în Dumnezeu 
pentru că El se apropie de noi şi ne atinge, 
pentru că Spiritul Sfânt al Celui Înviat ne face 
capabili să îl primim pe Dumnezeul cel viu. 
Aşadar credinţa este înainte de toate un dar 
supranatural, un dar al lui Dumnezeu.  
Conciliul Vatican II afirmă: „Pentru a oferi lui 
Dumnezeu această credinţă, omul are nevoie 
de harul Lui, care îi iese în întâmpinare şi îl 
ajută, precum şi de ajutoarele lăuntrice ale 
Spiritului Sfânt, care să îi mişte inima şi să i-o 
îndrepte spre Dumnezeu, să îi deschidă ochii 
minţii şi să îi facă pe toţi să îmbrăţişeze şi să 
creadă cu bucurie adevărul”. 

Credinţa noastră creştină trebuie să 
devină mod de viaţă prin comportamentul 
creştin al nostru şi al urmaşilor noştri. Să nu 
fim indiferenţi faţă de ce transmitem 
urmaşilor. Credinţa creştină trăită autentic, 
sincer şi curajos devine mereu izvor de viaţă 
şi de reînnoire spirituală. Anul Credinţei 
constituie o ocazie potrivită pentru a ne face 
un profund şi minuţios examen de conştiinţă 
şi să facem din credinţa noastră izvor 
limpede dătător de viaţă şi fundamentul vieţii 
noastre; întregul comportament  al vieţii  
noastre să reflecteze o credinţa statornică; să 
nu precupeţim nici un efort pentru a avea o 
viaţă de credinţă şi un crez înălţător de viaţă. 

 De sănătatea familiei se ocupă nu 
numai biserica, ci şi societatea civilă. Familia 
este definită de art.258 alin. (1) din Codul 
Civil românesc astfel: ”Familia se întemeiază 
pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe 
egalitatea acestora, precum şi pe dreptul şi 
îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea şi 
educarea copiilor lor”. Deci familia este 
definită şi recunoscută de statul nostru ca 
fiind „întemeiată pe căsătoria” dintre un 
singur bărbat şi o singură femeie,  în acord 
deplin cu poziţia Bisericii noastre.  

Sfântul Părinte, Papa Benedict al 
XVI – lea, a dorit să pună începutul Anului 
Credinţei sub semnul a două evenimente 
marcante ale Bisericii contemporane: 
aniversarea, la data de 11 octombrie 2012, a 
50 de ani de la deschiderea Conciliului 
Vatican II; şi a 20 de ani de la publicarea 
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Catehismului Bisericii Catolice. Anul credinţei 
se va încheia pe data de 24 noiembrie 2013, 
când în calendarul latin este sărbătoarea 
Cristos Regele Universului. Doamne ajută-ne 
să trecem cu bine Anul Credinţei, cu pace şi 
înţelegere între oameni şi naţiuni, şi cu un 
real spor de unitate şi credinţă spre lauda şi 
preamărire Domnului nostru Isus Cristos, a 

Maicii Sale, Fecioara Maria şi a Miresei Sale, 
Biserica! Uniţi în dragoste creştină să nu 
precupeţim a mărturisi şi mereu să zicem: 
„Credinţa noastră este viaţa noastră!”.         
Măgeruşan Ioan 
                                                                               

 
 

Doi mărturisitori – Părintele Matei Boilă şi Episcopul Iuliu Hirţea 
 

Vremurile trecute pot fi surse de noi interpretări şi trăiri ale vieţii de zi cu zi. Cuvintele şi 
faptele înaintaşilor noştri nu pot fi lăsate de izbelişte, ci trebuie reamintite şi reafirmate din timp în 
timp. Asta pentru a nu cădea în uitare, ignoranţă şi necunoaştere. Căutând între filele îngălbenite 

ale documentelor despre Episcopul nostru 
din perioada comunistă, Iuliu Hirţea (1914-
1978), am descoperit un supravieţuitor care 
l-a cunoscut bine pe acesta, în perioada 
detenţiei din Penitenciarul Jilava. Este vorba 
despre Părintele Matei Boilă. Era 21 
decembrie 1957, când informatorul „Virgil 
Ionescu” descria întâlnirea dintre cei doi: 
„În ziua de 30 noembrie crt- a sosit în 
camera 33 T.B.C. Hirţea Iuliu (episcop 
greco-catolic) […]. O dată intrat în această 
cameră a fost luat de către Boilă Matei şi 
instalat într-un pat de lângă acesta. Seara 
în pat Hirţea Iuliu l-a împărtăşit pe Boila 

Matei, iar duminica dimineaţa au continuat slujba religioasă […].”(ACNSAS, I 2900, vol. 1, f. 163). 
M-a impresionat mult această întâmplare şi doream să ştiu mai multe amănunte despre viaţa 
acestui Episcop care a dus mai departe flacăra credinţei în perioada în care Dumnezeu ne-a 
binecuvântat cu jertfa Bisericii noastre. În plus, doream să-l cunosc personal pe părintele Boilă, un 
vrednic slujitor al altarului, care s-a implicat în susţinerea Bisericii noastre în calitate de senator 
P.N.Ţ.C.D., într-o perioadă în care speranţele schimbărilor democratice erau mai mari decât cele 
imediat de după Revoluţie.Am luat legătura cu părintele şi am pornit la drum. L-am întâlnit într-o 
oază de linişte şi pace, departe de agitaţia şi zgomotul oraşului, undeva la periferia Clujului, în 
drumul spre colonia Sopor.Un domn înalt, senin şi cu voce blândă îmi ieşise în cale, iar alături de 
dânsul, soţia sa. Era Părintele Matei Boilă. M-am prezentat şi l-am rugat pe părintele să-mi 
împărtăşească întâlnirea şi experienţa sa cu Episcopul Hirţea. „Pe părintele Hirţea, pe episcopul 
nostru, l-am cunoscut în închisoare. L-am cunoscut ca un om cu adevărat sfânt în închisoarea din 
Jilava în 1957 […]. Vreau să vă povestesc cum am petrecut Paştele din 1957, pentru că este 
foarte semnificativ pentru personalitatea şi sfinţenia lui Hirţea […]. Părintele era un foarte timid, 
prudent şi fricos într-un anumit fel. Tocmai de aceea, marele lui eroism a fost curajul sfânt. 
Curajul care învinge tendinţele naturale, curajul care depăşeşte totul şi care te face pentru Hristos 
[…]. Cu 40 de zile înainte am vorbit cu Monseniorul Hirţea: «Părinte, să pregătim Paştele! Cine 
ţine în fiecare zi o predică?» «Dragul meu Matiuţă» - că aşa îmi spunea el - «Da nu se poate, că 
ne vede şi ne pedepseşte!» - că nu era voie. Şi i-am zis: «Părinte, lăsaţi că eu stau la pază şi 
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pândă şi n-o să las pe nimeni». Şi el şi-a învins şi frica şi toate gândurile că l-ar fi prins […]. Şi 
atunci a zis: «Bine, fac». Şi în fiecare zi ne-a ţinut o predică, seara. Noi făceam apostolat şi 
propagandă printre ceilalţi şi îi adunam. Cine voia să vină venea în celula 9, el se urca sus în vârful 
partalului. Şi acolo se adunau 100 de oameni, înghesuiţi aşa, unul lângă altul. Şi el ne predica. 
Foarte frumos predica şi cu foarte multă simţire şi învingându-şi frica, şi toate lucrurile acestea 
[…]. Erau 252 de oameni de toate categoriile. Când se apropiau Paştele i-am zis: «Monseniore, 
facem de Paşti o Liturghie?» că el avea posibilitatea să facă, pentru că primise în mod clandestin 
nişte vin şi pâine. «Dragă, da cum se poate? Da o să vină să ne pedepsească». Eu şi cu încă doi 
trei i-am sugerat aceasta. […] «Uite, Matiuţă, să ai grijă, să pândeşti. Tu să nu vii la Liturghie. Să 
te uiţi pe […] obloane, să nu cumva să vină».« Fiţi liniştit, nu o să vină». Şi înainte cu 2-3 zile, am 
început să facem pregătirea pentru Paşti, cine vrea să se spovedească şi să se cuminece de 
Sfintele Sărbători. Şi atunci, preţ al jertfei pe care a adus-o el, […] s-a întâmplat un miracol. Ceea 
ce afară niciodată nu s-ar fi întâmplat. Din 252 de oameni, din toate categoriile, s-au spovedit 250 
[…]. Atunci el era singurul preot de acolo. S-au spovedit şi cuminecat 250 de oameni. 
Extraordinar! Aşa ceva nu se poate imagina. Apoi când a fost liturghia, ştiţi […] el cum ştia pe de 
rost toată liturghia, şi a Sfântului Ioan şi a Sfântului Vasile, mi le-a şi transmis în prealabil, prin 
Morse. […] Am bătut la Morse toată liturghia […]. Ne notam pe nişte bucăţi de sticle, de la 
geamurile care se spărgeau. Le ungeam cu săpun, puneam D.T.T. şi acolo scriam. A fost 
extraordinar ce s-a făcut ! Gândiţi-vă că […] după ce ne-a dictat toată liturghia, eu şi Nicolae 
Balotă am învăţat-o pe de rost. Şi ţinea tipicul liturghiei […]. Cum eram în celulă aşa în şir, era în 
mijlocul coridorului, cu faţa la popor. Acolo nu era posibilitatea de a [ţine rânduiala]. Îmi amintesc 
şi acum, în timp ce liturghisea, m-a văzut pe mine că am venit şi eu, că vreau să asist [şi mi-a 
zis]: «Du-te, du-te de aici şi stai de pază!».«Lăsaţi-mă, fiţi liniştit că nu păţim nimica!». Şi atâta a 
fost de drăguţ cum s-a dedicat acestei operaţii. Gândiţi-vă ce risc! […] Trebuie să vă spun, că 
niciodată n-am simţit atâta bucurie ca şi în Paştile acelea. Nu se poate compara bucuria pe care 
am avut-o în clipa acea. Chiar m-am gândit: De unde această bucurie mare? Pentru că mi-am dat 
seama atunci că cei 252 de oameni sunt legaţi împreună prin Isus Hristos. Un lucru extraordinar! 
Să ai oameni de toate felurile şi de toate categoriile, legaţi împreună prin dragostea lui Hristos. A 
fost un sentiment de bucurie şi de înălţare extraordinară. N-am mai trăit niciodată o asemenea 
sărbătoare cu atâta bucurie ca atunci. Asta a făcut-o el prin sacrificiul făcut, prin devotamentul şi 
curajul sfânt. Pentru că a învins firea lui timidă şi prudentă […]. După ce ne-au despărţit, după 
câteva luni, din nou ne-a adus în aceeaşi celulă. Atunci mi-a spus : «Vai, ce am suferit că fără voi 
n-am putut să fac nimic, decât numai că îmi făceam mie liturghia». Atunci mi-am dat seama ce 
mult înseamnă să ai credincioşii lângă tine. Aşa a fost de bucuros că iarăşi ne-am întâlnit, că a 
putut să facă din nou liturghia pentru mai mulţi. Trebuie să ştiţi că am avut cu el experienţa asta a 
harului şi a virtuţii supranaturale care a învins slăbiciunile umane. Extraordinar! Şi rezultatul teribil: 
gândiţi-vă, atâţia spovediţi! A fost ceva pentru noi, o bucurie extraordinară. Mulţi îmi spuneau : 
«Aţi fost în puşcărie şi aţi suferit». «Da, am suferit, dar aşa bucurie cum am trăit noi acolo, n-aţi 
trăit voi afară».Am mai rămas apoi cu părintele şi am mai discutat despre viaţa Bisericii noastre 
din clandestinitate şi după Revoluţie. Mi-a vorbit cu multă vervă despre Părintele Iovan de la 
Vladimireşti, un preot-călugăr ortodox, care a reuşit să convertească multe inimi din închisoare, 
chiar printre gardieni. Nu l-a uitat nici pe Iuliu Maniu, cel care, până în ultima clipă a vieţii sale, a 
rămas devotat Bisericii sale.Părintele mi-a mărturisit că datorită Episcopului Iuliu Hirţea a 
îmbrăţişat preoţia. Nu s-a simţit vrednic şi pregătit pentru această chemare. Însă a acceptat 
devenind unul dintre cei care şi-a dedicat viaţa slujirii sacerdotale, într-o perioadă în care Biserica 
Greco-Catolică avea nevoie de preoţi pentru a-şi continua misiunea: „După eliberare, s-a bucurat 
teribil că ne-am reîntâlnit. Şi a venit la mine. Acum era el, aşa foarte prudent. «Matei, trebuie să 
te faci preot!». Zic: «Părinte dragă, da eu nu m-am pregătit pentru asta. Nici de cântat nu ştiu». 
«Nu se poate. Trebuie să te faci preot!». S-a dus şi l-a adus şi pe Episcopul Dragomir, şi mi-a zis: 
«Trebuie să te faci preot !». «Păi, da cum să mă fac eu aşa?» «Nu se poate, Biserica este într-o 
situaţie foarte gravă, n-am preoţi. Trebuie să te faci preot!». Zic: «Dacă trebuie, trebuie. Ce să 
fac!». Şi n-am putut să refuz. M-am gândit: «Într-adevăr, Biserica e într-o situaţie grea şi are 
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nevoie de mine. Acum să fac eu pe nebunu` că nu ştiu cânta !?[…]». El m-a hirotonit de diacon în 
1967. Vai, ce am putut să râd de întâmplarea de la primirea diaconatului! Aveam un prieten cu 
motocicletă. Era călugărul Iustin, bazilitan. Şi monseniorul Hirţea mi-a zis: «Ca să nu se ştie, nu 
viu aici la voi acasă, că mi-i frică să nu ne vadă. Veniţi voi cu troleibuzul până în Mănăştur. Acolo 
vă aşteaptă Iustin cu motocicleta şi vă duce la apartamentul unei surori, unde o să fim noi şi o să 
vă hirotonesc acolo ca diacon». Îmi venea să mor de râs. Păi nu se putea face mai evident şi mai 
stupid, din punctul astă de vedere, decât aşa! Dacă aşa a zis, să fie. Clar, ăia ştiau toate mişcările 
noastre. Am mers acolo şi el ne-a hirotonit pe mine şi pe socrul meu, ca diaconi. Şi după vreo 
lună, două, am fost hirotonit de Todea. Că am fost la el la Reghin […]. Eu am spus atunci: «Eu mă 
hirotonesc, dar nu aşa ca să mă ascund după aia că nici faţă de soţie, de familie […]». «Păi, da ce 
rost are?». Şi am făcut acolo pe Calea Turzii, liturghie şi cu câte 50 de inşi. Acolo l-am chemat şi 
pe Todea, unde a făcut o liturghie mare […]. Ăştia sigur că au aflat. Mă tot chemau la Securitate şi 
mă ameninţau. Dar era epoca aia în care ei trebuiau să apară în faţa Occidentului că sunt mai 
liberali, să nu închidă pe cineva din cauza Liturghiei. Şi până la urmă m-am înţeles cu ei. […] 
«Dacă nu faceţi politică şi nu mai ştie nimeni […] să fie cât mai discret […] să nu vină tineri». 
«Dacă vreţi să nu vină tineri, puneţi la uşă un miliţian şi să-i oprească !». Până la urmă le-am 
spus: «Noi nu facem nimic rău. Eu îmi văd de liturghiile mele».Astfel s-a petrecut întâlnirea cu 
Părintele Matei, un dialog şi câteva confesiuni despre Episcopul Iuliu Hirţea. Nimic mai frumos şi 
mai înălţător decât să stai de vorbă cu doi mărturisitori. Da, cu doi mărturisitori, pentru că 
dialogul, căldura cuvintelor şi gesturile părintelui m-au apropiat mai mult de acela care prin curajul 
sfânt, construise punţi spirituale între deţinuţi şi Dumnezeu. 

                                                                              dr. Silviu Sana 
 

 
 

Preotul Mihai Gherman 
 
 

Trăind în anul “Credinţei”, cred că cu această ocazie, şi nu numai, se cuvine să ne aplecăm 
cu adânc respect şi recunoştinţă în faţa celor ce s-au jertfit pe altarul Ei, dealungul existenţei 
noastre de creştini şi mai ales în perioada de prigoană comunistă. Printre ei se numără şi tatăl 
meu preotul Mihai Gherman mort în închisoarea din Ghencea-Bucureşti în 1953. 

Fiu de preot greco-catolic, născut la 28 noiembrie 1889 în Suplacul de Barcău, a urmat 
cursurile Facultăţii de Teologie la Seminarul greco-catolic din Oradea. N-a profesat ca preot decât 
din 1940 – odată cu cedarea Ardealului de Nord, când s-a sfinţit şi a functionat în satul Porţ, 
judeţul Sălaj. Deşi în vremuri vitrege, sub ocupaţie maghiară, a reuşit să ridice o biserică de 
cărămidă (în roşu) atât de mult dorită de enoriaşi, însă nu a reuşit să o termine, fiind transferat în 
parohia Tarcea, judeţul Bihor, în 1947. Aici a servit 7 ani, până în 1952 când a fost arestat. După 
1948 a rămas în parohie şi a continuat să servească în ritul greco-catolic, a pomenit pe Sfântul 
Părinte la Sfânta Liturghie, nu a participat la cursurile de perfecţionare de la Sibiu, a păstrat în 
biserică statuia Sfintei Fecioare şi a Sântului Anton, fapte care nu au trecut neobservate şi au avut 
urmări. De Sf. Mărie, la 15 august 1952, Securitatea a sosit în comună. În urma acestora la 18 
august 1952, tata a fost arestat şi de atunci nu l-am mai văzut. Am aflat ulterior că nu a fost 
judecat şi nici condamnat. În 6 iulie 1953 a trecut la cele veşnice în închisoarea din Ghencea-
Bucureşti fiind bolnav de dezinterie. Familia a fost anunţată doar în ianuarie 1954. Nici azi nu ştim 
unde-i odihnesc rămăşiţele pământeşti. 

Acest fapt a avut grave urmări în viaţa noastră; a trebuit să părăsim casa parohială şi să ne 
mutăm pe unde am putut. Mama nu avea nicio sursă de existenţă. Sora mea avea 11 ani, iar eu 
absolvisem în acel an Scoala Pedagogică fiind repartizată în comuna Sâg, judeţul Sălaj, rămânănd 
singura susţinătoare a familiei. 
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Nu a fost uşor, dar Bunul Dumnezeu ne-a ajutat în toate încercările şi ne-a făcut să credem 
că fără El nimic nu e posibil, că este ocrotitorul celor ce cred în El şi că după faptele noastre bune 
sau rele vom primi răsplata cuvenită în viaţa de apoi.  
 

Remember… 
 
 

Îmi amintesc un august trist 
Cu lacrimi multe şi amare 
Mănunchi de zile grele-n care 
Pe tata l-au luat… 
 
Şi lăcrimând amar rememorez: 
 
Securiştii, în comună, de zile se mişcau 
Şi urmărind cu grijă, pe mai mulţi îi vizau 
Dar în ziua de 18 a tristului august 
Cinci dintre învinuiţi cu duba au fost duşi 
Printre ei şi Tata… 
Neştiind despre cei ridicaţi, nimica 
În urmă a rămas nesiguranţa şi frica 
De-atunci nu l-am mai văzut 
 
Şi vina lui cea mare a fost credinţa 
Pe care a apărat-o cu toată fiinţa. 
Dar nedreptatea mare şi învinuirea 

De trădător, i-au mărit suferinţa. 
Şi după 11 luni de detenţie, fără judecată  
Boala şi foamea i-au adus moartea… 
Şi nimenea nu ştie unde e îngropat 
Şi unde-i odihneşte trupul bătut şi torturat. 
 
Dar Credinţa îmi spune că lacrimile noastre, 
Slujbe şi lumânări ajung până la astre. 
Şi dacă de-acolo de unde este sus 
Mă apără şi este ajutorul meu nespus. 
Şi nu trece o zi fără o lacrimă în dar 
Depusă pe al Credinţei noastre altar. 
Fie ca amintirea lui în veci să dăinuiască 
Printre cei ce l-au ştiut şi n-au încetat să-l 
iubească. 
 

                                                 (Tatălui meu pr. Mihai Gherman mort în închisoare în 1953) 
                                                                                                   prof. Lucia Paşca 

 
 

 
 

Pot fi românii judecaţi şi altfel? 
 
 

 A apărut de curând o carte deosebită intitulată "De ce este România altfel?” de Lucian 
Boia. Cartea a stârnit, din primele clipe ale apariţiei ei, un val de aprecieri laudative. Este într-
adevăr o carte de referinţă. Impresionează realismul, obiectivitatea şi curajul cu care sunt analizaţi 
românii şi istoria lor. Dezvăluirile sunt fără menajamente şi se caută ridicarea vălului de exagerări 
şi interpretări care după părerea autorului împiedică cunoaşterea în esenţă a firii şi trăsăturilor 
caracteristice ale românilor şi adevărata lor evoluţie.  
 Este toată lumea de acord că fiecare popor, fiecare individ sau eveniment istoric îşi are 
adevărul său. Dar în acelaşi timp este unanim recunoscută greutatea căutării şi găsirii acestor 
adevăruri şi relativitatea majorităţii concluziilor. Atunci când dragostea de adevăr este trăită 
simultan cu dragostea de ţară şi neam eşti pus în situaţia să respingi orice apreciere exagerată, fie 
ea pozitivă sau negativă. Am considerat întotdeauna că poziţia „idealistă” şi nerealistă a istoriei 
oricărui neam este incorectă, dar în acelaşi timp în defavoarea intereselor, mai ales spirituale, şi 
ale dezvoltării acestuia.  
 Mărturisesc sincer că lecturând cartea dlui Boia am încercat o satisfacţie în faţa unor 
dezvăluiri şi interpretări adevărate şi realiste, dar în acelaşi timp penibilul sentiment al unei 
nedreptăţi aduse neamului meu. Mă simt oare chemat prin pregătirea şi calitatea mea de a face 
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unele observaţii în faţa scrisului unui specialist atât de apreciat? Nicidecum! Şi atunci de unde 
îndrăzneala mea? Mărturisirea Adevărului este o obligaţie care mi-o dă Acela care a spus: „Eu sunt 
Adevărul”. Să răspund la nedreptatea pe care o consider faţă de poporul meu mă obligă milioanele 
de români care au luptat, au suferit, s-au jertfit şi au murit din dragoste pentru acest neam şi 
pentru dreptatea sa. Am avut apoi şansa să trăiesc de aproape tragedia acestei ţări din 1938 şi 
până astăzi. Am avut apoi şansa (sau poate ghinionul) să mă nasc într-o familie care nu numai a 
trăit – suferind istoria,  dar a şi făcut-o.   
 Cerând lumina harului voi îndrăzni deci, şi mă voi strădui, să fac unele remarci pe marginea 
acestei cărţi, nu de pe poziţia de expert sau profesionist, ci una foarte modestă de observator. 
 * Este relevată în toată această carte o serie întreagă de elemente negative atât ale istoriei 
cât şi ale caracteristicilor, trăsăturilor de structură şi atitudinii colective ale românilor. Ex: 
complexul de inferioritate, aplicarea unor forme dar fără fond, apatia, lipsa de reacţie colectivă (şi 
deci lipsa de solidaritate), etc. Sunt afirmaţii cu care obiectivitatea te obligă să fii de acord. Cred 
însă că în acelaşi spirit al adevărului suntem obligaţi să adăugăm două observaţii generale: prima 
privind şi unele trăsături pozitive manifestate în toată istoria sa şi a doua, privind explicaţia, 
cauzele acelor elemente negative.  
 - O primă însuşire, care după mulţi istorici există de la naşterea sa este credincioşenia sa, 
religiozitatea sa, trăirea vie şi cu sinceritate a dimensiunii transcendente a legăturii permanente cu 
divinitatea. 

 Această trăire a inspirat poporului român o anumită concepţie de viaţă, o viziune filozofică, 
anumite principii morale, o atitudine în faţa suferinţelor, a greutăţilor şi a morţii. Miile de biserici şi 
mănăstiri clădite de domnitorii noştri în semn de mulţumită faţă de Dumnezeu (chiar dacă nu au 
fost întotdeauna izvorâte dintr-un sentiment autentic, sau au fost uneori mai mult manifestări în 
care superstiţia îşi avea şi ea locul, sau nu au fost dublate de vieţi exemplare dpdv moral a 
respectivului domnitor) reprezintă fără îndoială semnele unei puternice credinţe ce pleacă de la 
popor la domnitor şi se întoarce la popor. 
 Această credinţă în Dumnezeu este cea care a permis miracolul rezistenţei acestui popor în 
faţa unui destin de cele mai multe ori vitreg, dând acestui mic popor de păstori o vigoare 
extraordinară ce i-a asigurat existenţa şi păstrarea identităţii între uriaşe imperii vrăjmaşe.  
 Legătura cu supranaturalul a determinat şi naşterea unor însuşiri ale românilor pe care nu 
le poate nega nimeni: milostenia, reţinerea de la stăpâniri nedrepte (căutaţi războaie de cucerire 
ale românilor şi nu le veţi găsi), persecutarea altor neamuri în scopul deznaţionalizării lor, lipsa 
răzbunării şi înclinaţia spre iertare, ospitalitate, atitudinea faţă de străini. Cine a trăit campania din 
vest, din al doilea război mondial, poate adeveri deosebirea radicală privind atitudinea ostaşului 
român în comparaţie cu cel sovietic faţă de populaţia maghiară.  
 Chiar şi extraordinarul eroism al ostaşilor români, începând de la luptele cnezilor şi până la 
al doilea război mondial, se explică nu numai prin dragostea de neam şi datoria de apărare a ţării 
dar şi prin credinţa şi încrederea lor în Dumnezeu şi în dreptatea Sa.  

De aceea nu cred că este drept să caracterizăm toate aceste însuşiri ale poporului român, 
căutându-le într-o societate care de 60 de ani trăieşte şcoala urii, necredinţei şi dezbinării.  
 Realitatea socială de astăzi confirmă afirmaţiile dlui Lucian Boia privind ţăranul român. Să 
nu uităm însă că tăvălugul comunist a schimbat radical profilul acestei categorii sociale. Acest 
lucru s-a întâmplat în toate provinciile româneşti, unde existau deosebiri mari privindu-i pe ţărani 
încă înainte de comunism. Dar într-o viziune istorică nu se pot nega unele calităţi comune ale 
ţăranului nostru: hărnicia, iubirea de pământ, responsabilitatea faţă de propria familie, 
ospitalitatea, răbdare în faţa nenumăratelor asupriri şi greutăţi.  
 Poporul român are, incontestabil, calităţi native intelectuale şi creatoare, care cu siguranţă 
nu-l aruncă la marginea popoarelor europene. Voi reda o împrejurare petrecută în primele luni ale 
Consiliului Dirigent. Un membru al Consiliului a venit cu propunerea să se facă o discriminare 
pozitivă în favoarea copiilor ţăranilor noştri care fuseseră sute de ani puşi în inferioritate faţă de 
copiii de unguri şi de grofi. Iuliu Maniu a respins propunerea spunând: „punându-i pe aceşti copii 
în condiţii egale cu cei de grofi, veţi vedea că opinca o va lua înaintea ghetelor de lac.” Şi aşa a 
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fost! Din aceşti copii de ţărani s-a născut elita intelectualilor şi politicienilor din societatea 
românească. Să ne reamintim apoi  adevăratele „revoluţii culturale” petrecute în toate provinciile 
româneşti începând cu sec al XVIII – lea şi vom descoperi capacităţile intelectuale deosebite ale 
românilor. Performanţele universităţilor de la Iaşi, Cluj, Bucureşti şi ale altor instituţii de cultură 
confirmă acest lucru. Susţinerea de către unii străini a acestor instituţii nu au umbrit de loc 
calităţile românilor. 
 Privitor la această renaştere culturală şi spirituală a românilor (specificată ca modernizare) 
consider că nu avem voie să trecem cu vederea, să uităm sau să minimalizăm aportul extraordinar 
pe care influenţa Romei catolice, a şcolilor Blajului şi a şcolii Ardelene  

l-au adus în maturizarea spirituală şi culturală a românilor. Unirea cu Roma în plan religios 
nu a născut doar ideea latinităţii poporului român şi a unităţii de limbă şi crez, producând alături 
de un proces vast de culturalizare şi trezirea conştiinţei naţionale. „Mica Romă” şi şcolile născute 
prin ea au fost în acelaşi timp şcoli de informare, de educare, de formare de caractere. În aceste 
şcoli copiii şi-au cunoscut neamul şi au învăţat să-l iubească. Acest suflu proaspăt de spiritualitate 
şi cultură românească se va răspândi nu numai în Transilvania, dar trecând Carpaţii va intra în 
casele, în familiile şi în sufletele a milioane de oameni. Foloasele au fost incalculabile. Astfel de 
focare de spiritualitate şi cultură s-au născut şi au existat apoi şi în alte părţi ale ţării decât Blajul. 
Nu avem voie să le uităm şi să le desconsiderăm.  
 Citez din cartea dlui L. Boia pag. 78: „În timp ce în alte ţări comuniste se dezvoltau mişcări 
civice şi apărea dizidenţe românii stăteau liniştiţi şi îşi vedeau de treaba lor” şi apoi la pag. 79 
„până în 1980 să zicem, nu ar fi fost mari motive de nemulţumire. Motiv de nemulţumire era doar 
dat de interzicerea avorturilor.” 

Cred că prezentarea în acest fel a ororilor regimului de ocupaţie comunist şi a rezistenţei 
românilor împotriva sa reprezintă un neadevăr şi o mare nedreptate. Cum e posibil să se uite 
nenumăratele orori săvârşite şi până, şi după anul 1980: crimele organizate şi legalizate ale 
statului comunist, anihilarea şi distrugerea fizică ale celor mai proeminente personalităţi ale 
societăţii româneşti mai ales între militari şi oameni politici, un regim de teroare urmărind 
ateizarea forţată şi distrugerea celor mai sfinte tradiţii şi credinţe româneşti; organizarea unui 
sistem de delaţiune în care prin teroare şi şantaj milioane de oameni erau împinşi să îşi spioneze şi 
să îşi denunţe pe apropiaţii lor; jefuirea prin forţă şi teroare a bunurilor câştigate prin muncă 
cinstită a milioane de oameni (gospodării, case, pământ etc); distrugerea prin forţă a Bisericilor şi 
centrelor de spiritualitate creştină pentru a sugruma orice manifestare autentic religioasă; 
distrugerea din faşă a oricărei manifestaţii culturale, politice, sau de alt fel care contravenea 
ideologiei materialist – atee a bolşevicilor. Şi înşiruirea acestor crime şi abuzuri comise de 
comunişti poate continua…… 

Din păcate comunizarea forţată şi ororile făcute de comunişti s-au petrecut sub privirea 
„binevoitoare, tolerantă sau neputincioasă” a “fraţilor” noştri europeni. 

Rezistenţa românilor (mă refer aici la cea din anii '40, '50) a fost, contrar multor afirmaţii 
chiar ale istoricilor, una din cele mai mari din zona ocupată de sovietici. Am trăit acele vremuri, 
sunt martorul lor şi mărturisesc că acesta este adevărul. Comunizarea nu se putea face fără de 
tancurile sovietice pentru că s-a împotrivit ei, atunci întreaga societate românească: toate 
bisericile şi cultele religioase, toate partidele politice istorice, imensa majoritate a ţăranilor şi clasei 
de mijloc, principalele instituţii în frunte cu armata, majoritate oamenilor de cultură. Încetul cu 
încetul apoi regimul terorii şi al jafului s-a extins, s-a instituţionalizat şi s-a generalizat. Sute de mii 
de români au fost închişi şi exterminaţi în temniţe şi lagăre, unii dintre ei supuşi unor regimuri 
inimaginabile (vezi Piteştul sau Râmnicu Sărat unde Corneliu Coposu,  Ion Mihalache, Ilie Lazăr şi 
alţii au fost zidiţi şi ţinuţi în întuneric ani de zile). Oare sutele de mii de întemniţaţi din cauza 
crezului lor anticomunist nu reprezintă o „rezistenţă colectivă”? Dar Biserica Română Unită integral 
martirizată, 12 episcopi închişi, unul mort în bătăi, alţii exterminaţi prin frig şi foame, dar nici unul 
trădător, nu reprezintă o rezistenţă colectivă?  
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Şi  celelalte confesiuni, şi cea ortodoxă au opus rezistenţă mai mult punctual şi individual, 
dar ea a existat. Cine a trecut prin gulagul comunist poate adeveri prezenţa acolo a sute şi sute de 
preoţi şi călugări ortodocşi sau pastori protestanţi. 

Da, este adevărat, încetul cu încetul rezistenţa activă şi colectivă a fost înăbuşită de 
securitate omniprezentă şi necruţătoare. A rămas însă o rezistenţă pasivă dovedită de răbufnirea 
din decembrie 1989. 

Este asta un motiv să se afirme că poporul român a fost „apatic” (ca să nu se spună laş) şi 
nu a opus rezistenţă comunismului?  

Ca şi indivizii şi colectivităţile îşi au luminile şi întunericul lor. Unele sunt date de influenţa 
din afară, dar altele sunt rezultatul unor structuri, unor caractere intime, chiar genetice.  

În cartea dlui Lucian Boia ne-au fost descoperite multe însuşiri şi atitudini ale poporului 
român. Desluşim chiar un destin care ne-a fost potrivnic. În afară de momentul binecuvântat a lui 
1 decembrie 1918, când circumstanţele istorice au favorizat realizarea unui vis, istoria acestui 
popor este o serie nesfârşită de lupte, stăpâniri şi greutăţi extraordinare. De aceea nu cred că este 
corect să atribuim doar firii, structurii sau unor porniri dezorientate ale românilor situaţiile şi 
evenimentele negative din istoria lor. Este adevărat există o întârziere în maturizarea culturală, 
politică şi economică precum şi un complex de inferioritate. Dar să căutăm explicaţia lor şi să nu 
uităm sutele de ani de ocupaţie şi influenţă străină în care poporul român a fost de-a dreptul 
înăbuşit cultural. Ocupaţiile străine şi legile draconice au inspirat teama şi o anumită mentalitate 
de supuşenie.  

Iată deci explicaţia istorică a întârzierilor de dezvoltare şi maturizare precum şi mentalitatea 
ce există azi în această societate. Este bine să fim conştienţi de ea şi să urmărim înlăturarea 
elementelor ce se opun dezvoltării acestui popor.  

*Un capitol al cărţii dlui Lucian Boia carte merită toată lauda este cel intitulat „Un echivoc 
românesc: a fost sau nu Holocaust?”. A fost, afirmă dl Boia dacă ne referim la criminalul progrom 
de la Iaşi din 1941, dar nu a fost dacă ne gândim că nu au existat mişcări antisemite cu 
consecinţe de genocid. Cred că acest lucru se datorează aceluiaşi sentiment de religiozitate şi a 
carităţilor sufletului românesc. Îmi permit să adaug la cele spuse de dl Lucian Boia un eveniment 
la care am fost şi eu în parte martor. Ungurii începuseră marele măcel împotriva evreilor care erau 
strânşi şi trimişi spre lagăre de exterminare. Mii de evrei treceau graniţa în România căutându-şi 
salvarea. Mareşalul Antonescu  dăduse iniţial ordinul să fie trimişi înapoi în Ungaria. Atunci a 
intervenit Iuliu Maniu care i-a spus Mareşalului:” Nu puteţi face acest lucru. Asta ar echivala cu un 
genocid şi ar contraveni spiritului creştinesc şi umanitar al românilor.” Mareşalul s-a lăsat convins 
şi şi – a retras ordinul permiţând evreilor să se îmbarce spre Palestina. Am avut şansa să primesc 
şi să citesc telegrama şefului comunităţii evreieşti din România de la acea vreme, dl Filderman 
trimisă lui Iuliu Maniu pe adresa Sibiu, str. Mărăşeşti nr.1 prin care îi mulţumea pentru salvarea a 
mii de evrei. Acest lucru este adeverit şi de dl Moshe Carmilly Weinberger, un lider al mişcării 
evreieşti internaţionale, în articolul publicat în mai 1988 la New York. 

*Citind cartea dlui Lucian Boia care aruncă România la marginea civilizaţiei şi se întreabă 
de ce o fi ea „altfel” şi ce este de făcut suntem obligaţi, toţi cei care iubim acest neam să încercăm 
a răspunde la aceste întrebări şi să găsim o soluţie de salvare.  

Într-adevăr constăm cu tristeţe că România de astăzi este într-o cădere unică în istoria ei. 
Degradată, pervertită, confuză, dezorientată societatea românească a ajuns de râsul Europei. 
Gravitatea extremă a situaţiei se poate exemplifica prin constatarea că un grup de oameni corupţi 
şi lipsiţi de orice simţ moral au reuşit cu ajutorul unui post de televiziune şi a câtorva ziare să 
creeze o psihoză a urii şi duşmăniei dezbinând milioane de români. Sechelele comunismului sunt 
încă evidente şi foarte vii: ignoranţă, corupţie, egoism, lipsă de respect faţă de autoritatea şi 
instituţiile statului, o falsă ierarhie de valori cu desconsiderarea valorilor spirituale, o lipsă de 
apreciere a valorilor autentice, o ignoranţă faţă de doctrina bisericii lui Cristos. Temelia creştină a 
acestui neam se clatină şi se fisurează. Dacă se continuă astfel prăbuşirea va fi mare. Este 
justificat acum să negăm orice virtute şi calităţi româneşti şi să căutăm în firea românească 
cauzele acestei prăbuşiri? Eu cred că nu.  
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Fără să minimalizăm sau să nesocotim realităţile prezente, conştienţi de enormul pericol 
care pândeşte România, din respect faţă de jertfele şi suferinţele a milioane de români, pentru 
interesele generaţiilor ce vor veni să privim răul în faţă şi să căutăm a-l înlătura.  

Să nu ne lăsăm copleşiţi nici de meritele şi bunurile occidentului, dar nici de păcatele lui. 
De acest occident ne este astăzi legată soarta, dar salvarea noastră nu vine de la el ci din noi 
înşine. Ea este dată de rădăcina de credinţă a acestui popor şi de tradiţiile lui spirituale şi 
culturale. Să înlocuim ura şi minciuna prezente astăzi şi în văzduhul şi în pământul acestei ţări cu 
iubire şi cu adevăr, şi încrezători şi rugători în bunătatea lui Dumnezeu să ne amintim cuvintele 
Mântuitorului nostru: ”Îndrăzniţi Eu am biruit lumea!” 

Dumnezeu ne va ajuta cu siguranţă dacă ne vom apleca cu smerenie şi căinţă genunchii în 
faţa Sa şi vom respinge pe oricine şi orice ne îndepărtează de la adevărul şi bunătatea Sa. Acest 
lucru trebuie început în inima fiecărui român.  

                                                                                        Dr. Ioan Boilă 
 

 

 
Amos, profet social mereu actual 

 
     Numele acestui profet este o 
prescurtare din Amas-jah cu sensul de „Jah  
(-ve) a adus”. Numele arată că Dumnezeu îi 
duce pe ai săi pe braţe, ocrotindu-i şi 
sprijinindu-i cu toată iubirea. Privind la 
peregrinarea israeliţilor prin pustiu şi la 
pericolele din care a fost salvat, Sf. Scriptură 
afirmă: „Domnul, Dumnezeul tău, te-a purtat 
aşa cum un om îl poartă pe fiul său, pentru 
tot drumul pe care l-aţi făcut” (Dt 1,31; Ex 
19,4 şi Ps 91,12).  
     Odată cu Amos începe spre 760 î.C. o 
nouă fază din istoria profeţiei. Înainte de el 
au existat profeţi sau prevăzători „ne-
scriitori”, care nu au pus în scris oracolele lor, 
sau ale căror opere nu au fost păstrate. 
Acestora le aparţine, spre exemplu, omul lui 
Dumnezeu Samuel, vizionarul Gad şi profetul 
Natan, în timpul lui David, profetul Achia la 
Şilo, în timpul domniei lui Solomon, şi mai 
ales Ilie şi Elizeu, precum şi Micha ben Jimla. 
Amos, în schimb, inaugurează perioada 
clasică a profeţilor scriitori. Începând cu el, 
dispunem de colecţii scrise ale mesajului 
autentic al profeţilor, în parte datorită 
iniţiativei lor, în parte, operă a ucenicilor sau 
a ascultătorilor, cu adăugiri şi amplieri 
succesive. 
 
Profilul istoric al lui Amos 
     Amos era originar din Tekoa, o 
localitate rurală situată la 16 km sud de 

Ierusalim, unde se păstrează şi astăzi 
mormântul lui. El nu era însă profet de 
profesie nici fiu de profeţi, ci îngrijitor de 
animale şi „culegător de comori”.  
     După cum în trecut s-a întâmplat cu 
Moise, şi Amos a fost „smuls” de la turmele 
sale şi chemat să fie profet (cf 7,15). 
Chemarea lui s-a verificat cu doi ani înainte 
de cutremur, fenomen menţionat şi în cartea 
profetului Zaharia (14,5), greu de stabilit cu 
exactitate, dar în orice caz, între anii 767-747 
î.C. Experienţa vocaţiei nu este descrisă, dar 
aceasta trebuie să fi avut asupra lui un 
impact deosebit, pentru că va spune: „Dacă 
leul mugeşte, cine nu se va înfricoşa? 
Domnul Dumnezeu a vorbit, cine nu va 
proroci?” (3,8). Cu toate că era originar din 
Sud, din regatul lui Iuda, Amos a prorocit 
numai în Nord, în regatul lui Israel, mai 
precis la Betel, unde Ieroboam I, după 
dezbinarea regatului în 931 î.C. a ridicat un 
templu cu un viţel de aur, dar probabil şi la 
Samaria, capitala Nordului.  
 
Contextul internaţional şi critica socială 
     Condiţiile internaţionale erau foarte 
liniştite, întru cât arameii din Damasc, care 
asupreau pe Israel şi Iuda pînă atunci, au 
pierdut mult din puterea lor datorită 
expansiunii asirienilor. Din acest motiv, 
regatul de Nord se bucura de o excepţională 
situaţie de bunăstare economică datorată şi 

SINAXAR 
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influenţei strălucitei civilizaţii feniciene. La 
Samaria, capitala regală, existau astfel un 
palat de iarnă şi un palat de vară, ba chiar şi 
case de fildeş (3,15). Dar această situaţie era 
cunoscută numai de o clasă restrânsă de 
privilegiaţi, care trăia şi risipea pe spinarea 
altora. Manifestările de prosperitate 
exagerată erau motiv de corupţie pentru 
bunele moravuri şi induceau la degenerări. 
Bogaţii deveneau tot mai bogaţi iar săracii, 
tot mai săraci. Amos se prounţă cu 
vehemenţă în favoarea celor săraci şi 
dezmoşteniţi, încât este considerat adesea un 
revoluţionar social. Neînfricat, profetul 
reproşa asupritorilor fărădelegile lor: 
„Vai...celor care prefac judecata în pelin şi 
prăbuşesc dreptatea la pământ... voi asupriţi 
pe cel drept şi luaţi mită şi stoarceţi pe cei 
săraci la porţile cetăţii” (5,7.12). Pofta şi 
aviditatea lor îşi găsesc expresie în cuvintele 
profetului: „Ei spun: Vrem să reducem 
greutăţile de cântar şi să mărim preţul, 
folosind cântare false. Vrem să cumpărăm cu 
bani pe cei nevoiaşi, pe cel sărac cu o 
pereche de sandale. Vom face bani chiar şi 
cu grâul de mâna a doua” (8,5). În timp ce 
marea majoritate era constrânsă la munci 
grele şi sufera din sudoarea frunţii un salariu 
de mizerie, bogaţii duceau o viaţă în luxul cel 
mai neruşinat: „Stau tolăniţi pe paturi de 
fildeş, mănâncă carne de miel şi de viţel luaţi 
din turmă şi din staul. Se cred grozavi ca 
David în compunere de cântece şi le cântă cu 
harpa. Beau vin din cupe mari şi folosesc cele 
mai rafinate parfumuri, dar de ruina casei lui 
Iosif (regatul de Nord), nici nu le pasă” (6,4-
6).  
 
Amos, profetul vieţii morale 
     Dar critica socială nu este singura 
temă a denunţărilor lui profetice. Amos 
condamnă totodată falsa siguranţă şi orgoliul. 
„Vai vouă, care sunteţi liniştiţi în Sion. Vai 
vouă care vă simţiţi în siguranţă pe muntele 
Samariei!” (6,1) – „Detest orgoliul israeliţilor 
şi urăsc palatele lor” (6,8). În sfera 
religioasă, domina un formalism de 
complezenţă. De aceea Amos se dezlănţuie 
prin cuvinte aspre împotriva iluziei celui care 
crede că îşi face datoria numai pentru că 
aduce în mod regulat şi ostentativ jertfele 
cultuale. Împotriva acestui cult, gol pe 

dinăuntru, în care se mişcă numai buzele dar 
inima rămâne împietrită, Iahve aruncă 
cuvinte de foc prin profetul Amos: „Urăsc 
sărbătorile voastre religioase, mai mult, le 
dispreţuiesc! Detest adunările voastre 
solemne. Nu mai vreau să aud zgomotul 
cântărilor voastre, sunetul harpelor voastre. 
Mai degrabă, faceţi să curgă dreptatea ca 
apa de izvor şi justiţia ca un torent 
îmbelşugat” (5,21-24). Avem aici afirmată, 
prin contrast, legătura dintre iubirea faţă de 
Dumnezeu şi iubirea faţă de semeni.  
     Dar pentru că populaţia nu era 
dispusă la convertire, Amos se vede 
constrâns să vestească judecata, în parte, ca 
o catastrofă naturală, în parte ca un război 
cu toate urmările lui distrugătoare. Pentru 
prima dată în istoria poporului ales, Amos 
vesteşte „ziua Domnului”, „ziua lui Iahve” 
(5,18-20), ca zi de judecată iminentă şi de 
pedeapsă de la care nimeni nu poate scăpa. 
Din cauza nedreptăţii şi a păcatului, Amos 
prezice şi dispariţia regatului de Nord şi 
exilul, lucru care avea să se întâmple apoi în 
722, prin distrugerea Samariei.  
 
Profeţia autentică nu primeşte aplauze  
     Un asemenea zel pentru Iahve şi 
pentru săraci nu era agreat desigur de clasa 
dominantă. De aceea, se cunoaşte o 
încercare de a se elibera de acest profet 
incomod. În 7,10-13 citim că Amasia, preotul 
de la Betel, a trimis regelui Ieroboam un 
mesaj prin care îl acuza pe Amos că 
organizează un complot împotriva regelui. 
„Lumea nu mai suportă cuvintele lui”, spune 
Amasia, care apoi se adresează direct 
profetului Amos: „Vizionarule, pleacă, 
întoarce-te să-ţi câştigi pâinea în ţara lui Iuda 
şi acolo să fii profet. Nu mai poţi profetiza la 
Betel. Acesta este sanctuarul regelui, templul 
naţiunii” (vv. 12-13). Răbdarea autorităţilor 
templului faţă de biciul incomod al 
moravurilor era pe terminate. Luaseră decizia 
de a se elibera o dată pentru totdeauna de 
acest profet. Dar, date fiind raporturile de 
convieţuire paşnică cu Iuda, Amos nu a fost 
închis, pentru a se evita probleme politice, ci 
i s-a impus numai să părăsească ţara. Într-
adevăr, Amos se întoarce în patrie şi îşi reia 
meseria lui de păstor.  
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Lectura posterităţii 
     Cartea lui Amos, aşa cum o 
cunoaştem noi astăzi, a apărut treptat, în 
urma unui proces gradual. Probabil, oracolele 
lui au fost adunate iniţial în jurul unor 
discursuri centrale. Este posibil, de fapt, să 
se observe o colecţie de oracole care încep 
cu „Ascultaţi acest cuvânt” (3,1; 4,1; 5,1; 
8,4). O altă colecţie era constituită probabil 
de „vai vouă...” (5,7; 5,18; 6,1) şi alta, de 
cinci viziuni (7,1-9; 8,1-3; 9,1-4) care se 
consideră că fac parte din începutul activităţii 
lui.  
     Predicarea profetului Amos nu a 
pierdut nimic din actualitate. Acest lucru este 
valabil mai ales pentru avertismentul său: 
cultul adus lui Dumnezeu este zadarnic şi 
superfluu dacă nu este însoţit de semnele 
solidarităţii şi ale iubirii adevărate faţă de 
aproapele. În ce priveşte nedreptatea şi 
problemele dintre bogaţi şi săraci, astăzi 
prezente nu numai în interiorul unei naţiuni, 
cât mai ales în raportul dintre ţările bogate şi 
altele subdezvoltate. Deşi au trecut milenii şi 

veacuri, cuvintele profetului Amos lovesc în 
cei care caută bogăţia cu orice preţ, 
denunţând fără ezitare mentalitatea 
îndreptată numai spre profit personal şi 
bunăstare materială. Cultul adus de o inimă 
împietrită este neplăcut în faţa lui Dumnezeu. 
Dacă în urechile şi conştiinţele noastre, 
cuvintele lui continuă să răsune cu aceleaşi 
accente neplăcute de reproş şi denunţ, 
înseamnă că profetul Amos este pe undeva 
împrejurul nostru.  
 
(Text inspirat şi adaptat liber după Paul 
Maiberger, Marile figuri ale Vechiului 
Testament, Mainz 1990; tr.it., Brescia 1995).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Mesajul Sfântului Părinte pentru Postul Mare 2013 

 
 

A crede în caritate trezeşte caritate. 
 

"Noi am cunoscut şi am crezut în 
iubirea pe care Dumnezeu o are faţă de noi" 
(1 In 4,16)  

Iubiţi fraţi şi surori, celebrarea 
Postului Mare, în contextul Anului Credinţei, 
ne oferă o ocazie preţioasă pentru a medita 
asupra raportului dintre credinţă şi caritate: 
dintre credinţa în Dumnezeu, în Dumnezeul 
lui Isus Cristos, şi iubire, care este rod al 
acţiunii Duhului Sfânt şi ne conduce pe un 
drum de dăruire faţă de Dumnezeu şi faţă de 
ceilalţi.  

1. Credinţa ca răspuns la iubirea 
lui Dumnezeu  

Deja în prima mea Enciclică am oferit 
câteva elemente pentru a percepe legătura 
strânsă dintre aceste două virtuţi teologale,  

credinţa şi caritatea. Pornind de la afirmaţia 
fundamentală a apostolului Ioan: "Noi am 
cunoscut şi am crezut în iubirea pe care 
Dumnezeu o are faţă de noi" (1In 4,16), 
aminteam că "la începutul faptului de a fi 
creştin nu se găseşte o decizie etică sau o 
mare idee, ci întâlnirea cu un eveniment, cu 
o Persoană, care dă vieţii un orizont nou şi 
totodată orientarea ei decisivă... De vreme ce 
Dumnezeu ne-a iubit mai întâi (cf. 1In 4,10), 
iubirea nu mai este doar o poruncă, ci ea 
este răspunsul la darul iubirii prin care 
Dumnezeu vine să ne întâmpine" (Deus 
caritas est, 1). Credinţa constituie acea 
adeziune personală - care include toate 
facultăţile noastre - la revelarea iubirii 
gratuite şi "pasionate" pe care Dumnezeu o 
are faţă de noi şi care se manifestă pe deplin 
în Isus Cristos.  

  AMVON 
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Întâlnirea cu Dumnezeu Iubire care 
cheamă în cauză nu numai inima, ci şi 
intelectul: "Recunoaşterea lui Dumnezeu cel 
viu este o cale spre iubire, şi «da»-ul voinţei 
noastre în faţa voinţei sale uneşte inteligenţa, 
voinţa şi sentimentul în actul totalizator al 
iubirii. Dar acest proces rămâne încontinuu în 
mişcare; iubirea nu este niciodată 
«terminată», nici completă" (ibid., 17). De 
aici derivă pentru toţi creştinii şi, îndeosebi, 
pentru "operatorii carităţii", necesitatea 
credinţei a acelei "întâlniri cu Dumnezeu în 
Cristos, care provoacă în ei iubirea şi care le 
deschide spiritul în faţa altuia, astfel încât 
iubirea lor faţă de aproapele să nu fie 
impusă, ca să spunem aşa, din afară, ci o 
consecinţă care derivă din credinţa lor care 
devine eficace în iubire" (ibid., 31a). Creştinul 
este o persoană cucerită de iubirea lui Cristos 
şi de aceea, mişcat de această iubire - 
"caritas Christi urget nos" (2Cor 5,14) -, este 
deschis în mod profund şi concret la iubirea 
faţă de aproapele (cf. ibid., 33). Această 
atitudine se naşte înainte de toate din 
conştiinţa că suntem iubiţi, iertaţi, ba chiar 
slujiţi de Domnul, care se apleacă pentru a 
spăla picioarele Apostolilor şi se oferă pe Sine 
însuşi pe cruce pentru a atrage omenirea în 
iubirea lui Dumnezeu.  

"Credinţa ni-l arată pe Dumnezeul 
care l-a dat pe Fiul său pentru noi şi trezeşte 
astfel în noi certitudinea victorioasă că acest 
fapt e adevărat: Dumnezeu este iubire!... 
Credinţa, care devine conştientă de iubirea 
lui Dumnezeu ce se revelează în inima 
străpunsă a lui Isus pe cruce, trezeşte la 
rândul său iubirea. Ea este lumina - în 
realitate singura - care luminează mereu din 
nou o lume aflată în întuneric şi care ne dă 
curajul de a trăi şi de a acţiona" (ibid., 39). 
Toate acestea ne fac să înţelegem că 
principala atitudine distinctivă a creştinilor 
este tocmai "iubirea bazată pe credinţă şi 
plăsmuită de ea" (ibid., 7).  

2. Caritatea ca viaţă în credinţă  
Toată viaţa creştină este un răspuns 

la iubirea lui Dumnezeu. Primul răspuns este 
întocmai credinţa ca primire plină de uimire şi 
recunoştinţă a unei nemaiauzite iniţiative 
divine care ne precede şi ne solicită. Şi «da»-
ul credinţei marchează începutul unei 
luminoase istorii de prietenie cu Domnul, 

care umple şi dă sens deplin întregii noastre 
existenţe. Însă Dumnezeu nu se mulţumeşte 
ca noi să primim iubirea sa gratuită. El nu se 
limitează să ne iubească, ci vrea să ne atragă 
la Sine, să ne transforme în mod aşa de 
profund încât să ne facă să spunem cu 
sfântul Paul: nu mai trăiesc eu, ci Cristos 
trăieşte în mine (cf. Gal 2,20).  

Când noi lăsăm spaţiu iubirii lui 
Dumnezeu, suntem făcuţi asemenea cu El, 
părtaşi de însăşi caritatea sa. A ne deschide 
la iubirea lui înseamnă a lăsa ca El să trăiască 
în noi şi să ne facă să iubim cu El, în El şi ca 
El; numai atunci credinţa noastră devine cu 
adevărat "activă prin iubire" (Gal 5,6) şi El îşi 
stabileşte locuinţa în noi (cf. 1In 4,12).  

Credinţa înseamnă a cunoaşte 
adevărul şi a adera la el (cf. 1Tim 2,4); 
caritatea înseamnă "a umbla" în adevăr (cf. 
Ef 4,15). Cu credinţa se intră în prietenia cu 
Domnul; cu caritatea se trăieşte şi se cultivă 
această prietenie (cf. In 15,14 şu). Credinţa 
ne face să primim porunca Domnului şi 
Învăţătorului; caritatea ne dăruieşte fericirea 
de a o pune în practică (cf. In 13,13-17). În 
credinţă suntem născuţi ca fii ai lui 
Dumnezeu (cf. In 1,12 şu); caritatea ne face 
să perseverăm concret în filiaţia divină 
aducând rodul Duhului Sfânt (cf. Gal 5,22). 
Credinţa ne face să recunoaştem darurile pe 
care Dumnezeul bun şi generos ni le 
încredinţează; caritatea le face să rodească 
(cf. Mt 25,14-30).  

3. Împletirea indisolubilă între 
credinţă şi caritate  
În lumina celor spuse, rezultă clar că nu 
putem să separăm niciodată sau, chiar , să 
opunem credinţa şi caritatea. Aceste două 
virtuţi teologale sunt intim unite şi este greşit 
a vedea între ele un contrast sau o 
"dialectică".  

De fapt, pe de o parte este limitantă 
atitudinea celui care pune în mod aşa de 
puternic accentul pe prioritatea şi caracterul 
decisiv al credinţei încât să subevalueze şi 
aproape să dispreţuiască faptele concrete ale 
carităţii şi s-o reducă pe aceasta la un 
umanitarism generic. Însă, pe de altă parte, 
este la fel de limitant a susţine o exagerată 
supremaţie a carităţii şi a activităţii sale, 
crezând că faptele înlocuiesc credinţa. Pentru 
o viaţă spirituală sănătoasă este necesar să 
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fugim atât de fideism cât şi de activismul 
moralist.  

Existenţa creştină constă într-o 
continuă urcare pe muntele întâlnirii cu 
Dumnezeu pentru a coborî apoi din nou, 
aducând iubirea şi forţa care derivă din ea, în 
aşa fel încât să-i slujim pe fraţii şi surorile 
noastre cu însăşi iubirea lui Dumnezeu. În 
Sfânta Scriptură vedem cum zelul Apostolilor 
pentru vestirea Evangheliei care trezeşte 
credinţa este strâns legat de grija caritabilă 
cu privire la slujirea faţă de cei săraci (cf. Fap 
6,1-4). În Biserică, contemplaţia şi acţiunea, 
simbolizate într-un fel de figurile evanghelice 
ale surorilor Maria şi Marta, trebuie să 
coexiste şi să se integreze (cf. Lc 10,38-42). 
Prioritatea revine mereu raportului cu 
Dumnezeu şi adevărata împărtăşire 
evanghelică trebuie să se înrădăcineze în 
credinţă (cf. Cateheză la Audienţa generală 
din 25 aprilie 2012). De fapt, uneori se tinde 
să se circumscrie termenul "caritate" la 
solidaritate sau la simplul ajutor umanitar. În 
schimb este important să ne amintim că 
operă maximă de caritate este tocmai 
evanghelizarea, adică "slujirea Cuvântului". 
Nu există acţiune mai benefică, deci 
caritabilă, faţă de aproapele decât a frânge 
pâinea Cuvântului lui Dumnezeu, a-l face 
părtaş de Vestea cea Bună a Evangheliei, a-l 
introduce în raportul cu Dumnezeu: 
evanghelizarea este cea mai înaltă şi 
integrală promovare a persoanei umane. Aşa 
cum scrie Slujitorul lui Dumnezeu Papa Paul 
al VI-lea în Enciclica Populorum progressio, 
vestirea lui Cristos este primul şi principalul 
factor de dezvoltare (cf. nr. 16). Adevărul 
originar al iubirii lui Dumnezeu faţă de noi, 
trăit şi vestit, deschide existenţa noastră ca 
să primească această iubire şi face posibilă 
dezvoltarea integrală a omenirii şi a fiecărui 
om (cf. Enciclica Caritas in veritate, 8). În 
substanţă, totul porneşte de la Iubire şi tinde 
la Iubire.  

Iubirea gratuită a lui Dumnezeu ne 
este făcută cunoscută prin vestirea 
Evangheliei. Dacă o primim cu credinţă, 
primim acel prim şi indispensabil contact cu 
divinul capabil să ne facă "să ne îndrăgostim 
de Iubire", pentru a locui şi a creşte după 
aceea în această Iubire şi a o comunica 
altora cu bucurie.  

Referitor la raportul dintre credinţă şi faptele 
de caritate, o expresie din Scrisoarea către 
Efeseni a sfântului Paul rezumă probabil în 
cel mai bun mod corelaţia lor: "Căci prin har 
aţi fost mântuiţi datorită credinţei şi aceasta 
nu e de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu 
prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar noi 
suntem opera lui, creaţi în Cristos Isus în 
vederea faptelor bune pe care le-a pregătit 
Dumnezeu de mai înainte ca să trăim în ele" 
(2,8-10). Se percepe aici că toată iniţiativa 
mântuitoare vine de la Dumnezeu, de la 
Harul său, de la iertarea sa primită în 
credinţă; dar această iniţiativă, departe de a 
limita libertatea noastră şi responsabilitatea 
noastră, mai degrabă le face autentice şi le 
orientează spre faptele carităţii.  

Acestea nu sunt îndeosebi rod al 
efortului uman, din care să se scoată laudă, 
ci se nasc din credinţa însăşi, izvorăsc din 
Harul pe care Dumnezeu îl oferă din belşug. 
O credinţă fără fapte este ca un pom fără 
roade: aceste două virtuţi se implică reciproc. 
Postul Mare ne invită tocmai, cu indicaţiile 
tradiţionale pentru viaţa creştină, să 
alimentăm credinţa printr-o ascultare mai 
atentă şi prelungită a Cuvântului lui 
Dumnezeu şi prin participarea la Sacramente 
şi, în acelaşi timp, să creştem în caritate, în 
iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de 
aproapele, şi prin indicaţiile concrete ale 
postului, pocăinţei şi pomenii.  

4. Prioritatea credinţei, primatul 
carităţii  

Ca orice dar al lui Dumnezeu, credinţa 
şi caritatea conduc din nou la acţiunea 
unicului şi aceluiaşi Duh Sfânt (cf. 1Cor 13), 
acel Duh care strigă în noi "Abba! Tată!" (Gal 
4,6) şi care ne face să spunem: "Isus este 
Domnul!" (1Cor 12,3) şi "Maranatha!" (1Cor 
16,22; Ap 22,20):  

Credinţa, dar şi răspuns, ne face să 
cunoaştem adevărul lui Cristos ca Iubire 
întrupată şi răstignită, adeziune deplină şi 
perfectă la voinţa Tatălui şi milostivire divină 
infinită faţă de aproapele; credinţa 
înrădăcinează în inimă şi în minte 
convingerea fermă că tocmai această Iubire 
este unica realitate victorioasă asupra răului 
şi asupra morţii. Credinţa ne invită să privim 
la viitor cu virtutea speranţei, aşteptând 
încrezători ca victoria iubirii lui Cristos să 
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ajungă la plinătatea sa. La rândul ei, 
caritatea ne face să intrăm în iubirea lui 
Dumnezeu manifestată în Cristos, ne face să 
aderăm în mod personal şi existenţial la 
dăruirea totală şi fără rezerve a lui Isus 
Tatălui şi fraţilor.  

Revărsând în noi caritatea, Duhul 
Sfânt ne face părtaşi de dăruirea proprie a lui 
Isus: filială faţă de Dumnezeu şi fraternă faţă 
de orice om (cf. Rom 5,5).  

Raportul care există între aceste două 
virtuţi este analog cu acela dintre două 
Sacramente fundamentale ale Bisericii: 
Botezul şi Euharistia. Botezul (sacramentum 
fidei) precede Euharistia (sacramentum 
caritatis), dar este orientat spre ea, care 
constituie plinătatea drumului creştin. În mod 
analog, credinţa precede caritatea, dar se 
revelează genuină numai dacă este 
încoronată de ea. Totul porneşte de la umila 
primire a credinţei ("faptul de a ne şti iubiţi 
de Dumnezeu"), dar trebuie să ajungă la 
adevărul carităţii ("faptul de a şti să-l iubim 
pe Dumnezeu şi pe aproapele"), care rămâne 
pentru totdeauna, ca împlinire a tuturor 
virtuţilor (cf. 1Cor 13,13).  

Preaiubiţi fraţi şi surori, în acest timp 
al Postului Mare, în care ne pregătim să 
celebrăm evenimentul Crucii şi al Învierii, în 
care Iubirea lui Dumnezeu a răscumpărat 
lumea şi a luminat istoria, vă doresc vouă 
tuturor să trăiţi acest timp preţios 
reînsufleţind credinţa în Isus Cristos pentru a 
intra în însuşi circuitul său de iubire faţă de 
Tatăl şi faţă de orice frate şi soră pe care-i 
întâlnim în viaţa noastră. Pentru aceasta înalţ 
rugăciunea mea către Dumnezeu, în timp ce 
invoc asupra fiecăruia şi asupra fiecărei 
comunităţi Binecuvântarea Domnului!  
         
 
      Din Vatican, 15 octombrie 2012 
            Benedictus pp. XVI  
       Traducere de pr. Mihai Pătraşcu  
 
 
 
 
 
          
 
                                                                  

 

 
 

100 de ani de la consacrarea ca episcop a  
Pr. Valeriu Traian Frenţiu 

(14 ianuarie 1913-14 ianuarie 2013) 
 

 
Dr. Valeriu Traian Frenţiu s-a născut în 25 aprilie 1875 

la Reşiţa şi a fost hirotonit preot la 21 septembrie 1898, 
pentru ca să fie numit episcop al Lugojului la 4 noiembrie 
1912. Totuşi consacrarea ca episcop s-a petrecut după două 
luni, mai exact la 14 ianuarie 1913. La 18 decembrie 1920 a 
fost numit Conte Roman şi Asistent la Tronului Pontificiu. În 
25 februarie 1922 a fost numit episcop al Oradiei Mari, fiind 
instalat episcop la Oradea în ziua de 3 mai 1922. La 22 aprilie 
1927 a fost decorat cu Paliul  mitropolitan. 

Prin urmare, această aniversare interesează în mod 
deosebit atât Episcopia de Lugoj cât şi Epicopia Greco-
Catolică de Oradea. Totodată interesează în mod deosebit şi 
Arhidieceza Greco-Catolică de Alba-Iulia şi Făgăraş, cu sediul 

la Blaj, deoarece o vreme Episcopul Valeriu Traian Frenţiu a fost şi Administrator Apostolic la 
Blaj (după moartea Mitropolitului Alexandru Nicolescu) într-o perioadă grea din vremea 
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ultimului război. De altfel, prima Tonsură Clericală şi Lectoratul i-au fost date tânărului 
teolog Octavian Moisin (unul dintre semnatarii acestor rânduri) la Blaj de către Ep. Dr. 
Valeriu Traian Frenţiu în 18 noiembrie 1945, imediat după război. După aceasta, Ep. Frenţiu 
a revenit la Oradea unde era episcop. 

În octombrie 1948 a fost arestat pentru credinţă şi n-a mai ieşit din temniţă. A trăit 
ca un sfânt şi a murit ca un martir. 

Ar fi frumos să se cinstească aniversarea aceasta de 100 de ani de la consacrarea lui 
ca episcope printr-o rugăciune în catedralele greco-catolice din Lugoj, Oradea şi Blaj, cu 
prima ocazie potrivită. A fost un exemplu de epsicop pentru întreaga ţără.                    
Pr. Prof. Dr. Anton Moisin 
Mons. Dr. Octavian Moisin, canonic mitropoplitan 
 

 
 

 
 

Cercetaşii Români Uniţi la Bădăcin 
 

Atunci când te pregăteşti pentru o ieşire 
cercetăşească, te întrebi ce obiective importante 
ai în preajma oraşului sau a judeţului în care 
locuieşti, şi cum poţi pune în aplicare planurile 
făcute pentru a atinge obiectivele spirituale şi 
tehnice din programul anual. Aşa se face că 
uitându-ne pe hartă, am localizat Bădacinul, un 
sat din judeţul Sălaj, care are un potenţial uriaş 
din punct de vedere cultural şi spiritual. E într-o 
zonă colinară deosebit de pitorească, cu păduri şi 
păşuni, cu oameni harnici, dar mai ales cu o 
istorie demnă de a fi cunoscută şi de „Cercetaşii 
Români Uniţi”. 

În pas de cercetaş, într-acolo ne-am îndreptat în zilele de 30 noiembrie-1 decembrie 
2012, tocmai pentru a face cunoştinţă cu locul de origine al marelui om politic Iuliu Maniu; 
locul copilăriei sale, unde politicianul se întorcea ori de câte ori dorea să se refacă şi despre 
care spunea: „La Bădăcin, parcă şi aerul este mai proaspăt. În liniştea grădinii uit greutăţile 
zilnice, pentru că aici sunt cu adevărat acasă”. Gazdele noastre au fost Pr. Cristian Borz 
(paroh de Bădăcin), Pr. Protopop Nicolae Bodea (Protopop de Şimleu) şi Adrian Tulbure 
(drumeţ în serviciu din Şimleu). 

Prima zi a ieşirii cercetăşeşti a fost marcată de cunoaşterea satului Bădăcin cu 
împrejurimile sale şi mai ales a casei memoriale şi muzeului închinat „Sfinxului” de la 
Bădăcin. Şi pentru că cercetăşia implică responsabilitate, ne-am pregătit aşa cum se cuvine, 
documentându-ne temeinic. Despre Bădăcin şi Iuliu Maniu ne-a vorbit David Popescu, 
cercetaş de clasa a II-a. Părintele Cristian Borz ne-a prezentat casa memorială a familiei 
Maniu, mormintele şi muzeul memorial, evidenţiind, în tot acest timp, idealurile care l-au 
însufleţit pe Iuliu Maniu: dragostea de Dumnezeu, familie şi patrie. Am explorat satul, 
biserica veche şi cimitirul vechi, urcând apoi pe coasta sudică în apropierea pădurii, unde am 
reuşit să facem un concurs de aprindere a focului. Atelierul despre „Esenţe lemnoase bune 
pentru foc” a fost susţinut de cercetaşul Sebastian Chirodea. Nu a lipsit nici atelierul dedicat 
îndemânării, concretizat în facerea a două noduri, susţinut de şeful de patrulă, Vlad Füsüs. 

Deşi întoarcerea spre Şimleu a fost făcută într-un ritm mai alert, datorită unei mici 
întârzieri şi ploii, partea a doua a zilei a fost dedicată spiritualităţii şi cântecelor. Părintele 
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Cristian Borz ne-a vorbit despre modele de credinţă din Biserica primelor secole, mai exact, 
despre Sfânta Felicitas şi Sfântul Benedict. Mai apoi, după o zi plină de aventură, ritm şi 
activităţi, cercetaşii au avut parte de o cina copioasă, pregătită de d-na preoteasă prof. 
Maria Borz. Generozitatea şi ospitalitatea familiei Părintelui Cristian Borz a fost remarcată de 
unul din tinerii cercetaşi prin cuvintele: „La Şimleu sunt oameni atât de deschişi şi ospitalieri 
încât îţi vine să nu te mai întorci acasă”. Şi pentru a nu trece neobservată această seară 
minunată, tinerii cercetaşi au răsplătit efortul părintelui cu colinde şi cântece cercetăşeşti. 

A doua zi, cercetaşii au avut parte de o inviorare mobilizantă făcută în curtea 
bisericii, iar mai apoi, de rugăciunea de dimineaţă şi micul dejun. Programul a continuat cu 
un atelier dedicat Legilor Cercetaşilor, reamintind fiecare articol în parte, pentru a nu uita 
cine suntem şi cum putem să le aplicăm în viaţa cotidiană. Dacidava a constituit următorul 
obiectiv, astfel că, în pas de cercetaş, am întreprins o scurtă explorare pe Măgura Şimleului, 
acolo de unde, în urmă cu aproape două milenii, dacii liberi făceau incursiuni în teritoriile 
imperiale ale noii Provincii romane Dacia Porolissensis. Admirând panorama deosebit de 
frumoasă care suprinde oraşul Şimleu şi împrejurimile sale, am localizat locul de cazare 
(Protopopiatul şi Biserica parohială), vechea cetate medievală, drumul spre Bădăcin, râul 
Crasna şi autogara. Despre cetatea dacică ne-a vorbit cercetaşul David Sabău, iar despre 
oraşul Şimleul Silvaniei, cercetaşul Sebastian Chirodea.  

Şi pentru a da curs invitaţiei de a participa la Ceremoniile organizate cu ocazia Zilei 
Naţionale a României, am coborât de la Dacidava şi-am poposit în parcul central. În 
momentul intonării imnului naţional am salut cercetăşeşte şi am cântat „Deşteaptă-te 
Române” amintindu-ne de angajamentul luat în ziua Promisiunii: „Promit ... să servesc cât 
mai bine pe Dumnezeu, Biserica şi Patria...”.   

De asemenea, participarea cercetaşilor la această sărbătoare a fost o ocazie de a-l 
reîntâlni pe Pr. vicar foraneu Gheorghe Ţurcaş care, alături de Pr. Protopop Nicolae Bodea şi 
Pr. Cristian Borz, a oficiat slujba de pomenire a eroilor şi martirilor români căzuţi pentru ţară.  
Nu am lipsit nici de la defilarea armatei, care s-a desfăşurat pe strada principală a oraşului, 
moment în care ne-am amintit de cântecul „Treceţi batalioane”, cel care a insuflat soldaţilor 
români aflaţi pe front, virtuţile ostăşeşti pentru ţară şi neam. Apoi, înfriguraţi un pic, dar plini 
de elan tineresc, am pornit spre casa primitoare a familiei Tulbure, unde Adrian - unul din 
fruntaşii cercetăşiei din Şimleu – ne-a oferit un prânz pe cinste, dovedind şi de această dată, 
că „Cercetaşul este prietenul tuturor şi fratele oricărui alt cercetaş”. 

Reîntoarcere la Oradea sau explorare de noi locuri? Cu calm şi bunăvoinţă ne-am 
reîntors acasă mai bogaţi decât am plecat. Am căutat Bădăcinul şi l-am aflat,     l-am 
cunoscut pe Iuliu Maniu şi ne-am bucurat, am fost în Şimleu şi am cântat, Să-i mulţumim lui 
Dumnezeu, fraţi cercetaşi!                                                          dr. Silviu Sana  

 
 

 
 

 
Marinul - vatră românească a Sălajului 

 
Cu ocazia sărbătorii Sfântului Ioan Botezătorul din 7 ianuarie 2013,  Biserica Greco-

Catolică, cu hramul ,,Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din localitatea Marin, judeţul 
Sălaj  a fost gazda unui eveniment cultural deosebit. După terminare Sfintei Liturghii a fost 
lansată Monografia satului Marin cu titlul ,,Marinul- vatră românească a Sălajului”, o lucrare 
scrisă de trei fii ai satului, dintre care doi fiind credincioşi fideli ai Bisericii Greco-Catolice din 
sat: conf. univ. dr. Aurel Maxim (coordonator, editor şi autor principal), prof. Petru Maxim 
(prim curator la Biserica Greco-Catolică din Marin) şi prof. Teodor Şandor (cântăreţ 
bisericesc la Parohia Ortodoxă Floreşti, Cluj). Cartea a fost prezentată pe scurt de către 
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autorul principal, care a menţionat faptul că ,,istoria monografiei 
Marinului a început în anii '80 când se pregătea sărbătoarea ,,Fii 
satului”, ideea aparţinând profesorului Petru Maxim, fiu al satului, 
dascăl şi director la şcoala din Marin multă vreme”. Lucrarea a 
prins viaţă după anul 2000 când autorul principal, prof. Maxim 
Aurel a început munca de documentare la diferitele instituţii 
istorice, sociale, culturale, religioase şi educaţionale ale statului, 
urmând ca în anul 2008 să se alăture colectivului şi prof. Teodor 
Şandor. Cartea conţine un număr de 643 de pagini, împărţite în 13 
capitole, unde sunt descrise amănunţit diverse domenii: de la 
istorie antică şi medievală la fotbal, de la date statistice la 
strigături de nuntă, de la preoţi, biserică şi liturghie la descântece 

de scrântit, de la educaţie şi şcoală la graiul de odinioară al mărinanilor.În final autorii 
lucrării au mulţumit sponsorilor şi colaboratorilor care au găsit, în vremuri de criză, resurse 
financiare pentru a investii în cultură. În timp ce autorii ofereau autografe, credincioşii 
prezenţi i-au răsplătit cu flori şi cu un călduros ,,La Mulţi Ani!”  

                                                                             Pr. Mihai Şofineţi 
 

 
 

 
 

Reînfiinţarea parohiei greco-catolice din Ip, judeţul Sălaj 
 
Cea mai mare şi mai îngrozitoare atrocitate comisă de armata ungară în complicitate 

cu etnicii maghiari locali, unde au căzut cele mai numeroase victime nevinovate – 157 de 
morţi – cu ocazia ocupării Ardealului de Nord, în septembrie 1940, este cea de la Ip, 
localitate din judeţul Sălaj, aflată la 20 km de oraşul Şimleu-Silvaniei. În acea vreme la Ip un 
numar de 357 de persoane  frecventau Biserica Greco-Catolică având biserică de zid, veche 
cu hramul “Înălţarea Domnului”. 

După tragicul eveniment, părintele Puşcaş Tiberiu de la Şumal, riscându-şi viaţa a 
oficiat rugăciunea Parastasului lângă groapa comună. 

În anul 1943, episcopul martir Ioan Suciu împreună cu Corul Parohiei Greco-Catolice 
din Şimleu condus de profesorul Marius Cuteanu facea o vizită canonică la Ip încurajându-i 
pe cei rămaşi, dându-le speranţa eliberării de sub jugul străin. 

Rugăciunile pentru martiri se vor repeta în fiecare an pe 14 septembrie la 
Sărbătoarea Sfintei Cruci până în anul 1948, anul desfiinţării Bisericii noastre. După anul 

1989 părintele vicar Gheorghe Ţurcaş de la 
Şimleu,  de cele mai multe ori singur, apoi 
însoţit de noul protopop Nicolae Bodea şi  
preoţii din protopopiatul Şimleu  au continuat  
să meargă la Ip să se roage pentru martiri, 
chiar dacă de multe ori au fost împiedicaţi să o 
facă, deoarece în localitate nu exista o parohie 
greco-catolică. 

Duminică, 27 ianuarie 2013, un sobor 
de preoţi împreună cu vicarul foraneu al 
Silvaniei Gheorghe Ţurcaş şi protopopul 
Şimleului Nicolae Bodea  au celebrat Sfânta 
Liturghie în noua capelă din Ip marcând astfel 

reînfiinţarea parohiei greco-catolice după 65 de ani de la desfiinţare. 
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La Sfânta Liturghie au participat un număr mare de credincioşi din Ip şi din parohiile 
protopopiatului Şimleu-Silvaniei. S-a citit decretul de reînfiinţare a parohiei şi decretul de 
numire ca administrator parohial a părintelui Vasile Alexandru Oltean, care va administra şi 
parohia Camăr. Au fost rostite cuvinte de încurajare pentru tânăra parohie amintindu-se că 
dragostea pentru Cristos şi pentru aproapele au făcut să crească şi să se dezvolte primele 
comunităţi creştine în primele secole.   

“Vivat, Crescat, Floreat!”                                    Pr. Cristian Borz 
 

 
 

 
Liturghie şi parastas pentru familia Maniu la Bădăcin 

 
La Biserica "Întâmpinarea Domnului" din Bădăcin (jud. Sălaj), duminică 3 februarie 

2013, a avut loc comemorarea  familiei 
Maniu, la împlinirea a 140 de ani de la 
naştere şi 60 de ani de la moartea lui 
Iuliu Maniu, cel mai renumit şi iubit fiu al 
satului, mare om politic şi patriot de 
seamă al României primei jumătăţi a 
sec. XX şi totodată un mărturisitor al 
credinţei în Biserica Greco-Catolică, în 
perioada de dinainte de 1948. Cu 
această ocazie Parohia Greco-Catolică 
din Bădăcin 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, Colegiu Tehnic 

“Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei, Şcoala Gimnazială Pericei şi Radio Maria, au organizat 
activităţi menite să omagieze amintirea marelui om politic. 
  Evenimentul a început la ora 10 cu Sfânta Liturghie, condusă de părintele Vicar 
Foraneu al Silvaniei Gheorghe Ţurcaş, concelebranţi fiind părintele protopop al Şimleului, 
Nicolae Bodea, împreună cu preoţii: Ioan Şanta din parohia Plopis,  Vasile Pop din 
parohia Iaz,  Alexandru Fiţ din parohia Bocşa,  Cristian Laslo din parohia Bobota şi Cristian 
Borz parohul Bădăcinului. Predica a fost rostită de către părintele Gheorghe Ţurcaş, iar 
părintele  Cristian Borz a evocat personalitatea lui Iuliu Maniu. 
  La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiat şi parastasul pentru familia Maniu, urmând 
apoi vizitarea Muzeului dedicat marelui om politic aflat la demisolul bisericii.  

La Şcoala “Iuliu Maniu” din apropiere a avut loc un simpozion, în cadrul căruia au 
luat cuvântul  istorici, muzeografi şi oficialităţi locale precum: inspectorul de istorie - 
Mărginean Viorel, cercetător ştiinţiinţific - Marin Pop,  profesorul Oiegaru Vasile, directorul 
Centrului de Cultură şi Artă al judeţului Sălaj - Daniel Săuca, directorul Şcolii Pericei - Dănilă 
Augustin, Vicarul Foraneu al Silvaniei părintele Gheorghe Ţurcaş, primarul Comunei Pericei - 
Boncidai Csaba, fostul primar al Comunei Pericei - Păcurar Gheorghe, dr. Gârbea Liviu, 
profesorul Petru Bonţe şi profesorul Liviu Sabău. La eveniment au mai participat primarul 
oraşului Şimleu Silvaniei - Septimiu Ţurcaş, inspector Jurcă Ildiana, membri PNŢcd Sălaj, 
profesori de la Şcolile Pericei şi Horoatu Crasnei, credincioşi din Bădăcin şi din localităţile 
învecinate. 
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 După un spectacol deosebit realizat de elevii din Bădăcin, coordonaţi de d-na prof. 
Maria Borz, toţi cei prezenţi au rămas în comuniune la agapa frăţească oferită de gazdele 
evenimentului.                                                                               Ioana Gale                         

                                                                             
 
 

 
 

Retragerea Papei Benedict al XVI-lea 
 

Papa Benedict  
  „Dragi fraţi, v-am convocat pentru acest 

Consistoriu, nu doar pentru cele trei canonizări, ci şi 
pentru a vă comunica o decizie de mare importanţă 
pentru viaţa Bisericii. După ce mi-am examinat în 
mod repetat conştiinţa înaintea lui Dumnezeu, am 
ajuns la certitudinea că puterile mele, datorită vârstei 
avansate, nu mai sunt potrivite pentru o exercitare 
adecvată a ministerului petrin. 

Sunt conştient că acest minister, datorită 
naturii lui spirituale esenţiale, trebuie să fie îndeplinit 
nu doar prin cuvinte şi fapte, ci şi prin rugăciune şi 
suferinţă. Cu toate acestea, în lumea de astăzi, supuse la atât de multe schimbări rapide şi 
zguduită de întrebări de profundă relevanţă pentru viaţa de credinţă, pentru a conduce 
barca Sfântului Petru şi pentru a proclama Evanghelia, sunt necesare atât puterea minţii cât 
şi a trupului, putere care în ultimele luni s-a deteriorat în mine până acolo încât a trebuit să 
îmi recunosc incapacitatea de a îndeplini în mod adecvat slujirea încredinţată mie. 

De aceea, şi fiind conştient de gravitatea acestui act, în deplină libertate declar că 
renunţ la ministerul de Episcop al Romei, Succesor al Sfântului Petru, încredinţat mie de 
Cardinali în 19 aprilie 2005, astfel că, de la 28 februarie 2013, ora 20.00, Scaunul Romei, 
Scaunul Sfântului Petru, va fi vacant şi un Conclav pentru alegerea noului Pontif Suprem va 
trebui să fie convocat de cei care au competenţa să facă aceasta. 

Iubiţi fraţi, vă mulţumesc sincer pentru toată iubirea şi munca cu care m-aţi susţinut 
în slujirea mea şi cer iertare pentru toate defectele mele. Iar acum, să încredinţăm Sfânta 
Biserică grijii Păstorului nostru Suprem, Domnul nostru Isus Cristos, şi să o imploram pe 
Preasfânta Sa Mamă Maria, pentru ca ea să îi asiste pe Părinţii Cardinali, cu grija ei materna, 
în alegerea unui nou Pontif Suprem. În ceea ce mă priveşte, doresc de asemenea să slujesc 
cu devotament Sfânta Biserică a lui Dumnezeu în viitor, printr-o viaţă dedicată rugăciunii.” 
Din Vatican, 10 februarie 2013 
 

PF Cardinal Lucian despre retragerea Papei 

 „Anunţul făcut de Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea 
în faţa Cardinalilor, reuniţi într-un Consistoriu pentru canonizări, 
acela de a renunţa “în deplină libertate la ministerul de Episcop al 
Romei şi succesor al Sfântului Petru”, ne-a surprins pe fiecare 
dintre noi în primul moment. 

Rugăciunea în schimb este aceea care ne apropie de 
Domnul şi ne ajută să descifrăm luările de poziţie şi atitudinea 
Papei în Spiritul Sfânt prin puterea speranţei care toate le 
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nădăjduieşte. Astfel mă adresez tuturor şi Vă îndemn la încredere şi la speranţă: Papa 
Benedict, printr-un gest de curaj şi responsabilitate, ne face dovada că este profund 
conştient de limitele persoanei umane, ne demonstrează prin umilinţă adevărata măreţie a 
omului care cunoaşte timpurile în care trăieşte Biserica, ne face să înţelegem care trebuie să 
fie atitudinea fiecăruia în faţa puterii, ne demonstrează încă o dată cât de măreţ a fost Isus 
pe cruce. 

În faţa curajosului gest al Sfântului Părinte trebuie să ne aplecăm frunţile şi inimile cu 
respect şi admiraţie şi să îl însoţim cu rugăciunea, devotamentul şi iubirea noastră.”          
+ Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscop Major 
 
Retragerea Papei Benedict al XVI-lea în opinia unui laic 

 
          Cel de-al 265-lea cap al Bisericii Catolice şi-a anunţat retragerea din Scaunul 
Apostolic, printr-o declaraţie fără echivoc. „După ce mi-am examinat conştiinţa înaintea lui 
Dumnezeu că puterile mele, din cauza vârstei avansate, nu mai sunt potrivite pentru 
exercitarea adecvată a ministerului petrin, am decis să mă retrag.” Printre altele, a mai spus, 
plin de smerenie: „Vă mulţumesc pentru toată iubirea cu care m-aţi susţinut în slujirea mea 
şi vă cer iertare pentru toate defectele mele.”  
           Este adevărat că ştirea a căzut ca un trasnet, care a inflamat toată mass-media şi s-
au dezvoltat cele mai fanteziste scenarii, dar este evident pentru oricine care nu are idei 
preconcepute că principalele motive, care au determinat acest gest singular, sunt vârsta (are 
86 de ani), cea mai înaintată din ultimii 250 de ani din istoria papalitaţii şi starea sănătaţii 
precare. 
          Profesorul Andrei Marga, care a avut privilegiul să-l cunoască personal, i-a decernat 
titlul de Doctor Honoris Causa al Universitaţii Babeş Bolyai şi a avut un rol important pentru 
cunoaşterea în ţara noastră a operei celui mai important teolog şi filosof al Bisericii 
Universale din ultima vreme, spunea recent că Suveranul Pontif, în medie, trebuie să rezolve 
într-o săptămână 50 de dosare. Este un volum de muncă enorm, ce şi-a pus amprenta 
asupra condiţiei fizice a acestuia, deşi, în aceste condiţii grele ale pontificatului, nu cred că a 
greşit semnificativ într-o problemă importantă a contemporaneităţii şi a vieţii bisericii. Pe 
aceasta a condus-o cu tact, dar în mod ferm. 
           Se poate ca în cadrul administraţiei Sfântului Scaun, în decursul timpului, să se fi 
declanşat tensiuni, dar unde, pe acest pământ, raporturile dintre oameni sunt perfecte. Cu 
adevărat, a fost inflexibil, numai în probleme de credinţă. Desigur, pentru biserică a fost o 
situaţie dificilă scandalul preoţilor pedofili, dar, contrar celor afirmate de presa tabloidă, 
Papa Benedict a fost intransigent cu cei care au greşit, i-a condamnat cu asprime, a 
determinat retragerea din funcţiune a unor episcopi care nu au luat masuri prompte faţa de 
incidentele ce li s-au raportat şi autorii lor, şi-a cerut scuze faţa de victime. În definitiv, ce 
putea să faca mai mult. Sancţiunile penale sunt atributul autorităţilor civile. 

În bilanţul Papei Benedict trebuie să menţionăm câteva repere. A avut relaţii mai 
mult decât bune cu spiritualitatea iudaica. În lucrarea „Multe religii – un singur pământ. 
Israel, biserica şi lumea”, cardinalul Joseph Ratzinger, viitorul Papa, spunea, citându-l pe 
Ioan Evanghelistul (4, 22), care spunea că „Mantuirea vine de la evrei”, şi a conchis că „fără 
acceptarea în credinţă că revelaţia lui Dumnezeu” îşi are sursa în Vechiul Testament, nu este 
posibilă nici intrarea popoarelor în cunoaşterea şi aplicarea Noului Testament. Şi 
concluziona: „… Vechiul şi Noul Testament, Isus şi Sfânta Scriptură apar ca fiind 
inseparabile” (op. cit. p.32-33). A avut relaţii cordiale şi cu Patriarhul Ecumenic al 
Constantinopolului şi a condamnat cu tarie încalcarea drepturilor credincioşilor, chiar şi a 
celor necatolici, cum sunt copţii egipteni, continuu persecutaţi. Este, de asemenea, 
indiscutabil că a promovat dialogul cu toate religiile, pornind de la îndemnul biblic: „Fericiţi 
făcătorii de pace, ca aceia fii lui Dumnezeu se vor chema”. 
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Nu putem uita că, în timpul pontificatului Papei Benedict al XVI-lea, Preafericitul 
Lucian Mureşan, mitropolitul Bisericii Române Unite a devenit cardinal, demnitate ce 
onorează pe toţi românii, indiferent de confesiune. 

 Doi premieri (Calin Popescu-Tariceanu şi Emil Boc), precum şi preşedintele Băsescu, 
(ultimul de două ori) l-au vizitat, deci şi la nivel de stat relaţiile cu Vaticanul au fost bune. 

 Se spune că Benedict urma să viziteze România, dar din pacate acest lucru nu se 
mai poate realiza. Poate, succesorul lui va face această vizită. În contextul acestei speranţe, 
să nu uităm cât a fost de importantă prezenţa lui Ioan Paul al II-lea pe teritoriul României, 
ţară majoritar ortodoxă. 

În loc de concluzie, îngăduiţi-mi să-l citez pe Radu Preda, un eminent teolog ortodox 
şi un bun orator. „Demisia sau retragerea nu sunt, iată, dovezi ale eşecului, ci încununează o 
teologie personală a istoriei” (Adevarul din 13 februarie 2013). Cam aceleaşi sunt şi opiniile 
lui Teodor Baconschi, intelectual şi personaj politic care a facut, de asemenea, studii 
teologice. I-am citat numai pe cei doi din Biserica Răsăriteană, deoarece m-am gândit că 
ceea ce ne leagă pe noi catolicii, indiferent de rit, de fraţii ortodocşi, este incomparabil mai 
mult decât ceea ce ne desparte, iar un personaj de dimensiunile lui Benedict al XVI-lea 
merita o apreciere obiectivă, lipsita de orice parti pris-uri confesionale. (articol aparut cu 
permisiunea redactiei Gazeta de Cluj)                                           dr. Adrian Man 
 

 
 
 

Preşedintele României primit în audienţă de Papa 
 

Papa Benedict al XVI-lea l-a 
primit în audienţă pe Traian Băsescu, 
preşedintele României. Acesta s-a 
întâlnit apoi, conform protocolului, cu 
Cardinalul Tarcisio Bertone, SDB, 
secretar de stat al Sfântului Scaun, 
însoţit de Arhiepiscopul Dominique 
Mamberti, secretar pentru relaţiile cu 
statele. În timpul discuţiilor, care au 
avut loc într-o atmosferă cordială, s-a 
discutat despre bunele relaţii dintre 
România şi Sfântul Scaun, citim în 

materialul apărut la serviciul de ştiri al Vaticanului. În particular a fost subliniată tema 
cooperării de succes la nivel european pentru apărarea valorilor comune şi s-au analizat 
perspectivele de colaborare între Biserica Catolică şi statul român în spaţiul educaţiei. Nu s-a 
uitat de problemele care încă afectează comunităţile catolice din România, recunoscându-se 
contribuţia Bisericii Catolice în integrarea comunităţilor româneşti de peste graniţe. “Din 
faptul că vizita mea nu a fost anulată am înţeles respectul Papei Benedict al XVI-lea pentru 
poporul român”, a declarat preşedintele României, conform Gandul.info. “Am înţeles mâna 
întinsă creştinilor ortodocşi de creştinii catolici. I-am transmis mesajul creştinilor catolici şi 
ortodocşi ai României. Un mesaj de solidaritate, de respect.” Conform aceleiaşi publicaţii, 
preşedintele a mai declarat: “Am avut o întâlnire unică. Nu se va mai repeta şi nu vom mai 
avea niciodată un asemenea partener. A fost nu doar o întâlnire politică, ci şi o întâlnire de 
suflet. Am avut sentimentul că în faţa mea este un Papă care nu a avut decât un mesaj: 
vreau să fii bun. Ceea ce eu cred că mi-a comunicat astăzi Papa a fost că avem nevoie să 
fim mai buni unii cu alţii”. 

                                                                                www.catholica.ro                          
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