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 „ Îmi doresc ca noi toţi, după aceste zile de har, să avem curajul – chiar 
curajul – de a umbla în prezenţa Domnului, cu Crucea Domnului; de a construi 
Biserica pe Sângele Domnului, care a fost vărsat pe Cruce, şi să mărturisim unica 
mărire: Cristos Răstignit. În acest fel, Biserica va merge înainte. Speranţa mea pentru 
noi toţi este ca Spiritul Sfânt, prin rugăciunea Fecioarei Maria, Maica noastră, să ne 
acorde acest har: de a umbla, de a construi, de a-l mărturisi pe Isus Cristos Răstignit. 

Aşa să fie.”    Papa Francisc 
  

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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Biblia - Cuvânt Dumnezeiesc 
 

Cuvântul Tău este făclie pentru paşii mei/ Şi lumină pentru cărarea mea./ Cât e de 
luminoasă revelaţia cuvintelor Tale,/ Ea îi face înţelepţi chiar şi pe cei simpli./ Întăreşte paşii mei 
întru cuvântul Tău/ Şi să nu mă stăpânească nici o fărădelege.(Psalm 118,105.130.133, 
trad.Pr.Dr.Liviu Pandrea) 

Definiţii enunţate:„Sfânta Scriptură, numită şi Biblie, este o carte sfântă, căci ne învaţă 
despre Dumnezeu şi ne arată ce trebuie să facem ca să fim şi noi sfinţi. Tot ce este scris în 
această carte este adevărat, căci nu e scrisă de oameni, ci însuşi Spiritul Adevărului a stat lângă 
scriitorii ei, învăţându-i ce să scrie şi ajutându-le ca să nu greşească”- Episcop Dr. Ioan  Bălan, 
Lugoj, 1937. Sfântul Ioan Gură de Aur zice că Biblia este o mină de aur (Omilia 8 cap 1 la Cartea 
Facerii), şi o grădină a raiului (Om.1 cap 1 către poporul din Antiohia) şi chiar farmacie, în care 
găseşti leac pentru toate (Om.37 cap.1 la Evanghelia după Ioan). De aceea zice că nimic nu e aşa 
de folositor ca şi citirea Sfintei Scripturi (Om.12 cap.5 în contra Anomeilor). 

Biblia este Cartea care cuprinde Descoperirea dumnezeiască, fiind însuflată de Spiritul 
Sfânt, potrivit textului:”Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, 
spre mustrare, spre îndreptare, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătit 
pentru tot lucrul bun” (Epistola a doua către Timotei 3,16-17). De remarcat că Apostolul Pavel 
foloseşte în Epistolă acelaşi cuvânt ca proorocul Moise în cartea Genezei (Facerea) 2,7: „Domnul 
Dumnezeu l-a zidit pe om (pe Adam) din pământ, şi a suflat asupra lui suflare de viaţă şi (astfel) 
s-a făcut omul întru suflet viu”. 

Mesajul: Întreaga Sfântă Scriptură este o descoperire, o revelaţie:Prin Sfânta Scriptură a 
Vechiului Testament, Dumnezeu spune lumii post-adamitice: Mesia - Cristos va veni! Prin 
Sfânta Scriptură a Noului Testament, Dumnezeu spune omului: Logosul (Dumnezeu-Cuvântul) 
S-a întrupat şi S-a jertfit pentru tine şi pentru întreaga lume, pentru îndumnezeirea ta 
şi pentru transfigurarea lumii! 

Pentru a ilustra acest adevăr, autorii sacri, fiecare cu talentul său, au folosit genuri literare 
diferite (poeme, istorisiri, proverbe, parabole, imagini din viaţa zilnică), exprimându-se în stilul 
epocii în care au trăit şi la nivelul ştiinţific de atunci, neavând ca scop să facă ştiinţă, ci 
simplamente să povestească istoria Creaţiei şi a Mântuirii oamenilor - planul lui Dumnezeu asupra 
omenirii şi iubirea Lui nemărginită prin Iisus Cristos. Scopul principal al Bibliei este să transmită un 
mesaj religios, spiritual, din partea lui Dumnezeu. Biblia este Marea Carte a familiei creştine, 
împărtăşită cu poporul evreiesc (Vechiul Testament), în care numele lui Dumnezeu e prezent în 
inima omenirii în mers spre El, prin încercările suferinţei, iubirii şi ale morţii. 

Cititul sau receptarea şi folosul citirii.Unii biblicişti spun că Sfânta Scriptură se oferă 
tuturor ca o prescură; depinde de cititor dacă pentru el prescura:rămâne pâine dospită;devine 
anafură sause poate transfigura în Trup euharistic.Aceasta depinde de treptele pe care a urcat 
cititorul:1) de cunoaştere,2) de iniţiere sau3) de sfinţenie. Aşadar: 1) Dacă deschizi Cartea spre a 
şti ce conţine, din simplă curiozitate, vei descoperi o operă literară unică: poezii, drame, 
istoriografie, legislaţie, profeţii, eseuri filosofice, imnuri sacre şi sapienţiale. Da, o pâine dospită, 
hrănitoare pentru tot omul doritor să cunoască. Dar această cunoaştere va provoca întrebări la 
care nu va putea răspunde. S-ar putea chiar să-l smintească.2) Dacă doreşti să înţelegi înţelesul 
cuvintelor (unele traduse neadecvat sau neîmbrăcate în haina de azi a limbii române), vei relua 
citirea fără grabă a doua şi a treia oară, revenind pe textul din faţă, după ce ai citit textele 
paralele, indicate în subsolul paginii, şi eventualele note explicative. Limita cunoştinţelor tale de 
cultură generală, te va împinge spre reliefurile altor culturi şi îţi vei deschide noi orizonturi de 
înţelegere. Vei întrezări orizontul, dar nu-l vei putea atinge. Vei dori, totuşi,mai mult. Excelsior! Mai 
sus!3) Doar dorul de sfinţenie te poate ajuta să cunoşti înţelesurile şi rostul dinlăuntrul 
cuvintelor. Acest dor întraripat al sufletului îţi poate descoperi mesajul întregii Biblii: şi anume că 
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toate aceste Cărţi au fost scrise de dragul unui singur Personaj, Iisus Cristos şi de dragul unei 
singure fiinţe, omul, pentru care Iisus a coborât din Cer.Aceasta înseamnă că toată Cartea se 
îndreaptă spre tine, cititorule! Dacă ai descoperit Cartea, te-ai descoperit pe tine însuţi şi menirea 
ta de fiu al cerului, în viaţa veşnică. Astfel cuvintele Bibliei devin Cuvânt transfigurat şi 
transfigurator, Trup euharistic. „Căci viaţa veşnică aceasta este: să te cunoască pe Tine, singurul 
Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Cristos, pe Care L-ai trimis”(Ioan 17,3).De aceea Biserica 
îndeamnă foarte stăruitor pe toţi creştinii ca, prin citirea frecventă a Sfintei Scripturi, să-şi 
însuşească „înalta cunoaştere a lui Iisus Cristos”(Fil.3,8) deoarece „necunoaşterea Scripturilor este 
necunoaşterea lui Cristos”(Sfântul Ieronim, cf.CBC 133).Îndemnul stăruitor al Bisericii ne 
aminteşte de vedenia profetului Iezechiel, când i S-a arătat Domnul Dumnezeu la râul Chebar, în 
al cincilea an al robiei babiloniene, şi dându-i o carte făcută sul, i-a zis:”Fiul omului, mănâncă 
această carte şi du-te şi grăieşte către fiii lui Israel!”. Astfel mi-a deschis El gura şi m-a făcut să 
mănânc cartea. Şi mi-a zis: „Fiul omului, gura ta va mânca şi pântecele tău se va sătura cu 
această carte care ţi se dă!”Aşa că am mâncat-o, şi-n gura mea era dulce ca mierea. Şi mi-a zis: 
”Fiul omului, du-te şi intră la casa lui Israel şi grăieşte-le cuvintele Mele”(Iezechiel 3,1-4). 

Câteva recomandări, personale, pentru cel ce doreşte să înceapă a citi Sfânta 
Scriptură 

1) Înainte de a deschide Biblia, adu-ţi aminte că ai în mână Cartea sfântă, scrisă de sfinţi şi 
care te poate duce şi pe tine la sfinţenie.2) Dacă ai început, să nu întrerupi citirea, sub nici un 
motiv, adică să nu laşi să treacă nici o zi în care să nu citeşti măcar câte un capitol.3) După ce ai 
parcurs una din cărţi, să repeţi citirea, de data aceasta citind şi textele paralele din celelalte cărţi 
la care se face trimitere.4) Îţi propun, din motive didactice, să începi citirea cărţilor Bibliei în 
următoarea ordine: Întâi, Sfânta Evanghelie după Luca şi Faptele Apostolilor ; apoi Sfânta 
Evanghelie după Matei şi după Marcu; Epistolele sfântului apostol Petru, Ioan, Iacob, Iuda şi ale 
Sf.Ap.Pavel; Evanghelia după Ioan şi Apocalipsa; apoi cele 39 + 14 cărţi ale Vechiului Testament, 
în ordinea din canon. 

Atenţie la traduceri tendenţioase 
Pământenii au tradus până acum Biblia în 2029 de limbi(statistică anul 2005), considerând-

o Cartea de căpătâi a omenirii, Cartea Vieţii(Apocalipsă 3,5).De observat că deși Sfântul Tezaur al 
cuvintelor sacre Dumnezeu l-a aşezat, spre curată păstrare şi mântuitoare folosire, în Biserică, cu 
dispoziţie expresă:„De va mai adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va trimite asupra lui 
pedepsele ce sunt scrise în cartea aceasta”(Apoc. 22,18), totuşi, în locul Bibliei, tradusă cu acribie 
după ediţiile canonice verificate de Biserică (Septuaginta, Vulgata), se editează multe, foarte multe 
„biblii” de către „societăţi” care, ori sunt indiferente faţă de textul sacru şi îl traduc arbitrar, ori 
sunt interesate să producă dezbinări în Biserică şi falsifică textul original. Trist, foarte trist: să 
foloseşti Cartea Iubirii spre a semăna învrăjbire! 

Oameni buni, oricine poate intra într-o farmacie, dar medicamentul folositor ni-l poate oferi 
cel ce este farmacist, la recomandarea celui ce este medic. Așa și textul corect al Bibliei şi 
interpretarea corectă, spre folos sufletesc, sunt asigurate de asistenţa Spiritului Sfânt, în Biserică. 
Oricine poate intra într-o farmacie biblică, dar îi este spre mântuire numai dacă medicul este 
Dumnezeu şi dacă farmaciştii lucrează sub cupola de har a sfintei Sale Biserici. 

 
Să ne rugăm  

„Dă-mi mie, robul Tău, harul să fiu viu/ Şi să păzesc întocmai cuvintele Tale. 
Fă să cadă vălul de pe ochii mei/ Şi voi contempla minunile cuprinse în Legea Ta. 
Pribeag sunt pe pământ,/ Să nu ascunzi de mine poruncile Tale. 
Mi-e sufletul sfârşit de cel mai aprig dor,  
De a şti în toată vremea voinţele Tale”(Psalm 118,17-20). 
 
 
Mănăstirea Prislop, 3 iunie 2013                     Preot Vasile-Romul Pop 
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                   Sfânta Scriptură

  
Sfânta  Scriptură este cartea de căpetenie a creștinilor. O numim și Cartea Cărților 

sau Cartea Vieții, fiindcă ea cuprinde  învățătura dumnezeiască adresată nouă, oamenilor, 
în scopul mântuirii; cuprinde  ”Cuvântul vieții veșnice” (Ioan 6,63), ”Cuvântul mântuirii” 
(Fapte  l3,26), ”Cuvântul lui Dumnezeu” (Lc.3,2). 

Sfânta Scriptură, Cartea veșnică, este documentul unic ce exprimă iubirea lui 
Dumnezeu față de oameni, cărora le arată calea spre fericirea veșnică. Nicio carte pe lume 
nu suportă comparație cu ea,  sub raportul conținutului și al caracterului universal, fiind 
tot atât de potrivită la pol ca și la ecuator, la negri ca și la albi sau la galbeni,  la felurite 
tipuri de caractere umane. Deși e un mozaic de 66 de cărți canonice, scrisă de aproape  
40 de autori deosebiți ca stare socială și intelectuală, de la ciobani până la împărați, Biblia 
păstreză în întregul ei aceea unitate a cuprinsului mesajului divin, imprimată de insuflarea 
Spiritului Sfânt , Cel ”Care a grăit prin prooroci”. Influența ei asupra vieții omenirii sub 
toate aspectele ei, cultural, social, dar mai ales religios, e deasemenea unică în 
lume.Răspândită practic în întreaga lume, este cartea cea mai multiplicată și mai tradusă  
în cele mai multe limbi. 

Învățăturile Sfintei Scripturi au putere de a-i trezi pe oameni la viață nouă (Fapte 
6,7), fără a se învechi; ele sunt veșnice și folositoare spre  mântuire în toate timpurile și în 
toate locurile. ”Cerul și pământul vor trece , dar cuvintele Mele nu vor trece” ne zice 
Domnul nostru Isus Cristos (Mt.24,35). 

Așadar prin Sfânta Scriptură noi înțelegem  colecția cărților sfinte care au fost scrise 
sub influența Spiritului Sfânt într-un răstimp de aproape 1500 de ani, adică de la 
Moise,care a trăit la circa 1400 de ani  înaintea lui Cristos, și până la autorul Apocalipsei, 
circa 100 de ani după Cristos. 

Deși este scrisă de către oameni, conținutul Sfintei Scripturi este insuflat de Spiritul 
Sfânt, căci această  Carte a cărților cuprinde un mesaj al lui Dumnezeu adresat oamenilor, 
în folosul desăvârșirii și  mântuirii lor. Sfântul Apostol Pavel spune lămurit  în această 
privință : ”Toată Scriptura este  insuflată de Dumnezeu și de folos spre  învățătură, spre 
mustrare, spre îndreptare, spre înțelepțirea cea întru dreptate, astfel ca omul lui 
Dumnezeu să fie desăvârșit, bine pregătit pentru orice lucru bun” (II Tim. 3,16-17). 

Prin ”insuflare” înțelegem lucrarea Spiritului Sfânt asupra  scriitorului biblic pentru a 
primi și a scrie  învățăturile mântuitoare, ferindu-l de greșeli și rătăciri de la adevărul cel 
veșnic. 

Este bine să știm că în Sfânta Scriptură sunt părți ușor de înțeles, dar și părți mai 
greu de înțeles. Nu oricine are destulă pricepere și înțelegere să tâlcuiască Scriptura, ci 
pentru aceasta trebuie oameni bine pregătiți, cunoscători ai dreptei credințe, de largă 
cultură și competență. 

Acest lucru îl arată marele Apostol Petru în epistola sa, când, referindu-se la 
epistolele Sf. Apostol Pavel, scrie că în ele sunt unele lucruri ”anevoie de înțeles” pe care 
cei neștiutoti și neîntăriți le răstălmăcesc  ca și pe celelalte Scripturi,  spre a lor 
pierzare”(II Petru  3,16) 

Sfânta Scriptură este comoara de preț a Bisericii și numai Biserica  o poate explicca 
fără greșală. În  același timp însă a citi cât mai des Sfânta Scriptură, spre îmbogățirea 
sufletească, întărirea credinței  și  îmbunătățirea vieții religios-morale, este o  îndatorire de 

TEOLOGIE 
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seamă a fiecărui creștin, apelând la autoritatea și competența Bisericii atunci când nu 
înțelege suficient anumite părți ale ei. 

Sfânta Sriptură are două părți mari : Vechiul Testament sau Legea Veche și Noul 
Testament sau Legea Nouă. 

Vechiul Testament cuprinde învățăturile  descoperite de Dumnezeu oamenilor prin 
Moise și prin prooroci, bărbați aleși, călăuziți de Spiritul Sfânt care au trăit înainte de 
venirea în lume a Mântuitorului nostru Isus Cristos. Vechiul Testament  cuprinde, în parte, 
istoria poporului evreu ca popor ales să păstreze  învățătura  despre Unul și Adevăratul 
Dumnezeu. Totodată în cărțile Vechiului Testament ne este descrisă lucrarea lui 
Dumnezeu în crearea și purtarea de grijă a lumii.  Tot aici găsim cele zece porunci date lui 
Moise pe Muntele Sinai, Decalogul , ce cuprinde datoririle credincioșilor  către Ziditorul și 
către semenii lor.Despre aceste porunci ca și despre cuvintele proorocilor Vechiului 
Testament, Mântuitorul spune: ”Să nu socotiți  că am  venit să stric  Legea sau proorocii; 
n-am venit să stric, ci să împlinesc” (Mt.5,17). 

Cărțile Vechiului Testament sunt  în număr de 39. Unele au cuprins istoric : 
Facerea, Ieșirea,, Leviticul, Numerii, Deuteronomul, Iosua, Judecătorii, Rut, I Regi, II 
Regi,  III Regi,   I Cronici, II Cronici,Ezdra, Neemia, Estera.  Altele au cuprins didactic  sau 
învățătoresc și anume : Psalmii, Cartea lui Iov, Proverbele lui Solomon, 
Ecleziastul,Cântarea cântărilor.  Al treilea fel de cărți ale Vechiului Testament sunt cele 
Profetice : Profeții  mari : Isaia, Ieremia , Iezechil,,Daniil, Plângerile lui Ieremia. Profeții 
mici : Oseea,Amos, Miheia, Ioil, Iona, Naum, Avacum, Sofonie, Agheu, Zaharia  și 
Maleahi. 

Înafară de aceste cărți,  numite canonice, Sfânta Scriptură a Vechiului Testament 
mai  cuprinde și alte cărți, necanonice, care nu fac  parte  propriuzis din Vechiul 
Testament și pe care Biserica le socotește bune de citit și ziditoare de suflet. 

Însemnătatea deosebită a Vechiului Testament  stă în aceea că Dumnezeu i-a 
pregătit pe oameni pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos și pentru primirea și 
înțelegerea Noului Testament ; i-a călăuzit spre Legea cea nouă, căci  în Cristos  s-au 
împlinit toate  prorociile. 

Noul Testament  sau Legea cea Nouă cuprinde toate învățăturile  dumnezeiești 
date nouă de  însuși Mântuitorul nostru Isus Cristos , Dumnezeu Fiul, transmise de către 
Sfinții Apostoli și urmașii lor. 

Noul Testament  are un număr de 27 de cărți și anume : Cele patru Evanghelii : 
Matei, Marcu, Luca și Ioan; Faptele Apostolilor, Epistolelle Sfântului Apostol Pavel : 
Romani,  I Corinteni, II Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni,  I Tesaloniceni,  II 
Tesaloniceni,  I Timotei,  II Timotei, Tit, Filimon și Evrei; Epistolele catolice : Iacob,  I 
Petru,   II Petru,  I Ioan,  II Ioan  ,III Ioan, Iuda și ultima carte , Apocalipsa Sfântului 
Apostol și Evanghelist Ioan. 

Așadar, Sfânta Scriptură,  cuprinzând învățăturile necesare mântuirii, are o mare 
însemnătate și valoare pentru viața noastră. Dar pentru ca aceste învățături să ne poată fi 
cu adevărat folositoare,  trebuie să le înțelegem și să le pătrundem și să ne împărtășim de  
lumina lor cu adevărat dumnezeiască, urmându-le în mod practic și statornic în viața 
noastră creștinească.  La toate  slujbele noastre bisericești  auzim citiri din Sfânta 
Scriptură. Când intrăm în biserică sărutăm Sfânta Evanghelie  în semn de cinstire 
deosebită și îngenunchem când ni se citește din ea, simțind prezența Mântuitorului care 
este cu noi până la sfârșitul veacurilor. La Sfânta Liturghie , ca și la alte slujbe, se  citește 
Apostolul ce cuprinde părți din scrierile Sfinților Apostoli,iar apoi se citește Sfânta 
Evanghelie, care istorisește viața , învățăturile și minunile Domnului nostru Isus Cristos. 
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Bunii creștini citesc cu multă evlavie Psalmii lui David, ca pe niște rugăciuni și imne de 
preamărire a lui Dumnezeu. 

Drept aceea, călăuziți de Sfânta Biserică, să ne apropiem  cu frică de Dumnezeu, cu 
credință și cu dragoste  de comoara spirituală a Sfintei Scripturi, spre a ne hrăni și a ne 
întări sufletul prin cuvântul adevărului dumnezeiesc, spre mântuirea  noastră, căci însuși 
Mântuitorul ne spune : ”Fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el 
”(Lc. 11,28).                                                                      
                                                                                 Preot  Țurcaș Gheorghe,                 
                                                                                  vicar foraneu al Silvaniei 

                

Enciclicele Papei - teolog 
  

În seara zilei de 28 Februarie 2013, porţile reşedinţei papale de vară de la Castelul 
Gandolfo s-au închis, Garda Elveţiană s-a retras şi a început un nou capitol în viaţa Bisericii 
Catolice. 
 Sanctitatea Sa Benedict al XVI-lea, Papă Emerit – aşa cum este cunoscut acum, nu va 
mai fi văzut în public. Va duce o viaţă devotată rugăciunii şi studiului. În termeni umani, 
această abdicare voluntară a puterii şi a responsabilităţii pare extraordinară, dar aşa se 
înţelege greşit rolul pe care umilinţa îl joacă în viaţa creştină şi mai ales în acest caz, al 
Papei Benedict. Pe această umilă cale a Crucii, Papa-teolog se retrage lăsând însă în urmă 
peste 70 de mesaje la diferite ocazii, peste 200 de audienţe generale, peste 300 de predici şi 
discursuri şi nu în ultimul rând trei Enciclice. Prima dintre ele a fost Deus Caritas Est. 
 Întrerupând tradiţia, chiar Benedict al XVI-lea şi-a prezentat Enciclica cititorilor într-o 
revistă italiană, semnând-o pe 25 Decembrie 2005. În luna Februarie a anului următor, o 
prezenta cu acest comentariu: 
 „De fapt, iniţial, textul ar putea apărea oarecum dificil şi teoretic. Totuşi, când cineva 
începe să-l citească, cu siguranţă dorea să răspundă câtorva întrebări concrete legate de 
viaţa creştină. 
 Prima întrebare este următoarea: Este posibil să îl iubim pe Dumnezeu? Mai mult: 
Poate fi dragostea obligatorie? Nu este un sentiment pe care unii îl au şi alţii nu? Răspunsul 
la prima întrebare este: da, îl putem iubi pe Dumnezeu, mai ales pentru că El nu a stat 
departe de noi, ci a intrat şi intră în viaţa noastră. Vine să ne întâlnească pe fiecare dintre 
noi: în Sfintele Taine prin care acţionează în viaţa noastră; cu credinţa Bisericii prin care El 
ni se adresează; prin contactul cu alte persoane care ne transmit lumina; cu ordinea prin 
care intervine în viaţa noastră; de asemenea, cu semnele creaţiei pe care ni le -a dat. 
 Nu numai că ne-a oferit iubire, El a trăit-o primul şi bate la uşa inimii noastre în multe 
feluri pentru ca să ne trezească răspunsul iubirii. Iubirea nu este numai un sentiment. Voinţa 
şi raţiunea îi aparţin de asemenea. Cu Cuvântul Său, Dumnezeu se adresează raţiunii 
noastre, voinţei şi sentimentelor noastre, pentru ca să putem învăţa să-L iubim «cu toată 
inima şi cu tot sufletul.» De fapt, nu găsim dragostea de-a gata, ci trebuie să se maturizeze, 
ca să spunem aşa. Putem învăţa să iubim încet, astfel că iubirea va implica toată puterea 
noastră şi va deschide o cale pentru o viaţă dreaptă. 
 A doua întrebare este următoarea: ne putem iubi «aproapele» când pare ciudat şi 
chiar antipatic? Da, putem dacă suntem prieteni ai lui Dumnezeu, dacă suntem prieteni ai lui 
Hristos. Dacă suntem prieteni ai lui Hristos, devine tot mai evident că ne-a iubit şi ne 
iubeşte, chiar dacă de multe ori ne întoarcem privirea de la El şi trăim conform altor criterii. 
În schimb, dacă legătura cu Dumnezeu devine din ce în ce mai importantă, atunci începem 

TEOLOGIE 
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să îi iubim pe cei pe care Dumnezeu îi iubeşte şi pe cei care au nevoie de noi. Dumnezeu 
vrea ca să fim prieteni cu prietenii Lui, şi putem fi dacă suntem apropiaţi de ei.  
 În cele din urmă, se ridică şi această întrebare: Oare nu înrăutăţeşte Biserica prin 
poruncile şi interdicţiile ei bucuria iubirii, a sentimentului de a ne simţi iubiţi care ne conduce 
către altul şi caută să fie transformată în uniune? În Enciclică am încercat să demonstrez că 
cea mai profundă promisiune a iubirii se poate maturiza atunci când nu căutăm o fericire 
trecătoare şi instantanee. Din contră, împreună găsim răbdarea de a-l descoperi pe celălalt 
din ce în ce mai mult în profunzimea persoanei lui, în întregimea trupului şi a sufletului, 
astfel că într-un final fericirea celuilalt devine mai importantă decât a mea. Atunci, nu se mai 
doreşte primirea a ceva, ci dăruirea de sine, iar în această eliberare a sinelui, persoana se 
regăseşte şi se umple de bucurie. 
 În Enciclică vorbesc de o cale a purificării şi a maturizării necesare astfel ca adevărata 
promisiune a «iubirii» să fie îndeplinită. Limbajul Tradiţiei Bisericii a numit acest proces 
«educare în castitate», care, pe scurt, nu înseamnă altceva decât a învăţa întreaga iubire în 
răbdarea dezvoltării şi maturizării. 
 În a doua parte se vorbeşte despre caritate în serviciul iubirii Bisericii faţă de cei care 
suferă în trup şi suflet, şi au nevoie de darul iubirii. Aici se ridică două întrebări: poate lăsa 
Biserica acest serviciu altor organizaţii filantropice? Răspunsul este nu. Biserica nu o poate 
face. Biserica trebuie să practice dragostea de aproapele ca şi comunitate, altfel ea L -ar 
propovădui pe Dumnezeu în mod incomplet şi insuficient. 
 A doua întrebare: Nu ar fi mai bine să se promoveze o ordine a justiţiei în care să nu 
mai existe oameni nevoiaşi, iar caritatea să devină ceva superfluu? Răspunsul este 
următorul: în mod sigur scopul politicii este de a crea o ordine dreaptă în societate, unde 
ceea ce este al cuiva, este recunoscut pentru fiecare, şi unde nimeni nu suferă de sărăcie. În 
acest caz, dreptatea este scopul adevărat al politicii, precum pacea nu poate exista fără 
dreptate. Prin natura ei, Biserica nu se implică în politică, respectând în schimb autonomia 
statului şi a instituţiilor lui. 
 Cerinţa pentru această ordine a justiţiei corespunde motivului comun, la fel cum 
politica este ceva ce priveşte pe toţi cetăţenii. Oricum, adesea motivul este orbit de către 
interese şi dorinţa de putere. Credinţa serveşte la purificarea motivului, pentru ca să se 
poată vedea şi decide în mod corect. Deci, este sarcina Bisericii să vindece motivul şi să 
susţină dorinţa de a face bine. În această legătură, fără angajarea în politică, Biserica 
participă vehement în lupta pentru dreptate. Este implicată pentru creştini în serviciul public, 
în acţiunea politică, pentru a deschide mereu noi căi pentru dreptate.  
 Totuşi, am răspuns doar la jumătate dintre întrebări. Celelalte întrebări pe care doresc 
să le subliniez în Enciclică, spun următorul lucru: dreptatea nu face niciodată dragostea 
inutilă. Dincolo de dreptate, omul va fi întotdeauna în nevoia de dragoste, precum este 
singurul capabil de a da suflet dreptăţii. Într-o lume care este rănită atât de profund precum 
este cea pe care o cunoaştem în zilele noastre, această afirmaţie nu are nevoie de 
demonstraţie. Lumea aşteaptă mărturia iubirii creştine care este inspirată de credinţă. În 
lumea noastră, atât de des întunecată, lumina lui Dumnezeu străluceşte cu această iubire.” 
 La data de 26 Aprilie 2006, publicaţia L'Osservatore Romano (ediţia săptămânală în 
limba engleză), făcea următorul rezumat pe marginea eciclicii:  

"Rămânând în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în noi 
«Dumnezeu este iubire şi cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu 

rămâne în el.» (I Ioan 4, 16) 
Aceste cuvinte cu care începe Enciclica exprimă fundamentul credinţei creştine. Într -o 

lume în care numele lui Dumnezeu este corelat cu răzbunare sau chiar cu ură şi violenţă, 
mesajul creştin al unui Dumnezeu-iubire este bine-venit. 

Enciclica se împarte în două părţi. Partea I prezintă o reflecţie teologică şi filosofică 
asupra diferitelor dimensiuni ale «iubirii» - eros, philia, agape, şi explică câteva lucruri 
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importante referitoare la dragostea lui Dumnezeu pentru om şi relaţia intrinsecă dintre 
dragostea Lui şi dragostea umană. Partea a II-a reflectă practica iubirii aproapelui. 

Partea I 
Termenul «iubire», unul dintre cele mai folosite şi abuzate cuvinte în ziua de azi, are 

o multitudine de înţelesuri. De la ele emerge însă un arhetip al iubirii prin excelenţă: 
dragostea dintre un bărbat şi o femeie, care în Grecia antică era desemnată prin «eros».  

În Sfânta Scriptură, mai ales în Noul Testament, conceptul de «iubire» este examinat 
îndeaproape, o aprofundare care conduce la înlocuirea lui «eros» cu termenul «agape», care 
exprimă o dragoste ce se jertfeşte. Această nouă viziune a iubirii, o inovaţie creştină, a fost 
nu de puţine ori privită într-un mod negativ, ca şi o respingere a «eros-ului» şi corporalităţii. 
Deşi au existat aceste tendinţe, înţelesul acestei profunzimi este diferit. «Eros-ul», parte a 
naturii umane chiar de la Dumnezeu-creatorul, are nevoie de disciplină, purificare şi 
maturizare pentru a nu-şi pierde demnitatea originară şi a degenera în corporalitate, 
devenind un produs. 

Credinţa creştină a considerat mereu omul ca şi o fiinţă în care materia şi spiritul se 
întrepătrund, din care primeşte o oarecare nobleţe. Putem afirma că provocarea «eros-ului» 
este depăşită când trupul şi mintea se află într-o perfectă armonie în fiinţa umană. În acel 
punct, iubirea devine într-adevăr o bucurie, un extaz, dar nu în sensul unui moment efemer, 
ci ca un exod dinspre introvertire către eliberare prin dăruire de sine, şi astfel la 
descoperirea de sine şi a lui Dumnezeu. În acest fel, «eros» poate înălţa fiinţa umană «în 
extaz» către Divinitate. Pe scurt, între «eros» şi «agape» trebuie să existe o legătură. Într -
adevăr, cu cât cele două găsesc mai mult echilibrul perfect în dimensiunile lor diferite, cu 
atât mai mult se realizează adevărata natură a iubirii. 

Chiar dacă la început «eros» este principala dorinţă, în apropierea celeilalte persoane 
devine din ce în ce mai puţin preocupată de sine, caută treptat fericirea celuilalt, se dă pe 
sine şi vrea «să fie» pentru celălalt. Acela este momentul în care elementul «agape» 
pătrunde în această iubire. În Isus Hristos, întruparea iubirii lui Dumnezeu, «eros -agape» 
ajunge la forma perfectă. Murind pe Cruce, dăruindu-Se pe Sine pentru a-l ridica şi salva pe 
om, Isus exprimă dragostea în cea mai sublimă formă a ei. El a garantat o prezenţă 
permanentă a acestui act de dăruire prin instituirea Sfintei Euharistii, în care se oferă sub 
speciile pâinii şi a vinului, ca nouă mană prin care ne uneşte cu El. Participând la Euharistie, 
suntem şi noi implicaţi în această dinamică a dăruirii Sale. Suntem uniţi cu El şi în acelaşi 
timp, cu toţi ceilalţi cărora Li se oferă, şi astfel devenim «un singur trup.» 

Aşa sunt unite iubirea de Dumnezeu şi iubirea de aproapele. Porunca dublă, 
mulţumită întâlnirii cu dăruirea («agape») lui Dumnezeu, nu mai este doar un precept: 
iubirea poate fi o «poruncă» pentru că prima dată a fost dăruită. 

Partea a II-a 
Iubirea de aproapele, întemeiată pe iubirea de Dumnezeu, precum este o 

responsabilitate a fiecărui credincios, este de asemenea, o responsabilitate a întregii 
comunităţi ecleziale, care trebuie să reflecte în activitatea caritativă iubirea intratrinitară. 
Conştientizarea acestei responsabilităţi a avut o relevanţă esenţială în Biserica Primară 
(Faptele Apostolilor 2, 44-45), şi foarte curând nevoia unei forme de organizare a devenit 
evidentă, ca o supoziţie prealabilă pentru a fi mai eficientă. 

Astfel a fost înființat «diaconatul» în structura fundamentală a Bisericii, ca o formă a 
iubirii aproapelui exercitată într-o manieră comunitară şi disciplinată - un serviciu concret dar 
în acelaşi timp spiritual (Fapte 6, 16). Pe măsură ce Biserica se răspândea, această p ractică 
a carităţii a fost confirmată ca una dintre responsabilităţile esenţiale. Natura profundă a 
Bisericii este astfel exprimată în îndatorirea ei întreită: proclamarea Cuvântului Domnului 
(kerygma-martyria), celebrarea Sfintelor Sacramente (leiturgia) şi slujirea (diakonia). Aceste 
datorii se presupun una pe alta şi sunt inseparabile. 

Începând cu secolul 19, a fost ridicată o obiecţie fundamentală activităţii caritabile a 
Bisericii. Oamenii văd caritatea ca şi contrară dreptăţii şi va sfârşi prin a deveni un mijloc de 
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menţinere al status quo-ului. Prin faptele individuale ale carităţii, Biserica va întreţine 
continuarea unui sistem prezent nedrept, făcând să pară cel puţin într -o măsură tolerabil şi 
încetinind astfel rezultatul şi potenţiala evoluţie a unei lumi mai bune. În această privinţă, 
marxismul a văzut în Revoluţia lumii şi în preliminariile sale panaceul, leacul problemelor 
sociale, un vis care între timp s-a spulberat.  

Magisteriul Papal, începând cu enciclica Papei Leon al XIII-lea - Rerum Novarum 
(1891), continuând cu trilogia Fericitului Ioan Paul al II-lea (Laborem Exercens - 1981; 
Sollicitudo Rei Socialis - 1987; Centesimus Annus - 1991), a abordat întrebarea socială şi, în 
confruntare cu permanentele situaţii problematice, a dezvoltat o doctrină socială 
comprehensivă care propunea orientări efective extinse dincolo de graniţele Bisericii.  

Totuşi, buna rânduire a societăţii şi a statului este datoria de bază a politicii şi prin 
urmare nu poate fi o responsabilitate imediată a Bisericii. Doctr ina socială catolică nu 
încearcă să confere puterea Bisericii asupra Statului, ci doreşte pur şi simplu să purifice şi să 
ilumineze, aducându-şi propriul aport la formarea conştiinţelor, ca adevăratele nevoi de 
dreptate să poată fi înţelese, recunoscute şi ulterior practicate. Cu toate acestea nu există o 
ordine în stat, oricât de drept ar fi, care poate face un serviciu de iubire superfluă. Statul 
care doreşte să asigure tot, va deveni în cele din urmă o birocraţie incapabilă să garanteze 
lucrul esenţial de care are nevoie o persoana care suferă - de fapt, fiecare persoană: şi 
anume atenţia personală. Cei care vor să scape de iubire sunt pregătiţi să scape de fiinţa 
umană ca şi persoană. 

În timpurile noastre se poate observa un efect pozitiv colateral al globalizării în faptul 
că grija aproapelui transcende limitele comunităţilor naţionale şi tinde să-şi lărgească 
orizonturile spre întreaga lume. Agenţii de stat şi asociaţii umanitare sprijină prin diferite 
mijloace solidaritatea arătată de societatea civilă: acest lucru a condus la fondarea multor 
organizaţii cu ţeluri caritabile sau filantropice. Şi în Biserica Catolică sau alte comunităţi 
ecleziale, au apărut noi forme ale activităţii caritabile. Printre toate aceste organisme, 
speranţa este pentru colaborarea fructuoasă. 

Este însă important ca activitatea caritabilă a Bisericii să nu îşi piardă identitatea şi să 
devină doar o altă formă a asistenţei sociale, dar acest lucru menţine minunăţia esenţei 
creştinismului şi a carităţii ecleziale. 

Prin urmare: 
- activitatea caritabilă creştină, fiind bazată pe competenţa profesională, trebuie să se 

bazeze şi pe experienţa personală a întâlnirii cu Hristos, a cărui iubire a mişcat inima 
credinciosului, trezind în el dragostea de aproapele. 

- activitatea caritabilă creştină trebuie să fie independentă de partide şi ideologii. 
Planul creştin - planul bunului samaritean, planul lui Isus - este «o inimă care vede». 
Această inimă vede unde este dorită dragostea şi acţionează conform dorinţei.  

- activitatea caritabilă creştină, mai mult, nu poate fi folosită ca mijloc pentru ceea ce 
este considerat azi prozelitismul. Dragostea este liberă, nu este practicată ca şi cale de 
realizare a altor ţeluri. 

Dar aceasta nu înseamnă că activitatea caritabilă trebuie să-l lase la o parte pe 
Dumnezeu şi pe Hristos. Un creştin ştie când este timpul să vorbeşti despre Dumnezeu şi 
când este mai bine să nu spui nimic despre El şi să laşi dragostea să vorbească. Imnul iubirii 
Sf. Pavel (I Cor. 13) ar trebui să fie «Magna Carta» al tuturor serv iciilor ecleziale, care le 
poate proteja în faţa riscului de a fi reduse la pur activism. 

În acest context şi în faţa secularismului iminent care poate condiţiona mulţi creştini 
implicaţi în munca de caritate, este necesară reafirmarea importanţei rugăciun ii. Pe de o 
parte, trăind prezenţa lui Hristos se previne experienţa imensităţii nevoilor şi limitărilor 
propriilor acţiuni, ca să nu se ajungă la o stare în care să se spună că faci ceea ce 
Dumnezeu nu pare să facă, sau, pe de altă parte, se previne tentaţia de la ispita inerţiei şi 
renunţării. 
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Oamenii care se roagă nu pierd timpul, chiar dacă unele situaţii par a fi urgente; nici 
nu pretind că aduc o corectare la planul lui Dumnezeu, ci mai degrabă caută - după modelul 
Fecioarei Maria şi a Sfinţilor - să găsească în Dumnezeu lumina şi puterea iubirii care învinge 
întunericul şi egoismul prezent în întreaga lume." 

Benedict al XVI-lea conchide prin prezentarea sfinţilor Bisericii care rămân modele 
însemnate de caritate socială pentru toţi oamenii de bună voinţă. Sfinţii sunt adevăraţii purtători 
de lumină în istorie, pentru că ei sunt bărbaţi şi femei de credinţă, de speranţă şi de iubire.  

Vieţile Sfinţilor nu se referă doar la viaţa lor pământească, ci şi la acţiunea lor în Dumnezeu 
după trecerea la viaţa veşnică. Sfinţii sunt aceia care înţeleg că a te îndrepta către Dumnezeu nu 
înseamnă altceva decât a te apropia mai mult de semeni. Acest lucru poate fi văzut cel mai bine în 
Fecioara Maria. Încredinţarea de pe Cruce: „Iată mama ta” (Ioan 19, 27) devine pentru fiecare 
neam tot mai adevărată. Maria a devenit mama tuturor celor credincioşi. Spre ea aleargă oamenii 
din toate epocile şi din toate ţinuturile – în nevoie, în speranţe, în bucurii, în suferinţe, în 
singurătate sau în viaţa comunitară, primind cu toţii darul bunătăţii sale, al iubirii ei nemărginite. 
Maria – Fecioara şi Mama – ne arată ce este cu adevărat iubirea şi sursa ei, de unde provine 
puterea ei de-a lungul veacurilor. (Cf. Deus Caritas est, 42) 

                                                                                           Pr. Cristian Laslo 

 
 

Veniţi să ne închinăm 
 

 
 „Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Cristos”. Aceasta este chemarea Bisericii, 

care prin slujitorii săi, invită pe toţi credincioşii la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie 
pentru rugăciune şi închinare cu scopul mântuirii sufletelor. Cei care cad în faţa lui Isus 

nu cad spre umilire sau pierzanie, ci cad 
spre înălţare. Să ne plecăm capul „şi să 
cădem al Cristos” pentru că aşa se va 
înălţa sufletul  spre cele mai înalte culmi, 
spre desăvârşire.  

Suntem invitaţi să participăm cu 
toţii la jertfa nesângeroasă de frângere a 
pâinii şi la cina oferită de Cristos cel 
înviat, la ospăţul veşniciei. Şi „acasă fără 
îndoială vă rugaţi, dar nu cu aceiaşi 
eficacitate ca în biserică, de  
unde rugăciunea se ridică la Dumnezeu 
ca strigătul unanim al întregului 
popor”(Sf. Ioan Gură de Aur). Când ne 
rugăm împreună ne conectăm la 
armoniile celeste şi la corul îngerilor, iar 
rugăciunea fiecăruia în parte este mai 

plină de evlavie şi mai înălţătoare, pentru că ne înflăcărăm unul de la altul. „Rugăciunea 
este cea mai puternică armă a creştinului”(Josemaria Escriva). Cu această armă reuşim 
să biruim păcatul, patimile şi pornirile prin harul divin care se revarsă în inimile noastre 
şi pe care le întăreşte. 

TEOLOGIE 
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Biserica noastră greco-catolică consideră că Sfânta Liturghie este cea mai înaltă 
slujire adusă de popor lui Dumnezeu şi a fost  instituită de Isus Cristos la Cina cea de 
Taină când a luat pâine şi binecuvântând, a frânt şi dând ucenicilor a zis: „Luaţi, 
mâncaţi, acesta este trupul Meu” (Mt.26,26). După aceia luând paharul şi mulţumind le-
a dat zicând: „Beţi dintru acesta toţi, că acesta este sângele Meu al Legii celei noi, care 
pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor” (Mt.26,27-28).   

Sfânta Liturghie este un act al Bisericii de participare la rugăciunea lui Cristos 
îndreptată spre Tatăl în Spiritul Sfânt. „Liturghia e culmea spre care tinde acţiunea 
Bisericii şi totodată izvorul din care emană toată puterea ei”. 1 Liturghia are două părţi: 
prima parte este Liturghia Cuvântului când se rostesc rugăciuni, se citeşte Apostolul şi 
Evanghelia şi are loc predica sau cuvântul de învăţătură. Ea are menirea de a pregăti  
partea a doua care este Liturghia Sfintei Euharistii când se săvârşeşte Consacrarea 
euharistică şi împărtăşirea credincioşilor cu Trupul şi Sângele lui Cristos. Prin împărtăşire 
ne închinăm „Tatălui în spirit şi adevăr” (In.4,23). 

 „Scopul  trimiterii Spiritului Sfânt în întreaga acţiune liturgică este punerea în 
comuniune cu Cristos pentru a alcătui Trupul lui. Spiritul Sfânt este seva Viţei Tatălui 
care-şi aduce rodul în mlădiţe. În liturghie se realizează colaborarea cea mai intimă 
dintre Spiritul Sfânt şi Biserică. El, Spiritul de comuniune, rămâne de-a pururi în Biserică 
şi de aceia Biserica este marele sacrament al comuniunii divine care-i adună pe fiii lui 
Dumnezeu risipiţi. Rodul Spiritului în liturghie este, în mod inseparabil, comuniune cu 
Treimea Sfântă şi comuniune frăţească”. 2   Euharistia este şi jertfa Bisericii. „În faţa 
măreţiei acestui mister Sf. Augustin exclamă: «O sacramentum pietatis! O signum 
unitatis! O vinculum caritatis!»; O, sacrament al pietăţii! O, semn al unităţii! O legătură 
a carităţii!”.  

Sfânta Liturghie este jertfă şi taină creştină. Este jertfă pentru că de fiecare dată 
când se săvârşeşte se evocă şi se actualizează în mod tainic „Misterul pascal”, adică 
misterul morţii şi învierii lui Isus, prin care s-a înfăptuit şi continuă să se înfăptuiască 
mântuirea omenirii. Dorinţa jertfitorului este ca darul său să fie primit de Dumnezeu şi 
însuşit ca proprietate divină. Este în acelaşi timp taină, pentru că în mod nevăzut ne 
unim cu Cristos, şi cu noi înşine, în Biserică, prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Său. 
Isus S-a dăruit pe Sine Sfinţeniei lui Dumnezeu jertfindu-I Fiinţa Sa pământească pentru 
a dobândi răscumpărarea veşnică a omului din păcat şi revărsând aspra lui, mărirea 
nemuririi.  

Sfânta Euharistie este punctul culminant al Sfintei Liturghii şi raţiunea acesteia de a 
fi. Ea îşi pune amprenta pe întreaga educaţie religioasă şi este considerată inima şi viaţa 
Bisericii. „Pentru că, de câte ori mâncaţi pâinea aceasta şi beţi paharul acesta vestiţi 
moartea Domnului până va veni El” (1 Co.11,26). „Prezenţa adevăratului Trup al lui 
Cristos şi adevăratul Sânge al lui Cristos în sacrament «nu se poate cunoaşte prin 
simţuri, spune Sf. Toma, ci numai prin credinţă, care se întemeiază pe autoritatea lui 
Dumnezeu»”. 3    

Pe tot cuprinsul Liturghiei alternează rugăciunile cu cântece de laudă şi preamărire 
aduse Sfintei Treimi. Mare este plăcerea păstorului când el semănă cuvântul lui 
Dumnezeu  într-o adunare atentă şi pătrunsă de evlavie şi de harul divin. Nimic nu este 
mai potrivit să ridice sufletul, să-i dea aripi, să-l elibereze de legăturile trupului, să-l 

                                                 
1 C. B. C., ediţia a III – a, 2003,1074; 
2 Idem 1108; 
3 Idem 1381; 
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pătrundă de dragoste şi înţelepciune decât un cântec divin încununat, spre final, de 
imnul luminii şi al credinţei creştine: „Văzut-am lumina cea adevărată, luat-am Spirit 
ceresc, aflat-am credinţa cea adevărată”. Rugăciunea noastră nu se împlineşte de 
fiecare dată, dar de fiecare dată ea ne împlineşte pe noi; ne fortifică sufletul şi ne 
întăreşte cugetul în lupta cu păcatul.  

Să ne străduim ca rugăciunea noastră să fie auzită, iar pentru aceasta ea trebuie să 
fie sinceră, profundă şi susţinută de fapte bune. „Rugăciunea ta rămâne neauzită, când 
o acoperă strigatul celui năpăstuit de tine” (Ioan Gura de Aur). Poarta spre mântuire 
este credinţa, iar mijlocul prin care se poate ajunge la mântuire este rugăciunea 
smerită, statornică şi iubitoare. „Iubirea este rugăciunea la care Dumnezeu îşi apleacă 
întotdeauna urechea” (Gabriel Petru Baetan). 

Biserica este stâlpul şi temelia adevărului, ea este în acelaşi timp pacea şi liniştea 
lăuntrică a creştinilor. În Biserică se realizează triumful adevărului pe pământ, care este 
apoi fericirea aleşilor în ceruri. Strălucirea aştrilor luminează în ceruri aşa cum strălucirea 
păcii creştinilor luminează Biserica. Ea este locul în care credincioşii se adună pentru 
celebrarea duminicală a Euharistiei. Şi acasă ne rugăm, dar „nu te poţi ruga acasă ca la 
biserică, unde sunt cei mulţi, unde strigătul este înălţat către Dumnezeu dintr-o singură 
inimă. Acolo este ceva mai mult, unirea cugetelor, armonia sufletelor, legătura 
dragostei, rugăciunea preoţilor”. 4 În Biserică ne însufleţim uni pe alţi. Liturghia 
duminicală întemeiază şi întăreşte întregul comportament creştin, iar credincioşii îşi 
dovedesc prin aceasta comuniunea în credinţă şi dragoste pentru că duminica este Ziua 
Domnului ce  vesteşte odihna veşnică a omului în Dumnezeu. 

Duminica este un timp favorabil reflecţiei, tăcerii, studiului şi meditaţiei, care 
favorizează progresul vieţii lăuntrice şi creştine. Patriotismul creştinului este dragostea; 
în ochii lui este o singură patrie, Biserica; el are o singură naţionalitate, omenia; şi o 
singură împărăţie, cea a lui Cristos. „Rugăciunea este singura manifestare a omului prin 
care acesta poate lua contact cu Dumnezeu. Gândită crestin, rugăciunea ne arata că 
umilinţa înalţă, iar nu coboară pe om” (Petre Ţuţea).  

Sfânta Liturghie nu se adresează într-un fel bogaţilor şi în alt fel săracilor, ci tuturor 
credincioşilor deopotrivă şi dimpreună. Biserica nu consideră că bogăţia ar fi un păcat, 
dar nici sărăcia o virtute, însă atrage atenţia că sufletul omului este cu atât mai sărac cu 
cât el, omul,  are mai multe bogăţii. Omule, tu ai comori pământene dar sufletul tău nu 
este interesat de ele! Ispăşeşte păcatele tale, curăţă conştiinţa ta, ridică spiritul tău şi 
urcă la ceruri ca să fi părtaş îngerilor şi adună comori acolo sus şi nu aicea jos. Trupul 
are viaţă scurtă dar sufletul are veşnicia. Să nu ne rugăm ca să trăim mult, ci să trăim  
pentru a ne ruga cât mai mult. 

Rugăciunea din Biserică este preferabil să fie continuată cu rugăciunea de acasă. 
Pentru creştini, casa să fie şi ea, un loc de rugăciune fiindcă: „acolo unde doi sau trei 
sunt adunaţi în numele Meu acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Mt.18,20). Toată viaţa 
noastră să o închinăm bunului şi dreptului răscumpărător, Domnului nostru Isus Cristos 
acum şi totdeauna şi în vecii vecilor. Amin!                                                                                 

                                                                                       Măgeruşan Ioan 

                                                 
4 Idem 2179, citând pe Sf. Ioan Gură de Aur. 
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Sălăjeanul care a plătit cu închisoarea 
pentru credinţa sa 

 
Badea Oros, sau şi mai simplu, badea Văsălică, cum îl ştiu sătenii din Bădăcin, un 

om cald, povestitor şi cu frică de Dumnezeu, unul din puţinii oameni în viaţă care au 
apucat să-l cunoască pe Iuliu Maniu şi povestea despre marele om politic, cu atâta drag, 
oricui stătea să-l asculte, s-a stins din viaţă la vârsta de 88 de ani. 
  Simpatia sa faţă de „Sfinxul de la Bădăcin” şi apartenenţa la Biserica Română Unită 
cu Roma l-au costat şi două săptămâni de arest. Vasile Oros, sau baciu Vasile, cum îi spun 
consătenii din Bădăcin, îşi aminteşte de vizitele pe care le făcea Maniu la şcoala din sat. 
„Eram anunţaţi cu câteva zile înainte că, la o anumită dată, va veni în vizită Excelenţa Sa 
Iuliu Maniu, preşedintele Consiliului de Miniştrii. Excelenţa Sa venea pe la noi pentru că 
aici în Bădăcin avea casa natală şi tot el a fost acela care a construit şcoala în care 
învăţam noi”, îşi aduce aminte baciu Vasile. În 1933, octogenarul de astăzi intra pe băncile 
şcolii. Vizitele fostului premier interbelic în sală de clasă erau o adevărată sărbătoare 
pentru elevi şi decurgeau după un tipic bine stabilit. „Când intra în clasă noi îl salutam cu 
<Laudat sa fie Isus>, iar apoi aşteptam cuminţi să ne întrebe câte ceva. În primul rând, îl 
întreba pe învăţător care copii sunt buni la învăţătură, iar apoi mergea la fiecare în parte 
şi, dintr-o gentuţă de piele scoatea câte o pungă de bomboane şi o împărţea elevilor cu 
note bune. Pentru a-i încuraja pe cei care nu primeau bomboane, le promitea că le va 
aduce şi lor bomboane, la o vizită viitoare, dacă vor învăţa bine”, îşi aminteşte octogenarul 
din Bădăcin. Bomboane de la Excelenţa Sa Fără a se lăuda, baciul Vasile spune că şi el a 
„mâncat bomboane de la Excelenţa Sa, până l-a durut stomacul” şi, pentru că era bun la 
învăţătură, era invitat şi să participe la slujbele care se ţineau în casa familiei Maniu, unde 
era amenajată o capelă. „Am cântat în capelă până în 1948, când a venit „sugrumarea”. Şi 
după 1990, când am revenit la greco-catolicism, am continuat să cânt în strană”, mai 
spune baciu Vasile, care prin „sugrumare” înţelege interzicerea, de către comunişti, a 
Bisericii Române Unite cu Roma. A făcut puşcărie. În 1948, Vasile Oros era în armată, la 
Cluj. A aflat de la soţia sa, printr-o scrisoare, că reprezentanţii regimului comunist l-au 
alungat pe preotul greco-catolic şi că miliţienii îi forţează să treacă la ortodoxie. „După 
acea scrisoare, care a fost citită şi de superiori, am ajuns să stau la arest. Doar pentru că 
eram greco-catolic...Nu credeam că voi mai ieşi de acolo. Dar am avut noroc, că soţia mea 
avea un unchi, care a trecut la comunişti, şi el a reuşit să mă scoată din arest”, 
rememorează Vasile Oros. În celula lui Maniu În urmă cu patru ani, în 5 februarie, baciu 
Vasile a ajuns şi la Sighet în celula care a fost închis şi unde a murit Iuliu Maniu. Vizibil 
emoţionat, octogenarul spune că l-au trecut fiorii când a văzut condiţiile în care comuniştii 
l-au ţinut pe „Excelenţa Sa”. „Noi nu avem dreptul să ne plângem. Suferinţele noastre 
sunt prea puţin importante. Excelenţa Sa a suferit precum un martir. N-am înţeles 
niciodată cum au putut comuniştii să-i facă aşa ceva unui om care toată viaţa şi dedicat-o 
ţării”, adaugă Baciu Vasile.  sursa adevarul.ro  
                                                                                                        Paul Maghiu  
 
 

MEMORIA ACTIVĂ 
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Ezechia, model sau lider duplicitar? 
 
 „Ezechia” este un alt nume de 

persoană care exprimă încrederea în 
Dumnezeu, preamărindu-i puterea şi 
tăria; semnificaţia lui poate fi redată în 
traducere prin „tăria mea (hizki) este 
Jahve (Ja/Jahu)”. Într-un psalm de o 
frumuseţe deosebită  (Ps 18,2) care 
începe cu renumitele cuvinte „Iubi-te-voi, 
Doamne”, autorul eliberat de violenţa 
duşmanului se roagă cu aceste cuvinte: 
„Domnul este întărirea mea (Jahve, hizki) 
şi scăparea mea şi izbăvitorul meu”. 
     Ezechia a fost rege peste Iuda, 
regatul de Sud, ajuns pe tron la 25 de 
ani, domnind la Ierusalim între 728-699. 
Opera istorică a Deuteronomistului 
evidenţiază de preferinţă meritele lui 
Ezechia în purificare credinţei jahviste de 
urmele cultului păgân, care invadaseră 
religia mai ales în timpul domniei tatălui 
său Ahaz (734-728) şi care vor înflori din 
nou foarte curând în timpul fiului său 
Manase (699-643).  
Ezechia, lider politic duplicitar 
     El a reuşit să ducă la îndeplinire 
planurile sale politice, presat cum era în 
continuu de ameninţările imperiului 
asirian. Acesta din urmă a restrâns de 
mai multe ori graniţele regatului său, dar 
fără să cucerească Ierusalimul, cum de 
altfel prorocise profetul Isaia. 
     Când regele Ozia, al regatului 
Israel (731-722) s-a hotărât să scuture 
jugul domniei asiriene, regatul din Sud, 
care în 733 sub conducerea lui Ahaz s-a 
supus de bunăvoie şi se angajase să 
plătească tribut, nu a luat parte la 
această mişcare de rebeliune. Pentru 
acest motiv i-a fost cruţată soarta în care 
a căzut regatul Israelului: în 722, prin 
distrugerea capitalei Samaria şi 

deportarea marii majorităţi a populaţiei, a 
fost distrus pentru totdeauna. Şi Ezechia 
iniţial a rămas un supus fidel al 
asirienilor, dar în anii 713-711, sub 
conducerea cetăţii filistene Aşdod, s-a 
aprins din nou mişcare de revoltă şi 
Ezechia a intrat în această coaliţie anti-
asiriană. A primit la Ierusalim o delegaţie 
etiopiană – la care face referinţă Is 18,1-
6 – întru cât faraonul Shabaka, 
fondatorul celei de a XXV-a dinastie 
(etiopiană), a făgăduit sprijinul său 
militar. Dar Isaia îl avertizase pe Iuda în 
privinţa acestei revolte şi timp de trei ani 
profetul umbla fără haine şi desculţ, 
pentru a ilustra prin această acţiune 
simbolică faptul că regele asirian Sargon 
al II-lea (722-705) avea să târască în 
captivitate pe toţi rebelii, fără haine şi 
fără încălţăminte (Is 20,1-6). După cum 
prorocise profetul, în 711 revolta a fost 
sufocată de Sargon şi teritoriul Aşdod a 
devenit provincie asiriană. Regatul lui 
Iuda a reuşit să scape de această 
încorporare în imperiu pentru că a fost 
primul care s-a supus.  
Ezechia: încrederea în sine sau 
încrederea în Domnul? 
     În 705, Sargon a murit şi i-a urmat 
fiul Senaherib (705-681). Cum se 
întâmplă cu regularitate la succesiunea 
tronului, au izbucnit răscoale în tot 
imperiul asirian. Şi Ezechia a încercat să 
folosească această ocazie pentru a se 
elibera o dată pentru totdeauna de jugul 
asirian. El şi-a asumat funcţia de lider al 
coaliţiei anti-asiriene la care au aderat 
diverse mici state din sudul regiunii siro-
palestiniene. Şi de această dată Ezechia a 
căutat sprijinul Egiptului, dar încă o dată 
Isaia (30,1-5; 31,1-3) l-a avertizat să nu 

SINAXAR 
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se încreadă mai mult în Egipt decât în 
Domnul. Regele însă era atât de convins 
de succes încât n-a dat ascultare 
profetului pentru a evita cu orice preţ 
conflictul militar cu Asiria, ceea ce ar fi 
dus la nenorocire. Senaherib a sufocat în 
sânge revoltele din estul imperiului, 
întărind şi mai mult propria domnie. Din 
701, apoi, s-a dedicat problemelor din 
Siria şi Palestina: a supus cetăţile 
feniciene de pe coastă, a înfrânt armata 
egipteană care venea în sprijinul revoltei 
şi a subjugat cetăţile filistene Aşcalon şi 
Ekron. După care şi-a îndreptat marşul 
triumfal împotriva lui Iuda şi a regelui 
Ezechia. Despre aceste evenimente, 
însuşi Senaherib ne informează în analele 
domniei lui. 
     Dar regele lui Iuda îşi luase toate 
măsurile necesare în vederea rezistenţei 
în caz de asediu al capitalei. A întărit 
apărarea şi a asigurat aprovizionarea cu 
apă, indispensabilă unei cetăţi asediate. A 
construit în acest sens un tunel lung de 
500 de metri prin care apa venea în 
rezervorul Siloe de la izvoarele Ghicon, în 
valea Cedronului. Acest canal, ce poate fi 
străbătut şi astăzi când apa are un nivel 
mai redus, dovedeşte nu numai gradul 
ridicat al tehnicii din acel timp dar şi frica 
teribilă care a deterimat măsuri de 
apărare atât de costisitoare. Profetul 
Isaia a critic, cu toate acestea, iniţiativele 
puse în practică, pentru că erau inspirate 
din încrederea în sine, în propria 
inteligenţă şi nu în Dumnezeu.  
     În fine, cursul evenimentelor 
descrise de Analele lui Senaherib nu 
concordă întru totul cu datele biblice. În 
locul asediului descris de Senaherib, 
Biblia ne spune că regele asirian a trimis 
trei miniştri care au pus în act tentative 
de intimidare, înscenate în mod 
magistral, după care asirienii au luat 
calea întoarcerii. Regele Ezechia, la 
rândul său, s-a retras într-o 
ascunzătoare, cuprins de frică şi 
îngrijorare, îmbrăcat în haine de 

pocăinţă. L-a chemat la sine pe Isaia, 
care l-a încurajat aducându-i la 
cunoştinţă planurile lui Senaherib (Is 37, 
1-8). Când Senaherib a cerut pentru a 
doua oară lui Ezechia să se predea, 
Dumnezeu i-a răspuns regelui prin 
profetul Isaia: „Pe calea pe care a venit 
se va întoarce şi nu va intra în cetatea 
aceasta, zice Domnul” (Is 37,34). 
Senaherib, într-adevăr, nu a reuşit să 
asedieze şi să cucerească Ierusalimul. Din 
acelaşi capitol al profetului Isaia (37) 
suntem informaţi că un înger al Domnului 
a lovit tabăra asirienilor, limbaj care de 
obicei face referinţă la izbucnirea unei 
ciume sau a unei gripe ucigătoare. 
Locuitorii Ierusalimului au izbucnit în 
manifestări de bucurie ieşite din comun, 
dar de mulţumire faţă de Dumnezeu, de 
pocăinţă şi convertire, nici vorbă (Is 
22,13 ş.u.). 
     Dar Ezechia nu a scăpat fără 
urmări. Nu numai că a trebuit să 
plătească din nou lui Senaherib tributul 
din urmă, dar a trebuit să trimită la Assur 
un dar de supunere de 30 de talanţi de 
aur (un talant este echivalentul a 35 kg) 
şi 300 de talanţi de argint, ceea ce a 
reuşit să facă numai prin spolierea 
templului ( cf 2 Rg 18,14-16).  
Lectura teologică a puterii politice 
     La nivel politic, aşadar, planurile lui 
Ezechia nu au avut sorţi de izbândă. Nu a 
dat ascultare profetului Isaia, s-a lăsat 
antrenat într-o revoltă prostească 
împotriva puterii imense a asirienilor, 
târând ţara într-o ruină din ce în ce mai 
mare. Provincia lui Iuda a fost devastată 
şi supusă principilor filisteni, vasali ai 
asirienilor, tributurile apăsătoare ale 
populaţiei au rămas neschimbate iar 
Ezechia putea să mulţumească lui 
Dumnezeu dacă Ierusalimul nu a fost 
cucerit şi distrus.  
     Deuteronomistul, însă, în 
evaluarea regilor lui Israel şi ai lui Iuda 
atât din punctul de vedere al istoriei 
profane cât mai ales cel religios, are 
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cuvinte deosebite de elogiu pentru acest 
rege: „dintre toţi regii lui Iuda, niciunul 
nu i-a fost egal, nici dintre urmaşi nici 
dintre predecesori” (2 Rg 18,5 ş.u.; Sir 
49,4). Fidel faţă de cultul lui Iahve, 
asemeni strămoşului său David, a 
purificat cultul de orice infiltraţie a 
elementelor cananeene. Spre deosebire 
de Cartea Regilor, opera istorică a 
Cronicilor se lungeşte îndeosebi în a 
povesti meritele lui Ezechia cu privire la 
templu şi la cult, încât face din el un 
model excelent de reformator. În acest 
fel, lui i se datorează purificarea 
templului şi săvârşirea regulară a cultului 
(2 Cr 29), celebrarea anuală a Paştelui la 
Ierusalim (2 Cr 30) precum şi exerciţiul 
ordonat şi corect al serviciului preoţesc şi 
levitic, cu vărsarea regulată a zeciuielii la 
templu (2 Cr 31). Potrivit Prov 25,1, 
colecţia zicerilor lui Solomon din textul 
actual al capitolelor 25-29 a apărut în 
timpul regelui Ezechia, probabil chiar la 
solicitarea lui.  
     Lui Ezechia i se atribuie şi un imn 
de mulţumire pe care l-a compus după ce 
a fost vindecat de o boală gravă (Is 38,9-
20). În timp ce, muribund, îl implora pe 
Dumnezeu amintindu-i comportamentul 
său pios, Jahve l-a trimis pe Isaia să-i 
spună că avea să mai trăiască alţi 15 ani: 
ca semn al acestei promisiuni divine, a 

făcut să coboare cu zece trepte umbra 
soarelui care era la apus peste treptele 
palatului regal (Is 38,1-8; Sir 48,23).  
Lectura posterităţii 
     Vindecarea mirabilă a lui Ezechia 
lasă de înţeles care este adevărata 
valoare a vieţii umane înaintea lui 
Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-l interesa 
ca regele lui Iuda să obţină mari succese 
politice. Cu siguranţă Ezechia voia să 
obţină ceea ce era mai bun pentru 
poporul său, dar considerând 
extraordinara putere a asirienilor din acel 
timp, nici acrobaţiile diplomatice şi efortul 
armelor nu puteau garanta mare lucru. 
Deuteronomistul şi Cartea Cronicilor îl 
consideră un rege exemplar numai pentru 
că el a folosit toate energiile sale şi 
entuziasmul personal pentru apărarea 
cauzei lui Dumnezeu. Pentru că înaintea 
lui Dumnezeu, voinţa dreaptă şi intenţia 
curată sunt mai importante decât 
succesul, iar generozitatea pentru 
Împărăţia valorilor spirituale, mai de preţ 
decât edificarea unei împărăţii 
pământeşti efemere.  
 
(Text inspirat şi adaptat liber după Paul 
Maiberger, Marile figuri ale Vechiului 
Testament, Mainz 1990; tr.it., Brescia 1995).  
 
 

 

 
  

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc 
la Liturghia de inaugurare a pontificatului 

Piaţa San Pietro, 19 martie 2013 
 
Iubiţi fraţi şi surori, 
Îi mulţumesc Domnului că pot 

celebra această Sfântă Liturghie de 
începere a slujirii petrine în solemnitatea 
sfântului Iosif, soţul Fecioarei Maria şi 
patron al Bisericii universale: este o 
coincidenţă foarte bogată în semnificaţie, 
şi este şi onomasticul veneratului meu 

Predecesor: suntem aproape de el cu 
rugăciunea, plină de afecţiune şi de 
recunoştinţă. 

Îi salut cu afecţiune pe fraţii 
cardinali şi pe episcopi, pe preoţi, pe 
diaconi, pe călugări şi pe călugăriţe şi pe 
toţi credincioşii laici. Le mulţumesc 
pentru prezenţa lor Reprezentanţilor 

  AMVON 



Nr.2 (47) -iunie 2013                        FLORI DE CRIN 
 

18 

celorlalte Biserici şi Comunităţi ecleziale, 
precum şi reprezentanţilor comunităţii 
ebraice şi ai altor comunităţi religioase. 
Adresez salutul meu cordial Şefilor de 
Stat şi de Guvern, Delegaţiilor oficiale din 
atâtea ţări din lume şi corpului 
diplomatic. 

Am ascultat în Evanghelie că “Iosif 
a făcut după cum i-a poruncit îngerul 
Domnului: a luat-o la sine pe soţia lui” 
(Mt 1,24). În aceste cuvinte este deja 
cuprinsă misiunea pe care Dumnezeu o 
încredinţează lui Iosif; dar este o pază 
care se extinde după aceea la Biserică, 
aşa cum a subliniat fericitul Ioan Paul al 
II-lea: “Sfântul Iosif, aşa cum a avut grijă 
cu iubire de Maria şi s-a dedicat cu 
angajare bucuroasă educării lui Isus 
Cristos, tot aşa păzeşte şi ocroteşte 
trupul său mistic, Biserica, pentru care 
Sfânta Fecioară este figură şi model” 
(Exortaţia apostolică Redemptoris custos)  

Cum exercită Iosif această pază? 
Cu discreţie, cu umilinţă, în tăcere, dar cu 
o prezenţă constantă şi o fidelitate totală, 
chiar şi atunci când nu înţelege. De la 
căsătoria cu Maria până la episodul cu 
Isus în vârstă de doisprezece ani în 
templul din Ierusalim, însoţeşte cu grijă şi 
cu toată iubirea fiecare moment. Este 
alături de Maria, soţia sa, în momentele 
senine şi în cele dificile ale vieţii, în 
călătoria la Betleem pentru recensământ 
şi în orele trepidante şi fericite ale 
naşterii; în momentul dramatic al fugii în 
Egipt şi în căutarea neliniştită a fiului în 
templu; şi apoi în viaţa de zi cu zi a casei 
din Nazaret, în laboratorul unde l-a 
învăţat meserie pe Isus. 

Cum trăieşte Iosif vocaţia sa de 
păzitor al Mariei, al lui Isus, al Bisericii? 
În atenţia constantă faţă de Dumnezeu, 
deschis la semnele sale, disponibil la 
proiectul său, nu atât la proiectul propriu; 
şi este ceea ce Dumnezeu îi cere lui 
David, aşa cum am ascultat în prima 
lectură: Dumnezeu nu doreşte o casă 
construită de om, ci doreşte fidelitatea 

faţă de Cuvântul său, faţă de planul său; 
şi însuşi Dumnezeu e cel care 
construieşte casa, dar din pietre vii 
însemnate de Duhul său. Şi Iosif este 
“păzitor”, pentru că ştie să-l asculte pe 
Dumnezeu, se lasă condus de voinţa lui, 
şi tocmai pentru aceasta este şi mai 
sensibil faţă de persoanele care-i sunt 
încredinţate, ştie să citească 
evenimentele cu realism, este atent la 
ceea ce-l înconjoară şi ştie să ia deciziile 
cele mai înţelepte. În ei, dragi prieteni, 
vedem cum se răspunde la chemarea lui 
Dumnezeu, cu disponibilitate, cu 
promptitudine, dar vedem şi care este 
centrul vocaţiei creştine: Cristos! Să-l 
păzim pe Cristos în viaţa noastră, pentru 
a-i păzi pe alţii, pentru a păzi creaţia! 

Însă vocaţia de a păzi nu se referă 
numai la noi creştinii, are o dimensiune 
care precede şi care este pur şi simplu 
umană, se referă la toţi. Este păzirea 
întregii creaţii, a frumuseţii creaţiei, aşa 
cum ne este spus în Cartea Genezei şi 
aşa cum ne-a arătat sfântul Francisc de 
Assisi: înseamnă a avea respect faţă de 
orice creatură a lui Dumnezeu şi faţă de 
ambientul în care trăim. Înseamnă a-i 
păzi pe oameni, a avea grijă de toţi, de 
orice persoană, cu iubire, în special de 
copii, de bătrâni, de cei care sunt mai 
fragili şi care adesea se află în periferia 
inimii noastre. Înseamnă a avea grijă 
unul de altul în familie: soţii se păzesc 
reciproc, apoi ca părinţi se îngrijesc de 
copii şi cu timpul şi copiii devin păzitori ai 
părinţilor. Înseamnă a trăi cu sinceritate 
prieteniile, care sunt o păzire reciprocă în 
confidenţă, în respect şi în bine. În fond, 
totul este încredinţat pazei omului şi este 
o responsabilitate care ne priveşte pe 
toţi. Fiţi păzitori ai darurilor lui 
Dumnezeu! 

Şi atunci când omul nu ţine cont 
de această responsabilitate de a păzi, 
când nu ne îngrijim de creaţie şi de fraţi, 
atunci găseşte spaţiu distrugerea şi inima 
se usucă. Din păcate, în fiecare perioadă 
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a istoriei există “Irozi” care plănuiesc 
proiecte de moarte, distrug şi 
desfigurează faţa bărbatului şi a femeii. 

Vă rog, aş vrea să le cer tuturor 
celor care ocupă roluri de responsabilitate 
în domeniul economic, politic sau social, 
tuturor bărbaţilor şi femeilor de 
bunăvoinţă: să fim “păzitori” ai creaţiei, ai 
planului lui Dumnezeu înscris în natură, 
păzitori ai celuilalt, ai ambientului; să nu 
lăsăm ca semne de distrugere şi de 
moarte să însoţească drumul din această 
lume a noastră! Însă pentru “a păzi” 
trebuie să avem grijă şi de noi înşine! Să 
ne amintim că ura, invidia, mândria 
murdăresc viaţa! A păzi înseamnă deci a 
veghea asupra sentimentelor noastre, 
asupra inimii noastre, pentru că tocmai 
de acolo ies intenţiile bune şi rele: cele 
care construiesc şi cele care distrug! Nu 
trebuie să ne fie frică de bunătate, ba 
chiar nici de duioşie! 

Şi aici adaug, deci, o altă 
observaţie: faptul de a avea grijă, faptul 
de a păzi cere bunătate, cere să fie trăit 
cu duioşie. În Evanghelii, sfântul Iosif 
apare ca un om puternic, curajos, 
muncitor, dar în sufletul său iese în 
evidenţă o mare duioşie, care nu este 
virtutea celui slab, ba dimpotrivă, denotă 
tărie a sufletului şi capacitate de atenţie, 
de compasiune, de adevărată deschidere 
spre celălalt. Nu trebuie să ne fie teamă 
de bunătate, de duioşie! 

Astăzi, împreună cu sărbătoarea 
sfântului Iosif, celebrăm începerea slujirii 
noului Episcop de Roma, Succesor al lui 
Petru, care comportă şi o putere. 
Desigur, Isus Cristos i-a dat o putere lui 
Petru, dar despre ce putere este vorba? 
După tripla întrebare a lui Isus adresată 
lui Petru despre iubire urmează tripla 
invitaţie: paşte mieii mei, paşte oile mele. 
Să nu uităm niciodată că adevărata 
putere este slujirea şi că şi Papa pentru a 
exercita puterea trebuie să intre tot mai 
mult în acea slujire care îşi are apogeul 
său luminos pe Cruce; trebuie să 

privească la slujirea umilă, concretă, 
bogată în credinţă, a sfântului Iosif şi 
asemenea lui să deschidă braţele pentru 
a păzi întregul Popor al lui Dumnezeu şi a 
primi cu afecţiune şi duioşie întreaga 
omenire, în special pe cei mai săraci, pe 
cei mai slabi, pe cei mai mici, pe cei pe 
care Matei îi descrie în judecata finală cu 
privire la caritate: cel căruia îi este 
foame, sete, cel care este străin, gol, 
bolnav, în închisoare (cf. Mt 25,31-46). 
Numai cine slujeşte cu iubire ştie să 
păzească! 

În lectura a doua, sfântul Paul 
vorbeşte despre Abraham, care “sperând 
împotriva oricărei speranţe, a crezut” 
(Rom 4,18). Sperând împotriva oricărei 
speranţe! Şi astăzi în faţa multelor 
trăsături de cer cenuşiu, avem nevoie să 
vedem lumina speranţei şi să dăm noi 
înşine speranţa. A păzi creaţia, pe fiecare 
bărbate şi pe fiecare femeie, cu o privire 
de duioşie şi iubire, înseamnă a deschide 
orizontul speranţei, înseamnă a deschide 
o breşă de lumină în mijlocul atâtor nori, 
înseamnă a aduce căldura speranţei! Şi 
pentru cel care crede, pentru noi creştinii, 
ca Abraham, ca sfântul Iosif, speranţa pe 
care o aducem are orizontul lui 
Dumnezeu care ne-a fost deschis în 
Cristos, este întemeiată stânca ce este 
Dumnezeu. 

A-l păzi pe Isus cu Maria, a păzi 
întreaga creaţie, a păzi orice persoană, în 
special pe cea mai săracă, a ne păzi pe 
noi înşine: iată o slujire pe care Episcopul 
de Roma este chemat s-o împlinească, 
dar la care cu toţii suntem chemaţi 
pentru a face să strălucească steaua 
speranţei: Să păzim cu iubire ceea ce 
Dumnezeu ne-a dăruit! 
Cer mijlocirea Fecioarei Maria, a sfântului 
Iosif, a sfinţilor Petru şi Paul, a sfântului 
Francisc, pentru ca Duhul Sfânt să 
însoţească slujirea mea, iar vouă tuturor 
vă spus: rugaţi-vă pentru mine! Amin. 
Traducător: pr. Mihai Pătraşcu 
http://www.magisteriu.ro 
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Habemus papam! 
 

Alegerea noului papa, cardinalul argentinian iezuit 
Jorge Mario Bergoglio. Semnificaţia numelui pe care şi l-a 
ales, in calitate de episcop al Romei, Francisc, despre rolul 
iezuiţilor şi franciscanilor in istoria romanilor, apoi cum s-a 
desfaşurat ceremonia inaugurarii pontificatului şi 
participanţii care l-au onorat prin prezenţa lor sunt cateva 
probleme care merita sa fie abordate. Aceasta, in pofida 
faptului ca despre aceste subiecte s-au ocupat mulţi, 
surprinzator de mult mass media romaneasca. 

Noul papa nu este prea tanar, are 76 de ani, 
provine dintr-o familie modesta de origine italiana, a facut 
multe studii inainte de a fi hirotonit preot, şi apoi episcop 
şi, pe langa cariera pastorala, a predat literatura, filosofia 
şi psihologia. Deşi alegerea lui de conclav a fost o surpriza, 
nefiind pe lista papabililor vehiculata in presa, sa nu uitam 
totuşi ca a fost principalul concurent la alegerea lui 
Benedict al XVI-lea. In consecinţa, nu a fost o persoana 

necunoscuta in mediul ecleziastic. A dus o viaţa monahala austera, a renunţat la 
palatul episcopal ce i s-a pus la dispoziţie (a locuit intr-un apartament) şi nici nu a 
acceptat limuzina la care avea dreptul in calitate de arhiepiscop de Buenos Aires. A 
circulat cu mijloace de transport in comun, este iubitor de muzica clasica şi fan al 
echipei de fotbal San Lorenzo. 

Despre ordinul iezuiţilor, care mai este numit „Societatea lui Iisus” s-a publicat 
un material exhaustiv şi scris foarte bine in Transilvania Reporter. Avem şi in Cluj 
iezuiţi şi nu trebuie uitat ca sunt primii care au infiinţat o şcoala de grad universitar, 
Universitatea Babeş-Bolyai considerandu-se succesoare a universitaţii iezuite. 
Infiinţat in anul 1534 de Ignaţiu de Loyola, ordinul a fost un varf de lance al 
papalitaţii in cele mai dificile locuri in misiunea de a preda Evangheliile. A avut 
momente de varf, deci de mare succes, dar şi de reflux, in anul 1773 fiind desfiinţat 
de catre Vatican. Odata cu reforma, Luther, Calvin şi anglicanii fiind primii care au 
sfaşiat creştinismul catolic occidental, s-a resimţit lipsa iezuiţilor, de aceea şi-au 
reluat activitatea. Din punct de vedere intelectual, erau cei mai dotaţi dintre toate 
ordinele calugareşti. Ca sa ajungi preot iezuit se spune ca trebuia sa faci şase ani 
filosofia şi inca şase ani teologia.  In acest context, datorita competenţei, nu numai 
teologice, dar şi ştiinţifice şi culturale, au avut un rol remarcabil in promovarea 
contrareformei. Iezuiţii au fost cei care au gasit formula teologica prin care o parte 
din ucraineni şi romanii ortodocşi au trecut la Biserica Romei. Cele doua biserici 
Greco-Catolice şi-au pastrat ritul bizantin de la inceput pana la sfarşit. Nu l-au 
abandonat in clandestinitate, in pofida terorii şi martirajului episcopilor, preoţilor, 
calugarilor şi credincioşilor. Sunt o prezenţa vie şi dupa caderea comunismului. 
Istoria Transilvaniei, care este cuprinsa in cea a romanilor, nu poate omite rolul 
pozitiv al iezuiţilor in spaţiul in care traim. Unirea romanilor transilvaneni cu Biserica 

  LUMEA ÎN CARE TRĂIM 
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Romei la 1700 este prima accesare in spaţiul european vestic, dupa cum infiinţarea 
invaţamantului universitar la Cluj in secolul al XVI-lea a adus un plus de nobleţe 
oraşului nostru. Biserica Moscovei este extrem de iritata de prezenţa uniţilor in 
spaţiul ei canonic, cum ii place ei sa spuna despre teritoriul care a aparţinut fostei 
Rusii ţariste şi a continuat sa fie la fel de ostila faţa de aceştia, ca şi faţa de 
ortodocşii din Basarabia, care sunt in subordinea Patriarhiei ortodoxe de la Bucureşti. 
Ordinul franciscan, a carui figura tutelara a fost Francisc de Assisi, are mult mai mulţi 
membri decat iezuiţii. Propaga virtutea saraciei, ajutorul nevoiaşilor, şi este, 
metaforic vorbind, un avanpost al ecologismului. Calugarii franciscani, dupa 
desfiinţarea Episcopiei Catolice a Cumanilor, au raspandit catolicismul in Moldova, o 
parte din ei gasindu-se şi in Ţara Romaneasca. In Cluj, avem o frumoasa biserica 
baroca franciscana. Menţionez un fapt mai puţin cunoscut: sora lui Iuliu Maniu, 
Cornelia, a devenit calugariţa franciscana sub numele de Cecilia. Faţa de aceste 
premise nu este surprinzator ca arhiepiscopul argentinian şi-a luat numele de 
Francisc, ţinand seama ca din tinereţe a pus in practica invaţaturile acestuia. 

Ceremonia inceperii pontificatului a fost extrem de sobra, nu s-a pus accentul 
pe fast, Papa Francisc a fost mai apropiat de credincioşi ca Benedict al XVI-lea, 
facand bai de mulţime, prezenţa episcopilor catolici orientali a fost mai evidenta ca 
oricand, dar doua lucruri sunt cele mai relevante: prezenţa Patriarhului ecumenic 
ortodox de la Constantinopol şi a Catolicosului armenilor, care s-au imbraţişat cu 
noul Papa, chiar in cadrul liturghiei, şi faptul ca Evanghelia liturghiei s-a citit exclusiv 
in limba greaca. Sunt semne, deci, ca relaţiile dintre catolici şi ortodocşi se vor 
ameliora, chiar daca patriarhul Moscovei va pune piedici, in spiritul exclusivist care 
caracterizeaza politica Federaţiei Ruse, conduse de Putin. 

Omilia Papei, prin deschiderea aratata faţa de marile necazuri ale lumii, prin 
invocarea bunataţii ca principiu de viaţa, i-a impresionat nu numai pe delegaţii 
oficiali (laici şi culte religioase) şi credincioşii prezenţi in Piaţa San Pietro, dar şi 
lumea profana, in cea mai mare parte a ei, a fost sensibila la apelul lansat. S-a 
militat cu inflacarare pentru ajutorul aproapelui, ajutor care trebuie dat cu delicateţe 
şi spirit de raspundere şi s-au invocat principalele obstacole care impiedica oamenii 
sa traiasca in pace şi inţelegere. 

 Mari şi multe sunt aşteptarile de la noul Papa. Doamna preşedinte a 
Argentinei i-a cerut Papei sa medieze litigiul cu Marea Britanie pentru Insulele 
Malvine, opoziţia siriana doreşte ca Papa sa intervina pentru plecarea actualului 
preşedinte Bashar al-Assad, dar Papa nu are cum sa sprijine violenţa in general, şi cu 
siguranţa este ingrijorat care va fi soarta creştinilor intr-un nou regim politic 
impregnat de intoleranţa. Oricum, un sfat inţelept, o atitudine imparţiala pot sa 
aduca o ameliorare a situaţiei internaţionale extrem de tensionata. 

Biserica Catolica are propriile ei probleme interne, pe care am incercat sa le 
enunţ intr-un editorial precedent. Acestea nu a reuşit sa le rezolve integral Benedict 
al XVI-lea in perioada pontificatului sau. Probabil Francisc, venit dintr-un alt colţ al 
lumii, va avea o abordare diferita decat cea a antecesorilor lui. Cei ce se aşteapta, 
insa, ca Papa Francisc sa schimbe atitudinea Sfantului Scaun in privinţa casatoriilor 
homosexuale, a avorturilor şi sa sprijine ideea ca femeilor pot sa fie hirotonite preot, 
cum se intampla la anglicani, işi pun speranţe deşarte. In absenţa unor principii 
fundamentale ferme şi a unor criterii morale de neocolit, instituţia bisericii işi pierde 
chiar raţiunea ei de existenţa. sursa gazetadecluj.ro 

                                                                                  Dr. Adrian Man 
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Papa Francisc 

Biografia oficială 
Serviciul de ştiri al Vaticanului a făcut public  biografia oficială, realizată cu 

ocazia Conclavului de biroul de presă al Sfântului Scaun, pornind de la informaţii 
furnizate chiar de Cardinali. O oferim în traducere în continuare. 

Cardinalul Jorge Mario Bergoglio SJ, 
Arhiepiscop de Buenos Aires, Argentina, 
Ordinarius pentru credincioşii de rit răsăritean 
din Argentina, care nu au un Ordinarius din 
propriul lor rit, s-a născut la 17 decembrie 
1936 în Buenos Aires. A studiat şi are 
diplomă de tehnician chimist, dar apoi a ales 
preoţia şi a intrat în Seminarul din Villa 
Devoto. La 11 martie 1958 a intrat în 
noviciatul Societăţii lui Isus, şi şi-a terminat 
studiile în ştiinţe umaniste în Chile. În 1963, 
întorcându-se la Buenos Aires, a obţinut 
diploma în filozofie la Seminarul Major Sf. 
Iosif din San Miguel. 

Între 1964 şi 1965, a predat literatură 
şi psihologie la Colegiul Immacolata din Santa 
Fe, şi apoi în 1966 a predat aceleaşi materii 
la Universitatea El Salvador din Buenos Aires. 

Între 1967 şi 1970 a studiat teologia la Seminarul Major Sf. Iosif din San Miguel, 
unde a obţinut o diplomă. În 13 decembrie 1969 a fost hirotonit preot. Între 1970 şi 
1971 şi-a încheiat noviciatul în Alcala de Henares, Spania, şi în 22 aprilie 1973 a 
depus voturile perpetue. A fost maestru de novici la Villa Varilari, în San Miguel, între 
1972 şi 1973, unde de asemenea a predat teologia. La 31 iulie 1973 a fost ales 
Provincial pentru Argentina, funcţie pe care a îndeplinit-o timp de şase ani. 

Între 1980 şi 1986 a fost rector al Facultăţii de Filozofie şi Teologie din San 
Miguel, şi păstor al parohiei Patriarca San Jose parish din Dieceza de San Miguel. În 
martie 1986 a mers în Germania să îşi termine teza de doctorat. Superiorii l-au trimis 
apoi la Universitatea din El Salvador şi apoi la Cordoba, unde a slujit ca şi confesor şi 
director spiritual. În 20 mai 1992, Papa Ioan Paul al II-lea l-a numit Episcop titular 
de Auca şi auxiliar de Buenos Aires. A primit consacrarea episcopală în Catedrala din 
Buenos Aires, de la Cardinalul Antonio Quarracino, Nunţiul apostolic Ubaldo Calabresi 
şi Episcopul Emilio Ognenovich de Mercedes-Lujan, în ziua de 27 iunie din acelaşi an. 

În 3 iunie 1997 a fost numit Arhiepiscop coadjutor de Buenos Aires, şi i-a 
succedat Cardinalului Antonio Quarracino la 28 februarie 1998. A fost relator general 
adjunct al celei de-a 10-a Adunări Generale Ordinare a Sinodului Episcopilor din 
octombrie 2001. A fost preşedinte al Conferinţei Episcopilor din Argentina din 8 
noiembrie 2005 până în 8 noiembrie 2011. A fost creat Cardinal de Fericitul Papă 
Ioan Paul al II-lea în Consistoriul din 21 februarie 2001, cu titlul de Sf. Robert 
Bellarmino. 

  LUMEA ÎN CARE TRĂIM 
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A fost membru al: Congregaţiilor pentru Cultul Divin şi Disciplina 
Sacramentelor; pentru Cler; şi pentru Institutele de Viaţă Consacrată şi Societăţile de 
Viaţă Apostolică; al Consiliului Pontifical pentru Familie; şi al Comisiei Pontificale 
pentru America Latină. 

Cardinalul Bergoglio 
(actualul Papa Francisc) 
mergea cu metroul, trăia într-
un apartament modest etc. 
Într-adevăr, Cardinalul 
Bergoglio Jorge este o legendă 
vie în America Latină. De altfel, 
simplitatea merge mână în 
mână cu sfinţenia.  

“Am avut şi eu câteva 
fărâme de experienţe misionare 
în Argentina. Odată, mergând 
să îl vizitez la Buenos Aires – 

Cardinalul Bergoglio era Episcopul bizantinilor catolici din Argentina şi îl pomeneam 
ca atare la Sfânta Liturghie -, m-am trezit într-o încăpere cu un jilţ arătos şi cu un 
taburet; eu, normal, m-am pus pe scăunel. Când a intrat Cardinalul, m-a ridicat 
spunându-mi că i-am luat locul. Credeam că glumeşte, însă nu şi nu, a trebuit să 
stau în jilţ” Pr Hagi Ilie 

Şi-a luat numele de Francisc de la Sf Francisc de Assisi 
Sfântul Francisc s-a convertit întâlnindu-i pe leproşi, şi în afară de sărăcie a 

avut darul de a putea face milostivire, adică de a putea iubi cu sentimente vii şi 
profunde. În Testament el afirmă că Domnul Dumnezeu a fost cel care l-a condus 
printre leproşi: a făcut faţă de ei “milostivire” – scrie el – şi “ceea ce înainte mi se 
părea amar a devenit dulce ca mierea” Francisc este şi nume de reformă a Bisericii. 
Acest cuvânt, de care se tem atâţia, a fost înţeles de Francisc ca o misiune 
încredinţată lui de Răstignitul din biserica Sfântul Damian, care i-a vorbit şi i-a spus: 
“Francisc, mergi, repară casa mea care este în ruină”. 

Într-o declaraţie a Cardinalului Bergoglio (Papa Francisc) în urmă cu câtva 
timp am citit: “Lumea mea este săracă şi eu sunt sărac”, pentru a explica motivul 
pentru care locuia într-un apartament din Buenos Aires şi îşi gătea singur mâncarea. 
Citim şi că le recomanda preoţilor să stea departe de “ceea ce De Lubac – un iezuit 
ca Bergoglio – numeşte mondenitate spirituală”, care înseamnă “a ne pune în centru 
pe noi înşine”. De Francisc este legat “spiritul din Assisi” şi acea deschidere faţă de 
popoarele şi faţă de religiile angajate pentru pace. Dacă Papa Benedict al XVI-lea a 
spus că violenţa nu este cauzată de religii, ci de lipsa prezenţei lui Dumnezeu în 
societate, în spiritul din Assisi găsim vestea păcii dusă până dincolo de graniţele 
creştinătăţii, aşa cum s-a întâmplat în vizita lui Francisc la sultanul din Egipt. Toate 
acestea şi încă multe altele în numele unui nume, Francisc, care, cu voia lui 
Dumnezeu, nu va fi fost ales în zadar. 

Papa Francisc a sugerat concetăţenilor săi ca, în loc să vină la Roma pentru 
inaugurarea pontificatului său, să facă un act de caritate îndreptat către săraci. 

Un amănunt inedit l-a relatat jurnaliştilor Cardinalul Ricard. După ce s-a 
terminat ceremonia în care a salutat mulţimea din Piaţa San Pietro, Papa şi cardinalii 
s-au îndreptat spre ieşire, folosindu-se de ascensor. Papa a intrat primul şi Cardinalii 
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nu îndrăzneau să intre. El în schimb a făcut semn tuturor să intre şi au coborât cu 
ascensorul îngrămădiţi. Ajunşi la maşini, Papa Francisc a ales să intre în microbuzul 
Cardinalilor şi “maşina Papei” a rămas goală. Toţi cei trei Cardinali l-au asigurat de 
“marea noastră bucurie” şi că “vom continua cu toţi catolicii din Franţa să ne rugăm 
pentru el”. Şi Papa Francisc, adresându-se Cardinalului Ricard, a spus: “Am nevoie 
de rugăciune”.                                                                                     Redacţia 
 

 
 
 

 
PF Lucian i-a scris Papei Francisc 

 
 “Preafericite Părinte”, i-a scris Cardinalul Lucian Mureşan Papei Francisc, “nu 

am fost la Roma în zilele acestea pentru că problemele mele de sănătate nu mi-au 
permis dar am urmărit cu rugăciunea şi cu sufletul plin de emoţie fiecare zi mersul 
întâlnirilor confraţilor Cardinali în diferitele Adunări precum şi desfăşurarea 
Conclavului. Aseară, la ora în care a ieşit fumul alb, m-am bucurat împreună cu toată 
Biserica şi am aşteptat cu nerăbdare şi speranţă să văd pe noul Papă. Apoi, în 
genunchi, am mulţumit Preasfintei Treimi şi în mod special Spiritului Sfânt pentru că 
ne-a trimis omul potrivit pentru timpurile dificile ce le trăim.” 

Mesajul capului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, apărut pe 
BRU.ro, continuă: “Sfinte Părinte, Vă suntem aproape şi Vă însoţim cu rugăciunile 
noastre fervente pentru a conduce barca Bisericii spre Împărăţia lui Dumnezeu. Din 
Ceruri Vă însoţesc rugăciunile Episcopilor noştri martiri, ale preoţilor şi ale 
credincioşilor noştri morţi în timpul persecuţiei comuniste şi, împreună cu ei, întreaga 
noastră Biserică Greco-Catolică Română Vă este aproape. Binevoiţi a trimite, Sfinte 
Părinte, binecuvântarea paternă asupra poporului nostru şi asupra României întregi.             
Al Dumneavoastră devotat în Domnul, + Lucian Cardinal Mureşan” 
                                                                                                    Sursa: BRU.ro 
 

 
 

 
 

Părintele misionar Anthony Saji în parohia Plopiş 
 

 
Postul Mare este o perioadă de asceză şi pocăinţă, de rugăciune şi meditaţie. 

Postul Mare este perioada de pregătire pentru Sfintele Paşti fiind asemănat adesea 
cu o călătorie între Săptămăna Patimilor şi Înviere. În acest timp liturgic suntem 
invitaţi să privim la Crucea lui Isus şi la marea sa milostivire, să venim la Cristos, în 
marele Sacrament al Spovezii, să schimbăm păcatele noastre cu bogăţiile harurilor 
Sale, să gustăm şi să experimentăm noi înşine dulceaţa iubirii Sale plină de iertare. 

  LUMEA ÎN CARE TRĂIM 

  LUMEA ÎN CARE TRĂIM 
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La îndemnul Bisericii, 
parohia greco-catolică Plopiş a 
organizat în acestă perioadă o serie 
de trei zile de rugăciune avându-i 
pe rând ca invitaţi pe Pr. Coriolan 
Mureşan, Pr Nicolae Bodea, iar 
marţi, 23 aprilie 2013, de 
Sărbătoarea Sfântului Gheorghe, 
pe părintele misionar Anthony Saji, 
preot în Congregaţia Vincenţiană 
(CV) din India.  

Seara de marţi a debutat cu 
rugăciunea Rozariului condus de 
doamna Maria Biluca şi copiii din 

parohie, iar înainte de a începe Sfânta Liturghie, părintele Anthony a făcut o scurtă 
introducere despre virtutea speranţei şi rolul ei în viaţa creştinească. Sfânta Liturghie 
a fost celebrată de către un sobor de nouă preoţi aparţinând protopopiatelor Şimleu-
Silvaniei, Zalău şi Beiuş. 

Predica a avut ca punct de plecare fragmentul din evanghelia după Ioan     
4;5-42, părintele Anthony subliniind necesitatea perseverenţei în credinţă şi că 
adevărata convertire se realizează gradual, pas cu pas şi numai cu ajutorul darurilor 
oferite de Spiritul Sfânt, care ne asistă pe drumul credinţei.  

În încheiere părintele paroh Ioan Şanta a mulţumit celor prezenţi, preoţi şi 
credincioşi, postului Radio Maria care a transmis în direct întreaga activitate şi i-a 
invitat la o agapă oferită de comunitate.                                       Pr Ioan Şanta 

 

Corul „Te laudamus”  
la ceas aniversar 

 
         

Duminică, 31 Martie 2013, în biserica greco-catolică „Sfânta Treime” din 
Şimleu Silvaniei, a avut loc un eveniment cultural-religios pentru marcarea celor 70 
de ani de la înfiinţarea primului cor bisericesc cult din Ardeal. 

Evenimentul a fost inaugurat cu un moment de rugăciune condus de către 
P.S. Dr. Virgil Bercea, episcopul Eparhiei Române Unite, Greco-Catolice de Oradea, 
iar apoi corul "Te laudamus" a interpretat piesele: Bine aţi venit (Nicolae Lungu), 
Imn (L. van Beethoven) şi Te Deum Laudamus (Marius Cuteanu). 

Evenimentul a continuat cu câteva cuvinte din partea: dl. ing. Ioan Chioran – 
actualul dirijor şi membru al corului Te laudamus încă din anul 1990; dr. Marin Pop – 
cercetător la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău; Daniel Săuca – director al 
Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj; dl. Septimiu Cătălin Ţurcaş – primarul 
oraşului Şimleu Silvaniei; domnii Lucian Bode şi Adrian-Miroslav Merka – deputaţi în 
Parlamentul României. 

LUMEA ÎN CARE TRĂIM 
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Aniversarea a fost 
onorată de participarea coralei 
„Magnificat” a catedralei greco-
catolice „Schimbarea la Faţă” 
din Cluj-Napoca, dirijată de 
Prof. Univ. Dr. Alexandru 
Suciu, ginerele Maestrului 
Marius Cuteanu, alături de 
solişti ai Filarmonicii din Cluj-
Napoca. 

La final, foştii şi actualii 
membri ai corului au primit 
câte o diplomă din partea d-lui 
ing. Ioan Chioran ca aducere 
aminte a acestui ceas 

aniversar, dar şi ca întărire pentru munca ce le stă înainte în pregătirea centenarului. 
Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Centrul de Cultură şi Artă al 

Judeţului Sălaj, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Sălaj, Arhivele Naţionale filiala Sălaj, Episcopia Greco-Catolică Oradea, 
Primăria Oraşului Şimleu Silvaniei. 

  
Repere istorice 
 
         Corul a fost înfiinţat de către profesorul Marius Cuteanu, fiul preotului      
greco-catolic Virgil Cuteanu, odată cu sosirea dânsului în toamna târzie a anului 
1942, la Şimleu Silvaniei. Aşa cum profesorul aminteşte, în jurul dânsului s-a adunat 
intelectualitatea oraşului, dar şi oameni dornici de a da ceva pentru Biserica lor, 
astfel că numărul coriştilor a ajuns la 40 de persoane într-un timp foarte scurt. De 
asemenea, aceştia participau aproape zilnic la repetiţiile care se ţineau şi care nu de 
puţine ori durau până târziu în noapte. 

Prima reprezentare a avut loc la data de 25 Martie 1943, când la sărbătoarea 
Buneivestiri, corul pe patru voci a animat Sfânta Liturghie. „Acea sfântă zi a rămas în 
gândul şi în sufletele coriştilor pentru totdeauna, motiv în plus pentru a o aniversa cu 
bucurie […], căci de atunci au trecut 70 de ani cu zbuciumate întâmplări”, aminteşte 
fondatorul corului. 

Cel care a pus bazele acestui cor, maestrul Marius Cuteanu, la venerabila 
vârstă de 95 de ani îşi desfăşoară încă activitatea componistică cu mare elan în 
municipiul Cluj-Napoca, pregătind şi trăind cu mare emoţie evenimentele organizate 
cu această ocazie, având încă o memorie activă a evenimentelor trecute. 

 
Fie ca Bunul Dumnezeu să le dăruiască tuturor ani mulţi în cântarea sacră! 

Vivat! Crescat! Floreat! 
                                                                                        Pr. Cristian Laslo 
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Exerciţii spirituale pentru tinerii din 

 Protopopiatele Şimleu Silvaniei şi Marghita 
 

           
 

În perioada 9-11 aprilie a.c. au avut loc exerciţii spirituale pentru tinerii din parohiile 
protopopiatelor Şimleu Silvaniei şi Marghita la Pădurea Neagră, jud. Bihor, sub genericul „Să 
mergem cu bucurie pe drumul credinţei!”. Tinerii au sosit în după-amiaza zilei de marţi, 9 
aprilie, însoţiţi de părinţii protopopi Zorel Miclăuş de la Marghita şi Nicolae Bodea de la 
Şimleu Silvaniei, de fratele Severian de la Şumal, de părintele Ioan Şanta, responsabil cu 
pastoraţia tinerilor în Protopopiatul Şimleu Silvaniei. Din partea Biroului Pastoral Eparhial 
pentru Laici din Oradea au fost prezenţi Horia Marchiş, Tereza Groşan şi Raul Stancea. 
Părintele Coriolan Mureşan a fost formatorul tinerilor în această perioadă. Programul a 
început cu salutul şi prezentarea fiecăruia dintre participanţi. Prima meditaţie în care 
părintele Coriolan a prezentat şi genericul acestor exerciţii spirituale „Vorbeşte, Doamne, 
căci servul Tău ascultă!” (1 Re 3,9) i-a predispus pe cei prezenţi spre a medita asupra 
planului pe care îl are Dumnezeu cu noi; meditaţia a fost urmată de cină, iar apoi de 
vizionarea unui film. Ziua următoare a debutat cu Sfânta Liturghie, animată de toţi cei 
prezenţi, după care a urmat micul dejun, meditaţie, discuţii în grupuri, prânzul. În cursul 
după-amiezii tinerii au avut atât timp la dispoziţie personală, cât şi meditaţie, urmată de 
prezentarea în plen a concluziilor discuţiilor în grup, orientate de cele câteva întrebări 
propuse de către formator. De la orele 18.00 a urmat adoraţie euharistică şi spovadă, iar 
cina a încheiat programul zilei. După cină, în jurul unui impresionant foc de tabără tinerii au 
încălzit atmosfera prin cântece la chitară şi nu în ultimul rând prin cântece şi jocuri de 
animaţie dintre cele mai interesante.Activităţile au fost structurate în mod interactiv, fiecare 
dintre tineri având multiple ocazii de a-şi exprima punctul de vedere, de a pune întrebări, de 
a împărtăşi celorlalţi opinia proprie sau a grupului din care face parte. Cele două zile de 
retragere au fost marcate de o atmosferă de comuniune care a fost posibilă datorită 

LUMEA ÎN CARE TRĂIM 
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disponibilităţii de care au dat dovadă cei peste 100 de tineri, dar şi datorită fermităţii şi 
insistenţei din partea preoţilor prezenţi spre disciplină, ordine, punctualitate.Tinerii au notat 
în mai multe rânduri mulţumirea sufletească cu care s-au ales în urma participării la această 
retragere.Cele mai calde mulţumiri se cuvin părintelui Coriolan Mureşan, părinţilor protopopi 
şi părintelui Ioan Şanta care au structurat programul într-un mod captivant şi plăcut, precum 
şi animatorilor care s-au dăruit cu seninătate, generozitate şi răbdare pentru organizarea 
fiecărei secvenţe a activităţilor, voluntarilor care s-au oferit cu promptitudine pentru servirea 
şi strângerea mesei. Binecuvântate să vă fie, dragi tineri, entuziasmul şi spontaneitatea, 
dragostea şi ascultarea faţă de cele plăcute lui Dumnezeu şi Bisericii! 
                                                                                                     Florica Bodea 
 

 
 
 

Calea Sfintei Cruci  
pe Dealul Măgura în Şimleu Silvaniei 

 
  Comunitatea greco-catolică din Şimleu Silvaniei 
celebrează an de an, în Miercurea Mare, Calea Sfintei 
Cruci pe dealul din oraş.Ca în fiecare an, şi de data 
aceasta, pe data de întâi mai, preoţii împreună cu un 
grup de credincioşi greco-catolici printre care şi 
credincioşi aparţinători altor culte, au ales să urce în 
rugăciune, pe o cărare nu prea uşoară, dar într-un 
cadru extraordinar de natură ce predispune la 
meditaţie şi reculegere, rugându-se „Calea Sfintei 
Cruci”. La sfârşitul acestui moment de rugăciune, 
părintele paroh, Nicolae Bodea a ţinut să 
mulţumească celor prezenţi şi a amintit cuvintele 
Sfântului Părinte Papa Francisc de la „Calea Crucii” de 
la Colosseum din Roma, care spunea: “În această 
noapte trebuie să rămână un singur cuvânt, care este 

Crucea însăşi. Crucea lui Isus este Cuvântul cu care Dumnezeu a răspuns răului 
lumii. Uneori ni se pare că Dumnezeu nu răspunde la rău, că rămâne în tăcere. În 
realitate Dumnezeu a vorbit, a răspuns, iar răspunsul său este Crucea lui Cristos: un 
Cuvânt care e iubire, îndurare, iertare. Este şi judecată: – a spus Sântul Părinte – 
Dumnezeu ne judecă iubindu-ne. Să ne amintim acest lucru, Dumnezeu ne judecă 
iubindu-ne. Dacă primesc iubirea Sa sunt mântuit, dacă o refuz sunt condamnat, nu 
de El, ci de mine însumi, pentru că Dumnezeu nu condamnă niciodată, El doar 
iubeşte şi mântuieşte. Iubiţi fraţi: Cuvântul Crucii este şi răspunsul creştinilor dat 
răului care continuă să acţioneze în noi şi în jurul nostru”, a mai spus Papa Francisc. 
“Creştinii trebuie să răspundă răului cu binele, luând asupra lor crucea, asemenea lui 
Isus. Să mergem împreună pe Calea Crucii, să mergem purtând în inimi acest Cuvânt 
de iubire şi de iertare. Să mergem aşteptând Învierea lui Isus, care ne iubeşte atât 
de mult.Totul e  iubire”. Părintele a încheiat spunând: „coborâm în tăcere, lăsând 
cuvântul crucii să lucreze în inimile noastre şi să mistuie tot ce e rău, tot ce e păcat”. 
                                        Biroul de presă al Protopopiatului Şimleul Silvaniei 
 

LUMEA ÎN CARE TRĂIM 
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Expoziţia de pictură „Calea Crucii”  
la Şimleu Silvaniei 

 
 
  În Duminica Floriilor 2013, după Sfânta Liturghie a prăznuirii Intrării Domnului în 
Ierusalim, săvârşită la Biserica Greco-Catolică „Sfânta Treime” din Şimleu Silvaniei, a avut loc 
sfinţirea ramurilor de salcie, după datina străbună, precum şi a celor 14 tablouri religioase ce 
compun expoziţia de pictură „Calea Crucii”, realizate de pictorul Dumitru Costălaş – profesor 
de educaţie plastică, sălăjean. La vernisaj au participat enoriaşi, reprezentanţi ai bisericii şi ai 
autorităţilor judeţene şi locale, invitaţi de seamă. Profesorul Dumitru Costălaş a ales, 
înaintea sărbătoririi Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, să reprezinte cele 14 momente 
tragice prin care a trecut Mântuitorul înaintea şi în timpul răstignirii Sale, la care a lucrat un 
an de zile. În acest context, au fost exprimate puncte de vedere referitoare la expoziţie şi la 
autorul acesteia. Le redau, succint, cât mai veridic. Astfel, protopopul Nicolae Bodea spunea: 
„Această expoziţie de icoane a şimleuanului Dumitru Costălaş reprezintă un eveniment 
important al urbei nostre. Această devoţiune – „Calea Crucii” – a început după anul 1250, 
când Marele Sfânt Francesco d’Assisi a dezvoltat, împreună cu franciscanii, acest cult, 
organizând în oraşe o „cale”, cu cele 14 stări ale suferinţei, însoţite cu rugăciuni specifice, 
inspirate din Sfânta Scriptură. Chiar şi Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, prin anii 
1997-1998, a făcut o „Cale a Crucii”, celebrată la    Colosseum-ul din Roma. Lucrarea de faţă 
a fost o dorinţă a pictorului Dumitru Costălaş şi, fiind consăteni, l-am ajutat, oferindu-i acest 
locaş de cult, pentru a-şi etala opera. Îl felicit pentru această realizare”. Invitat să-şi 
argumenteze „fapta”, pictorul Dumitru Costălaş, zicea: „Lăudat să fie Iisus pentru darul, 
ajutorul şi aflarea mea în Casa Domnului! Am făcut această expoziţie pentru a întâmpina 
Săptămâna Patimilor lui Iisus, împlinându-mi visul de a realiza, prin pictură, Calea Crucii! Vă 
mulţumesc tuturor care sunteţi aici, Primăriei, Consiliului Local, domnului primar Septimiu 
Cătălin Ţurcaş, Centrului Cultural al oraşului, precum şi colaboratorilor din instituţiile 
culturale ale judeţului Sălaj, pentru sprijinul material şi moral acordat”. De asemenea, în 
cuvântarea sa, preotul Gheorghe Ţurcaş – vicar foraneu al Silvaniei, remarca: „Oraşul 
nostru, în decursul istoriei sale, a promovat cultura. Exemple sunt nenumărate. Pentru mine 
este o mare bucurie ca în această biserică, la înălţarea căreia am trudit şi eu împreună cu 
credincioşii, să se desfăşoare activităţi importante de cultură şi spiritualitate, printre care s-a 
aflat şi un concert de muzică medievală. Iată, la Cercul de Pictură al oraşului, copiii au şansa 
să-şi etaleze şi să-şi dezvolte aptitudinile sub îndrumarea pictorului Dumitru Costălaş. 
Suntem bucuroşi să avem expoziţia de pictură, Calea Crucii, în această monumentală 
biserică şi, cu acest prilej, îl felicit pe profesorul Dumitru Costălaş”. Primarul oraşului Şimleu 
Silvaniei, ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş, a evidenţiat faptul că: „Este o mare bucurie pentru 
mine, pentru noi, să avem „Calea Crucii” în această locaţie. Îl felicit sincer pe Dumitru 
Costălaş. Eu şi consilierii locali am fost inspiraţi să acceptăm această provocare, aceea de 
înfiinţare a Cercului de Pictură şi vă mărturisesc că sunt de-a dreptul impresionat de ceea ce 
a putut să facă acest om, precum şi de talentul copiilor şi de realizările lor. E o mare bucurie 
să avem o „Cale a Crucii” şi-mi exprim dorinţa ca toate bisericile din oraş, dacă vor, să 
profite de talentul domniei sale, încât să aibă parte de icoane pictate de Dumitru Costălaş şi 
de copiii oraşului nostru. Multă sănătate şi mult succes, domnule Costălaş, şi să fiţi convins 
că întotdeauna o să aveţi în noi un partener de încredere”. Doamna Doina Cociş – directoare 
a Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional a judeţului Sălaj, releva: „Mă bucur că sunt 
aici şi vă mărturisesc că de fiecare dată când vin în Şimleu Silvaniei, vin cu drag, fiind 
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impresionată de orice activitate organizată şi desfăşurată, pentru că sunt printre cele mai 
apreciate de noi. De asemenea, mă bucur că-l revăd pe domnul primar Septimiu Cătălin 
Ţurcaş, care-i cel mai bun primar dintre cei mai buni! Este un fin observator şi promotor al 
fenomenului cultural, sprijinind toate activităţile organizate în oraş. Sunt pentru prima dată 
în această biserică şi vă felicit pentru realizarea măreţei Case a Domnului! Aţi făcut şi faceţi 
lucruri minunate la Şimleu Silvaniei! Cu acest prilej, îl felicit pe domnul Dumitru Costălaş 
pentru că a arătat că se pot face lucruri frumoase la Cercul de Pictură „Silvan Art”, precum şi 
pentru această expoziţie de pictură „Calea Crucii”, admirabil executată! Vă felicit pe cei care 
purtaţi nume de flori şi vă urez tuturor Sărbători Binecuvântate”. Domnul Daniel Săuca – 
directorul Centrului de Cultură şi Artă al judeţului Sălaj, a prezentat, în rezumat, date despre 
activitatea şi opera lui Dumitru Costălaş, născut la 4 august 1965 în Şimleu Silvaniei, cel care 
şi-a petrecut copilăria în pitorescul sat sălăjean Iaz, subliniind: „În Şimleu Silvaniei s-au 
întâmplat şi se-ntâmplă lucruri frumoase din punct de vedere cultural şi mă bucură faptul că 
în judeţul Sălaj sunt cât mai multe asemenea manifestări culturale. Domnul Dumitru 
Costălaş este un vechi colaborator al nostru şi va rămâne în continuare, pentru că noi 
credem în puterea sa de muncă şi în modul special în care putem colabora. Artistul Costălaş 
lucrează în diferite tehnici: şpaclu, pânză, acuarelă şi, mai nou, pictura în sticlă, instruind cu 
măiestrie peste 140 de copii. Este, în mare parte, un peisagist, dar abordează şi natura 
statică, colaje, teme religioase, vitralii etc., fiind un pictor desăvârşit. A fost ales în funcţia de 
preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România, sucursala Şimleu Silvaniei, de fapt filiala 
Sălaj. În prezenta expoziţie cu temă religioasă, Calea Crucii, artistul încearcă să se apropie 
de Divinitate, dorind să împărtăşească şi, zic eu, să se împărtăşească tuturor prin culoare, 
credinţă, lumină şi mângâiere. Acest stil deja cunoscut în artă, ne face să ne întoarcem în 
timp şi să trăim pentru câteva clipe acele stări ale lui Hristos, făcându-ne mai buni unii cu 
alţii, mai iertători. Vă rugăm să primiţi urările noastre de bine! De Sărbătorile Pascale, linişte 
şi pace”! În cuvântul său, fostul director al Centrului Cultural din Şimleu Silvaniei – prof. 
Dumitru Corbeanu, distingea: „În suita activităţilor premergătoare marelui praznic al 
creştinătăţii, Sfintele Paşti, astăzi asistăm la un moment spiritual emoţionant, după ce 
duminica trecută am avut un excepţional concert de cântece bisericeşti, susţinut de artişti de 
marcă ai scenei culturale româneşti. Prin vernisajul de azi, îl cunoaştem pe maestrul Dumitru 
Costălaş şi în postura de creator de artă religioasă. Dacă pictorii renascentişti spuneau că 
pictura reprezintă sufletul artistului transpus pe pânză, în aceste tablouri avem sufletul 
pictorului Costălaş. Acest artist nu uzitează nici de pictura abstractă, nici de cea simbolistică, 
ci ne prezintă o pictură realistă, cognitivă, în care culorile vorbesc de la sine. Unele picturi 
sunt motrice, în mişcare, altele auditive, în care auzi durerea surdă a Mântuitorului, îi citeşti 
în privire resemnarea în faţa sorţii şi sacrificiul pentru noi, muritorii de rând. Aceste tablouri 
vorbesc prin culori, iar faţa lui Iisus este luminoasă, zâmbitoare, curată, în antiteză cu 
figurile celor care-l înconjoară. Picturile sunt opera acestui om, un artist complet şi complex, 
care se înscrie în galeria artiştilor de marcă ai României, ajuns la maturitatea creaţiei sale. 
De aceea, iată, putem vorbi de o şcoală de pictură şimleuană, iar tablourile din expoziţie 
sunt ferestre deschise spre înălţimile celeste prin care noi putem comunica cu 
Atotputernicul, având acele stări inegalabile pe care doar credinţa ni le poate da. Sărbători 
Luminate şi Fericite”! Protopopul Nicolae Bodea, i-a conferit pictorului Dumitru Costălaş 
„Diploma de Onoare” pentru lauda şi mărirea aduse lui Dumnezeu prin realizarea colecţiei de 
icoane cu tema „Calea Crucii”, oferindu-i şi un frumos buchet de flori. Mulţumind, în 
aplauzele întregii asistenţe, profesorul Costălaş a dăruit florile doamnei Doina Cociş, în semn 
de cinstire a unei adevărate doamne a culturii sălăjene! Activitatea s-a încheiat cu vizionarea 
expoziţiei, cu împărtăşirea impresiilor şi cu îmbrăţişările şi felicitările de rigoare. sursa: 
magazinsalajean.ro 
                                                                                             Prof. Marin Ştefan
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